Radomyšl

Strakonicko – tipy na výlet

Dr. Jiřího Fifky 186, Strakonice
tel. +420 383 321 984, e-mail: hotel.garnet@quick.cz
www.hotelgarnet.cz
Celková kapacita 40 pokojů je rozdělena na 28 dvoulůžkových pokojů,
12 apartmá(z toho 2 bezbariérová).
Hotel Garnet Strakonice je zařazen mezi hotely * * *.

Kraselov
Barokní kaple sv. Anny, postavená koncem 17. století, je téměř
ukrytá v zalesněném návrší nad
Kraselovem. Známé poutní místo láká uzavřeným čtyřkřídlým
ambitem a cenným vnitřním zařízením a nabízí pohledy do údolí Otavy či na podhůří Šumavy.

100 m od hradu
Út–Pá 11.00–23.00
So
11.00–14.00
17.00–23.00
Ne
17.00–22.00
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vinárna na náměstí ve Volyni

Zveme vás ke klidnému a příjemnému posezení do historických prostor ze 16. století. Zažijte originální atmosféru starých sklepů a přijďte se svými přáteli posedět
u dobrého jídla a láhve kvalitního vína.
tel.: 383 372 468, mobil: 602 454 552, 602 123 132
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Jiřetice
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Výstavné zemědělské usedlosti zdobí mnohé návsi. Barokní sloh ovlivnil vesnické stavitele v jihozápadních Čechách a tzv. selskobarokní štíty
dodnes obdivujeme nejen u čp. 4 v Jiřeticích
(na snímku), ale také u dalších statků ve Křtěticích a Kloubu na Vodňansku nebo Zechovicích
a Předslavicích na Volyňsku.
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„Buďte našimi hosty!“

Če
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Lidická 203, 386 01 Strakonice
tel: 383 321 440, fax: 383 321 494
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Malá obec v šumavském
podhůří se může pyšnit
kaplí sv. Jana a Pavla ze
16. století (na snímku),
zbytky středověké tvrze
s renesančními sgraﬁty
i gotickým kostelem Zvěstování Panny Marie.
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Stranou všech cest leží známé poutní
místo Dobrá Voda, kde návštěvník nalezne studánku s průzračnou vodou,
nad níž se tyčí mariánská kaple z počátku 19. století, obklopená dvanácti
kapličkami. Vše láká k odpočinku a posezení v tichu rozlehlého lesa.
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HOTEL RESTAURACE

HOTEL UMÍSTĚN V CENTRU MĚSTA
SPECIALITY ČESKÉ A MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
ZAHRADNÍ RESTAURACE S GRILEM
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Silueta pomníku Jana Žižky se odráží v hladinách
rybníků Velký, Markovec, Prostřední a Škaredý.
Do tohoto kraje se rádi vracejí všichni, kterým
učarovaly louky plné ptactva a vzácných květin
i klidné procházky po hrázích, vroubených alejemi mohutných dubů.
Dobrá Voda
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památky a historie

Sudoměř
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Bezděkovská 30,
386 01 Strakonice
OD Labuť
tel./fax: 383 325 128
provozovatelé: manželé Slavíčkovi

Dobrš

Strakonicko

Patnáct kamenných kapliček lemuje cestu ze
středu obce od kostela sv. Martina až na nedaleký kopec, z něhož se do krajiny rozhlíží
barokní skvost širého okolí, kostel sv. Jana
Křtitele (na snímku), vystavěný na počátku
18. století.
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A. Šťastného 171
386 01 Strakonice
tel.: +420 383 324 173
www.svandadudak.cz

Volyně

RESTAURACE
HOTEL
FAST FOOD
Městské informační centrum
Velké náměstí 2,
tel.:+420 383 700 700–701
infocentrum@strakonice.net
www.strakonice.net

Turistické informační a mapové centrum
při CK Ciao… (ubytování) Zámek 1,
tel./fax.: +420 383 323 400,
ciao@ciao.cz

Redakce: MěÚ, odbor rozvoje / Foto: dr. M. Gojda, M. Kos, I. Řandová / Graﬁka: P. Kolář, M. Kutálek / Vydalo město Strakonice roku 2005, náklad 10 000 ks

Čestice

Praha
Strakonice

Klasicistní kaple Povýšení sv. Kříže a Bolestné
Panny Marie se souborem menších kapliček a dřevěnou poustevnou jsou překvapením pro každého,
kdo zavítá do malebné obce v šumavském Podlesí,
která je centrem společenského a kulturního života širokého okolí.

Mohutná dvoupatrová budova středověké tvrze (na snímku) ukrývá
zajímavé sbírky městského muzea.
Protáhlému svažitému náměstí
města, které je branou Šumavy, vévodí budova renesanční radnice ze
16. století a mariánský sloup se sochami svatých.

Helfenburk
Císař Karel IV. povolil pánům z Rožmberka stavbu hradu, jehož mohutné opevnění se dochovalo
do dnešních dnů. Dnes, stejně jako v minulosti, je
z jeho věží překrásný rozhled na malebnou krajinu s vesnicemi a městečky i zalesněné šumavské
kopce.

S T R A K O N I C E

Hotel Garnet

Strakonice – historie a památky

Historie města
Na soutoku řek Otavy s Volyňkou, kolem křižovatky
silnic Praha–Vimperk a České Budějovice–Horažďovice
a v blízkosti železničního uzlu České Budějovice–Plzeň
a Březnice–Vimperk se za staletí rozložily Strakonice,
moderní město se zajímavou historií, architekturou
i známými průmyslovými podniky.
Ve stínu mohutného středověkého hradu vzniklo ve
14. století z osady město, které postupně pohltilo další
osady, Bezděkov, Žabokrty a Lom, jehož existenci dodnes připomíná kostel sv. Václava. Původní středověké město tvořilo jedinečný urbanistický celek, dodnes
patrný při procházce centrem. Dvě téměř rovnoběžná
protáhlá náměstí spojená jedinou úzkou ulicí (U Sv.
Markéty) a mlýnský náhon s ramenem řeky vytvořily
uprostřed řeky ostrov (místní část Na Ostrově). Dávnou historii připomínají i Masné krámy na Velkém náměstí, mariánský sloup uprostřed Palackého náměstí
či kostel sv. Markéty. Obě náměstí a ulice u Rennerových sadů zdobí několik patrových domů s bohatě zdobenými fasádami.
Průmyslový rozvoj předminulého i minulého století pozměnil charakter a vzhled města. Proslulé textilní výrob-

ky Fezka vznikaly v závodech u hradu či v lokalitě Na Ostrově a výrobní haly České zbrojovky zabraly pole, louky
i rybník bývalé osady Lom.
Současné město nabízí nejen příjemné procházky městem
či nedalekým Podskalím a podél břehů Otavy, ale všem návštěvníkům jsou otevřeny brány plaveckého areálu, zimního stadionu, tělovýchovných a kulturních zařízení.
Strakonický hrad
Hrad je ojedinělou historickou a stavební památkou, která
v minulosti poznamenala vývoj Strakonic, neboť vlastníci
až do 19. století významně ovlivňovali život obyvatel města. Do roku 1243 byl výlučným vlastníkem hradu šlechtický rod Bavorů ze Strakonic. Toho roku převedli část na řád
sv. Jana Jeruzalemského, johanity, kteří na počátku 15. století získali na dlouhá léta hrad celý. V českých zemích snad
není podobný objekt, který by měl v držení jediný vlastník
téměř 700 let. Teprve v roce 1925 došlo k další majetkové
změně, hrad koupil poslanec Rudolf Beran.
Nejstarší části hradu nesou znaky gotické architektury
– kostel sv. Prokopa, původně zasvěcený sv. Vojtěchovi, jehož stavba začala ve 13. století, kapitulní síň a válcová věž
s břitem, Rumpál. Renesance poznamenala stavbu věže

Ke
Strakonicku
již několik století
neodmyslitelně patří lidová muzika
s doprovodem dud.
Dudácká tradice se
stala základem pro
současné mezinárodní dudácké festivaly
a pravidelné setkávání
dudáků z celého světa.

Jelenky v jižní části a v klasicistním stylu bylo upraveno
průčelí východní části, zvané zámek. Další stavební úpravy souvisely především s přestavbami bývalých hospodářských provozů – pivovaru, mlýna a velkostatku. Postupné
rekonstrukce zásadně nezměnily středověký vzhled hradu s uzavřeným druhým nádvořím a hradním příkopem
v blízkosti řeky.
Strakonický hrad nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy
patřil k městu a žil s ním.
Déle než pět desetiletí zvou k prohlídce výstavní sály muzea, knihovně slouží budovy v severozápadní části. Část
zámku využívá základní umělecká škola, v kostele se slouží
pravidelné bohoslužby a nádvoří je místem pořádání mnoha zajímavých akcí. Každý návštěvník si jistě v rozsáhlém
areálu najde zajímavé místo nebo pořad, který jej zaujme.
Okolím Strakonic
Strakonicko je malebnou krajinou s rybníky, loukami
plnými květin, pastvinami i zemědělsky obdělávanými
pozemky, se smíšenými i jehličnatými lesy a množstvím
potoků, napájejících kdysi zlatonosnou Otavu i její přítok
Volyňku. Obě pramení na šumavských svazích a jejich
vody se stékají v samém středu Strakonic. Širokému okolí
vévodí několik vrchů, přesahujících 500 metrů nadmořské

výšky. Hradiště u Libětic, Kůstrý
v šumavském podhůří, Hradec nad
Chrašťovicemi či Srpská a Kuřidlo
u Strakonic.
Dávné osídlení Strakonicka dokládají zbytky opevněných sídlišť na
kopcích s dalekým rozhledem do
krajiny a v blízkosti řek. Mezi nejzachovalejší a nejvýznamnější patří Kněží hora u Katovic, Hradiště
u Sousedovic či Hrad u Skočic.
Pověstmi, historicky podloženými
zprávami a romantikou jsou opředeny zříceniny středověkých hradů Střela v blízkosti Strakonic a Helfenburk u Bavorova, dávné časy připomíná také
věž tvrze v Doubavici u Volyně a vysoký pomník Jana Žižky u Sudoměře, středověk dýchne na každého návštěvníka
volyňské tvrze.
Na významných a památných místech vznikly v 17. století barokní stavby, které jsou chloubou širokého okolí,
například kostely na Podsrpu a ve Skočicích. Nad Lhotou
u sv. Anny se tyčí stejnojmenný kostel se čtyřkřídlým ambitem, u Milejovic na Volyňsku se v lesním porostu ztrácí
soubor kapliček Dobrá Voda.
Písemné zprávy potvrzují, že mnoho vesnic nedalekého okolí existovalo již ve 12. a 13. století. Nyní lákají
k návštěvě především rozlehlými statky se selskobarokními štíty z 19. století, jakými zkrášlili
své usedlosti například sedláci v Nahořanech a Zechovicích u Volyně, Předslavicích
či Jiřeticích.
V okolí Strakonic nalezneme také množství přírodních zajímavostí. Podskalím podél Otavy a na
Boží kámen u Tažovic nás provází naučná stezka.
K rybníkům Pilský a Milavý u Sedlice, do polesí Mláka
a k rýžovnickým sejpům u Modlešovic dovedou návštěvníky turistické značky a značené cyklotrasy. Strakonicko
očekává všechny, kteří se chtějí seznámit s historií jeho
měst a vesnic, poznat jejich obyvatele, potěšit se zajímavou
architekturou, projít se po březích řek či potoků nebo si
jen odpočinout ve stínu lesa nebo na březích jeho četných
rybníků.

Pomníky, pamětní
desky či pravidelné
kulturní akce připomínají občanům
města významné rodáky. Vedle Františka Ladislava Čelakovského zaujímá významné místo také
Josef Skupa, tvůrce světoznámých loutek
Spejbla a Hurvínka.

