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www.kulturnidum.cz
www.mestobechyne.cz

Bechyně – lázeňské historické město na příkré 
skále nad Lužnicí se zachovalým středověkým 
opevněním s mohutnými baštami. K dominantám 
města bezesporu patří bechyňský zámek, jehož 
původ sahá do 13. století. Za svou současnou po-
dobu vděčí především stavebním aktivitám Petra 
Voka z Rožmberka, který nechal původní pozdně 
gotický hrad změnit v pohodlné renesanční sídlo, 
kde se též roku 1580 oženil s Kateřinou z Ludanic.

Rozloha MPZ _ 88,9 ha
Počet památek _ 39 (z toho 39 v MPZ)

Bechyně



www.budejce.cz
www.c-budejovice.cz

Rozloha MPR _ 37,2 ha
Počet památek _ 441 (z toho 254 v MPR)

České Budějovice
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Náměstí Přemysla Otakara II. je centrální 
veřejné prostranství tvořící střed historického 
města a městské památkové rezervace. Téměř 
pravidelná čtvercová plocha náměstí patří 
k největším v ČR. Jeho tvar, poloha i velikost 
byly stanoveny při vyměřování půdorysu nové-
ho města zvíkovským purkrabím Hirzem někdy 
kolem roku 1265 a od té doby se nezměnily. 
Uprostřed náměstí se nachází charakteristická 
dominanta města Samsonova kašna.



Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní 
měšťanské domy s impozantní dominantou 
zámku nad meandrem Vltavy, výstavy světo- 
známých umělců, koncerty, hudební festivaly,  
divadelní představení, hospůdky, kavárny 
i středověké krčmy, turisté z celého světa,  
to vše je Český Krumlov – malé ale zároveň 
kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, 
obklopené přírodou. Od roku 1992 je město 
zapsáno na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. www.ckrumlov.info

www.ckrumlov.cz

Rozloha MPR _ 51,91 ha
Počet památek _ 367 (z toho 277 v MPR a 74 v MPZ)

Rozloha MPZ _ 56,44 ha

Český Krumlov
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www.dacice.cz

Dačice, město první kostky cukru na světě, se nachází 
v nejvýchodnějším regionu Jihočeského kraje. První písemná 
zmínka pochází z r. 1183. Dominantou města je renesanční 
věž kostela sv. Vavřince. V r. 1843 byla v Dačicích vyrobena 
první kostka cukru na světě. Prvenství připomíná malý žulový 
pomník nedaleko centra a stálá expozice v městském muzeu 
a galerii. Státní zámek Dačice nabízí prohlídku reprezentativ-
ních sálů a pokojů šlechtického rodu Dalbergů.

Rozloha MPZ _ 70 ha
Počet památek _ 33 (z toho 32 v MPZ)

Dačice
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www.infocentrum.jh.cz
www.jh.cz

Rozloha MPR _ 20 ha
Počet památek _ 219 (z toho 118 v MPR)

Město nad rybníkem Vajgar, v jehož hladině se zrcadlí nádherné 
panorama gotického hradu a renesančního zámku, němého 
svědka zašlé slávy jeho někdejších šlechtických obyvatel, město 
na 15. poledníku, který je vyznačený na nároží farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie s vysokou městskou věží, rozhlížející 
se daleko do kraje, město, jež ještě v polovině 17. století patřilo 
k největším v Českém království. Město vyhledávané pro své 
výjimečné památky i neporušené přírodní prostředí svého  
okolí četnými turisty z Čech i zahraničí; město „zlaté růže“: 
Jindřichův Hradec.

Jindřichův Hradec
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Lomnice nad Lužnicí

Počet památek _ 3
6

www.lomnice-nl.cz/turista
www.lomnice-nl.cz

Město Lomnice nad Lužnicí vzniklo ve 13. století z tržní osady při raně 
gotickém hradu. Dominantou náměstí 5. května je historická budova 
Staré radnice, dnes sídlo infocentra a knihovny. Nepřehlédnete památník 
zemřelým a padlým vojínům ve světové válce 1914 – 1918.  Na Václavském  
náměstí můžete navštívit kostel sv. Václava, který město získalo od církve 
do pronájmu, zrekonstruovalo a od roku 2005 užívá jako výstavní a kon-
certní síň.



Rozloha MPZ _ 57 ha
Počet památek _ 36 (z toho 36 v MPZ)

www.kicnovehrady.cz
www.novehrady.cz

Nové Hrady leží při česko- 
-rakouské hranici a jsou 
bránou do Novohradských 
hor. Nachází se zde gotický 
hrad, empírový zámek 
s parkem, historická 
kovárna, barokní klášter 
servitů a rezidence, gotický 
kostel sv. Petra a Pavla 
s barokním interiérem, 
novogotická hrobka. 
První písemná zmínka 
o městě je z roku 1279 
v době Vítkovců. Historický 
vývoj ovlivnil rod Buquoyů 
(1620–1945) a Železná 
opona v 2. pol. 20. století. 

Nové Hrady
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www.pisek.eu
www.mesto-pisek.cz

Pohled na nejznámější památku Písku – Kamenný most 
vystavěný před rokem 1300, který je nejstarší dochovanou 
stavbou svého druhu v České republice. V pozadí mj. 
budovy bývalých tereziánských kasáren, gotického 
královského hradu – dnes sídla Prácheňského muzea, 
a Sladovny, nyní přeměněné v galerii hrou. Náplavku 
zlatonosné řeky Otavy po celou sezónu od poloviny května 
do adventní doby zdobí řada obřích pískových soch, 
vystavěných v polovině května při akci Pískoviště.

Rozloha MPZ _ 30,7 ha
Počet památek _ 69 (z toho 48 v MPZ)

Písek
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www.kisprachatice.cz
www.prachatice.eu

Rozloha MPR _ 12,5 ha
Počet památek _ 155 (z toho 135 v MPR)

Prachatice
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Prachatice byly založeny při středověké obchodní cestě zvané 
Zlatá stezka. Bohatství plynoucí v 16. století z obchodu bylo 
příčinou vzniku výstavného renesančního města, jehož jádro 
představuje středověký urbanisticko architektonický celek  
daný renesančními měšťanskými domy, gotickým kostelem  
sv. Jakuba, renesanční Starou radnicí a pseudorenesanční  
Novou radnicí, umístěnými v dochovaném středověkém opev-
nění města se vstupní Dolní branou a sedmi baštami.



www.i.slavonice-mesto.cz
www.slavonice-mesto.cz

Rozloha MPR _ 15 ha
Počet památek _ 80 (z toho 59 v MPR)

Slavonice jsou malé 
město na pomezí Čech, 
Moravy a Rakouska 
spadající do Jihočes-
kého kraje. Rozkládají 
se v nadmořské výšce 
519 m. Leží na východ-
ním okraji České Ka-
nady.V centru můžete 
vidět krásné renesanční 
domy se sgrafitovou 
výzdobou, unikátní 
sklípkové klenby nebo 
například původní 
vídeňskou měřici.

Slavonice
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Rozloha MPZ _ 38 ha
Počet památek _ 40 (z toho 28 v MPZ)

www.musobeslav.cz/infocentrum
www.musobeslav.cz

Soběslav
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Soběslav – město na soutoku řeky Lužnice a Černovického potoka. 
Více než 300 let pečovali o město Rožmberkové a ozdobili je nádherný-
mi stavbami, zejména kostely a městským hradem. Hrad i celá původní 
část města byly obehnány hradbami, jejichž značná část se zachovala.  
Rekonstrukce severního křídla hradního areálu na městkou knihovnu 
získala řadu ocenění. Nejvýznamnější je Grand prix architektů 2011 
(Národní cena za architekturu), v kategorii rekonstrukce.



Rozloha MPR _ 27 ha
Počet památek _ 186 (z toho 165 v MPR)

www.visittabor.eu
www.taborcz.eu

Tábor

Tábor má bohatou historii 
a množství památek. Město 
je spjato s významnou ka- 
pitolou evropských dějin – 
husitstvím. V roce 1420 zde 
husité založili opevněné 
vojenské ležení, odkud pod-
nikali své válečné výpravy. 
Během staletí prošel Tábor 
mnoha proměnami, ale 
svůj středověký charakter 
si uchoval dodnes, neboť 
se zde zachoval unikát-
ní systém středověkého 
opevnění, spletitý labyrint 
podzemních chodeb i pů-
vodní gotické a renesanční 
objekty. 
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Rozloha MPZ _ 31,5 ha
Počet památek _ 47 (z toho 24 v MPZ)

kic.tsviny.cz
www.tsviny.cz

Trhové Sviny

13

Trhové Sviny, poprvé zmíněné v r. 1267, jsou 
tradiční branou do Novohradských a Slepičích hor. 
Návštěvníky láká ranně gotický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie s gotickou sochou Madony, výjimečná  
stavba poutního barokního kostela Nejsvětější 
Trojice a funkční technická památka Buškův hamr. 
Pamětními deskami město připomíná své slavné 
rodáky – prezidenta JUDr. Emila Háchu a hudebního 
skladatele a kapelníka Karla Valdaufa.



www.itrebon.cz
www.mesto-trebon.cz

Rozloha MPR _ 26,6 ha
Počet památek _ 91 (z toho 91 v MPR)

V historickém centru 
Třeboně na náměstí je 
v nově zrekonstruova-
ném renesančním domě 
Štěpánka Netolického 
umístěno Centrum 
Třeboňského rybníkář-
ského dědictví. Kromě 
stálé expozice věnované 
osobnosti rybníkáře 
a stavitele Štěpánka 
Netolického, autora 
legendární Zlaté stoky, 
která tvoří páteř zdejší 
rybniční soustavy, nabízí 
dům galerijní prostory.

Třeboň
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Rozloha MPZ _ 30,7 ha
Počet památek _ 34 (z toho 30 v MPZ)

www.info.vimperk.cz
www.vimperk.cz

Vimperk
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Vimpersko je krajem mnoha tváří. Zájemci o historii a dávný 
pravěk mohou navštívit hradní zříceniny, půvabné malé 
zámky i pravěká hradiště, vyznavači sportu a aktivního 
pohybu se mohou v krásné krajině po celý rok prohánět 
na kole, na lyžích i na koni, běhat nebo vandrovat po husté 
síti turistických cest a milovníky přírodních krás čekají vyso-
ké zalesněné hory, zasněné náhorní pláně, průzračné vodní 
toky i zasutá klidná zákoutí s osamělými usedlostmi. 




