
FAM TRIP PAMÁTKY ŽIJÍ
A

LOUDAVÝM KROKEM 
PO ČESKÉ KANADĚ

Realizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu v 
rámci projektu Památky žijí ATCZ31.



INFORMACE 
O PROJEKTU

◦ Celý název: Zlepšení přístupu a 
propagace kulturního dědictví 
v regionech Jižní Čechy –
Vysočina – Waldviertel –
Mühlviertel pro hrady, zámky, 
kláštery a města s hradbami

◦ Zkrácený název: Památky žijí

◦ Registrační číslo projektu: ATCZ31

◦ Program přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A 
Rakousko-Česká republika pro 
programové období 2014-2020.

◦ Doba realizace projektu: 1. 10. 
2016 – 31. 12. 2019

◦ Partneři projektu: Jihočeská Silva 
Nortica, Jihočeská centrála 
cestovního ruchu, NPÚ, Vysočina 
Tourism, Destination Waldviertel, 
Mühlviertel Marken



ZÁKLADNÍ INFORMACE

PARKOVÁNÍ 

je možné zdarma na 
parkovišti Dynamo nebo u 

bývalého sídla JCCR, 
B.Němcové 12/2, budova 

Čevak

NOVÉ SÍDLO JCCR 

B.Němcové 1824/8

370 01 České Budějovice

(budova C Jihočeského 
kraje)

DOPRAVA 

zajištěna vozec WV 
Caddy

KONTAKT JCCR

Klára Kaštylová

kastylova@jccr.cz 

607 032 095

KONTAKT ČESKÁ KANADA

Kateřina Trávníčková

travnickova@ckanada.cz

702 022 114



PROGRAM 
STŘEDA 
2. 10.

16.00 

příjezd do Českých Budějovic, 
ubytování v Hotelu Budweis

17.00 

setkání na náměstí Přemysla 
Otakara II. u kašny, přesun na 
večeři do Restaurace Paluba

19.00 

večerní komentovaná prohlídka 
Českých Budějovic



PROGRAM 
ČTVRTEK 

3. 10.

10.00 Zámek Dačice

12.00 Oběd v Restauraci Komenského n. 20, 
Dačice

14.00 Zámek Český Rudolec

15.00 Ubytování v Hotelu U Giordanů, Slavonice

16.00 Podvečerní komentovaná prohlídka 
Slavonic

17.30 Večeře v Restauraci Besídka, Slavonice

19.00 Prezentace a ochutnávka regionálních 
produktů



PROGRAM 
PÁTEK 
4. 10.

9.30 Hrad Landštejn

11.30 Oběd v Restauraci Na Bojišti, Nová Bystřice

13.00 Zámek Nová Bystřice

14.00 Projížďka na elektrokoloběžkách 

16.00 Jindřichův Hradec – centrum

16.15 Zámek a hrad Jindřichův Hradec

18.30 Návrat do Českých Budějovic, ukončení 
cesty 



O PAMÁTKÁCH



ČESKÉ BUDĚJOVICE

Velkorysé založení Českých Budějovic na soutoku řek 

Vltavy a Malše bylo dílem krále Přemysla Otakara II. 

roku 1265. Bylo obdařeno četnými výsadami a stalo se 

brzy křižovatkou obchodních cest spojujících Čechy 

s Podunajím. Město bohatlo nejen obchodem, ale i 

těžbou stříbra, jehož ložiska byla nalezena v 16. století 

na Rudolfově. Rozlehlé čtvercové náměstí, nebývale 

široké ulice a výstavní domy svědčily o světském 

rozkvětu města, kdežto nejstarší stavba – dominikánský 

klášter poukazoval na církevní hodnoty. 



ZÁMEK 
DAČICE
Zámek v Dačicích byl 
postaven koncem 16. 
století v renesančním 
slohu, později byl 
upraven barokně a v 
první polovině 19. století 
empírově. Prohlídková 
trasa vás zavede do 
reprezentačních sálů v 
přízemí, skrze halu s 
unikátním empírovým 
schodištěm vstoupíte do 
obytných interiérů 
prvního patra a známé 
zámecké knihovny. 
Zámek nabízí také 
prohlídku Městského 
muzea a galerie, možnost 
odpočinku na nádvoří či 
procházky v zámeckém 
parku.



ZÁMEK ČESKÝ 
RUDOLEC
Původní gotická tvrz byla postavena v rovinaté, ovšem nesnadno 
přístupné krajině, a to hlavně z důvodu těžby stříbra a dalších drahých 
kovů. První písemná zmínka o tvrzi se dochovala z roku 1353, tehdy 
náležela Vladykům z Rudolce a postavena byla cíleně při obchodní 
trase Praha – Vídeň. Majitelé tvrze, statků i přilehlého okolí se hojně 
střídali, ale teprve až hraběnka Tokelliová nechala v 17. století 
přestavět tvrz na renesanční zámek. Současně dostávala svoji podobu 
i zahrada se skleníky, kde se údajně vypěstoval první ananas na 
našem kontinentě. Na konci 17. století byl za Trautsonů zámek upraven 
barokně. Finální a současnou podobu však dostal až po rozsáhlém 
požáru v roce 1860 a to ve stylu romantické tudorovské anglické 
novogotiky za rytíře Michaela Angelo von Picchioniho.

V průběhu 20. století byl zámek mnohokrát vykraden, roku 1948 
znárodněn a roku 1963 zapsán na seznam státních kulturních 
památek. Nyní prochází celkovou rekonstrukcí zámek i přilehlé 
hospodářské budovy.



SLAVONICE

Slavonicím se přezdívá „renesanční perla“ 
jihozápadní Moravy a to nejen díky 
renesančnímu slohu dochovanému 
v historickém jádru města. Město vyrostlo ze 
strážní osady na cestě z Prahy do Vídně a 
bývalo poddanským městem. V 16. století 
zažívalo město největší rozmach, z těchto dob 
se zachovala řada honosných domů s 
gotickým jádrem a renesanční úpravou 
s bohatě zdobenými štíty a průčelími, 
situovaných na dvou na sebe navazujících 
náměstích. Po obvodu historického jádra se 
zachovala část hradeb, bašty a dvě městské 
brány. Městská věž, která sloužila jako 
pozorovatelna, je dnes přístupná veřejnosti.



HRAD 
LANDŠTEJN
Jedna z nejvýznamnějších románských památek ve 
střední Evropě byla vybudována jako opěrný bod 
moravských Přemyslovců k ochraně zemské stezky 
do Vitorazska počátkem 12. století. Panství záhy 
získali páni z Landštejna, kteří z něj učinili své rodové 
sídlo. Stavební vývoj hradu se utvářel od nejstarších 
románských částí, přes postupné rozšiřování v 
gotice a renesanci za vlády Krajířů z Krajku, až jej v 
baroku završily dělostřelecké bašty. Sláva 
Landštejna pohasla roku 1771, kdy po úderu blesku 
hrad vyhořel a postupně chátral. Dnešními 
romantickými ruinami se může návštěvník volně 
procházet, obdivovat ukázky rané hradní 
architektury a z vysoké obranné věže si 
vychutnávat krásy zvlněné krajiny České Kanady. 



ZÁMEK NOVÁ 
BYSTŘICE

Klasicistní průčelí bystřického zámku 
svítí přímo na hlavním náměstí 
města, za ním se rozprostírá 
zámecký areál s dalšími 2 budovami 
a 4 nádvořími. Poprvé bývá Bystřický 
hrad připomínán podobně jako 
město Bystřice v listině z roku 1341, 
avšak jeho výstavba se 
předpokládá již ve 13. století. 
Původní hrad měl strážní věž 
a nejspíš býval ze všech čtyř stran 
obehnán hlubokým příkopem, 
padacím mostem a valy či 
hradbami. Později byl hrad 
přestavěn na zámek, který byl po 
požáru v 17. století renesančně 
přestavěn a v 2. pol. 17. století byl 
zámek upraven i barokně do 
podoby, jak jej známe dnes.



HRAD A ZÁMEK 
JINDŘICHŮV 
HRADEC

Hrad a zámek Jindřichův 
Hradec patří k našim 
nejkrásnějším a 
nejmonumentálnějším 
zámeckým areálům. Původně 
gotický hrad byl za vlády 
posledních pánů z Hradce –
Jáchyma a Adama II. - v druhé 
polovině 16. století velkolepě 
přestavěn na honosné 
renesanční sídlo. Jejich 
stavební činnost dodnes 
připomínají Jáchymovo a 
Adamovo stavení, Španělské 
křídlo, Malé a Velké arkády se 
zahradou a také jedinečný 
hudební pavilon zvaný Rondel.



WWW.PAMATKYZIJI.CZ
#PAMATKYZIJI

WWW.JIZNICECHY.CZ
#JIZNICECHY


