Česko země příběhů

Po nejstarším mostě
Zvíkov - Písek - Strakonice - Helfenburk - Prachatice | Délka: 87 | Časová náročnost: 1 den
Hrad Zvíkov je od Prahy vzdálen cca 90 km. Itinerář je určený pro přesuny autem. Po městě je
určený pro pěší, případně v kombinaci s městskou hromadnou dopravou.
Jihočeský kraj je místem, kde se snoubí krásy přírodní s bohatou a místy tajemnou až mystickou
atmosférou minulosti a duchovna. Vaše první kroky povedou na hrad Zvíkov, který Karel IV. vykoupil
z rožmberské zástavy a často na něm pobýval. Jde o jednu z nejvýznamnějších staveb středověké
světské architektury na našem území. Ne nadarmo se mu říká také „Král českých hradů“. Tato
monumentální gotická stavba tyčící se nad soutokem řek Otavy a Vltavy nabízí návštěvníkům
prohlídku Královského paláce se zbrojnicí, teras náležejících ke královským komnatám, rytířského
sálu upraveného do původní gotické podoby nebo svatební síně zdobenou freskami z konce
15. století. Ke Zvíkovu se váže i několik pověstí, asi nejznámější je ta o Zvíkovském raráškovi, podle
které byla dokonce napsána divadelní hra a opera.
Druhou zastávkou na cestě po Jihočeském kraji bude starobylé město Písek. Nejprve navštivte
populární Písecký hrad. Mnoho z jeho původní podoby nezbylo, dnes už stojí pouze západní křídlo,
v kterém sídlí Prácheňské muzeum. Karel IV. právě zde potvrdil Písku svobodný obchod s obilím.
Hned pod hradem se nachází Kamenný most, jehož vznik se datuje do 13. století a je tak nejstarším
dochovaným v Česku. Most si oblíbil také Karel IV., který v roce 1348 vydal výnos o tom, že všechny
pokuty vybrané ve městě musí jít na údržbu této stavby. Poslední píseckou zastávkou bude Děkanský
kostel Narození Panny Marie z druhé poloviny 13. století. Veřejnosti je přístupná jeho 72 metrů
vysoká jižní věž, v které se dochovalo původní trámoví z 15. století. Z ochozu ve výšce 42 metrů se
můžete pokochat výhledem na město a celé jeho okolí. Zajímavé jsou i věžní hodiny, na nichž ukazuje
hodiny velká a minuty zase malá ručička. Překvapivý důvod vám vysvětlí pan věžný.
Další zastávkou se stane město Strakonice a majestátní Strakonický hrad. Symbolem tohoto hradu je
ranně gotická věž Rumpál, v jejímž podzemí se nacházela hladomorna. Na druhém nádvoří si
všimněte kamenného stolu, k němuž se váže zajímavá pověst o bílé paní. Ta se zjevovala na
hradbách, procházela se po ochozu věží a na tomto kamenném stole údajně připravovala medovou
kaši, kterou poté krmila hodné děti. Strakoničtí radní na tuto pověst navázali a kdysi se u tohoto
kamenného stolu jednou do roka rozdávala kaše všem chudým.
Po prohlídce historických unikátů člověku vyhládne. V jedné z místních restaurací byste měli
ochutnat třeba kynutou slanou bramborovou buchtu bramborku. A dejte si také hnětýnku, malý
dortík ze šlehaného těsta, který se tradičně peče právě na Písecku a Strakonicku.
Ze Strakonic zajeďte k hradu Helfenburk. Zakládací listinu hradu, z nějž dnes zbývá zřícenina,
potvrdil v roce 1355 právě Karel IV. Podle pověsti se přímo pod velkou věží ukrývá poklad, který se
dá najít pouze na Velký pátek.
Od tajemné zříceniny vyražte do města Prachatice. Ty byly kdysi důležitou obchodní křižovatkou,
díky jejímuž bohatství dodnes můžeme obdivovat nádherné goticko-renesanční centrum s množstvím
rafinovaně zdobených domů. Další významnou památkou Prachatic je pozdně gotický kostel sv.
Jakuba Většího. Zasvěcen je patronovi obchodníků, poutníků, nosičů nákladu a sirotků. Z věže

kostela je nádherný výhled na unikátní městské centrum.

Užitečné kontakty
Písek: Tel: +420 382 201 111,
Adresa: Turistické informační centrum, Velké náměstí 113/1, 397 01 Písek 1, GPS:
48.8108883,14.3154881
město Prachatice: Tel: +420 388 607 574,
Adresa: KIS města - infocentrum, Velké námšstí 1 - budová Staré radnice, 383 01 Prachatice,
GPS: 49.0128192,13.9972742
město a hrad Strakonice: Tel: +420 383 700 700,
Adresa: Městské informační centrum, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, GPS:
49.2612206,13.9016389
hrad Helfenburk: Tel: +420 604 630 966,
Adresa: Zřícenina hradu Helfenburk, Krajníčko, GPS: 49.1359153,14.0066617
hrad Zvíkov: Tel: +420 382 285 676,
Adresa: Hrad Zvíkov, Zvíkovské Podhradí 1, 397 01 Zvíkovské Podhradí, GPS:
49.4387144,14.1923042

Ubytování
Hotel Biograf: Tel: +420 380 425 510, Email: info@hotelbiograf.com,
Adresa: Gregorova 124, Písek, GPS: 50.078542411268,14.437494277954
Hotel U Kapličky: Tel: +420 382 216 269, Email: hotel.gregr@volny.cz,
Adresa: Budějovická 2440, Písek, GPS: 50.078542411268,14.437494277954
Hotel City: Tel: +420 602 342 603, Email: info@hotelcitypisek.cz,
Adresa: Alšovo náměstí 35, Písek, GPS: 0.15770292891667,0.070291160777778
Hotel Parkán: Tel: +420 388 311 868, Email: info@hotelparkan.cz,
Adresa: Věžní 51, 383 01 Prachatice, GPS: 0.15271530797222,0.06777284525
Švanda dudák: Tel: +420 383 324 173, Email: hotel@svandadudak.cz,
Adresa: A. Šťastného 171, 386 01 Strakonice, GPS: 0.15682526261111,0.066275647694444
Hotel Bílá růže: Tel: +420 383 321 946, Email: info@hotelruzest.cz,
Adresa: Palackého náměstí 80, 386 01 Strakonice, GPS:
0.15689668344444,0.066144296055556

Tip na restauraci
Hotel U Zlatého býka: Tel: +420 732 753 970, Email: info@zlatybyk.cz,
Adresa: Kocínova 135, 397 01 Písek, GPS: 50.078542411268,14.437494277954
U Reinerů: Tel: +420 382 213 484 , Email: ureineru@volny.cz,
Adresa: Heydukova 98, 397 01 Písek, GPS: 0.15773987119444,0.070304750222222
Pizzerie Marco: Tel: +420 388 316 950, Email: info@pizzerie-marco.cz,
Adresa: Husova 106, 383 01 Prachatice, GPS: 0.15270322997222,0.067767512833333
Restaurace Bastion: Tel: +420 388 316 666, Email: bastion.prachatice@seznam.cz,
Adresa: Hradební 175, 383 01 Prachatice, GPS: 0.15269843808333,0.067723226833333
Restaurace Hradní sklípek: Tel: +420 737 351 098, Email: info@hradnisklipek.cz,
Adresa: Zámek 50, 386 01 Strakonice, GPS: 50.078542411268,14.437494277954

