
České Budějovice
Dominikánský klášter s kos-
telem Obětování Panny Marie 
(1265); barokní Samsonova kašna 
(1721–27); katedrála svatého Mi-
kuláše (zal. 1265, od května 2011 
po 2 roky v opravě) a její zvonice 
– Černá věž, budovaná do 5. patra 
v gotickém slohu a dokončena 
renesančně; trojlodní Husův sbor 
(1924)

Český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krum-
lov; městské jádro s mnoha gotic-
kými, renesančními i barokními 
domy; gotický trojlodní kostel 
sv. Víta z let 1408–39; v gotickém 
kostele sv. Jošta dnes muzeum 
loutek; novorománská synagoga 
(1909) se secesními prvky s první 
železobetonovou konstrukcí 
v Rakousko-Uhersku

Husinec
Rodný dům Mistra Jana Husa; 
radnice ze 16. stol.; kostely 
Povýšení sv. Kříže a sv. Cyrila 
a Metoděje

Chelčice
Památník Petra Chelčického; 
kostel sv. Martina

Chýnov
Dům Františka Bílka; Chýnovská 
jeskyně

Jindřichův Hradec
Krýzovy jesličky – betlém s 1398 
figurkami; zámek, renesančně 
přestavěný z gotického hradu; 
kostel sv. Jana Křtitele s gotickými 
freskami a raně barokním mobi-
liářem; kostel sv. Máří Magdaleny; 
proboštský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie; kostel sv. Kateřiny 
s františkánským klášterem

Kasejovice
Synagoga; jediné zachované 
ghetto v jižníchh Čechách se 
hřbitovem; kostel sv. Jakuba

Kozí hrádek
Zřícenina gotického hradu ze  
14. století

Milevsko
Premonstrátský klášter (zal. 1184 
–87) s pův. románským chrámem 
Navštívení Panny Marie; kostel 
sv. Bartoloměje (1868); synagoga 
s kubistickým průčelím (1919)  
– dnes modlitebna CČH

Písek
Kostel Narození Panny Marie; 
kostel Povýšení svatého Kříže; 
kamenný most ze třetí čtvrtiny 13. 
století; hrad s královskou mincov-
nou; částečně zachované hradby

Prachatice
Pozdně gotický kostel sv. Jakuba 
(zal. před 1359) s hvězdovou klen-
bou, fragmenty vnější nástěnné 
malby Ukřižování Krista (1516), 
pozdně gotickými lavicemi 
a sanktuářem z r. 1508; městská 
památková rezervace

Římov
Poutní kostel sv. Ducha s barokní 
soškou Panny Marie Římovské; 
křížová cesta z 2. pol. 17. stol.

Sudoměř
pomník Jana Žižky

Tábor
Husitské muzeum; věž Kotnov; 
podzemní chodby; děkanský 
kostel Proměnění Páně na hoře 
Tábor (1512)

Trocnov
Muzeum husitského hnutí, Žižko-
va kamenná socha, Žižkův kámen

Trhové Sviny
Raně gotický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, přestavěný na přel. 
15. a 16. stol.; barokní poutní 
kostel Nejsvětější Trojice; národní 
přírodní památka Buškův hamr

Vyšší Brod
Cisterciácký vyšebrodský klášter 
(zal. 1259) s kostelem Nanebevze-
tí Panny Marie, galerií, knihovnou

Zlatá Koruna
Bývalý cisterciácký klášter zalo-
žený Přemyslem Otakarem II. 
(1263); expozice o řeholním řádu

Významné památky jihočeských měst

Cesty s příběhem

Za příběhy historie duchovních 
tradic v Jihočeském kraji

Cesty s příběhemInformační leták byl vytvořen za finanční podpory Jihočeského kraje 
Foto: CzechTourism.com, Národní památkový ústav

Plánujte své cesty s příběhem pomocí
itinerářů turistických tras

Získejte přehled o aktuálních kulturních
a duchovních akcích na území ČR

Seznamte se s příběhy duchovních tradic
katolictví, reformace, pravoslaví a židovství 
prostřednictvím video dokumentů a animací

Stáhněte si na své cesty po významných
místech regionu Čech a Moravy průvodce ve
formátu mp3

Cesty s příběhem

Cesty s příběhem

Cesty s příběhem

www.magni.cz
Kontaktujte nás pokud máte zájem o: 
– kvalifikované turistické průvodce
–  odbornou pomoc při sestavení itineráře a programu cesty 
–  knižní průvodce a další propagační materiály o sakrálních 

památkách v celé ČR

HelpTour – Agentura pro rozvoj cestovního ruchu
Budějovická 73, 140 00 Praha 4
Telefon: +420 226 209 018 
Mobil: +420 724 091 762
E-mail: magni@helptour.cz
Web: www.helptour.cz, www.magni.cz

Cesty s příběhem



Výchozí místo: Tábor

Místa: Tábor, Chýnov, Sezimovo Ústí, Kozí Hrádek, Písek, Sudoměř,  

Chelčice, Husinec, Prachatice, Trocnov

Jižní Čechy jsou odpradávna vnímány jako kolébka reformace 
a husitského hnutí. Zde se narodil reformátor Jan Hus, vojevůdce 
Jan Žižka, ale také Petr Chelčický, z jehož myšlenek později čerpala 
Jednota bratrská. V jižních Čechách je tak řada míst, které jsou více či 
méně spojené s dějinami reformace ve všech jejích podobách.
 více info na www.magni.cz

Jižními Čechami po stopách české reformace

Výchozí místo: Český Krumlov

Místa: Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, Zlatá Koruna

Řeka Vltava se svém horním toku patří k nejoblíbenějším vodním 
cestám a byla by škoda nevyužít nabídnuté možnosti poznat památky 
spojené s pány z Růže, ležící podél jejího toku.
 více info na www.magni.cz

Podél Vltavy za pány z Růže 

Výchozí místo: České Budějovice

Místa: Římov, Trhové Sviny, Svatý Kámen

I na Českobudějovicku se nachází řada poutních míst, která jsou 
spojena s obnovenou katolickou tradicí. Tato místa věřící navštěvují 
se zvláštní důvěrou v Boží milost, která se projevila v podivuhodných 
událostech, zázračných uzdraveních, záchraně v nebezpečí či 
vyslyšení proseb. Některá místa jsou spojena se zázračnými prameny, 
jiná naopak s milostnými obrazy nebo sochami. Společným 
jmenovatelem těchto míst byl pak složitý osud po odsunu německého 
katolického obyvatelstva a také v době komunismu. Která z nich se 
rozhodnete navštívit, záleží čistě jen na vašem zájmu a časových 
možnostech. více info na www.magni.cz

Poutní místa Českobudějovicka

Výchozí místo: České Budějovice

Místa: České Budějovice, Vodňany, Prachatice

Královská města byla nejen zdrojem financí pro královskou pokladnu, 
či ochránkyněmi obchodních cest, ale také mocenskou oporou 
krále proti rozpínající se šlechtě. „Zlatým obdobím“ zakládání měst 
pak bylo 13. století, obzvláště pak doba krále železného a zlatého, 
Přemysla Otakara II. Nejinak tomu bylo také v jižních Čechách, 
které z větší části patřily mocnému rodu Vítkovců, zejména pak 
Rožmberkům. Jako klín do jejich panství zasadil roku 1265 král 
Přemysl Otakar II. město České Budějovice, na obchodní tzv. Zlaté 
stezce vzniklo někdy kolem poloviny 13. století město Prachatice. 
V půli cesty mezi Strakonicemi a Budějovicemi byly ve stejné době 
vysazeny Vodňany. Všechna tři města spojují charakteristické znaky 
– tedy víceméně čtvercové náměstí se šachovnicí ulic, které spojovaly 
městské brány a důležitá místa. více info na www.magni.cz

Královská města jižních Čech

Tábor Písek

Zlatá Koruna

České Budějovice

Velikonoční trhy
23. 3. 2013, Husinec
Tradiční řemeslný jarmark 

Křížová cesta 2013
24. 3. 2013, 13:00 a 29. 3. 2013, 12:00, Římov
Zpívané Římovské pašije

Zlatokorunský rok – 750 let od založení kláštera
21. 4. 2013, klášter Zlatá Koruna
V dubnovou neděli proběhne slavnostní mše, vernisáž výstavy, 
čtení ze zakládací listiny a koncert u příležitosti výročí 750 let 
od založení kláštera. Po celý rok se budou v klášteře konat další 
kulturní a duchovní akce. 

Zemská výstava jižní Čechy – Horní Rakousko 2013
26. 4 – 3. 11 2013, klášter Vyšší Brod
Zažijte svět klášterů a šlechty v kontextu dějinných zlomů, 
především střetů mezi Přemyslem Otakarem II. a Rudolfem I. 
Habsburským. Skutečnou raritou bude veřejné vystavení vzácné 
památky – Závišova kříže.

Římovské poutě
květen – září 2013, Římov
Jarní pouť 5. května
Letní pout 7. července
Podzimní pouť 15. září

Dotkni se Písku 
14.–16. 6. 2013, Písek
Mětské slavnosti u příležitosti 750 let města Písku

Slavnosti Zlaté solné stezky 
28.–29. 6. 2013, Prachatice
Přiblížená sláva města ukázkami dobových řemesel, kulturními 
programy, trhy a průvody v historických kostýmech.  

Husovy oslavy 
4.–6. 7. 2013, Husinec
Tradiční slavnosti svátku Mistra Jana Husa. Tento rok si 
připomeneme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu  
v 9. století.  

Pod lípou a mezi ploty aneb Hus na hrádku Kozím
6. 7. 2013, Kozí Hrádek
Oslavy k 600. výročí příchodu Mistra Jana Husa na Kozí hrádek.

Táborská setkání
13.–15. 9. 2013, Tábor
22. ročník mezinárodního historického festivalu. Středověké tržiště, 
vystoupeni zahraničních spolků, populárníkapely, ohňostroj, 
průvod, středověké kostýmy.

Svatomartinský podvečer
11. 11. 2013, 17:00, Římov

Adventní koncerty 
prosinec 2013, Prachatice
Série čtyř koncertů během adventních nedělí

Vybrané kulturní a duchovní akce v roce 2013

Aktualizovaný kalendář akcí najdete na www.magni.cz


