žijeme v památkách

slavnosti • festivaly • výstavy • koncerty • přednášky • divadla • trhy •
muzejní noci • noční prohlídky
Projekt byl podpořen v rámci grantového
programu Jihočeského kraje.

Strakonické vítání léta • Léto pod
Rumpálem • Rumpálování • Adventní
trhy pod Rumpálem

Městské informační centrum
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
tel.: +420 383 700 700–1
infocentrum@strakonice.eu

Městské kulturní středisko
Mírová 831, 386 01 Strakonice
tel.: +420 383 311 530
meks@strakonice.cz

Muzeum středního Pootaví
Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
informace@muzeum-strakonice.cz

www.strakonice.eu

www.kultura.strakonice.cz

www.muzeum-strakonice.cz

Praha
Strakonice
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prohlídky · svatby · výstavy · koncerty ·
hradní safari · procházky · občerstvení
www.hradstrakonice.cz

S t r a k o n i c e

Strakonický hrad

M

ajestátný strakonický hrad a jeho Genius loci
ukrývají tajemství dávných dob v samém
srdci soutoku řek Otavy a Volyňky. Na první
pohled vás uchvátí rozmanitost zachovalých stavebních
slohů, vždyť hrad se dnes velmi podobá svému vzhledu
ze 13.–14. století.
Gotické stavby pocházejí již z období 1. třetiny 13. století,
kdy s výstavbou hradu započal rod Bavorů. Ten roku 1243
věnoval část hradu johanitům, představitelům rytířského
církevního řádu, kteří zde sídlili téměř 700 let. Z období
jejich společného panování pochází např. válcovitá věž
s břitem Rumpál, která měla sloužit k obraně hradu, ale
využívána byla také jako mučírna a vězení. Dnes se jejího temného schodiště bát nemusíte, protože vás zavede na
samý vrchol, odkud je krásný výhled do kraje.
Nejstarší částí hradu je kostel sv. Prokopa (dříve sv. Vojtěcha), ambity (křížová chodba) a kapitulní síň s bohatou
freskovou výzdobou. Nad jejím vchodem se dochovalo románské okno s profilovaným kamenným ostěním.
Prvotním sídlem Bavorů byl jižní hradní palác (muzeum),
ke kterému byla v 16. století za velkopřevora Jana z Rožmberka přistavěna renesanční věž Jelenka
s dřevěným malovaným trámovým stropem.
Na hradě nechyběla kromě obytných místností tehdy zbrojnice, mlýn, kuchyně, pekárna, kovárna a pivovar s hostincem. Z období
vlády johanitů pochází také nejstarší budova severního křídla bývalé purkrabství,
dnes Šmidingerova knihovna.
Nejmladší rezidencí areálu je vstupní barokní
patrový zámeček, který ve východní části nechal přistavět v 18. století velkopřevor Ferdinand Leopold Dubský z Třebomyslic.

Z

ajímavosti
• jeden z nejstarších šlechtických hradů
jižních Čech a nejrozsáhlejší dochovaný hradní
komplex v České republice
• ukázka všech architektonických slohů od románského
po barokní
• výjimečné spojení světské a církevní moci
• během husitských válek hlavní sídlo řádu johanitů
v českých zemích
• nejrozsáhlejší dochovaný cyklus nástěnných maleb
severně od Alp
• největší expozice dud a dudáctví v Čechách
• od roku 1995 národní kulturní památka

