
JINDŘICHŮV HRADEC



Ó, kdyby jen jednu poznámku! Takový uni-
kát, jakým Státní hrad a zámek v Jindřicho-

vě Hradci bezesporu je, si zaslouží poznámek 
hned několik. Svou rozlohou se řadí na třetí místo 
v České republice hned za Pražský hrad a zámek 
v  Českém Krumlově. V  jeho útrobách se ukrývá 
na 300 místností, k  jejichž otevření je zapotřebí 
zhruba pěti set klíčů. Návštěvníci si v současnosti 
mohou vybrat z celkem tří prohlídkových tras. 

Trasa „A“ – Adamovo stavení nabízí např. portrét 
Perchty z  Rožmberka, slavné to Bílé paní toho-
to zámeckého panství. Mimořádně významnou 
uměleckou památkou je nástěnná malba Legenda 
o svatém Jiří zdobící jednu z nejstarších místností 
gotického paláce, kterou nabízí prohlídková trasa 
„B“ – Gotický hrad, stejně jako jednu z  nejlépe 
dochovaných hradních kuchyní u  nás - Černou 

Státní hrad a zámek

kuchyni, v níž se podle pověsti vařila známá sladká 
kaše pro chudé. A konečně trasa „C“ – Apartmány 
18. a 19. století vám připraví skutečnou pastvu pro 
oči v podobě prohlídky hudebního pavilonu Ron-
delu, který vyniká bohatou plastickou zlacenou 
výzdobou ze 16. století. 

Pro svou jedinečnou atmosféru je Státní hrad a zá-
mek vyhledávaným místem pro konání význam-
ných kulturních a  společenských počinů: Den 
města (červenec), Noční prohlídky hradem a zám-
kem s Bílou paní (červenec, srpen), Opera na zám-
ku (srpen), Adventní a  Vánoční trhy na zámku 
(prosinec).

K životu na zámku mám jednu poznámku ...

Zajímavost:j a tj a tj
Monumentální soubor budov hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci byl v roce 
1996 prohlášen národní kulturní památ-
kou a může se pyšnit zřejmě nejkrás-
nějším číslem popisným ve městě nad 
Vajgarem: 1/I.

Více informací najdete na:
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Otevírací doba: 
Sezóna trvá od 1. 4. – do 31. 10.
duben, říjen: 10.00 – 15.15 hod.
květen, září: 10.00 – 16.15 hod.
červen–srpen: 9.00 – 16.30 hod.

tel.: +420 384 321 279
e-mail: info@zamek-jindrichuvhradec.eu

GPS: 49°8‘31.311“N, 15°0‘1.735“E

Adresa: Dobrovského 1/I, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Muzeum naleznete na Státním hradu a zámku v J. 
Hradci (vchod z brány při vstupu na 1. nádvo-

ří). Je věnováno čs. armádě ze září 1938. Ke spatření 
je výzbroj a výstroj čs. pěchoty, včetně těžkého kulome-
tu v palebném postavení. Součástí je dobově vybavená 
a  vyzbrojená maketa místnosti celního úřadu, která 
navozuje atmosféru právě skončených bojů, model 
bunkru v  měřítku 1:1 s  osazenou výzbrojí a  vnitř-
ním vybavením, vystrojený civilní protiletecký kryt 
a  dobové tábořiště vojáků. Nachází se tu i  výstavka 
exponátů, s nimiž mohou návštěvníci volně manipu-
lovat a detailně si je prohlédnout. To zajisté ocení nej-
mladší návštěvníci, kteří zde mají možnost vyzkoušet 
si pušku, lehký kulomet, přilby, plynové masky, oblék-
nout si uniformu a vyfotografovat se v ní. 

Muzeum čs. armády 1938
Copak je to za vojáky? …

Zajímavost:j a tj a tj
V muzeu je výběr literatury o čs. armádě 
a čs. opevnění, kterou v běžných knihku-
pectvích nenajdete.

Více informací najdete na:
www.bunkry-jh.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
květen, červen, září: 
So – Ne 10.00 – 17.00 hod.
červenec, srpen: 
Po – Pá 10.00 – 17.00 hod.
So – Ne 10.00 – 18.00 hod.

tel.: +420 606 102 350, +420 728 043 746
e-mail: svitak.miloslav@seznam.cz

GPS: 49°8‘32.837“N, 15°0‘4.393“E

Adresa: Dobrovského 1/I, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Kdepak, nemýlíme se! Svit Měsíce do podtitu-
lu rozhodně patří. Není totiž pochyb o  tom, 

že šikovné ruce tkadlen musely pracovat mnohdy 
dlouho do noci, aby fi nální gobelínová díla prosla-
vila na začátku dvacátého století Jindřichův Hra-
dec po celém světě. Přesně v roce 1910 založila ve 
městě své dílny pro tkaní a  restaurování tapiserií 
Marie Hoppe Teinitzerová. Po více než sto letech 
se unikátní rukodělná technika dočkala důstojné-
ho zázemí ve zrekonstruovaném objektu bývalého 
zámeckého pivovaru. Pro návštěvníky je zde připra-
vena expozice Muzea Jindřichohradecka s názvem 
Život a dílo Marie Hoppe Teinitzerové, jakož i tzv. 
živá expozice, kde zručné tkadleny nechají zájemce 
nahlédnout do tajů výroby a restaurování tapiserií. 
Vítané jsou zde rodiny s  dětmi, v  dětském kout-
ku či kinosále je čeká nejedno překvapení. Zvídaví 
návštěvníci si mohou tkaní sami vyzkoušet.

Dům gobelínů
Sviť   Měsíčku, sviť, ať mi šije niť…

Více informací najdete na:
www.dumgobelinu.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
duben – říjen: denně mimo pondělí 
otevřeno 10.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 hod. 
mimosezóna: možnost návštěvy po telefo-
nické domluvě
prosinec: otevřeno týden před Adventem 
na zámku včetně

tel.: +420 384 370 880, +420 384 370 881, 
+420 720 217 707
e-mail: info@dumgobelinu.cz

GPS: 49°8‘33.906“N, 15°0‘3.060“E

Adresa: Dobrovského 202/I,
377 01 Jindřichův Hradec
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Zajímavost:j a tj a tj
Marie H. Teinitzerová byla zakladatel-
kou dílensky tkané tapiserie v Českoslo-
vensku. Roku 1925 se zúčastnila Světové 
výstavy dekorativních umění v Paříži, 
kde získala Grand prix za cyklus tapiserií 
s názvem „Řemesla“ podle návrhu 
F. Kysely. Tento velký úspěch odstartoval 
její mezinárodní ohlas.

3.





Hned ve dvou budovách, a  to na Balbínově 
náměstí a  ve Štítného ulici, sídlí Muzeum 

Jindřichohradecka, jehož historie se píše od roku 
1882. Většina expozic je situována do objektu býva-
lého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. 
Nepochybně nejznámějším exponátem Muzea 
Jindřichohradecka je největší lidový mechanic-
ký betlém na světě – Krýzovy jesličky, na kterých 
jejich autor, místní punčochářský mistr Tomáš 
Krýza pracoval více než 60 let. Toto unikátní dílo 
je právem zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů. 
Jesličky obsahují 1398 fi gurek lidí a zvířat, z toho 
133 pohyblivých. 

Muzeum dále nabízí např. expozici malovaných 
ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní, síň vě-
novanou světoznámé operní pěvkyni Emě Destin-
nové nebo expozici s  názvem Letecká bitva nad 
Jindřichohradeckem. Kromě bývalého jezuitské-
ho semináře spravuje Muzeum Jindřichohradecka 
rovněž minoritský klášter s kostelem sv. Jana Křti-
tele ve Štítného ulici, městskou vyhlídkovou věž 

Muzeum Jindřichohradecka

při proboštském kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie a expozici Marie Hoppe Teinitzerové v Domě 
gobelínů.

Trocha historie nikoho nezabije…

Více informací najdete na:
www.mjh.cz 

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
Jezuitský seminář 
od 1. dubna – 6. ledna denně mimo pondělí
červen – srpen – denně
od 15. prosince do 6. ledna denně
8.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

Minoritský klášter – výstavy
květen – prosinec denně mimo pondělí
červenec – srpen denně
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele
červenec – srpen denně
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.

tel.: +420 384 363 660  (pokladna jezuitský 
seminář), +420 384 363 661 (pracovny 
minoritský klášter)
e-mail: muzeum@mjh.cz

GPS: 49°8‘37.158“N, 15°0‘1.336“E

Adresa: Balbínovo náměstí 19/I,
377 01 Jindřichův Hradec
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Zajímavost:j a tj a tj
Figurky v Krýzových jesličkách jsou vyro-
beny z kašírovací hmoty (ze sádry, pilin, 
mouky a klihu) nebo ze dřeva. Původ-
ní mechanismus, který byl zpočátku 
poháněn ručně, rozvádí pohyb z jediného 
elektromotoru.
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Je libo ve zlatém nebo docela obyčejném rámeč-
ku? V  Jindřichově Hradci byste s  rámečkem 

a hlavně s fotografi í rozhodně neměli mít sebemen-
ší problém. Ve městě totiž sídlí Muzeum fotogra-
fi e a moderních obrazových médií. Objekt bývalé 
jezuitské koleje, který pro účely muzea prošel roz-
sáhlou rekonstrukcí, se stal místem pro setkávání 
laické i  odborné veřejnosti. Ve sbírkách mají své 
zastoupení práce předních domácích i  zahranič-
ních autorů, ale i neznámých fotografů. Velmi oblí-
bené jsou především u  nastupující generace foto-
grafů tematicky zaměřené fotografi cké workshopy.  

Muzeum fotografi e a MOM
Já bych chtěl mít tvé foto…

Zajímavost:j a tj a tj
Při rekonstrukci objektu bývalé jezuitské 
koleje byla pod téměř padesáti vrstvami 
nátěru objevena stropní malba pitvy. 
To bylo šokující překvapení nejen pro 
restaurátora Tomáše Švédu, ale i pro 
pracovníky z historického ústavu a lékař-
ské fakulty. Jezuité totiž měli zakázáno 
zacházet s lidským tělem, takže se uká-
zalo, že je v Jindřichově Hradci absolutní 
rarita celosvětového významu.

Více informací najdete na:
www.mfmom.cz 

Otevírací doba: 
duben – červen, říjen – listopad
12.00–17.00 hod.
červenec – září 10.00 – 17.00 hod.

tel.: +420 384 362 459 (kancelář), 
+420 384 361 946 (pokladna)
 e-mail: mfmom@mfmom.cz

GPS: 49°8‘39.452“N, 15°0‘2.761“E

Adresa: Kostelní 20/I, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Dívalo se mnoho lidí za mnou… přesněji 
řečeno za ní. Brána, dříve zvaná též Linec-

ká, dodnes budí pozornost obyvatel i návštěvníků 
města. Jako jediná se totiž dochovala z původních 
tří bran, jež byly součástí městského opevnění. 
Brána je na západní straně ozdobena kamenným 
reliéfem městského znaku v  renesanční kartuši, 
vnitřní strana brány byla na konci 17. století opat-

Nežárecká brána

řena malovanými erby Jana Jiřího Jáchyma Slava-
ty a  jeho manželky Marie Markéty z  Rappachu. 
Původní středověká brána o  dvou gotických pat-
rech byla rozšířena při výstavbě přilehlé budovy 
semináře o  další patro pozdně renesanční podo-
by s klíčovými střílnami a sedlovou střechou. Na 
počátku 19. století vznikl ještě nástavec trojúhel-
níkového štítku, do něhož byly umístěny ciferníky 
hodin. V roce 1879 byly v bráně instalovány věžní 
hodiny jindřichohradeckého hodináře Martina 
Rezka. Interiér Nežárecké brány není přístupný, 
prostory využívá Muzeum Jindřichohradecka.

Když jsem já šel tou  Nežáreckou branou…

Zajímavost:j a tj a tj
Pro zbourání dvou ze tří městských bran 
(Novoměstská a Rybnická) se rozhodli 
tehdejší radní s ohledem na katastrofální 
následky ničivého požáru v roce 1801. 
Zároveň došlo k zasypání hradebního 
příkopu mezi Novoměstským náměstím 
a údolím řeky Nežárky. Zbytky hradeb 
tak dnes připomíná již jen okrouhlá 
bašta v Husových sadech, která byla 
později klasicistně upravená, a také 
název Hradební ulice. Domy, které tu 
stojí, mají svá průčelí situována směrem 
od bývalých hradeb do středu města 
a nikoliv do parku.

Otevírací doba: 
přístupná bez interiéru

tel.: +420 384 363 660
e-mail: muzeum@mjh.cz

GPS: 49°8‘36.996“N, 14°59‘59.949“E

Adresa: Dobrovského 1/I, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Pokud by existovala soutěž o  nejslavnější jin-
dřichohradeckou čáru, dozajista by vyhrála ta, 

kterou návštěvníci najdou na nároží proboštského 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v samotném cen-
tru města. Nenápadný pruh z dlažebních kostek na 
první pohled nevěstí nic převratného, přesto je už 
řadu let jednou z největších jindřichohradeckých 
atrakcí. Ona čára totiž vyznačuje místo, kterým 
prochází 15. poledník východní délky. Odkdy je 
poledník u kostela vyznačen, tedy kdy naši před-
kové vpravili do dláždění obrubník, který tam byl 
před nynější úpravou, nikdo neví.  

Poledník můžeme defi novat jako pomyslnou 
čáru (kružnici) kolem zemského glóbu protína-
jící oba póly a dvakrát kolmo rovník, musí tedy 
držet přesně severojižní směr. 15. poledník se 
nachází 15° východně od Greenwichského pole-
dníku. Od severního pólu prochází přes Severní 
ledový oceán, Evropu, Afriku, Atlantský oceán, 
Jižní oceán k jižnímu pólu. Sluneční čas 15. vý-
chodního poledníku je středoevropským časem. 
S  nadsázkou, ale i  docela vážně, by se tak dalo 
konstatovat, že Jindřichohradečáci znají od-
pověď na naprosto přesný středoevropský čas. 
Mnohem více se nejen o  15. poledníku dozvíte 
na Hvězdárně Františka Nušla, která v Jindřicho-
vě Hradci sídlí již od roku 1961.  

Od 1. 2. 2000 je Hvězdárna pod Domem dětí a mlá-
deže v Jindřichově Hradci, kde setrvává k plné spo-
kojenosti všech až do současnosti. V roce 2002 byla 
slavnostně pojmenována na Hvězdárnu Prof. Fran-
tiška Nušla, který byl významným vědcem a peda-
gogem a jindřichohradeckým rodákem. V červnu 
roku 2011 oslavila 50. výročí svého vzniku. 

Hvězdárna nabízí dětem a široké veřejnosti pravi-
delné návštěvní hodiny, které lze strávit jak u dale-
kohledů pohledy do vesmíru, tak v projekčním sál-
ku u prezentací a přednášek. Také provozuje Dny 

15. poledník

Astronomie, pozorování úkazů, pro školy pořady 
k  doplnění výuky a  exkurze na letních táborech 
a mnoho dalšího.

Překroč a něco si přej…

Zajímavost:j a tj a tj
Díky moderním technologiím, zvláště 
pak díky údajům z dostatečného počtu 
družic, dospěli odborníci k závěru, že 
vyznačení 15. poledníku na nároží kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie je chybné, 
stejně jako jeho směr – orientace podle 
světových stran. Poledník sice Jindřicho-
vým Hradcem vede, ale mnohem blíže 
k řece Nežárce, kterou dokonce na Staré 
cestě přechází. Tak trochu paradoxně 
prochází 15. poledník 4 metry od vchodu 
Hvězdárny F. Nušla. Jako jediná v repub-
lice a pravděpodobně i ve střední Evropě 
stojí na takto geografi cky a astronomicky 
významné poloze (střed časového pás-
ma), v nadmořské výšce 496 m. n. m. Ať 
už návštěvník překročí 15. poledník v kte-
rémkoliv místě, určitě by si měl něco přát. 
Neměnná totiž zůstala legenda, podle níž 
se takové přání do roka a do dne splní.

Více informací najdete na:
www.hvezdarnajh.cz

Otevírací doba: 
volně přístupný

tel.: +420 384 322 564, +420 606 633 439, 
+420 725 763 207
e-mail: jana.jirku@hvezdarnajh.cz

GPS: 49°8‘40.730“N, 15°0‘7.190“E

Adresa: nároží kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Jindřichově Hradci
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Pokud by vás z horlivého hledání 15. poledníku 
začala bolet záda, můžete se jen o pár metrů dále 

u  proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie 
honem rychle narovnat a pro tentokrát hledět smě-
rem vzhůru. Alespoň na chvíli. Před vámi se totiž 
vyloupne městská vyhlídková věž. Měří celkem 68,3 
metru, z toho báň téměř 24 metry. Koule na vrcholu 
má průměr 1,2 metru a kříž na špici je 5 metrů vyso-
ký. Návštěvník, který vystoupí po 153 schodech až 
nahoru, si bude město prohlížet z výšky 35,3 metru 
a octne se přitom ve výšce 513 metrů nad mořem. 
Vystoupat až na samý ochoz městské vyhlídkové 
věže se rozhodně vyplatí. Pohled, který se odvážliv-
cům naskytne, určitě za všechnu tu námahu stojí.

Městská vyhlídková věž
Město jako na dlani…

Zajímavost:j a tj a tj
Již řadu let se 153 schody městské vyhlíd-
kové věže snaží v co možná nejrychlejším 
čase zdolat stovky nadšenců. Soutěž 
s názvem „Běž na věž“ se pravidelně 
koná v měsíci květnu u příležitosti Mezi-
národního dne muzeí a pokaždé se těší 
velkému zájmu veřejnosti.

Více informací najdete na:
www.mjh.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
duben – září: pouze o víkendech
červen – srpen: 
denně 10.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hod.

tel.: +420 384 363 660
e-mail: muzeum@jh.cz

GPS: 49°8‘39.149“N, 15°0‘6.008“E

Adresa: Kostelní 80/I, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Možná právě tuhle známou písničku si budete 
pobrukovat v okamžiku, kdy své tělo ponoří-

te do některého z vnitřních nebo venkovních bazé-
nů jindřichohradeckého vodního areálu na sídlišti 
Vajgar. Krytá část nabízí uzavřené dětské bazény 
s atrakcemi, 25 m plavecký bazén a relaxační část, kde 
naleznete tobogán, protiproud, masážní trysky a par-
ní kabinu. Komplex služeb zahrnuje fi nskou, bylin-
kovou a infrasaunu, rychlé občerstvení a restauraci. 

Plavecký bazén a aquapark

V  aquaparku je nejmenším návštěvníkům k  dis-
pozici brouzdaliště, dospěláci mohou využít vodní 
atrakce včetně protiproudu, perličkové masáže, 
chrličů a venkovního tobogánu. 

K celému areálu náleží hřiště pro plážový volejbal, 
dětské prolézačky a velká louka ke slunění s dech 
beroucím výhledem na rybník Vajgar a starobylou 
část města.

Plavu si, ani nevím jak…

Více informací najdete na:
www.bazen.jh.cz

Otevírací doba: 
Otevírací doba: 
září – červen: 
Po – Pá 6.00 – 21.30 hod., So – Ne + svátky, 
prázdniny 10.00 – 20.00 hod.
červenec – srpen: 
10.00 – 20.00 hod.

tel.: +420 384 321 236
e-mail: bazen@smjh.cz

GPS: 49°8‘32.151“N, 15°1‘9.301“E

Adresa: Jáchymova 865/III, 
377 01 Jindřichův Hradec
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760 mm! Přesně taková vzdálenost od sebe dělí 
kolejničky, po kterých si to šinou mašinky a va-

gónky jindřichohradeckých úzkokolejek. Severní trať 
do Obrataně nabízí spoustu půvabných výhledů do 
krajiny lesů a  slunných strání. Cílovou stanicí jižní 
trati je pak Nová Bystřice, vzdálená od Jindřichova 
Hradce 33 km. Trať se klikatí krajinou České Kanady 
se spoustou hlubokých lesů, rybníků a bludných bal-
vanů. V létě si pak cestující mohou vychutnat jízdu 
vláčkem taženým historickou parní lokomotivou. 
Jindřichohradecké úzkokolejky jsou nejen unikátní 
technickou památkou, ale také významným pro-
středkem dopravní obsluhy v regionu. 

Jindřichohradecké úzkokolejky
Tam, kde cesta je cíl ...

Zajímavost:j a tj a tj
Obě tratě jsou lemovány malebnými 
nádražíčky a zastávkami, ze kterých 
vychází hustá síť turistických i cykloturis-
tických tras. Tou vůbec nejatraktivnější 
zastávkou je bezpochyby Kaproun na 
trati do Nové Bystřice. Právě v těchto 
místech byl coby černý pasažér vyhozen 
z vlaku český velikán Jára Cimrman. 
Na počest této události mu byla na 
zastávce Kaproun umístěna pamětní 
deska a posléze vztyčena, spíše položena 
i socha, a to za účasti členů Divadla Járy 
Cimrmana.

Více informací najdete na:
www.jhmd.cz

tel.: +420 384 361 165
offi  ce@jhmd.cz

GPS: 49°9‘18.562“N, 15°0‘14.614“E

Adresa: Nádražní 203/II, 
377 01 Jindřichův Hradec
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1. Státní hrad a zámek  (K životu na zámku mám jednu poznámku…)

2. Muzeum čs. armády 1938 J. Hradec (Copak je to za vojáky?…)

3. Dům gobelínů (Sviť Měsíčku, sviť, ať mi šije niť)             

4. Muzeum Jindřichohradecka (Trocha historie nikoho nezabije…)

5. Muzeum fotografi e a MOM (Já bych chtěl mít tvé foto…)

6. Nežárecká brána  (Když jsem já šel tou Nežáreckou branou…)

7. 15. poledník (Překroč a něco si přej…)

8. Městská vyhlídková věž (Město jako na dlani…)

9. Plavecký bazén a aquapark  (Plavu si, ani nevím jak…)

10. Jindřichohradecká úzkokolejka  (Tam, kde cesta je cíl…)
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