PA R T N E R S K Á M Ě S TA

Jižní Čechy harmonické
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, ponořte 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.
Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou překvapí
každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak osvícené
a bohaté musely být šlechtické rody a jak
vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně historických památek jako
doklad bohaté a mnohotvárné historie - starobylá města, plná života a kultury, majestátné gotické kostely, zasněné renesanční
zámky, kláštery, památky lidového stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných rybničních systémů.
Jižní Čechy mají však díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou hodnotu. Jejím důkazem je množství
vyhlášených chráněných území.
Jižní Čechy jsou krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť,
oživeným siluetami měst i venkovských
kostelů, které skvěle harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz typické
jihočeské krajiny v okolí Českých Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní
Čechy jsou však i drsná horská krajina
majestátné Šumavy, Novohradských hor
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a Blanského lesa. Bezpočet krás skrývá
však i kraj jihovýchodně od Jindřichova
Hradce – díky málo narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům,
vysokým vrchům i velkým rybníkům bývá
právem nazýván Českou Kanadou.
Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy
a Táborskem, které je známé zejména díky
svému husitskému období. Současné hranice mezi jižními Čechami, Rakouskem
a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy svázána s jedním šlechtickým rodem a se stejnými mocenskými
zájmy. Poloha kraje předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského severu se zde
střetávaly s vytříbeným uměním italských
renesančních mistrů.
Dávnou minulost připomínají monumentální stavby románské (klášter v Milevsku)
a především gotické (kláštery ve Vyšším
Brodě a Zlaté Koruně, řada hradů, tvrzí
i městských center). Velkolepé jsou památky 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 architektury je od 18. století tak zvané selské
baroko. Nejkrásnější ukázkou je obec Holašovice 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
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Dolní Rakousko
Dolní Rakousko je největší
rakouskou spolkovou zemí.
Obklopuje Vídeň, na severu
hraničí s jižními Čechami a jižní
Moravou. Hlavním městem země
je od roku 1986 St. Pölten.
Ráz dodává zemi Dunaj, který jí protéká
v délce 218 km. Ale také hory, nejvyšší
je Schneeberg (2076 m), nejvýchodnější
dvoutisícovka v Alpách.
Nabídka zážitků pro turisty je široká.
Přitahuje například cyklistická stezka vedoucí podél Dunaje, ale vyplatí se i odbočky do okolí. Zájemci o historii mohou
zavítat do 18 hradů, z nichž například Heidenreichstein ve Waldviertlu, jen 17 kilometrů od českých hranic, je nejmohutnějším
rakouským vodním hradem. Daleko není
ani na zámek Litschau, rovněž v okrese
Gmünd. Hrad Kreuzenstein v obci Leobendorf patnáct kilometrů od Vídně má až
pohádkový vzhled s příkopem a mnoha
kamennými věžemi. Stal se proto kulisou
řady filmů.
Milovníci fauny si mohou vybrat třeba
zoologickou zahradu v Haagu na tzv.
Moststrasse, zoo dravých ptáků v St.
Andrä, tradičním lákadlem je „podvodní
říše“ v přírodním parku Hochmoor ve Schremsu. Za zhlédnutí stojí hornický skanzen
v Pyersbachu, atd.
Kdo zavítá do hlavního města země,
do St. Pöltenu, může se těšit na řadu vý-

znamných pamětihodností. I zdejší radnici
je už pět set let. Krásné paláce s půvabnými dvory jsou i na náměstí Riemerplatz.
Nedaleko Sankt Pöltenu stojí velkolepý
barokní klášter Melk s parkem s 250 let starou lipovou alejí.
Dalším velkým městem je Amstetten
na řece Ybbsu. Z historických památek
je významný římskokatolický kostel svatého Štěpána z 15. století. Šest kilometrů
od města je středověký hrad Ulmerfeld
z 10. století, kde je nyní muzeum zbraní.
Rovněž šest kilometrů od Amstettenu
je známý klášter Ardagger, založený již
v 11. století.
Navštívit v Dolním Rakousku je možné
také dvě památky zařazené do seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.
Jednou je Semmeringská dráha, 41 km
trati se 14 tunely, 16 viadukty, více než
stovkou kamenných mostů a vpustí. Dráha
spojující jih Dolního Rakouska se Štýrskem
byla otevřena v roce 1854! Dodnes je příkladem spojení nedotčené alpské krajiny
a elegantního stavebního umění. Na listinu
UNESCO byl zapsán v roce 1998.
Druhou světovou památkou je Wachau.
Po 27 500 letech byla slavná Venuše
z Willendorfu vykopána na vinici a stala se
důležitou součástí dějin lidstva. UNESCO
neoceňovalo jen proslulou sošku, ale celé
třicet kilometrů dlouhé údolí Dunaje mezi
Melkem a Křemží s citlivě založenými vinicemi, malebnými malými obcemi, mohutnými kláštery a ruinami hradů. Že si Wa-

chau oblíbili už Římané, dokládá Římské
muzeum v Mauternu. Stopu za sebou zanechali ostatně také „barbaři“. V knihovně
kláštera v Melku byly objeveny 700 let staré
fragmenty slavné písně Nibelungů. Klášter
a Wachau byly nedávno zvoleny National
Geographic Traveler Magazinem za celosvětovou „Best Historic Destination“.
Z atypických památek v zemi zmiňme
nikdy nespuštěnou jadernou elektrárnu
Zwentendorf na Dunaji. Její výstavba byla
zahájena v roce 1972 a její výkon měl pokrývat desetinu energetické spotřeby Rakouska. V referendu na zprovoznění zařízení vyhráli odpůrci jaderné energetiky.
Od té doby je elektrárna zakonzervována.
V roce 2009 byly budovy a plochy v areálu osazeny tisícovkou solárních panelů,
které celkem ročně vyrobí 180 000 kWh
elektrické energie. Atomový Zwentendorf
prý mohl dodávat zhruba 22 000krát větší
množství.
Kontakt:
WALDVIERTEL Tourismus
Sparkassenplatz 1/2/2
A-3910 Zwettl
Tel.: +43(0)2822 54109
E-Mail: info@waldviertel.at
www.waldviertel.at
Kleinregion „Erlebnisregion“
Waldviertel Nord
Stadtplatz 25
A- 3874 Litschau
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Jindřichův Hradec
Jen málokteré z měst se může pochlubit
tak bohatou historií jako Jindřichův
Hradec.

Již na přelomu 9. a 10. století stávalo v těchto místech při řece Nežárce opevněné přemyslovské hradiště
a na konci 12. století se celé okolí dostává do sféry vlivu
mocného rodu Vítkovců, od nichž se později oddělili páni
z Hradce. Za zakladatele rodu je považován Jindřich
z Hradce. Mocný muž, který byl vojenským maršálkem
Přemysla I. Otakara s právem svolávat zemskou hotovost, založil a vystavěl kolem roku 1220 na místě bývalého slovanského hradiště gotický hrad,
který nazval Nový dům. Jako město je
Jindřichův Hradec poprvé zmiňován
v roce 1293 a je tedy poprávu řazen
k nejstarším městům v Čechách.
Historie ostatně dýchá na návštěvníky při každém kroku. Dominantou
města je rozlehlý zámek na břehu rybníka
Vajgar, který vznikl přestavbou původního
hradu. Přirozeným centrem města je náměstí
Míru s řadou výstavních měšťanských domů
a monumentálním sousoším Nejsvětější Trojice
z 18. století. Dnešní klasicistní vzhled Jindřichova
Hradce je důsledkem ničivých požárů z let 1773
a 1801, jimž padlo za oběť přes tři stovky domů.
V devatenáctém století bylo město nejen centrem
obrozenectví, ale i pokroku. Je prvním místem tehdejšího Rakouska, kde bylo zavedeno elektrické osvětlení
i do domácností. Aktivně zde působil český průkopník
elektrifikace František Křižík, po kterém dodnes zbyla zachovalá elektrárna, vzniklá přestavbou z vodního mlýna.
Další technickou zajímavostí jsou Krýzovy jesličky.
Největší mechanický betlém na světě, plný pohyblivých
figur, lidí i zvířat, je v současné době stálou expozicí
Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí.
Pokud si chcete Jindřichův Hradec prohlédnout z ptačí
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perspektivy, je nejsnazší vyšplhat se
na městskou věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se vám otevře
nádherná vyhlídka nejen na město, ale
i jeho okolí, do kterého si můžete udělat výlet vláčkem úzkorozchodné dráhy. Ta je místní
raritou a jezdí dvěma směry – do Nové Bystřice
a do Obrataně. V letních měsících jsou na trať pravidelně nasazovány i historické soupravy tažené parní
lokomotivou, které bývají velkým turistickým lákadlem.
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Zwettl

Zwettl je přes 800 let staré městečko
s historickým centrem s památnými hradbami, věžemi a dalšími středověkými
prvky, cisterciáckým klášterem či barokním zámkem Rosenau, kašnou, sloupem Nejsvětější Trojice. Město nabízí
nespočet sportovních či odpočinkových aktivit. Je i správním centrem
61 katastrálních obcí na celkové
ploše 257 kilometrů čtverečních,
čímž je sedmou největší obcí v Rakousku! Co do plochy pak dokonce
třetí po Vídni a korutanském Wolfsbergu.
Českého návštěvníka zaujme určitě novodobá zvláštnost, „Pivní kámen“ vytvořený známým sochařem
Waldviertlu Willim Engelmayerem v roce
2000 pro zdejší soukromý pivovar. Je ze
žuly, vysoký 310 centimetrů a váží přes deset tun. Kuriozitou je socha lipicána od Linde
Waberové, získaná v charitativní akci, jejíž výtěžek byl věnován dětem okresu v tísni.
V ulici Allentsteiger stojí před domem č. 10 masivní kamenný kříž nazývaný husitský. Znaky na něm
ale žádnou souvislost s tímto hnutím nevykazují.
Doporučit lze návštěvu barokního zámku Rosenau osm
kilometrů od Zwettlu, kde je od roku 1975 rakouské muzeum
svobodných zednářů. Navštívilo je už na 600 000 lidí. Dnešní
podobu zámek dostal v 18. století, kdy patřil hraběti Schallenbergovi.
Nyní náleží zemské vládě. Vedení a kontrolu má rakouská zednářská
velkolóže.
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Třeboň

Město, které se nachází
uprostřed krajiny plné rybníků,
je známé především díky
tradici lázeňské, ale právě
i rybníkářské a rybářské.
Turisté, ale i lázeňští hosté, kteří
si v místních slatinných lázních, jež
svou historii píšou již od 19. století,
léčí zejména pohybový aparát, mají
v Třeboni řadu možností, kam se
během pobytu podívat.
Milovníci historie si na své přijdou
v třeboňském zámku, který je jedním
z největších zámeckých komplexů
v republice. Založen byl na místě někdejšího panského dvorce a poprvé ho
zmiňují prameny z roku 1374. V jeho
zdech sídlily dva z nejmocnějších rodů
naší historie, Rožmberkové a Schwarzenbergové. Většinu prostor zámku dnes zaujímají depozitáře Státního oblastního archivu,
ale najdete zde také rožmberský archiv, který
je jedním z nejcennějších šlechtických archivů
a řada zde uložených materiálů je uznána za kulturní památky. Nejstarší listina pochází z roku 1184.
Po prohlídce zámku kroky mnohých návštěvníků vedou
na Masarykovo náměstí, kterému dominuje mariánský
sloup a renesanční žulová kašna.
Ti, kteří by se na lázeňské město chtěli podívat z ptačí perspektivy, mohou vystoupat na věž Staré radnice, která je vysoká
31,5 metru. Třeboň ale není jenom městem pro vyznavače historie.
Díky své poloze v rovinaté oblasti je místem vyhledávaným cyklisty i pěšími turisty, kteří se mohou vydat po hrázích okolních rybníků do přírody. Jednou z nejznámějších naučných stezek je Cesta
kolem Světa, která začíná na hrázi rybníku Svět a provede vás lá-
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zeňským parkem, ale i okolím města.
V létě si prohlídku můžete zpestřit
o projížďku lodí po Světě. Lodní
doprava funguje od května
do září.
A ať už do Třeboně zavítáte v kterémkoli ročním
období, nouzi nebudete
mít o kulturní vyžití.
V lázeňském městě
se pravidelně koná
například mezinárodní festival animovaných filmů
Anifilm, multižánrový hudební festival Okolo Třeboně, mezinárodní
festival klasické
hudby Třeboňská nocturna nebo
oslavy místních
tradičních odvětví Rybářské slavnosti
a Lázeňská Třeboň.
Svou pozici v kulturním
kalendáři mají i podzimní
Svatováclavské slavnosti
nebo advent a Vánoce.
Informační a kulturní
středisko Třeboně:
Tel. +420 384 721 169
mob. +420 724 064 504
info@itrebon.cz
www.itrebon.cz
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Schrems

Město v okrese Gmünd v oblasti Waldviertlu
mělo k 1. lednu letošního roku 5587 obyvatel. Téměř polovina jeho
plochy je zalesněna. Město bylo založeno kolem roku 1200. Jeho
název se odvozuje od pojmenování místního potoka jako Schremelize (Braunaubach), poprvé zmíněného v roce 1179. Pochází prý
pravděpodobně z českého výrazu křemen pro označení tvrdého
kamene.
Město je hrdé na svůj partnerský vztah k Třeboni, zpečetěný 8. června 1991. Zdůrazňuje jej i na svých webových
stránkách, kde připomíná také předcházející dlouhodobou úzkou spolupráci mezi vědci Ekologické
stanice Waldviertel a Biologickým institutem v Třeboni. Z pamětihodností města
uveďme například pivovar, který je
tu od roku 1410, či raně barokní
zámek z roku 1635, který
je od roku 1928 majetkem městečka.
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Dačice

Dvanáct kilometrů jižně od Telče
na Moravské Dyji v nejjižnějším
cípu Českomoravské vrchoviny
leží město Dačice.
Je známé nejenom tím, že má dva zámky
– starý a nový, ale má i další prvenství, neboť zde vznikla první kostka cukru. V prostoru před kostelem se nachází žulový pomník, který připomíná, že ve zdejší rafinerii
byl v roce 1843 vyroben J. K. Radou první
kostkový cukr na světě.
Renesanční palác nazývaný Starý
zámek, který návštěvník města najde
na dolním, tedy Palackého náměstí,
nechal postavit v letech 1572–1579
Albrecht Krajíř z Krajku jako své nové
sídlo. Jde o dvoupatrovou budovu obdélníkového půdorysu zakončenou po jejím
obvodu vysokou atikou a cimbuřím krytým prejzy a fasáda je pokryta sgrafitovým
kvádrováním.
Dominantou horního náměstí je pak zámek
nový s nádherným parkem, který je rovněž
v renesančním slohu a pro Oldřicha Krajíře
ho postavil italský stavitel Francesco Garof
de Bissone.
Zajímavých historických staveb je v Dačicích daleko více. Patří k nim například kostel
svatého Vavřince, jehož renesanční sedmipatrová hranolová věž vysoká 48 metrů, již
z dálky vítá návštěvníky přijíždějící do města.
Na druhé straně řeky Dyje ve směru
na Jemnici se pak nachází františkánský
klášter s kostelem svatého Antonína Paduánského. Klášter je dnes osídlen řádem bosých
karmelitek a veřejnosti nepřístupný.
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V novém zámku na Havlíčkově náměstí
sídlí také Městské muzeum a galerie Dačice,
které má ve svých fondech 30 tisíc sbírkových předmětů, včetně 1600 obrazů, kreseb
a grafických listů galerie. Navíc bohatá odborná knihovna obsahuje 7376 svazků knih
a časopisů z nejrůznějších oborů.
Turisté v Dačicích mohou navštívit i veřejné
koupaliště a v nabídce je i řada sportovišť,
nově obnovená vycházková trasa s křížovou

cestou v lokalitě U Třech křížů
a v zimě okruh pro
běžkaře.
K atrakcím patří také
malá parní železnice.
Největšími kulturními akcemi
jsou mezinárodní slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice, v sudých letech zní dechovka na přehlídce Fukovy Dačice.
Konec školního roku doprovází Dačické
cukrování, milovníkům divadla patří festivaly
Za dačickou kostku cukru a Dačické kejklování a historický ráz mají slavnosti Házení
kozla z věže a Barokní dny.
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Groß-Siegharts
Městečko, dnes se 2791 obyvateli, bylo až
do poloviny 20. století jedním z nejvýznamnějších center textilního průmyslu v severozápadním Waldviertlu. To přineslo
regionu relativní zámožnost. Po druhé
světové válce zaznamenala textilní výroba nový rozkvět, v Groß-Sieghartsu
byla v roce 1952 zřízena textilní škola
a v branži našlo práci na 2000 lidí.
Tato monostruktura se však po roce
1973 mimo jiné v důsledku energetické a dolarové krize stala nevýhodnou, konkurenční tlak na ceny vedl
k překládání produkce do levnějších
zemí, ale ještě v začátku 90. let tady
bylo v textilkách zaměstnáno asi 500
osob.
Po otevření hranic ale rychle odešli
i poslední výrobci do sousedních Čech, aby
využili tamních „extrémně nízkých mzdových
nákladů“. V Groß-Sieghartsu zůstal velký počet nezaměstnaných a „pomalu chátrající průmyslové ruiny“, což je dodnes handicapem místa.
Jeho vedení a občané se s velkým angažováním
snaží uchovat význam města jako obchodní a řemeslné centrum regionu. Podporovány jsou především telekomunikace a turistika, zvláště rodinné dovolené. Město
nabízí příležitosti k celé řadě sportů, například 50 km značených
jezdeckých tras.
Největším zaměstnavatelem je dnes firma Test-Fuchs
se 200 zaměstnanci, která dodává do celého světa zkušební přístroje pro
průmysl letectví a kosmonautiky.
www.jiznicechy.cz | 9
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Nová Bystřice
Přestože Nová Bystřice nebyla v dobách
nedávno minulých příliš vyhledávaným cílem
turistů, neboť její poloha v těsném sousedství
s Dolním Rakouskem ji odsoudila k nezáviděníhodnému osudu města v kontrolovaném pohraničním pásmu, rozhodně to neznamená,
že by neměla co nabídnout. Nádherné je
nejen okolí s hlubokými lesy České Kanady
a kopcovitou krajinou Novobystřické vrchoviny, které jej předurčuje být rájem cykloturistů, ale za prohlídku určitě stojí i samotné
městečko. Jeho historické kořeny sahají až
do temného středověku. Novobystřický zámek Bystřický hrad bývá sice poprvé připomínán podobně jako město Bystřice
v listině z roku 1341, avšak
jeho existence se předpokládá již ve 13.století.
Původně nejspíš
býval ze všech
čtyř stran obehnán hlubokým
příkopem
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a valy či hradbami. Nejstarší dodnes zachovalou částí zámku budou nejspíš spodní
sklepy na východní straně, jejichž zdi jsou 1,7
metru široké, a zbytky obranné věže na druhém nádvoří s dvěma pěknými okny z 15.
století, ostatní pochází až z konce 16. a počátku 17. století. Novobystřický zámek v přibližně dnešní podobě je renesanční stavbou
z roku 1610 - 1611. Z náměstí je vidět pouze
renesanční fasádu západního křídla zámku
s balkónem v prvním poschodí. Z této strany
byl zámek později přestavěn v raně klasicistním stylu a zvýšen o jedno poschodí.V letech
1602-1615 vlastnil panství Radslav Kinsky ze
Vchynic a Tetova.Po velkém požáru z roku
1607, kdy město a zámek zčásti lehly popelem, nechal zámek od základu znovu obnovit.
Povolal stavební mistry z Lombardie, kteří
postavili na druhém nádvoří na zachovalé
přízemí dokonce dvě poschodí ve stylu
tehdejší pozdní renesance.
Na své si v okolí Nové Bystřice ale
přijdou i milovníci novodobější historie a zejména fanoušci vojenství.
Před vypuknutím druhé světové
války zde totiž vyrostlo pásmo
vojenských bunkrů, které
měly chránit území republiky před vpádem
hitlerovských vojsk.
Muzeum československého
předválečného

opevnění se nachází východně od obce Klášter II., směrem z Nové Bystřice na Landštejn.
Muzeem prochází modrá turistická značka.
K vidění je devět železobetonových objektů
vybetonovaných v roce 1938, takzvaných „řopíků“, z nichž jsou dva přístupné veřejnosti
a v době pořádání prohlídek i vybavené dobovým zařízením, originální výstrojí a výzbrojí
předválečné československé armády. Další
objekt je zajímavý tím, že je poničen výbušninami, takže v poškozených místech může
návštěvník zhlédnout způsob provedení betonáže a uložení armovací oceli. Nedílnou součástí muzea je i zachovalý zákopový systém
s kulometnými okopy,
zřízený za mobilizace československé
armády v září 1938,
místy až 1,5 metru
hluboký. Prohlídku
uzavírá základ
chaty pro osádky
opevnění, který
zůstal z bývalé
strážní budovy,
postavené
v roce 1936.

PA R T N E R S K Á M Ě S TA

Heidenreichstein
Heidenreichstein (česky Kamýk) je
obcí v okrese Gmünd, kde podle sčítání
ke konci roku 2010 žije 4107 obyvatel.
Nejproslulejší rodačkou je asi spisovatelka
Marie von Ebner-Eschenbachová (1830 –
1916).
Turistickým cílem je hlavně mohutný a dobře
zachovaný vodní hrad založený kolem roku
1160. Přístup k němu vede stále přes dva zdvihací mosty. Uvnitř lze vidět při organizovaných

Litschau

prohlídkách vybavení z různých epoch, také tisíc
let starý stůl a nesčetné kusy gotického, renesančního a barokního nábytku.
Hrad je dosud trvalým sídlem rodu Heidenreichsteinů. Do roku 1947 patřil dlouho knížeti
Palffymu, od roku 1961 je vlastnictvím rodiny
Kinských.

Litschau je nejsevernější město
Rakouska. Leží v okrese Gmünd pět kilometrů od českých hranic a k letošnímu 1. lednu mělo
2272 obyvatel. Ještě v roce 1971 tu ale žilo 3230 lidí.
Jeho typickým znamením je stará zámecká Hladová věž,
ke které se vážou historky z časů třicetileté války. Město mělo
snad slovanský původ, jak by naznačovalo i jeho jméno Líčov.
Původní zámek byl postaven už v roce 1260. V roce 1297 Habsburkové udělili městu právo trhu.
Za časů třicetileté války městečko zchudlo, a protože už jím nevedly
důležitější obchodní trasy, rozvinul se tu chov ovcí, ryb a zpracování
dřeva. V roce 1763 město ovládl rod Seilern-Aspang, z jejichž časů je
dnešní podoba zámku. Ten není veřejnosti přístupný.
K dalším památkám patří farní kostel sv. Michaela na náměstí, jehož
nejstarší části pocházejí ze 14. století. Na nádraží Waldviertelské úzkokolejky z roku 1900 roste nejsevernější réva v Rakousku, která prý
pochází z roku otevření dráhy. V místě je také vlastivědné muzeum
a muzeum výšivek.
Od roku 2007 je Litschau lázeňským místem zdravého vzduchu
obklopeným lesy a jezery, z nichž dvě jsou přímo ve městečku. Nadmořská výška obce je 531 metrů nad mořem.
V území města je 11hektarové chráněné přírodní
území Rottalmoos. Kolem Litschau vede šestnáct
značených turistických cest v celkové délce
180 kilometrů.
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Nové Hrady

Město leží v Novohradských
horách poblíž hranice
s Rakouskem.

Jedním z jeho symbolů je gotický hrad, který
leží na padesát metrů vysokém ostrohu a je
obehnán mohutným – čtrnáct metrů hlubokým
– příkopem. Založen byl pravděpodobně kolem
poloviny 13. století jako strážní bod v blízkosti
obchodní stezky. Dnes nabízí návštěvníkům
dvě prohlídkové trasy a také obrazovou galerii, sbírku rodových portrétů Buquoyů, expozici
historického empírového nábytku, lovecké
zbraně, trofeje a sbírku unikátního černého skla
– hyalitu.
V Nových Hradech se nachází také zámek.
Jde o empírovou trojkřídlou dvoupatrovou
stavbu s jednopatrovými přístavky při
bočních křídlech, která sloužila hraběcí
rodině Buquoyů. Budova je ve vlastnictví
Akademie věd České republiky, která
zde má sídlo, a zároveň tu působí
i Jihočeská univerzita s pobočkami
Přírodovědecké fakulty a Fakulty
rybářství a ochrany vod.
Dále mohou lidé ve městě
navštívit barokní klášter
Božího Milosrdenství,
který stojí několik
desítek metrů
od náměstí
a je spojen
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s Kostelem sv. Petra a Pavla. V jeho středu je
klášterní dvůr zvaný křížová zahrada.
Dominantou novohradského hřbitova je
Buquoyská hrobka.
V Komenského ulici stojí plně funkční historická kovárna, v níž je možné vidět sbírku kovářského nářadí i tradiční výrobky.
Na okraji města se nachází Terčino údolí.
Jedná se o romantický krajinný park v údolí
říčky Stropnice. Nechal ho vybudovat hrabě Jan
Nepomuk Buquoy roku 1756, podoba parku vychází z tehdy módních romantických myšlenek
Jeana-Jacquesa Rousseaua o pobytu ve volné
a nespoutané přírodě. Park byl osázen také exotickými dřevinami, jeho největším lákadlem je
ale umělý vodopád. Na konci Terčina údolí stojí
pozdně gotická tvrz Cuknštejn, jedno z nejzachovalejších vladyckých sídel v Čechách.
V blízkosti Nových Hradů lze navštívit několik zajímavostí. Například čtrnáct kilometrů
od města se nachází Buškův hamr, jeden ze tří
zachovalých funkčních hamrů na území České
republiky. Zdejší dubový buchar o hmotnosti
kolem 300 kilogramů je v republice největší.
Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu.
Buškův hamr je funkční technickou památkou.
Je poháněn třemi vodními koly, která uvádějí
do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně.
Součástí expozice je i kolekce nářadí hamerníka, které má velkou historickou hodnotu.
Nedaleko Nových Hradů je také tvrz Žumberk s expozicí lidového malovaného nábytku
18. a 19. století nebo Památník Jana Žižky
z Trocnova. Samotné město Nové Hrady pak
každoročně pořádá historické slavnosti, koncerty
či divadla na hradním nádvoří.

PA R T N E R S K Á M Ě S TA

Weitra

Městečko založil v roce 1201 Hadmar II. ze starého rakouského rodu
Kuenringů. V roce 1321 mu Fridrich I.
Sličný propůjčil právo várečné. Z toho občané dokázali těžit, v roce 1645 tady bylo 33
občanských pivovarů, jeden městský a jeden
vrchnostenský. Dominantou města je zámek
budovaný v letech 1590 až 1606, pravděpodobně zprvu podle plánů císařského architekta
Pietra Ferrabosca na místě původního městského hradu.

Dnešní podobu dostal po zničujícím požáru
v roce 1757. Středověkých památek je ovšem
v městě daleko víc.
K atrakcím patří waldviertlerská úzkokolejka,
projíždějící už více než 100 let mezi Gmündem
a Gross Gerungs střídavě s parními a dieselovými
lokomotivami. V provozu je dnes od května do října
o sobotách a nedělích, v létě také ve středu.
Úsek tzv. waldviertlerského Semmeringu s tunely 80 a 250 metrů, dvěma viadukty a výškovým
rozdílem 300 metrů je pěkným
turistickým zážitkem.
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Slavonice

Na jihovýchodním okraji České Kanady, jen
pár kilometrů od hranic s Rakouskem, se nachází Slavonice. Jsou ojedinělým souborem
goticko–renesančních památek.
Středověká zástavba měšťanských domů
postavených na dlouhých parcelách s úzkými
dvory, jejichž zadní část zaplňovaly stodoly
a hospodářská příslušenství, vytvořila dvě
náměstí. Mezi nimi stojí kostel Nanebevzetí
Panny Marie s dominující městskou věží postavenou v letech 1503-1549 pod vedením mistra Michala na místě bývalé sakristie kostela.
Dodnes se mimo jiné zachovaly i části městského opevnění a dvě ze tří městských
bran.
Při procházce centrem města
je možné obdivovat mnoho
historických památek
v gotickém, renesančním a barokním
slohu, vystoupat

a rozhlédnout se po okolí z městské věže.
Velkým lákadlem je i slavonické podzemí,
které tvoří síť středověkých chodeb, z nichž
část je v letní sezoně zpřístupněná veřejnosti.
Návštěvníci by si neměli nechat ujít ani
hřbitovní kapli a  magický kostel Božího těla
(U svatého Ducha) na kopci nad městem.
Vzhledem k tomu, že  Slavonice leží v bezprostřední blízkosti státní hranice s Rakouskem, na své si přijdou i milovníci vojenské
historie při prohlídce pevnostního areálu

Dobersberg
Dobersberg je střediskovou obcí s 1687
obyvateli v severním Waldviertlu v okrese
Waidhofen. Protéká jím Dyje, která v okolí
vytváří četné meandry. Přes 27 procent plochy obce pokrývají lesy. Je obklopena přírodním parkem údolí Dyje o rozloze 200 hektarů.
Představuje typickou přirozenou říční krajinu
se zbytky lužních lesů a s vlhkými loukami.
Břehy lemují romantické stezky a chodníky.  
Krajinu pokrývají rozsáhlé jehličnaté lesy.
Informační centrum v zámku nabízí spoustu
zážitkových programů a výletů. Pozoruhodností jsou například zastřešený most přes Dyji, malé
kamenné moře, k odpočinku láká grilovací
chata. Na „proutkařské“ trase
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mají turisté možnost pocítit radioestetické
a geomagnetické body, ve školicím středisku
Hanisch v Dyjském parku získají základy
práce s virgulí. Procházky míří k výběhům
daňků, divočáků, ale také třeba za mravenci.
Je tu spousta hřišť pro děti a míst k odpočinku. Hasičské muzeum ve   Schlossgasse
shromáždilo fotografie, dokumenty a staré
přístroje z historie zdejšího sboru založeného
v roce 1877

s bunkry a vojenskými překážkami.
Nádech dobrodružství má i třiadvacet kilometrů dlouhá Graselova stezka. Turisté se tak
mohou vydat do míst, kde loupil a skrýval se
„grázl“ Johann Georg Grasel – syn žebračky
a rasa, který se již jako mladík stal vůdcem
loupežné bandy, které se obával celý kraj.
Hojně navštěvované jsou takzvané Řemeslné dny, Slavonický jarmark, Grázlfest, Slavnosti trojmezí, v nabídce je i řada koncertů
a divadel. Nechybí ani pohádkové dny pro děti
a další akce.

a z dějin obce vůbec. Mezi téměř 300 unikáty
je třeba stříkačka z roku 1812, tzv. hydrophor
z roku 1895 nebo speciální Ford Canada F
56252 z roku 1943.
K obci patří i místní část Reinolz. Severozápadně od ní leží Vysoký kámen (679 m).
Na jeho severní patě vyznačuje hraniční kámen historické trojzemí mezi Rakouskem,
Čechami a Moravou.

PA R T N E R S K Á M Ě S TA

České Velenice
Na samotných hranicích České republiky a Rakouska najdete město České Velenice, které v roce 2012 oslavilo teprve 90 let
od svého založení. K němu došlo 1. prosince
1922 sloučením tří obcí - Josefsko, Česká Cejle
a Dolní Velenice. Historie Velenic, které se původně dělily na Horní a Dolní, se ale datuje
již od roku 1369. Rozvoj ale tato příhraniční
oblast zažila až v 19. století a svůj obrovský
podíl na tom měla výstavba železnice a opravárenských dílen. Právě nádraží bylo již od počátku důležitým prvkem. Do historie města ale
23. března 1945 zasáhlo tragické bombardování tohoto železničního uzlu americko-anglickým letectvem. V letech 2010 - 2012 bylo celé
nádraží nákladně zrekonstruováno a nyní
patří mezi moderní stanice
evropského
měřítka.

Gmünd

Jednou z pamětihodností města je kaple
sv. Rodiny, která byla postavena v roce 1911.
Návštěvníci kapli najdou v části, kterou místní
občané znají jako Pepíkov, což byla dříve
osada Josefsko.
Rok předtím, než samotné město České
Velenice vzniklo, zahájil činnost kostelní spolek, který v roce 1935 začal se stavbou jedné
z jeho dalších dominant - kostela zasvěceného svaté Anežce České.Veškeré náklady

byly hrazeny z dobrovolných sbírek věřících
z celé republiky a z příspěvků místních katolíků.
Nedílnou součástí města je kaštanová alej,
která je dnes významným krajinným prvkem
a návštěvníci se v jejím stínu mohou projít
přímo v centru města. Stala se natolik významnou, že se kaštanový list nachází i ve znaku
města. V roce 2012 získala ocenění Alej Jihočeského kraje 2012.
Návštěvníci města mohou navštívit Galerii a Muzeum České Velenice, které najdou
ve druhém patře hotelu Konzul
na třídě Čsl. Legií.
V jednotlivých expozicích muzea
najdou příchozí
něco z historie železnice a železničních dílen.
Kroky mnoha
návštěvníků vedou
ale i za hranice, kde
je velkým lákadlem
bazén s jedinečnými
saunami Sole-Felsen-Bad v Gmündu nebo
přírodní park Blockheide.
Za zmínku jistě stojí i to,
že také České Velenice mají
ve své historii nejednoho významného rodáka. Jedním
z těch nejznámějších je jistě malíř a ilustrátor Adolf Born, který se
zde narodil 12. června 1930.

Město na soutoku Lužnice a říčky Braunaubach je hospodářským, kulturním a turistickým centrem horního Waldviertlu. Založeno bylo
nejspíše v roce 1208. Z roku 1217 je podle naučných
slovníků první zmínka o zdejším hradu, jehož prvním vlastníkem byl Hadmar II. z rodu Kuenringů, později Jindřich III.
a posléze také Vok z Rožmberka. V 16. století byl přestavěn
na zámek. Dnes je ve vlastnictví města.
V roce 1869 byla přes město zprovozněna část dráhy císaře Františka Josefa, která postupně spojila Vídeň a Prahu. V letech 1907 až
1916 tady vedla z města k nádraží na druhém břehu řeky trolejbusová
trať, první v Rakousku.
Po rozpadu Rakousko-Uherska se tzv. západní Vitorazsko stalo součástí
Československa  i s částí Gmündu kolem nádraží. Ta se pak přejmenovala na  České Velenice.
Gmünd má dnes 5860 obyvatel.  Náměstí s jedinečnými sgrafity ze
16. století na domech dominuje Stará radnice. Obraz historie města
a regionu podává městské muzeum.
Atrakcí vyhledávanou i četnými Čechy jsou termální lázně
Sole-Felsen-Bad se sedmi bazény s 930 metry čtverečními
vodní plochy, proudovým kanálem s masážními tryskami,
65metrovou skluzavkou a širokou nabídkou saun.
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