


Jižní Čechy harmonické

Kraj po staletí spravovaný lidmi v sou-
ladu s nároky přírody, svou krásou překvapí 
každého návštěvníka. Kdo přijede za histo-
rickými památkami, pochopí, jak osvícené 
a bohaté musely být šlechtické rody a jak 
vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Za-
nechali zde totiž budoucím generacím ne-
spočet kulturně historických památek jako 
doklad bohaté a mnohotvárné historie - sta-
robylá města, plná života a kultury, maje-
státné gotické kostely, zasněné renesanční 
zámky, kláštery, památky lidového stavitel-
ství, zajímavé technické stavby včetně dů-
myslných rybničních systémů.

Jižní Čechy mají však díky absenci vel-
kých průmyslových podniků i vysokou kra-
jinnou hodnotu. Jejím důkazem je množství 
vyhlášených chráněných území. 

Jižní Čechy jsou krajem nesčetných ryb-
níků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, 
oživeným siluetami měst i venkovských 
kostelů, které skvěle harmonují s bělost-
nými blatskými statky. To je obraz typické 
jihočeské krajiny v okolí Českých Budějo-
vic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní 
Čechy jsou však i drsná horská krajina 
majestátné Šumavy, Novohradských hor 

a Blanského lesa. Bezpočet krás skrývá 
však i kraj jihovýchodně od Jindřichova 
Hradce – díky málo narušené přírodě, hoj-
ným volně roztroušeným žulovým blokům, 
vysokým vrchům i velkým rybníkům bývá 
právem nazýván Českou Kanadou.

Na severu je region ohraničen maleb-
ným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy 
a Táborskem, které je známé zejména díky 
svému husitskému období. Současné hra-
nice mezi jižními Čechami, Rakouskem 
a Německem rozdělují krajinu, jejíž histo-
rie byla mnohdy svázána s jedním šlech-
tickým rodem a se stejnými mocenskými 
zájmy. Poloha kraje předurčuje i jeho kul-
turní bohatství – kulturní vlivy drsného ger-
mánského a anglosaského severu se zde 
střetávaly s vytříbeným uměním italských 
renesančních mistrů. 

Dávnou minulost připomínají monumen-
tální stavby románské (klášter v Milevsku) 
a především gotické (kláštery ve Vyšším 
Brodě a Zlaté Koruně, řada hradů, tvrzí 
i městských center). Velkolepé jsou pa-
mátky z období renesance, doby vlády 
Rožmberků a pánů z Hradce. Stopy této 
epochy najdete u jednotlivých sídel i ce-

lých městských komplexů - Český Krumlov, 
Jindřichův Hradec, Prachatice, Slavonice, 
Třeboň a další. 

Typickým prvkem jihočeské lidové archi-
tektury je od 18. století tak zvané selské 
baroko. Nejkrásnější ukázkou je obec Hola-
šovice nedaleko Českých Budějovic. Tento 
unikát byl roku 1998 zařazen na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
Za návštěvu stojí ale i vesničky v oblasti 
Hlubockých a Soběslavských blat.

Města a obce však nejsou jakýmisi 
historickými skanzeny, ale naopak – tepe 
v nich každodenní život v neopakovatelné 
atmosféře. 

Zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte 
opět...

Kontakt:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
B. Němcové 12/2;  P.O.Box 80
CZ - 370 80 České Budějovice 
Telefon: +420 387 201 283
E-mail: info@jccr.cz
www.jiznicechy.cz

Dostává se vám do rukou brožura, která vznikla díky přeshraničním projektům Jihočeské centrály cestovního ruchu 
finančně podpořených z Fondu malých projektů programu Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Česká republika 
Rakousko a z prostředků Jihočeského kraje. Projekty s názvem Prezentace jihočeských měst a jejich partnerských 
měst v Horním a Dolním Rakousku mají za cíl představit vám, čtenářům,  společnou turistickou nabídku jižních 
Čech, Horního a Dolního Rakouska a Bavorska. Nechte se inspirovat k výletu, ponoř te se do historie, poznejte 
společné aktivity a zajímavosti partnerských měst. Rozšířenou nabídku plánovaných akcí a tipů k návštěvě najdete 
na oficiálním turistickém portále jižních Čech www.jiznicechy.cz.
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Horní Rakousko
Spolková země rozprostírající se 

mezi Šumavou a pohořím Dachsteinu 
patří k dynamicky se rozvíjejícím hos-

podářským regionům, ale je také oblíbe-
ným turistickým cílem pro krásu přírody, 

kulturní nabídku a bohatství památek. 
Je v ní všechno, po čem může turista tou-

žit. Vysoké hory pro kochání se dalekými 
rozhledy při letních túrách či pro vyřádění se 
na stovkách kilometrů perfektně upravených 
sjezdovek od jižních svahů Šumavy po Alpy 
na jihu země v zimě. Má impozantní vodní 
plochy od veletoku Dunaje, který je páteří 
země s čilým lodním provozem, třeba po je-

dinečná jezera Solné komory obklopená 
úchvatnou horskou scenérií. 

Má spoustu zachovalých památek 
na pravěká i středověká osídlení. První 

doklady přítomnosti člověka v této ob-
lasti sahají do starší doby kamenné. 

Škrabadla a šicí nástroje obje-
vené v začátku 90. let v jeskyni 

ve výši téměř 2000 metrů se 
datují dokonce až do let 

65 000 až 30 000 před 
naším letopočtem. 

Nejstarší dosud 
nalezené lidské 

kost i  byly 
objeveny 

v roce 

1953 
ve štěrku 
Pichlinger-
ského jezera 
u Lince. Do prv-
ního tisíciletí před 
Kristem, zejména 
do doby hallstatt-
ské, je datována vět-
šina skalních kreseb.

Další památky při-
pomínají i někdejší 
dlouhotrvající historický svazek 
s Čechami, který dnes prožívá nové 
období spolupráce v rámci Evropské unie. 
Nesrovnatelným zážitkem může být třeba 
prohlídka starých solných dolů v Hallstattu, 
v městečku, které je zapsáno na listinu svě-
tového kulturního dědictví UNESCO, ná-
vštěva obrovského komplexu Mamutí jeskyně 
u Dachsteinu, císařského města Bad Ischlu. 
Na skoro každém kroku narazíte na nějaký 
hrad, zámek, muzeum, skanzen či klášter. 

Kontakt:
Oberösterreich Tourismus Information
Freistädterstraße 119
A - 4041 Linz
Tel.: +43 732 221 022
Fax: +43 732 7277 701
E-Mail: info@oberoesterreich.at 
www.hornirakousko.cz
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Největší město a kulturní 
metropole Jihočeského kraje. 
Bylo založeno roku 1265 králem 
Přemyslem Otakarem II. 
Leží na soutoku řek Malše 
a Vltava v jihovýchodní části 
Českobudějovické pánve. 

Klenotem města je jeho historické jádro. 
Náměstí Přemysla Otakara II. patří k nejkrás-
nějším náměstím v zemi. Má čtvercový tvar 
o rozměrech 133 x 133 metrů, ze všech stran 
je lemováno renesančními, barokními i klasi-
cistními měšťanskými domy s loubími. 

Uprostřed náměstí se nachází barokní 
Samsonova kašna. Nedaleko ní je v dlažbě 
zasazen  bludný kámen, na jehož místě stá-
vala ve středověku šibenice.

Dominantou města je Černá věž. Je 72 me-
trů vysoká a na její ochoz vede 225 schodů. 
Nabízí nádherný výhled na město i okolí. Věž 
má celkem pět zvonů, z nichž největší nese 
jméno Bumerin. Nápadným objektem je bu-
dova barokní radnice. Její průčelí je bohatě 
zdobené a na atice jsou umístěny sochy čtyř 
měšťanských ctností v nadživotní velikosti - 
Moudrost, Opatrnost, Statečnost a Spravedl-
nost. K zajímavým místům patří i Piaristické 
náměstí s nejstarší budovou města -  domi-
nikánským klášterem a kostelem Obětování 
Panny Marie.  Nedaleko se nachází Panská 
ulice, v níž jsou dochované měšťanské domy 
i gotický srub. Na konci ulice se tyčí Raben-
štejnská věž, která byla součástí původního 
opevnění. Další části městských hradeb 
naleznete podél slepého ramene Malše. 
Nábřeží lemuje bývalá parkánová hradba, 
za níž se skrývá romantická biskupská za-

hrada. Dochovanou částí opevnění je také 
hradební věž Železná panna, která údajně 
sloužila jako mučírna.

V okolí je i řada přírodních zajímavostí, 
například Stromovka, park nedaleko centra 
nebo přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

Ve městě sídlí řada kulturních institucí. 
Jednou z nejvýznamnějších je Jihočeské di-
vadlo, v němž působí čtyři umělecké soubory 
- činohra, opera, balet a loutkohra. Účinkují 
ve dvou budovách přímo ve městě a také 
před otáčivým hledištěm v nedalekém Čes-
kém Krumlově.

Jihočeské muzeum, které nyní prochází 
nákladnou rekonstrukcí a bude otevřeno pří-
ští rok na jaře, se zaměřuje na přírodní a spo-
lečenské vědy. Ve městě lze navštívit Mu-
zeum koněspřežky a Jihočeské motocyklové 
muzeum. Zájemci si mohou prohlédnout 
i slavný pivovar Budvar. Zde se každý pra-
covní den konají prohlídky, jejichž součástí 
je i ochutnávka světlého ležáku Budweiser 
Budvar přímo ve sklepě. Pivovar byl založen 
v roce 1895 a přímo navazuje na historickou 
tradici vaření piva v Českých Budějovicích, 
která sahá až do 13. století.

Ve městě sídlí celá řada galerií, například 
pobočka Alšovy jihočeské galerie nebo Dům 
umění. V roce 2008 byl představen návrh 
nové moderní koncertní síně, tzv. rejnoka. 
Vyrůst má v areálu bývalých kasáren ve Čty-
řech Dvorech. Navrhl ji slavný architekt Jan 
Kaplický.

Během léta se ve městě koná hudební 
festival Múzy na vodě na soutoku řek Vltava 
a Malše, pravidelnou zastávku tu mívá Ki-
nematograf bratří Čadíků, letos slavilo velký 
úspěch Krajinské korzo, kdy se v jedné z nej-
frekventovanějších ulic objevily živé stromy 
a trávník a na místě vystupovali akrobaté i di-

vadel-
níci.

Každo-
denní pro-
gram nabízí 
město také 
během adventu. 
Náměstí  vždy 
na celý měsíc zaplní 
stánky s řemeslnými 
výrobky, vánočním 
zbožím a pochutinami, 
na pódiu tu vystupují 
kapely různých žánrů, 
konají se tvůrčí dílny 
pro děti.

Na konci srpna hostí 
Budějovice zeměděl-
skou výstavu Země 
Živitelka, která má 
čtyřicetiletou tradici. 
Na tento meziná-
rodní agrosalon 
každoročně za-
míří zhruba 100 
tisíc lidí, patří 
tak mezi nej-
navštěvo-
vanější 
výstavy 
v zemi.

České Budějovice
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Pasov
Už před Kristem 

bývalo na místě poz-
dější Staré radnice 

keltské oppidum Boio-
durum. V prvním století 

našeho letopočtu je dobyli 
Římané. Na místě dnešního 

dómu byla postavena římská 
pevnost Batavis nazvaná po-
dle kmene, z něhož pocházeli 
germánští žoldáci.  Z tohoto 
označení vznikl název města 
Passau. Nejspíš před polovi-
nou prvního tisíciletí Římané 

z regionu odešli a přišli Bavoři. 
Už v roce 739 byl Pasov biskup-

ským sídlem. V roce 999 předal císař 
světskou vládu nad městem biskupovi, kte-

rého nakrátko vystřídala správa hraběte Ulri-
cha. Po smrti krále Jindřicha IV. se moc vrátila 

biskupům. Městská práva byla městu propůjčena 
v roce 1225. Od roku 1978 je Pasov univerzitním měs-

tem. V roce 1980 bylo město vyznamenáno za myšlenky 
evropské integrace Evropskou cenou.  
Od roku 1952 má partnerský vztah s Hackensackem 

v  USA, nyní i s Cagnes-sur-Mer, Kremsem, japonskou Akitou, 
Málagou, čínským Liuzhou, Veszprémem, Montecchio Maggiore 

a od roku 1993 také s Českými Budějovicemi. Je „kmotrovským 
městem“ odsunutých sudetských Němců Šumavy. 

K památkám patří Štěpánský dóm. Mezi lety 1280 – 1325 byl na-
hrazen raně gotickým dómem. Ten byl zcela zničen při požáru města 
v roce 1662. Poté byl přestavěn v barokním stylu. Je největším 
barokním chrámem severně od Alp. Jsou v něm největší varhany 
v neamerickém světě se 17 974 píšťalami a 233 registry.   

Na břehu Dunaje stojí Stará radnice ze 14. století. V patricijském 
domě Wilder Mann na Radničním náměstí sídlí muzeum skla se 
světoznámými výrobky českých skláren. Dominantou horizontu je 
mohutná pevnost Oberhaus s rozsáhlými sbírkami včetně předmětů 
z Čech a Rakouska. 

Linec je hlavním a nej-
větším městem spolkové 
země Horní Rakousko. Město 
je největší v Horním Rakousku 
a po Vídni a Štýrském Hradci třetí 
největší v celém Rakousku. 

Od poloviny 19. století se po Dunaji 
začal rozvíjet provoz parníků. V roce 
1832 zřízená koňská dráha z Českých 
Budějovic byla první železnicí tohoto druhu 
na kontinentě. V roce 1880 byla v Linci za-
vedena městská pouliční koňská doprava, 
která byla v roce 1897 elektrifi kována. Nejstr-
mější adhézní horská dráha na světě na Pöst-
lingberg dlouhá 2,9 km zahájila provoz v roce 1898. 

Linecký zámek byl zmíněn už v roce 799, ale byl často 
ničen válkami a upravován. Sloužil mimo jiné jako lazaret, trest-
nice, věznice, restaurace a dnes je v něm zámecké muzeum. 

Nejvyšší budovou města je Nový dóm s věží do výšky 
134,8 metru, která je druhá nejvyšší v Rakousku. Její výška prý byla 
limitována, aby nepřesáhla Štěpánský dóm ve Vídni. Chrám má 
kapacitu 20 000 osob. Symbolem města je Poutní kostel na Pöst-
lingbergu. 

Na kopci je také zoologická zahrada a v nitře této hory pro nej-
menší oblíbená Grottenbahn, jeskynní pohádková dráha. Do zdejší 
botanické zahrady na vrchu Bauernberg, která má kolem 8000 druhů 
rostlin, přichází ročně na sto tisíc návštěvníků.

V roce 2009 byl Linec společně s litevským Vilniusem vybrán 
za Evropské hlavní město kultury. Významným centrem kultury 
město zůstalo. Jeho nejproslulejší akcí jsou každoroční Klan-
gwolke v rámci Brucknerova festivalu. Také Ars Electronica, festival 
umění, technologií a společnosti se rychle rozvinul ve vývěsní štít 
metropole. 

Od roku 1987 obohacují program mezinárodní slavnosti poulič-
ního umění. V Linci se koná řada hudebních festivalů. Ve městě 
je 31 galerií. V roce 1986 se Linec deklaroval jako město míru, 
jehož cílem je čelit jakémukoliv politickému extremismu, rasismu 
a antisemitismu.

Linec
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Město Český Krumlov píše svůj 
příběh již více než 700 let a každé 
století se jedinečně vtisklo do jeho 
tváře. Vzniklo tak malebné město 
pyšnící se architektonickou krásou 
a magickou atmosférou.

Titul město Českému Krumlovu poprvé při-
řkl Jindřich I. z Rožmberka roku 1309. Město 
za vlády Rožmberků doslova vzkvétalo a ob-
léklo si nový renesanční háv. Od této doby se 
nad zámkem tyčí honosná věž, nádvoří krášlí 
fresky italských umělců a sgrafi tové fasády 
zdobí nespočet domů v podzámčí. 

Další etapu v příběhu města píše baroko. 
Láska šlechticů k divadlu, hudbě a výtvar-
nému umění dala v této době vzniknout uni-
kátnímu, zámeckému divadlu, kde dodnes 
v dobových kulisách zní tóny barokní opery. 
Barokní krásu ukazuje také zámecká zahrada. 

Nesmírný půvab, který město během sta-
letí získalo, ohromil i kontroverzního malíře 
Egona Schiele. Křivky křivolakých uliček, 
zvlněná krajina, měšťanské domy, ale také 
krumlovské ženy se staly jeho inspirací. 
Vznikly tak soubory děl jako „Mrtvé město“ či 
„Město na modré řece“ a dodnes tak můžeme 
v místní galerii Egon Schiele Art Centrum po-
hlédnout na město očima světově renomova-
ného expresionisty. 

Naopak reálnou tvář města na přelomu 19. 
a 20. století zachytily fotografi e Josefa Seidela 
a jeho syna Františka. Nejen Český Krumlov 
se však dostal do hledáčku jejich fotoaparátů. 
Díky množství dochovaných fotografi í ve fo-
toateliéru lze nahlédnout do každodenního 
života lidí jak ve městech, tak na venkově, 

poznat jejich řemeslo, zvyky, tradice nebo ob-
divovat krásy přírody na prvních panoramatic-
kých fotografi ích Šumavy. Autentická secesní 
budova fotoateliéru Seidel vítá návštěvníky 
i dnes a nechává je odkrýt tajemství oprav-
dového fotografi ckého řemesla. 

Významný byl rok 1992, kdy se Český 
Krumlov díky své unikátnosti zapsal na Se-
znam světového dědictví UNESCO. A jak 
žije město dnes? Pulsuje pestrým životem 
– městem i zámkem se line hudba různých 
žánrů, vystupují zde hvězdy hudebního nebe, 
na jevišti barokního divadla, ale i v zahra-
dách, na náměstí ba ulicích města se odehrá-
vají dávné příběhy nebo se oslavují tradiční 
svátky. A příběh města se píše dál...

Již po pár krocích městem se rázem ocit-
nete o celá staletí zpět, doslova ve stopách 
našich předků, jejichž život se odehrával pře-
devším kolem náměstí a v ulicích vybíhajících 
k hradbám. Dodnes tu můžete obdivovat um 
a výtvarný cit středověkých stavitelů. Ať už 
kráčíte po Latránu, Horní ulicí či po náměstí, 
zvednete-li hlavu k fasádám a průčelím, máte 
pocit, že zde teprve včera utichla kladiva 
a dláta dávných kameníků – dochovaný pů-
vodní vzhled a výzdoba gotické, renesanční 
a barokní architektury jsou prostě fascinující. 
Četné fresky mnohdy představují doslova ob-
razárnu starých mistrů pod širým nebem.

Rozlohou nevelké historické jádro města 
nabízí nepřeberné množství zajímavostí. Aby 
vám z nich nezůstalo nic skryto, je nejlépe 
spojit prohlídku města s výkladem průvodce. 
Volit lze podle svého zájmu z řady tematicky 
zaměřených prohlídek. Zajímavou variantou 
pro všechny, kdo si chtějí dopřát odborný vý-
klad a zároveň se nevázat na organizovanou 
skupinu, je tzv. audioprůvodce – malý elekt-

ronický 
prů-
vodce 
do ruky.

Hrad a zá-
mek je domi-
nantou a symbol 
em města, jedním 
z největších hrad-
ních komplexů v Ev-
ropě. Nejsou to však 
jen honosné kom-
naty, sály a ložnice 
šlechty, jež uchvátí 
návštěvníky některé 
z prohlídkových tras. 
Žili zde také správce 
hradních budov, 
kovář ,  podkoní 
a třeba i lékárník, 
a tak lze nahléd-
nout i do ně-
kdejšího „zá-
zemí“ hradu. 
Barokní 
zámecké 
divadlo 

Český Krumlov
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...pokladnice historie a umění

Vöcklabruck

je na první pohled spíše nenápadnou budo-
vou na V. hradním nádvoří, ve skutečnosti 
však unikát, jenž nemá téměř v celém světě 
obdoby. Kromě scény samotné se jakoby zá-
zrakem dochovalo i původní vybavení a také 
jevištní technika, takže zde můžete i dnes 
slyšet stejně dunění hromu či svist větru tak, 
jak ho slyšeli diváci při představeních před 
více než 250 lety.

Než se pustíte do prohlídky zámku, můžete 
vystoupit na věž, z níž máte celý zámecký 
areál a historické jádro města „jako na dlani“. 
Pohled na město a zámek z ptačí perspektivy 
je nejen působivý, ale odhalí vám i jedinečnou 
dispozici města uvnitř meandru Vltavy.

Příjemným završením prohlídky může být 
procházka a posezení na lavičkách v zá-
mecké zahradě, v nádherném prostředí s kas-
kádovitou fontánou, francouzskými záhony 
a rokokovým letohrádkem Bellarie.

ZA SLAVNOSTMI A FESTIVALY
Pobyt v Českém Krumlově vám vždy zpes-

tři a zpříjemní řada zajímavých a jedinečných 
akcí či událostí. A nejen během hlavní turis-
tické sezony: Blížící se konec zimy je ohlašo-
ván masopustním průvodem – rozjásaným pro-
cesím kejklířů, muzikantů a pestrých masek, 
procházejících městem. A prvomájový polibek 
snad nemůže být nikde sladší než na náměstí 
Lásky, ve které se na celý květen promění ná-
městí Svornosti u příležitosti akce Kouzelný 
Krumlov. Městem létají čarodějnice, staví se 
májka, nechybí koncerty a lampionový průvod, 
a pozor – za vstup do řady muzeí a galerií ne-

zaplatíte na prvního máje ani korunu!
Pokud máte rádi divadlo, jistě si nenecháte 

ujit některé z mnoha představení pod širým 
nebem v zámecké zahradě, kdy budete vta-
ženi přímo do děje díky unikátnímu otáčivému 
hledišti.

Vyhlášenou událostí a nezapomenutelným 
zážitkem jsou historické Slavnosti pětilisté 
růže, konané pravidelně v období letního 
slunovratu. Kdy jindy se vám poštěstí potřást 
si rukou s Vilémem z Rožmberka a složit po-
klonu jeho švagrové Kateřině z Lužnic! Být 
šlechticem či žebrákem v dobovém kostýmu 
si můžete vyzkoušet dokonce i vy. Ale i bez 
dobového oděvu se můžete na celý víkend 
vrátit do minulosti a vychutnat si atmosféru 
slavícího středověkého města. Užijete si 
velkolepý průvod, množství divadelních a ta-
nečních vystoupení, rytířská klání, řemeslné 
trhy, ohňostroj a také posezení ve stylových 
krčmách.

S koncem dobových slavností však město 
o svou atmosféru nepřichází. Zdi sálů a kos-
telů, zahrady, zámecké terasy a nádvoří brzy 
rozezvučí klasické i moderní melodie, neboť 
přichází hudební léto: To začíná Festivalem 
komorní hudby, po němž následuje Festival 
staré hudby s představeními umělců hrajících 
v autentickém prostředí na historické hudební 
nástroje. Vrcholem kulturní sezony v Českém 
Krumlově je již po mnoho let Mezinárodní hu-
dební festival Český Krumlov, konaný tradičně 
pod záštitou prezidenta republiky a provázeny 
účasti předních našich i světových umělců.

Pro mnohé je nejkrásnějším obdobím roku 

v Čes-
kém 
Krumlově 
advent. Ti 
nejmladší si 
užívají rozsvě-
cení vánočního 
stromu, zpěv 
koled i obchůzek 
Mikuláše. K neod-
myslitelným tradicím 
patří psaní dopisů Je-
žíškovi a nadělování 
dárků medvědům 
v zámeckém příkopu. 
Na vánočních trzích 
lze nakoupit dárky 
od řemeslníků , 
punč, grog nebo 
horká medovina.  
Atmosféru dovrší 
živý Betlém, 
biblicky příběh 
vyprávěný 
místními 
obyvateli 
hudbou 
a tan-
cem.

Vöcklabruck je město v jihozápadním Hor-
ním Rakousku v Hausruckviertelu. Leží v cen-

trálním předpolí Alp v nadmořské výšce asi 433 
metrů u řeky Vöckla a je střediskem v údolí řeky Ager. 

Je druhou nejdůležitější hospodářskou oblastí Horního Ra-
kouska. V blízkosti jsou jezera Solné komory (Attersee, Mond-

see, Traunsee a další). Má kolem 12 000 obyvatel. Oblast osídlili 
Římané kolem roku 15 našeho letopočtu a pojmenovali ji Noricum. 
Ve středověku bylo jméno města uváděno jako Pons Veckelahe.

Z turistických zajímavostí města lze připomenout Muzeum domova, 
které je od třicátých let minulého století zřízeno v bývalém tzv. Benefi zia-
tenhausu vedle farního kostela. Poskytuje obraz venkovského a měšťan-
ského života. Návštěvníci mají možnost přímého srovnání selské sednice 

na jedné a barokně-biedermeierovského pokoje na straně druhé. Jsou tu 
ale také nálezy ze starého osídlení na pilotech na Attersee.  Jeden ze 

sálů je věnován vztahu Antona Brucknera k tomuto městu. 
Své muzeum mají ve Vöcklabrucku také vysídlenci. Nachází se 
v Huebnerově domě. Uchovává cenné ruční práce, kroje, ob-

razy, nástroje a kulturní statky z bývalých usídlení Dunajských 
Švábů, Sedmihradských Sasů, Sudetských Němců, němec-

kých menšin v Bukovině či v Beskydech. Kroje typické 
pro jednotlivé skupiny jsou prezentovány na loutkách 

v životní velikosti. V muzeu jsou také mapy, po-
hlednice, dokumenty, staré mince a ban-

kovky z bývalých domovů odsunutých. 
V otevírací době lze využít knihovnu 

s asi 350 svazky s tématem 
o odsunu.  
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Město přezdívané Brána 
Šumavy. Vzniklo na slavné 
obchodní stezce, která 
mu přinesla rozmach 
a bohatství. Právě obchod 
se solí zajišťoval městu jistý 
příjem. Ve čtrnáctém století 
byly Prachatice jediným 
městem, kde bylo možné 
nakupovat bavorskou 
sůl. Proto si Prachatičtí 
každoročně připomínají solnou 
Zlatou stezku při červnových 
městských slavnostech. 

Město Prachatice patří k nejlépe zacho-
vaným městským komplexům v České re-
publice. Historické jádro dosud má svou 
renesanční tvář, historické jádro města tvoří 
prstenec obehnaný městskými hradbami. 
Právě historické jádro bylo v roce 1981 vy-
hlášeno městskou památkovou rezervací. 
Tento stupeň ochrany má v republice pouze 
čtyřicet měst. Po stopách historie se turisté 
vydávají nejčastěji z Malého náměstí a mu-
sejí projít Dolní bránou, kterou se do opev-
něného města vstupovalo ze severovýchodu. 
Dolní brána je dodnes součástí městského 
opevnění. Naučná stezka kolem hradeb pak 
turistu seznámí se stavem opevnění i jeho 
vývojem. 

Největší dominantou města je pozdněgo-
tický kostel sv. Jakuba, který zároveň patří 
mezi nejstarší památky ve městě. Je zasvěcen 

patronu kupců, obchodníků, 
poutníků, nosičů nákladů a sirotků. Právě 
volba patrona byla dána umístěním města 
na obchodní stezce. 

Prachatice nabízejí i jiné  možnosti – na-
příklad koupaliště Hulák, sportovní areál 
s in-linovou dráhou pro nejmenší. V létě 
mají návštěvníci možnost vybrat si nespočet 
tras na kolo nebo nordic walking. V zimě se 
upravuje běžkařská trasa v okolních lesích. 
V roce 2002 se Prachatice staly historickým 
městem roku.

VÝSTUP NA LIBÍN 
I SLAVNOSTI SOLNÉ STEZKY

Tradiční oblíbenou akcí, které se turisté 
mohou zúčastnit, je 1. ledna novoroční vý-
stup na rozhlednu na Libíně u Prachatic. Ta 
poskytuje nádherný výhled z nejvyšší hory 
šumavského podhůří. 

V Prachaticích se pravidelně koná také 
divadelní přehlídka amatérských divadel Štít. 

V červnu Prachatičtí slaví památku nejslav-
nějšího rodáka Jana Nepomuka Neumanna. 

Každoročně 
jsou historie a rozkvět 
města ze 14. - 16. 
století připomínány 
na slavnostech solné 
Zlaté stezky, které 
v posledním červno-
vém týdnu s ukáz-
kami dobových ře-
mesel, kulturními 
programy, trhy 
a průvody v his-
torických kos-
týmech při-
blížují slávu 
města.

Prachatice

8 | www.jiznicechy.cz

P A R T N E R S K Á  M Ě S TA



Mauthausen

Město vzniklo na Zlaté (solné) stezce na přelomu prv-
ního tisíciletí. S osídlením „Severního lesa“ v 11. a 12. století 

tady byla založena farnost, poprvé písemně zmíněná v roce 
1203. Pasovští biskupové, kteří tuto část regionu do 13. století 

ovládali, udělili obci tržní právo a později právo skladu soli, která 
zde musela být při přepravě do Čech nabídnuta k prodeji. Soumaři 
tady museli odpočívat, přičemž během zastávky sedláci z okolí čile 
nabízeli konvoji své produkty. To místu přineslo rozkvět. Po opakovaném 
ohrožování „českými houfy“ je nechal pasovský knížecí biskup v letech 

1460 – 1470 obezdít hradbami, které jsou ještě dnes částečně uchovány. 
V dalších stoletích bylo město šestkrát zničeno požáry – naposledy 

po ostřelování Američany 26. dubna 1945. Na město byl Waldkirchen 
povýšen až v roce 1972, tedy po asi tisíciletém vývoji. Dnes má přes 

deset tisíc obyvatel. Udržuje partnerské vztahy s italským Serrana 
Fontana, Landshutem, Prachaticemi, Volary a Grainetem.  

Ve městě sídlí muzeum Zlaté stezky. Ve starobylém rod-
ném domě básnířky Emerenz Meierové se nachází mu-

zeum dějin vystěhovalectví z Bavorského lesa a Šu-
mavy do Ameriky v 19. a začínajícím 20. století.  

Waldkirchen je oblíben pro četné nabídky re-
kreačních pobytů, turistiky a sportovního 

vyžití. 

Waldkirchen

Mauthausen je městys v Horním Rakousku. Nachází 
se asi 20 kilometrů východně od Lince. Žije zde 5 000 
lidí.

Území města bylo osídleno po mnoho staletí, jak na-
značují archeologické nálezy datované do pozdní doby 
kamenné. Za časů římského impéria leželo město na kři-
žovatce dvou důležitých obchodních cest.

Na konci 10. století se zde vybíralo mýtné (německy 
Maut) za ustájení a chov ovcí, a název „Muthusen“ 
pro osadu je poprvé zmíněn v roce 1007. Lasla von 
Prag, svobodný pán z Windhaagu, původně  Ladislaus 
Prager,  založil v roce 1491 vodní zámek Prag-
stein. Dnes je v něm mimo jiné lékár-
nické a vlastivědné muzeum.

Během první světové 
války byl východně 
od Mauthausenu 
zajatecký tábor, 
v němž bylo 
až 40 000 

ruských, srbských a italských vojáků, 
z nichž asi 9000 v táboře zemřelo. 
Za druhé světové války byl poblíž města 
německý koncentrační tábor s až 49 poboč-
kami. Prošlo jím na 200 000 vězňů z 26 států, 
přes 120 000 z nich zemřelo – mezi nimi český 
písničkář Karel Hašler.

K zajímavostem patří pamětní kámen z místní 
žuly od zdejší sochařky Ingrid Steiningerové připo-
mínající poslední plavbu přívozu v roce 1962.
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Město na soutoku řek Otava 
a Volyňka má turistům 
co nabídnout bez ohledu na roční 
období.

Jednoznačnou dominantou Strakonic 
je hrad, který nechali vystavět na počátku 
13. století Bavoři. První, čeho si návštěvník 
zcela jistě všimne, je věž Rumpál. Vznikla 
v době rané gotiky a své jméno získala 
po rumpálu, kterým do jejích hlubin spouštěli 
vězně. V jejím podzemí se totiž nacházela 
hladomorna. Třicet jedna metrů vysoká věž 
má kapkovitý tvar, který se z hlediska dělo-
vých koulí dobyvatelů jevil jako mimořádně 
odolný - věž stejného tvaru najdete v jižních 
Čechách už jen na hradě Zvíkov. Po šesta-
devadesáti schodech můžete vystoupat až 
na ochoz a z něho si potom prohlédnout 
město z ptačí perspektivy. Druhá hradní věž 
se pyšní neméně poetickým jménem. Hradní 
páni ji přezdili na Jelenku, protože se v ní 
odehrávaly hostiny po úspěšných honech. 
Postavili ji tři sta let po Rumpálu v renesanč-
ním slohu.

V prostorách hradu sídlí Muzeum střed-
ního Pootaví a jeho stálé expozice. Kromě 
toho zde najdete i rozsáhlou Šmidingerovu 
knihovnu a základní uměleckou školu. Dále 
jsou zde zmodernizované prostory, kde se 
pořádají různé kulturní akce od výstav až 
po koncerty.

Přes lávku, které spojuje hrad s Podska-
lím, se dostanete k Měšťanskému pivovaru 
a otevře se před vámi nádherné Podskalí, kde 
můžete trávit svůj volný čas.

Ale Strakonice nabízejí i jiné možnosti – na-
příklad plavecký areál na Křemelce a v létě 

jeho venkovní prostory, dále mnoho sporto-
višť, cyklotrasy, cyklostezky a podobně. Tím, 
že městem protéká vodácká ikona – řeka 
Otava, jsou Strakonice vítanou zastávkou pro 
vodáky mířící do Písku.    

Ale vraťme se k městu jako takovému. Je 
na místě přiznat, že Strakonice mají napří-
klad oproti sousednímu Písku, Prachaticím, 
ale i Vodňanům, Blatné nebo dokonce i Ba-
vorovu jednu obrovskou nevýhodu – chybí 
jim náměstí. I když podle názvů mají dokonce 
dvě – Velké (bývalé Revoluční) a Palackého 
náměstí, jinak také Malé náměstí. Bohužel – 
když Strakonice jako takové vznikaly, nebyly 
stavěné na „zelené louce“, ale došlo ke spo-
jení osad.

Nelze ale říci, že by obě zmíněná místa 
neměla svoje kouzlo. Velké náměstí prošlo 
za poslední čtyři roky centrální obměnou, 
která z něj udělala moderní zónu. Turisté si 
zde mohou odpočinout nebo navštívit někte-
rou z kaváren či cukráren. Za pozornost stojí 
kruhová křižovatka ve tvaru ležaté osmičky 
s postavou legendárního Švandy dudáka. 

Jen několik minut pěšky nás ulice Na Stráži 
zavede do Rennerových sadů. Jde o městský 
park s atrakcemi pro děti, sochami a malou 
fontánkou nesoucí jméno zakladatele sadů, 
pana Rennera.

Pokud bychom z Velkého náměstí zamířili 
opačným směrem, přijdeme nejen na zmí-
něné Palackého náměstí s morovým sloupem 
uprostřed, ale také ke kostelu sv. Markéty, 
k nově budované městské tržnici, i na most 
Jana Palacha, spojující obě části Strakonic. 
A právě z mostu se nám otevře úžasný pohled 
nejen na hrad, ale také opravené nábřeží, jez 
a již zmíněné Podskalí.

Strakonice 
jako takové 
jsou ale spojeny 
s mnoha slav-
nými jmény, která 
se pyšní titulem 
Čestné občanství. 
Vyjmenovávat je 
by zabralo mnoho 
místa, uveďme jen 
ta nejznámě jší : 
nestor strakonic-
kých dudáků Jo-
sef Režný, lékař 
MUDr. Zdeněk 
Jan Cvrček, re-
žisér Zdeněk 
Podskalský, 
sochař Břeti-
slav Benda, 
muzikant 
a zakla-
datel 

Strakonice
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Bad Salzungen

slavné Nektarky Ladislav Rom, otec Spejbla a Hurvínka 
Josef Skupa, politička Ludmila Jankovcová,  prezident 
T.G. Masaryk a Edvard Beneš a mnoho dalších. 

Současné Strakonice mají společně s ostatními 
obcemi, spadajícími pod jejich správu, kolem 23 000 
obyvatel. 

Ze známých fi rem je zda například ČZ, a.s, Johnos 
Controls (Fezko) nebo Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s. Sídlí zde nemocnice, která prochází centrální 
obnovou za více než 300 milionů korun. 

Co se týká sportu, prim hraje prvoligová mužská 
házená, vodní pólisté jsou už podeváté 
mistry ligy. Řady pólistů a pólistek 
tvoří jádra českých reprezen-
tací. Pokud byste si chtěli 
sami zasportovat, 
určitě můžete vy-
užít nový areál 
na Muškách, 

zmodernizovaný stadion Na Sídlišti 
nebo plavecký a zimní stadion na Kře-
melce. 

MAŽORETKY I LOUTKÁŘI
A jaké akce můžete navštívit během roku? 

Třeba mezinárodní dudácký festival, václavskou 
pouť, zemský šampionát mažoretek, Rumpálo-
vání, adventní trhy, novoroční ohňostroj, letecký den 
či loutkářskou přehlídku Skupovy Strakonice.

Historii osídlení údolí Werra v Durynsku 
začali psát Keltové. Kolem začátku našeho 
letopočtu sem přišly germánské kmeny. 
První písemná zmínka místa Salzun-
gen je v darovací listině Karla Velikého 
z 5. ledna 775 o desátku pro klášter 
Hersfeld. 

Mocenské centrum regionu tvořil 
hrad Frankenstein z první třetiny 
12. století, poprvé nepřímo zmíněný 
v roce 1137. V nadcházejících sta-
letích se město rozvíjelo především 
díky obchodu se solí a z výběru cla. 
Sůl se tu těžila už pravděpodobně 
Kelty před více než dvěma a půl 
tisíci  lety. Ve 14. století bylo její dobý-
vání tak lukrativní, že se jím zabývala 
privilegovaná skupina lidí. Od roku 1590 
byla zavedena produktivnější technologie 
gradýrování, tedy zvyšování koncentrace 
v solance.

Už v 16. století byly zdroje soli využívány 
k léčbě. V roce 1821 byl postaven první lázeň-
ský dům a v roce 1911 jej navštívilo už 5000 hostů. 
Lázeňská tradice trvá dodnes. 31. května 1923 získalo 
město Salzungen přídavek Bad, tedy Lázně. Nyní má přes 
15 500 obyvatel. 

Staré časy připomíná zřícenina hradu Frankenstein 
asi dva kilometry vzdušnou čarou od městského centra. Asi sto 
metrů od ní postavil v roce 1890 místní lidový spolek umělou ruinu 
s rozhlednou.
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Písek
Město si letos připomínalo 770 
let od první písemné zmínky. Kdy 
přesně bylo založeno, totiž není 
známo. Jisté však je, že jeho 
jméno zaznamenal písař krále 
Václava I. roku 1243 na latinsky 
psanou listinu: „APUD PEZCH“, 
čili v Písku či u Písku.

Nejstarší kamenný most v Česku, 
který odolal i tisícileté povodni v roce 
2002, spojuje břehy Otavy v Písku již 
od třináctého století. Ofi ciální název 
Kamenný most dostala stavba, která 
je symbolem města, až v roce 2007. 
Mostu se také říkalo Jelení, a to podle 
legendy, která říká, že Písečtí chtěli most 
ve středověku pojmenovat a mělo se tak 
stát po tom, který první most přejde. Nebyl 
to však žádný ctihodný občan, ale jelen. Vět-
šina místních však stavbě neřekne jinak než 
Starý most. Stavbu pravděpodobně nechal 
zbudovat na konci třináctého století Přemysl 
Otakar II. První písemná zmínka pochází až 
z roku 1348 ve výnosu Karla IV.

Kromě Kamenného mostu se Písek 
chlubí památkově chráněným středově-
kým jádrem města. Návštěvníci mohou 
obdivovat na několika místech zachovalé 
hradby.  Stavitelé Písku si uvědomovali, že  
je nutné nejen stavět chrámy a obydlí, ale 
také chránit obyvatele před vetřelci. Proto 
téměř současně se stavbou budov město 
postupně sevřel prstenec hradeb v délce 
zhruba 1400 metrů a na většině míst i za-
vodněný příkop.

Do Písku se dalo vstoupit pouze branami, 
což také umožnilo snáze vybírat poplatky 
nebo mýtné. Platili je zejména kupci, kteří při-
cházeli do města na trhy. Podle Listů z histo-
rie královského města Písku, jejichž autorem 
je ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek, 
byl Písek obehnán hradbami již v době svého 
vzniku. „Byly však nižší než dnes zachovaná 
torza například v Palackého sadech. Po-
stupně podle potřeby a také fi nančních mož-
ností se zvyšovaly. 

Původně 
byly měst-
ské hradby  
v Písku vysoké 
nejméně šest metrů 
a zakončené cimbuřím,“ 
uvedl Jiří Prášek.

SLADOVNA
Turisté, kteří do Písku dorazí, 

by určitě neměli vynechat návštěvu Sladovny. 
V recepci galerie totiž najdou Turistické in-
formační centrum (TIC) Písek.  Pracovnice 
TIC ve Sladovně  Lucie Holá a Klára Koto-
rová  nabízejí   informace návštěvníkům, ať 
se do města dostanou  autem, vlakem, pěšky, 
na kole nebo po vodě. Centrum je otevřené 
denně včetně sobot a nedělí vždy od 9 do 18 
hodin „Turisté u nás  mohou dostat mapu 
historického centra   a  jeho okolí, kde jsou 
vyznačeny  památkové objekty.  Zároveň je 

zde  přehled významných 
osobností  spjatých 

s Pískem. Dopro-
vodné texty jsou 
kromě  češtiny 
ještě v němčině 
a angl ič t ině , “ 
uvedla  Lucie Holá.

Tur isté mají 
k dispozici také 
skládačku Navštivte 

Písek, kde je za-
znamenána historie 

města a místa, která 
stojí za to navštívit. 

Radost těm, kteří si rádi 
město a okolní krajinu pro-

hlížejí z výšky, určitě udělá  
skládačka Písecká věž. Ob-

sahuje nejen povídání o historii 
věže děkanského kostela a in-

formace  o možnostech výstupu 
na její ochozy, ale také panorama-

tické fotografi e pohledu z věže.
Druhým důvodem pro návštěvu Sla-

dovny jsou pochopitelně její galerie. Aktu-
álně láká Sladovna například rodiče s dětmi 
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Deggendorf

na interaktivní výstavu Mraveniště. V mra-
veniště, které si mravenci staví, aby jejich 
kolonie přežila, se změnil sál Vysoké trámy. 
Je plný instalací, maleb, soch a projekcí. 
„Děti s rodiči vstoupí do světa plného dobro-
družství. Budou v něm překážky, prolézačky, 
videoprojekce volně inspirované mraven-
čím světem. Může se tu běhat, hrát si, plnit 
úkoly, jen tak lézt na věž nebo na můstek. 
Je to velké objevování,“ nastínil autor projektu 
Vladimír Větrovský.

Výstavu doplňuje městečko živých 
mravenců ,  or ig iná ln í  ve lko-
plošné fotografi e autentických 
mravenců, videoprojekce, 

pro návštěvníky jsou připraveny kostýmy mra-
venců a královen i pracovní kniha o mraven-
cích. V Nízkých trámech děti poznají vizuální 
svět mravenců skrz ilustraci a kresleného pro-
jevu. Co je to ilustrace? Kolik podob může mít 
mravenec? A jak mravence nakreslí malé dítě 
nebo dospělý? Výstavu originálních ilustrací 
Radany Přenosilové ke knize Minimax a mra-
venec (Baobab) doplní výtvarné a vzdělávací 
aktivity pro děti různých věkových skupin.  

Výstava Mraveniště je barevná, tajemná 
a dobrodružná vhodná zejména pro děti od 4 
do 10 let a jejich tatínky.

V letošním roce mají obyvatelé a návštěv-
níci města opět možnost využít Píseckou 
kartu, která nabízí výrazné slevy na vstupném 
do Prácheňského muzea, Památníku Adolfa 
Heyduka, Sladovny, Městské Elektrárny, Ga-
lerie Portyč a nově také Zemského hřebčince 
a Památníku města Protivína.

Dnešní okresní město na Dunaji bylo poprvé 
zmíněno v roce 1002 jako Techindorf. Král 
Jindřich II. v listině potvrzoval řezenskému 
klášteru majetek, který měl v tomto místě. 
Vykopávky dokladují osídlení už v šestém ti-
síciletí před naším letopočtem, další nálezy 
dokladují  altheimerskou kulturu o tři tisíce let 
později, také z doby bronzové bylo odkryto 
velké hrobové pole. Doba hallstattská 700 – 
500 let př. n. l. po sobě zanechala stopy mj. 
opevněného panského dvora.

Z 12. století se v místě dnešního 
Starého města našla řada pecí, 
z nichž se dá usuzovat 
na usídlení řemeslníků. 

Zřejmě jim vděčí Deggendorf rozvoji v dalších 
staletích. Město také hrálo roli v osidlování 
středního Bavorského lesa.

V roce 1316 propůjčila vdova vévody Otto 
III. obci městská práva, která čtyři roky nato 
potvrdili tři společně vládnoucí další vévo-
dové. Nejvýznamnějším privilegiem bylo 
právo na samosprávu. 

Těžké časy město prožívalo v 17. a 18. 

století při nájezdech Švédů za třicetileté války 
a rakouských válek o trůn, kdy bylo opakovaně 
vypáleno.

Při prvním sčítání obyvatel v roce 1775 žilo 
v Deggendorfu 481 rodin, celkem 2300 lidí. 
V 19. století se významně rozvinula infrastruk-
tura mj. stavbou železného mostu přes Dunaj 
a následně připojením se k železnici. 

Po připojení Schachingu v roce 1935 překro-
čil počet obyvatel deset tisíc.
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Historický Tábor s husitskými 
kořeny žije celý rok živou 
současností.

Jsou stálice, které se nemění: Jordán, 
Lužnice, Kotnovská věž nebo barokní kláš-
ter v Klokotech. Stejně pevně k městu patří 
i jméno husitského vojevůdce a jednoho z tá-
borských hejtmanů Jana Žižky. 

Když opustíme staletími obrušovanou his-
torii, otevře se před námi Tábor jako město, 
kde se vyplatí žít a kde se vyplatí i strávit do-
volenou a dny odpočinku.

Kdo chce do sebe nasát co nejvíce z bo-
haté husitské minulosti města, měl by okruh 
poznání začít v Husitském muzeu na Žižkově 
náměstí, kterému dominuje socha úspěšného 
válečníka Jana Žižky. Atmosféru starého Tá-
bora, jehož založení spadá do roku 1420, 
umocňují křivolaké uličky Starého Města 
s domy, z nichž dýchá renesance. Pokud 
do města usazeného na skalnaté plošině 
vypínající se nad soutokem Tismenického 
potoka a řeky Lužnice zavítáte v polovině 
září, můžete středověk zažít přímo na vlastní 
kůži. Festival Táborská setkání každoročně 
na scénu přivádí v boji nepokořeného Jana 
Žižku,  jenž z Tábora učinil svobodnou obec 
božích bojovníků. Celé tři festivalové dny ho 
budou návštěvníci Tábora, kterému císař Zik-
mund v roce 1437 udělil královská privilegia, 
vítat medovinou a husitským chorálem. 

Do mozaiky z historických kamenů si pak 
přidejte pozůstatky hradu Kotnov, podzemní 
chodby, v nichž ožívají táborské legendy, his-
torickou vodárenskou věž nebo zbytky měst-
ského opevnění v Holečkových sadech a se 
zbrojnicí v Housově mlýně . 

Kdo přijede za současností brzy po No-

vém roce, přivítají ho již tradiční reprezen-
tační slavnosti piva, celá řada galerií a muzeí, 
na prahu jara další festival, který tentokrát 
velebí vůni a chuť vína. Táborský festival 
vína v květnu střídá otevření turistické se-
zony a tedy stovek kilometrů cyklotras, které 
se z Tábora rozbíhají do všech světových 
stran a zákoutí okouzlující krajiny. V červnu 
se do ulic vřítí kejklíři, muzikanti a komedi-
anti a ohlásí festival Léto nad Lužnicí, který 
spojí dohromady  souměstí Tábor – Sezimovo 
Ústí – Planá nad Lužnicí. Během prázdnin 
pak ruch města neutichá dlouho do noci, ulice 
plní hudba, pouliční herci, artisté i výtvarníci. 
Pravidelné místo uprostřed července si drží  
festival Bohemia Jazzfest a také  třídenní fes-
tival na sportovním letišti Mighty Sound, jenž  
přináší to nejlepší ze světového ska, punku 
či reggae. 

Jen pár dnů po zářijových Táborských se-
tkáních se Staré Město propůjčí knihám, je-
jich autorům, vydavatelům, prodejcům a pře-
devším čtenářům. Říjnový festival malých 
nakladatelů dostal jméno Tabook. 

 A to už se Tábor pomalu obléká do vánoč-
ního hávu. Ještě stihne druhý nejstarší běh 
v Jihočeském kraji Lesní běh Pintovkou, který 
na startu vítá běžce bez omezení věku. 

Ani v této roční době město nezapomíná 
na minulost a nechá vás nahlédnout do staro-
českých vánočních zvyků a lidského kumštu. 
Staročeský vánoční trh s živým betlémem 
a zabijačkovými pochoutkami  svátečně na-
ladí jen pár dní před Štědrým večerem. 

Chcete-li zažít husitské město v pohybu, při-
balte do kufru  kolečkové brusle a využijte dráhu 
po oválu u břehu Lužnice v areálu Komora.  
Do okolí Tábora se pak pohodlně dostanete 
i na kole. K dispozici je hustá síť značených 

cest 
s více 
než 400 
kilometry. 
Tábor pro-
tíná i známá 
dálková cyk-
lotrasa Gree-
nways Praha 
– Vídeň. Výlety si 
mohou dopřát i pěší 
turisté, nadchne je 
především roman-
tická cesta po le-
vém břehu Lužnice 
na zříceninu hradu 
Příběnice, kde byli 
vězněni někdejší 
táborští kněží.

Zkrátka v Tá-
boře nepřijdou 
ani vodáci, kteří 
se mohou na-
lodit na jednu 
z nejvyhle-
dávaněj-
ších řek 
a Luž-
nicí 

Tábor
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Wels je město na řece Traun 29 km 
západně od Lince. V roce 2006 mělo 58 623 

obyvatel a bylo tak druhým největším městem 
Horního Rakouska. Pyšní se řadou turistických 

nabídek - od náměstí se 64 měšťanskými domy z nej-
různějších stylových epoch přes památky koňské dráhy až 

třeba po bývalý klášter minoritů. K návštěvě zvou muzea, ga-
lerie, tematické prohlídky i atraktivní pěší zóna, hojně využívanou 
příležitostí jsou také zdejší trhy. Zážitkem bude jistě i bezplatná, ce-
loročně možná návštěva welské zoologické zahrady s jejími 650 zví-
řaty, mezi jiným s většinou druhů primátů. Město má zajímavou sestavu 
zahraničních partnerů – německý Straubing, nikaragujskou Chichogalpu 
a jihočeský Tábor. 

Wels

doplout nejen do lázeňské Bechyně, ale až 
k ústí do Vltavy. 

Hory Tábor nemá, přesto sem můžete 
přijet i s lyžemi. Kilometr dlouhou sjez-
dovku se čtyřsedačkovou lanovkou na-
jdete zhruba 25 kilometrů od Tábora 
v areálu Monínec,  na severním svahu 
Javorové skály, a další svahy v areálu 
Radvánov na Mladovožicku. Běžkaři 
se mohou z Tábora vydat na trasy 
oblasti Čertova břemene. 

V roce 2015 se pak Táboru do-
stane pozornosti celého cyklokroso-
vého světa. V zimě se na dráze 
v jižní části města pojede 
mistrovství světa, které 
přivede celou světo-
vou elitu závod-
níků. Šampio-
nát  hostí již 
potřetí.
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Kaplice
Město Kaplice, které se rozkládá kolem 

řeky Malše, mělo ve své dosavadní histo-
rii smůlu i štěstí. Smůlu, když se po druhé 
světové válce ocitlo na okraji zájmu, pro-
tože nedaleko od něho vedla železná opona 
kolem státní hranice, a pak štěstí, když se 
situace obrátila, hranice se otevřela a díky 
tomu v Kaplici zavládl čilý podnikatelský a tu-
ristický ruch.

V současnosti jsou nepřehlédnutelnými 
dominantami Kaplice radnice na náměstí, 
jež má renesanční původ, a nedaleko odtud 
dva kostely. Velký kostel zasvěcený 
sv. Petru a Pavlovi a menší kos-
telík v jeho těsném soused-
ství, kostel sv. Floriána, 
kterému se také říká 

český kostel. Na jeho místě dříve stávala ma-
riánská kaple, podle níž vznikl český název 
města. 

Na náměstí se zachovalo několik historic-
kých domů. Zaujme především dům z roku 
1605 s unikátními renesančními fi gurálními 
sgrafi ti.  

Z historických objektů je možné obdivovat 
rovněž bývalý panský pivovar na Bělidle, ka-
mennou kašnu na ná-
městí 

z roku 1646, kapli sv. Josefa a Barbory a jiné. 
Vydat se odtud můžete na množství cyklis-

tických a turistických tras okolní krásnou pří-
rodou s bohatstvím lesů. Ty vás zavedou na-
příklad k hradům kolem Malše nebo na trasu 
řemesel na řece mezi Kaplicí a Freistadtem či 
stezku do zaniklých obcí příhraničí. 

Největšími akcemi ve městě bývají lovecké 
slavnosti, studentský majáles či cyklistická 

tour Kolem kolem Kaplicka.

Freistadt (česky Cáhlov) je město 
blízko českých hranic v Mühlviertelu 

na silnici z Českých Budějovic do Lince. 
Do 19. století to bývalo významné ob-

chodní město. Bylo založeno na místě pů-
vodní obce Zaglau roku 1220 hrabětem Leo-

poldem VI. Babenberským na Zlaté stezce 
od Dunaje, kudy se do Čech přivážely hlavně 
sůl a železo, do Rakouska hlavně ryby. Mělo 
velká privilegia a z obchodu rychle zbohatlo. 
Ve 14. století dostalo nové, dodnes téměř 
úplně zachované hradby s Lineckou bránou 
na jihu, Českou bránou na severu a širokým 

příkopem kolem celého města. Farní kostel 
svaté Kateřiny ze 13. století byl postupně 

přestavován a rozšiřován. 
Počátkem 16. století zničily město 
dva požáry, další ranou bylo vyhnání 

protestantů po selském povstání 
roku 1627. Město pak ztratilo svá 

privilegia a s koňskou dráhou 
z Budějovic do Lince (1832) 

se doprava městu vyhýbala. 
Teprve od roku 1873 má 

Freistadt vlastní ná-
draží na trati Linec 

– Dolní Dvořiště 
– České Bu-

dějovice. 

Freistadt je dnes výborně zachovaným městským 
celkem. Na náměstí velkém 6500 metrů čtverečních 
je gotický farní kostel z roku 1737, mariánská kašna 
z roku 1704 a řada historicky cenných domů. Na zá-
padní straně města je původní středověký hrad, poz-
dější Salzhof. Mimo hradby, naproti České bráně, 
stojí gotický kostel Panny Marie. Zámek Freistadt 
byl dokončen na přelomu let 1397/98. Dnes je zde 
Zámecké muzeum Mühviertlu s velkou sbírkou ma-
leb na skle. 

Na Čechy upomíná mj. Česká ulice s gotickými 
arkýři a stará Česká brána s obrannými zařízeními 
a výklenky k sezení pro 
hlásné.  

Kolem kostela Milostné 
Matky Boží, který byl po-
staven kolem roku 1345, se 
po téměř tři století nachá-
zel freistadtský hřbitov. 
Hluboko do městského 
příkopu je umístěna 
Mlýnská věž ze 14. 
století. Odtud byl 
střežen nouzový 
mlýn, který v době 
obléhání dodával 
městu mouku 
a chleba. 

Freistadt
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Milevsko
Milevsko, kde žije přes osm tisíc obyvatel, 

se může pochlubit nejstarším klášterem 
na jihu Čech. Byl založen ve 12. století 
a dnes patří k hlavním turistickým cílům 
regionu. V areálu kláštera se nachází 
i městské muzeum. Návštěvníci mo-
hou zde zhlédnout známé gotické 
milevské kalichy, babiččinu svět-
ničku, válečný kabinet, loutkový sál 
nebo unikátní kousky po slavných 
prvorepublikových siamských dvoj-
čatech, sestrách Blažkových. V Mi-
levsku mají také koupaliště, které 
má za sebou třetí sezonu. 

Na náměstí E. Beneše 
mohou turisté navštívit 
Galerii M, která před-
stavuje díla regio-
nálních tvůrců 
a umělců. 

Unterweißenbach

Tradičně tu vystavují i výtvarníci z Mi-
levska a okolí. Dominantou hlav-

ního náměstí je kostel sv. Barto-
loměje. Stojí na místě staršího 

kostela postaveného Švam-
berky v roce 1513. Ten byl 

roku 1863 zbořen jako 
zchátralý a na jeho místě 
byl postaven chrám jako 
díkůvzdání za to, že cí-
sař František Josef I. 
vyvázl roku 1853 

z nebezpečí, kdy 
na něj byl spáchán 
atentát. Na ná-
městí nalezneme 
také starou faru a  
budovu radnice. 
Zajímavou stav-
bou je i synagoga 
z roku 1914, která 
stojí v Sokolovské 

ulici. Má ojedinělé 
průčelí s kubistickými 

prvky. Kousek od cen-
tra města na Husově 

náměstí se nachází in-
focentrum. K největším 

kulturním akcím v Milevsku 
patří průvod maškar, který se 

letos konal už po 151., a také 
letní bartolomějské posvícení. 

Milevsko si v příštím roce připo-
mene 830 let od své první zmínky. 

Město se chystá vydat k výročí repre-
zentační knihu.

Unterweissenbach v okrese Freistadt 
v srdci tzv. Mühlviertler Alm měl k začátku to-

hoto roku 2296 obyvatel. V 11. století se tu usídlili 
pánové z Machlandu, nechali vymýtit les a založili hrad  

Ruttenstein. Místo bylo poprvé zmíněno v darovací listině 
z roku 1209 jako  „Wizzenbach“. Z „mýtiny“ vzniklo město 

a kolem roku 1331 mělo i svého soudce. V roce 1449 tady bylo 
42 měšťanských domů. K pozoruhodnostem se řadí Karlingerův 
hamr ze 16. století s vodním kolem o průměru více než tři metry. Patří 
k nejstarším zachovaným v celém Rakousku. 
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Hluboká nad Vltavou
Město leží na obou březích řeky Vltavy. 

Jeho historie je spjata s královským hra-
dem Hluboká, který byl založen spolu s ne-
dalekými Českými Budějovicemi v polovině 
13. století králem Přemyslem Otakarem II. 

Nejvýznamnější památkou je zámek. Ten 
byl v letech 1839 až 1871 přestavěn rodem 
Schwarzenbergů do dnešní podoby v duchu 
romantické novogotiky podle vzoru anglického 
Windsoru. Uvnitř je bohatý interiér s cenným 
nábytkem, jedinečnými řezbářskými pracemi, 
spoustou obrazů, vzácných goblénů, umělec-
kým sklem a porcelánem. Prohlídkové trasy 
jsou otevřeny celoročně.

Okolo zámku se rozkládá 
rozsáhlý anglický park 
s mnoha vzácnými dře-
vinami. Nabízí také 
krásné výhledy 
na České Bu-
dějovice, 

Novohradské hory a Šumavu. Park přechází 
v upravenou a po staletí cíleně utvářenou 
hospodářskou krajinu s rybníky a stromořa-
dími staletých dubů s kočárovými cestami, 
rozlehlými oborami a bažantnicemi. 

Se zámkem sousedí bývalá jízdárna, kde 
od roku 1956 sídlí Alšova jihočeská galerie. 
V ní je k vidění expozice jihočeského gotic-
kého umění, stálá výstava holandského malíř-
ství 17. století a výstavy českého moderního 
umění 20. století. Galerie patří k pěti nej-
větším ústavům 

svého druhu v zemi. Na nádvoří zámku vždy 
během léta vystupuje divadlo Pikl. Uvádí 
především muzikály a v posledních letech se 
zařadilo mezi nejnavštěvovanější letní scény. 
Nedaleko Hluboké mohou zájemci navštívit 
muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství a ve-
dle něj sídlí zoologická zahrada. Chovají zde 
zhruba 300 druhů zvířat ve více než 3000 
exemplářích. Zahrada se zaměřuje na zví-
řata Evropy a mírného pásu Asie. Nechybí 
však ani expozice zaměřené na faunu a fl óru 

Austrálie, Ameriky a Afriky.

Grein
Grein je město v okrese Perg v Dolním 

Mühlviertlu. Zaujímá plochu 18,42 čtve-
rečních kilometru a má 3005 obyvatel. Je 

třetím nejstarším městem Mühlviertelu, bra-
nou do oblasti Strudengau, kulturní krajiny při 

Dunaji.
Vzkvétal v časech Babenbergů (976 až 1246) 

díky čilé říční lodní dopravě. Jeho důležitost zvy-
šovalo zúžení řeky pod ním - Grein měl zkušené 
lodivody a plavce. 

„České války“, které kromě jiných ničily v oblasti 
Waldhausen a Klam, ohrožovaly také Grein.  V roce 
1476 byl vypálen. Poškozen byl i za války s uher-
ským králem Matyášem Korvínem. Protože tehdy 
ještě nestál zdejší hrad, byl k obraně upraven farní 
kostel. V roce 1491  povýšil císař Fridrich III. obec 
na město. K památkám patří například divadlo, roko-
ková stavba z roku 1791, nejstarší v originále zacho-
vané městské divadlo v celém Rakousku. V zámku 
Greinburg je hornorakouské muzeum říční plavby. 

Stará radnice si dodnes zachovala 
původní formu z roku 

1563.
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Vodňany
Ne nadarmo se královskému městu Vod-

ňany říká „město rybářů“. V okolí města je 
celá řada rybníků plných velmi kvalitních ryb, 
ve městě sídlí Střední rybářská škola – jediná 
svého zaměření ve střední Evropě. Výzkumný 
ústav rybářský a hydrobiologický se stal sou-
částí nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany 
vod Jihočeské univerzity v Českých Budějo-
vicích. A rybí speciality a recepty místního 
kuchaře Miloše Štěpničky prostě nemají 
konkurenci.

Ale návštěva Vodňan je výjimečná i něčím 
jiným. Například prohlídkou centra města 
s rozlehlým náměstím, kde jsou 
dvakrát v týdnu trhy. Okolí 
města je protkáno turistic-
kými trasami pro pěší 
i  cyklisty. Nikde 
nenajdete tolik 
tradičních 
mlýnů jako 

v okolí Vodňan.
Není ale nutné trávit čas jen tady. Blízko 

města jsou další památky – středověký 
hrad Helfenburk, který režisér Zdeněk 
Troška tak rád zasazoval do svých ča-
rokrásných pohádek. Kam myslíte, že 
mířil chasník Jindřich v pohádce Prin-
cezna ze mlejna vysvobozovat zakleté 
princezny Belzebu a Vodňenu? 

O významu Vodňan pro bezpečnost 
českého státu 

jasně hovoří historie jeho vzniku. Jeho půdo-
rys s pravidelnou sítí ulic a velkým čtverco-
vým náměstím svědčí o jeho vzniku za vlády 
Přemysla Otakara II. Nejdůležitější privilegia 
udělil městu Jan Lucemburský roku 1336. 
Již v roce 1400 jsou Vodňany počítány mezi 
města královská a spolu s Budějovicemi 
a Pískem tvořily oporu královské moci na jihu 
země. 

Kromě procházky a výletů může město 
návštěvníkům nabídnout zajímavé 

výstavy nejen v muzeu, 
ale také v neda-

leké synagoze.

Wartberg ob der Aist je městys v okrese 
Freistadt. V roce 2012 zde žilo 4050 obyvatel. 

Místo původně ve východní části vévodství bavor-
ského bylo poprvé písemně zmíněno v roce 1111, stalo 

se ale brzy součástí vévodství rakouského, od roku 1490  
vévodství s názvem „Rakousko nad Ennsem“. Během napo-

leonských válek bylo místo opakovaně obsazováno. Po „anšlusu“ 
Rakouska patřil Wartberg k župě Oberdonau, po válce ležel v so-
větské okupační zóně. 

Je svébytným uzavřeným církevním sídlem se třemi gotickými kostely. 
Farní, původně gotický, byl poprvé zmíněn 23. srpna 1111 pasovským 
biskupem Ulrichem v darovací listině, jíž jej předával jistý Sigihart kláš-

teru St. Florian. Po husitských a českých válkách byl původně gotický 
prostý jednoloďový kostel přestavěn na tříloďový s křížovou klenbou 

(kolem roku 1400).  O Václavském kostelu se traduje, že místo, kde 
stojí, sloužilo už původním pohanským osídlencům ke kultovním 

rituálům. Po pokřesťanštění tu byla zřízena pravděpodobně dře-
věná kaple. Předpokládá se, že pozdější zděná stavba byla slo-

vanskými osídlenci zasvěcena českému sv. Václavovi krátce 
po jeho smrti. Po restaurování, při němž byla odhalena 

freska „Bible chudých“ (kolem 1500), je od roku 1964 
památníkem padlých.

Wartberg ob der Aist
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Vyšší Brod
Vyšší Brod patří mezi nejkrásnější a turis-

ticky nejatraktivnější místa v zemi. Největším ta-
hákem je cisterciácký klášter, který založil v roce 
1259 Vok I. z Rožmberka. Letos se v klášteře koná 
1. Zemská výstava jižní Čechy – Horní Rakousy 2013 
„Dávné stopy – nové cesty“. Otevřena je denně a potrvá až 
do 3. listopadu. V rámci ní si můžete prohlédnout Závišův 
kříž, který patří mezi nejcennější středověké zlatnické pa-
mátky České republiky. Jeho hodnota je nevyčíslitelná.

Pokud vyhledáváte méně známé památky, můžete vyra-
zit na Křížovou cestu na Maria Rast. Je poutním místem, 
které se podařilo zachránit a zrekonstruovat. Oblí-
bené je Poštovní muzeum s největší sbír-
kou historických poštovních kočárů 
a vozů. Město po léta vyhledá-
vají i vodáci, kteří splouvají 
Vltavu. I ti si pochutná-
vají na místním pivu 
Jakub, z jednoho 
z nejmenších 
minipivo-
varů v Če-
chách.

Minipivovar Vyšší Brod funguje 
sice krátce, ale mezi pivními znalci 
už má dobré jméno. Pivovarnictví má 
ve městě dlouho tradici. Dříve totiž pivo 
vařili mniši přímo v klášteře. Každoročně 
v srpnu se zde koná bartolomějská pouť se 
staročeským trhem a bohatým kulturním pro-
gramem. Oblíbenou akcí s dlouhou tradicí je také 
plavba kuriózních plavidel, kterou Vyšebrodští pořá-
dají první sobotu v září v kempu Pod hrází.

Rakouské lázeňské město leží v okrese 
Urfahr-okolí, v oblasti Mühlviertel na jižním 
úpatí šumavské hory Sternstein, 25 kilometrů 
severně od Lince.

Leonfelden byl založen jako osada na kři-
žovatce Linecké stezky − staré obchodní 
cesty od Dunaje do Čech. První písemná 
zmínka o něm pochází z roku 1154. V roce 
1356 získal městská práva. Při husitských 
válkách byl opevněn a sloužil jako jeden ze 
čtyř hraničních bodů Mühlviertlu na obranu 
proti výpadům z Čech, v roce 1427 jej husité 
dobyli. V dalším období město pro-
sperovalo díky obchodu, i když 
o výsadní postavení v ob-
chodní činnosti s ním 
soupeřil Freistadt. 
V roce 1850 se 
stal sídlem 
okresu 

a v roce 1903 byl připojen k nově založenému 
okresu Urfahr.

Dominantou náměstí je socha sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1730, radnice z roku 
1608 a původně gotický farní kostel sv. Bar-
toloměje. Je tu nejstarší dochovaná školní 
farní budova v Rakousku, „Domus Discipli-
nae“ , v níž je nyní školní muzeum. Špitální 
kostel sv. Josefa z roku 1517 se síťovou 
žebrovou klenbou byl 

zrušen v roce 1787. Nyní je v něm vlastivědné 
muzeum.

Na nedalekém Sternsteinu (1125 m) stojí 
od roku 1898 rozhledna s výhledem na celý 
Mühlviertel. Byla zřízena k 50 letům vlády cí-
saře Františka Josefa. 

Na stezce Via Leone označuje žulová deska 
evropské rozvodí:  zdejší Grani-
tzbach teče na sever do Vltavy, Labe 

a Severního moře, Rodl na jih do Dunaje 
a Černého moře.  

Bad Leonfelden
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Vimperk

Freyung

Vimperk byl jedním z měst, které leželo 
na středověké obchodní trase se solí. Český 

název města Vimperk je odvozeninou od původ-
ního německého názvu Winterberg.  Vimperk voněl 

řadu staletí tiskařskou černí a za tu dobu se odtud ro-
zeběhly do světa tisíce a miliony knih. Knihy větší, menší 

i úplně miniaturní, závažné i zábavné, velkých autorů i zcela 
neznámých. Po privatizaci tiskárny šak její provoz neměl dlou-

hého trvání a výroba zde byla zastavena v roce 2003. Tisk knížek 
ale z Vimperka nezmizel, tradici ve městě nadále udržují menší 
soukromé tiskárny. 

Vimperk je ale také městem sklářů. Rozmach sklářství zazname-
nal po úpadku obchodu se solí. Ve světě nejvíce proslula Michlova huť 
na Helmbašském potoku, přejmenovaná z huti Janouškovy po nejvýznam-
nějším skláři, huťmistru Michalu Müllerovi. Ten v roce 1683 objevil výrobu 

krásného bílého skla podobného křišťálu a pojmenovaného na sklo kří-
dové. 

Dominantou města je renesanční zámek. Založen byl na místě star-
šího hradiště zvíkovským purkrabím Purkartem z Janovic ve 2. polo-

vině 13. století.  Zámek stojí na ostrohu nad údolím potoka, kterým 
vedla dálková cesta do Bavor. Do předhradí se vstupuje branou, 

rozlehlý dvůr je obklopený hospodářskými budovami ze 17. 
století.Vimperk a okolí poskytují návštěvníkům bezpočet tu-

ristických vycházek, jak do lesů v okolí, tak do Národního 
parku Šumava, jehož správa má ve Vimperku sídlo. 

Před dvěma lety obnovili manželé Hojda-
rovi ve městě vaření piva. Šumavský pi-

vovar dnes produkuje devět druhů 
piv. Zájemci mohou projít pivovar 

i s výkladem.

V roce 1193 věnoval císař Jindřich VI. 
zdejší  „zemi opatů“ pasovským biskupům. 
Postupující osidlování tzv. Severního lesa si 
k začátku 13. století vyžadovalo vybudování 
opevněných bodů k ochraně před nájezdy. 
Wolfkerstein, dnes zámek Wolfstein, který 
nechal kolem roku 1200 postavit pasovský 
biskup Wolfker von Erla, je ještě dnes nejvý-
raznějším prvkem města. 

Aby majitelé pozemků přilákali do příhra-
ničí schopné osídlence, lákali je víceletým 
osvobozením od úroků a desátek. I proto 
se město na legendární Zlaté 
stezce pojmenovalo Frey-
ung. S rozkvětem Zlaté 
stezky v letech 1356 
až 1366 do Vim-
perka se neda-
leké poutní 
místo 

Kreuzberg s právem trhu od roku 1354 
stalo důležitým celním místem. Jeho trhové 
právo se v roce 1525 přeneslo na Freyung. 
V první polovině 17. století Freyung dvakrát 
zasáhla morová epidemie. Obě sídla se slou-
čila v roce 1971. Dnes je čile se rozvíjejícím 
sídlem na hlavní silnici B12 mezi Mnicho-
vem a Prahou a jako menší město nedaleko 
velkého lesa nabízí záviděníhodnou kvalitu 
života. 

K pamětihodnostem Freyungu patří zámek 
Wolfstein se sbírkou regionálního umění, stej-
nojmenná galerie, lovecké, rybářské a vlasti-
vědné muzeum. Město je hrdé na občanskou 
iniciativu, která dokázala  reaktivovat vlakovou 
trať do Pasova, otevřenou v roce 1892 a po de-
vadesáti letech danou do klidu. Dnes je znovu 
provozována o víkendech. Město se výrazně 
zasadilo o prodloužení Evropské poutní stezky 

VIA NOVA od Solné komory do Příbrami 
o úsek přes Bavorský 

les a Šumavu. 
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Volyně
Toto více než třítisícové městečko je po-

myslnou bránou do nádherného Pošumaví. 
Dávná historie osídlení místa na levém břehu 
řeky je zahalena tajemstvím. Archeologické 
nálezy, jimž je věnována rozsáhlá expozice 
v městském muzeu, svědčí o slovanském 
osídlení již v 7. století. Menší hradiště - pro-
vincie Wolinich - se v písemných pramenech 
objevuje ale až v roce 1271. 

Původ jména dodnes není znám; souvis-
losti se slovanským kmenem, sídlícím kdysi 
na Ukrajině, jsou pouze hypotetické.

Ve středu náměstí stojí od roku 1760 
mariánské sousoší vystavěné 
na odvrácení moru. Severní 

straně dominuje půvabná budova renesanční 
radnice s loubím a věží, jejíž celé průčelí je 
ozdobeno sgrafi ty. Byla postavena v 30. le-
tech 16. století, dnes je sídlem kulturního 
střediska. 

Cestou do mírného kopce přejdeme k nej-
starší městské části - Hradčanům. I jiná místa 
byste ale neměli minout. Pamatujete si na-
příklad scénu z fi lmu Zdeňka Trošky Slunce, 
seno, erotika, ve které družstevníci z jiho-
českých Hoštic 

obdivují zázraky svých italských hostitelů? 
Tato scéna byla natočena v nedaleké škole 
v přírodě. 

A za trochu času, hlavně v létě, stojí 
unikátní prvorepubliková plovárna u Vo-
lyňky, která je označována za nejstarší pří-
rodní plovárnu v zemi. V roce 2008 ji mini-
sterstvo kultury vyhlásilo kulturní památkou. 
Dřevěné kabiny, sprchy i bazén jsou stále 
původní. 

Jméno Aidenbach bylo poprvé zmí-
něno v listině o darování zdejší fary 

biskupem v roce 1072. Jeho správu vy-
konávalo panství v Haidenburgu, velký vliv 

měl také blízký klášter Aldersbach. Do historie 
vstoupilo město v roce 1705 povstáním bavor-

ských sedláků usilujících o svržení rakouské 
nadvlády. Tyto snahy čtyř tisíc zemědělců a ře-
meslníků byly 8. ledna 1706 brutálně potlačeny 
císařskými jednotkami. Události je věnována hra 
„Raději pobavorsku zemřít“, kterou dodnes před-

vádí na otevřené scéně každý červenec více než 
sto účinkujících  místních ochotníků. Inscenaci 
doplňuje historický selský trh. 

Dnes má městys na západě pasovského 
okresu kolem 3200 obyvatel. V roce 1967 získal 
titul „Státně uznané místo rekreace“. Nabízí k ní 
spoustu příležitostí mimo jiné atraktivními výlet-
ními trasami, ale také krytou plovárnou. 

Populární je zdejší pětidenní srpnová slavnost 
organizovaná pravidelně už od roku 1904.

Aidenbach
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Frymburk
Každý, kdo vyráží na výlet na Lipensko, by neměl 

vynechat návštěvu Frymburku. Mezi nejvýraznější pa-
mátky patří kostel sv. Bartoloměje. Ten pochází již ze 
13. století. Opomenout byste neměli mariánský sloup 
na náměstí, který patří mezi nejstarší památky svého 
druhu v Čechách. Turisté si také nenechávají ujít kří-
žovou cestu ke kapli Panny Marie Bolestné na návrší 
Na Martě, kamennou kašnu, žulový vodní kanál či bu-
dovu staré školy.

V teplých měsících je městys ideální lokalitou pro 
pěší turisty či cyklisty, kteří se chtějí pokochat krásou 
Lipna. Pěším se doporučuje výlet na vrch Marta, odkud 
se nabízí nádherný výhled na celý Frymburk a okolí. 
Cyklisté mohou využít husté sítě cyklo-
tras, díky kterým se dostanou až 
do neporušené přírody u hra-
nic. Frymburk též vyhledá-
vají ti, kteří si chtějí užít 
nekončících vod-
ních radovánek 
pro děti i do-
spělé. Vstup 
na ve-
řejnou 
pláž 
je 

zdarma. Nechybí zde půjčovna loděk 
a šlapadel či půjčovna kol. Lipenské 
jezero je také rájem rybářů a nuda tu 
není ani v zimě. Jedenáctikilometrová brus-
lařská dráha z Lipna nad Vltavou do Frym-
burku byla ofi ciálně označena jako nejdelší 
bruslařská dráha na světě. Vstup na ni je volný. 
Upravený led si užívají i běžkaři. Turisté z Frym-
burku často putují i na nejvýše položený hrad v Če-
chách – Vítkův hrádek u osady Svatý Tomáš. Největší 
akcí jsou červnové Frymburské slavnosti.

Vorderweissenbach
K začátku roku měla obec v okrese Urfahr-

-venkov 2060 obyvatel. Turisty přitahuje pěk-
ným okolím a nabídkami k „sametové“ turistice. 
Lidé už v této oblasti žili před více než čtyřmi tisíci 

lety - našla se tu sekera z doby kamenné. Místem procházeli 
i Keltové, Markomani či Bójové, ale nehostinnost Severního 

lesa je po mnoho století odrazovala od usídlení. Kolem roku 1150 
začalo první mýcení a v roce 1292 byla poprvé písemně zmíněna 
zdejší osada Weissenbach. S účinností od 1. dubna 1805 byla roz-
dělena na Přední a Zadní Weissenbach, podobně se od sousedního 
Bernhardschlagu oddělil  Stumpten.

Obec nabízí celou řadu sportovních příležitostí. Jsou tu tenisové kurty, 
otevřené koupaliště, dráhy na metanou, hřiště pro beachvolejbal či fotbal. 

K různým cílům vede 50 kilometrů značených cest, v zimě je možnost 
zahrát si lední metanou či zabruslit si. Na blízkém Sternsteinu je lyžař-

ský areál. Své stezky využívají jezdci na koních i cyklisté, turisty vozí 
kočáry i sáně. 

Na dosah je muzeum včelařství ve Zwettlu-Rodlu, skanzen 
v Pelmbergu u Hellmonsödtu, hornorakouské školní mu-

zeum v Bad Leonfeldenu, lesní kaple Maria Rast v obci 
Schöneggu/Afi esslu či zřícenina hradu Waxenberg 

v Oberneukirchenu. Ve Sternwaldu stojí už deset let 
největší větrný park Horních Rakous se sedmi 

vrtulemi a jeho výkon odpovídá díky ideál-
ním podmínkám roční potřebě elektřiny 

7800 domácností. Je symbolem 
Vorderweißenbachu, který patří 

ke sdružení obcí usilujících 
o ochranu klimatu 

před emisemi. 
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