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3 Telč
POČET OBYVATEL: 5 500

POLOHA: Vysočina
VÍCE INFORMACÍ: telc.eu

Podle pověstí bylo toto město na půli 
cesty mezi Prahou a Vídní založeno 
v roce 1099. Rozmachu se ale dočkalo až 
v 16. století díky Zachariášovi z Hradce, 
který dal městu podobu, jež ho v roce 
1992 dostala na seznam kulturního 
dědictví UNESCO.

Historické centrum města je ohraze-
no malebnými rybníky 

a branami, které lemují 
rozsáhlý renesanční 

zámek se zahra-
dou a parkem. 
Návštěvníci si 
mohou prohléd-
nout i honosně 
zdobené interié-

ry zámku s dobo-
vým zařízením. 

2 Český Krumlov
POČET OBYVATEL: 13 000

POLOHA: Jihočeský kraj
VÍCE INFORMACÍ: ckrumlov.info

Křivolaké historické uličky, zákoutí pro 
romantiky, ikonický zámek nad Vltavou, 
středověké krčmy – Krumlov je historickým 
a kulturním centrem jihu České republiky, 
a i když neleží zcela blízko Prahy, cestu 
do něj často váží i zahraniční návštěvníci, 
kteří v zemi tráví jen několik dnů. Ročně jich 
sem zavítá kolem 1 milionu, díky čemuž je 
Krumlov druhým nejnavštěvovanějším 
městem v ČR. Proč? Je totiž jako vystřihnutý 
z pohádky. Bez pochyb jedno z nejhezčích 
měst v zemi sice není velké, ale je neuvěři-
telně idylické – historií prodchnuté místo 
na březích Vltavy se pyšní úžasnými kultur-
ními akcemi, kavárnami a hospodami 
na každém rohu. 

Na seznam UNESCO se Krumlov dostal 
díky městským zástavbám ze 16. století 
a hradnímu a zámeckému areálu, který je 
po komplexu Pražského hradu druhým 
největším v ČR. Město se pojí s rodem Rožm-
berků, který vlastnil několik zámeckých 
budov, slavný maškarní sál, jedno z nejza-
chovalejších barokních divadel na světě, 
zámeckou zahradu s rokokovou fontánou 
i letohrádek Bellarie, kde se kdysi odehrávala 

sezonní divadelní představení, 
jež diváci sledovali z otáči-

vého hlediště. 
Krumlov je téměř 

nedotčenou ukázkou 
toho, jak vypadalo 
středoevropské 
středověké město. 

Díky okolní kopcovi-
té krajině je to navíc 

skvělý výchozí bod pro 
výlety do přírody. 

4 Třebíč 
POČET OBYVATEL: 35 000

POLOHA: Vysočina
VÍCE INFORMACÍ: trebic.cz

Třebíč, další kulturní dědictví světové-
ho významu na Vysočině, stojí u bene-
diktinského kláštera, který dala 
vybudovat moravská knížata v 11. a 12. 
století. Díky klášteru se stala Třebíč 
během středověku důležitým středis-
kem náboženského života a vzdělanos-
ti. Když se kdysi dávno ke Třebíči 
blížila Žižkova vojska, opat kláštera 
údajně nařídil, aby byly všechny cen-
nosti řádu ukryty v labyrintu podzem-
ních klášterních chodeb. I když klášter 
z bojů vyšel bez újmy, poklady zůstaly 
ukryty a dodnes čekají na svého 

objevitele. Kromě tohoto neviditelného 
pokladu ale Třebíč nabízí návštěvní-
kům cennosti, ke kterým není potřeb-
ná tajná mapa. Patří k nim třeba 
bazilika sv. Prokopa i s kryptami. Jeli-
kož město bylo kdysi důležitým mo-
ravským centrem židovské kultury, 
vznikla tu unikátní židovská čtvrť, 
která je dodnes výborně zachována. 
Najdete v ní více než 120 obytných 
domů a několik tradičních židov-
ských institucí včetně radnice, školy, 
rabinátu, synagogy nebo chudo-
bince. Na severním kopci Hrá-
dek je k vidění 3 000 
kamenných náhrobků, pře-
nesených z původního 

1 Praha 
POČET OBYVATEL: 1 300 000

POLOHA: Hlavní město Praha
VÍCE INFORMACÍ: praha.cz

„Vidím město veliké, jehož sláva se bude 
dotýkati hvězd. Jděte do hvozdu na ostroh 
po levém břehu Vltavy. Tam najdete muže, 
jenž bude se synem pro své obydlí tesat 
práh. Na tom místě postavte hrad a nazvě-
te jej Prahou...“ Když slavná Libuše vyřkla 
toto velké proroctví při pohledu z vyše-
hradského posvátného háje, ani netuši-
la, jak budou její slova pravdivá. 

Dnes ji ročně navštíví kolem 8 milio-
nů turistů z celého světa a není se co 
divit. Část Prahy zapsaná na seznamu 
UNESCO je absolutně unikátní. Zabírá 
neuvěřitelných 866 ha města a pokrývá 
Hradčany s Pražským hradem, Malou 
Stranu s Karlovým mostem, Staré Město 
s židovským Josefovem, část Nového 
Města a Vyšehrad. 

Praha má 18 nádherných mostů, 
širokou, ale přístupnou Vltavu se zelený-
mi ostrovy a oblíbenou náplavkou 

a Pražský 
hrad 
zapsaný 
se svými 
7,28 ha 
do Guinessovy 
knihy rekordů jako 
největší hradní komplex na světě. Spolu 
s Reykjavíkem a Madridem byla v roce 
2018 Praha zvolená za nejzelenější měs-
to na světě, a když se člověk prochází 
městem, tak tomu skutečně věří: praž-
ské zelené plíce se táhnou v podobě 
sadů, obor, parků, lesů a chráněných 
rezervací přes celé město a poskytují 
obyvatelům i návštěvníkům dostupné 
a všudypřítomné možnosti, jak vy-
pnout a regenerovat.

Pražská architektura je dechberoucí 
a téměř na každém kroku zaujme 
nádhernými paláci, měšťanskými 
domy, divadly, katedrálami, kaplemi, 
kostely, mosty, kreativními zahradami 
a věžemi všech architektonických stylů.

NESMÍTE 
VYNECHAT

Když už budete v kraji vína, 
prohlédněte si jej zblízka, třeba 
na 30km cyklistickém okruhu 
směrujícím jižně od Třebíče 
s cílem ve vinařském centru 

Sádek pod stejnojmen-
ným hradem. 

židovského hřbitova, 
a obřadní síň z roku 
1903 s krásným interié-
rem. Ve městě stojí 
i městská věž s výškou 
75 m, ze které je skvělý 
výhled na Třebíč, stejně 
tak jako z rozhledny na Pe-

kelném kopci.

NESMÍTE 
VYNECHAT

Do Krumlova nemusíte jet jen 
autem nebo vlakem. Nabízejí 
se i dobrodružnější verze – 

splavování Vltavy. K dispozici 
jsou půjčovny lodí, raftů 

i vyhlídkové plavby. 

NESMÍTE 
VYNECHAT

Prohlédněte si Prahu seshora. 
Vylézt můžete třeba na věž 

orloje, odkud je úžasný výhled 
na Staroměstské náměstí. Skvělé 

výhledy poskytuje i žižkovská 
věž nebo petřínská „Eiffe-

lovka“.

Další zastávkou na výpravě za poklady 
Telče zapsané na seznamu UNESCO musí 
být jednoznačně náměstí Zachariáše 
z Hradce s nenarušeným komplexem 
měšťanských domů v renesančním 
a barokním stylu s malovanými štíty. 

Telč si ale nemusíte prohlížet jen z vr-
chu. Návštěvníkům je zpřístupněno 
i precizně vybudované podzemí, opřede-
né množstvím legend. Část z něj je mo-
derní, ale část si pořád drží svou 
středověkou podobu. 

Po prohlídce historického renesanční-
ho města, jakési malé ochutnávce Itálie 
(jelikož architekti, kteří jej navrhli, přišli 
na pozvání Zachariáše právě z Itálie), si 
nezapomeňte udělat přestávku u rybníků. 
Piknik s výhledem na zámek, odrážející 
se na hladině vody, rozhodně stojí za to.

NESMÍTE  
VYNECHAT

Nedaleko Telče stojí roman-
tický hrad Roštejn s gotickou 

45m věží. Najdete ho na kopci 
v obklopení nádherné obory 
a prohlédnout si jej můžete 

zvenku i zevnitř. 

Výhled na sluncem zalitý 
kostel a hrad v Českém 
Krumlově

Panorama moravského 
Třebíče, zapsaného 

na seznamu UNESCO díky 
zachovalé židovské čtvrti

Historická 
města

Vylidněný Karlův most 
s výhledem na Malou Stranu

Socha na Hlavním 
náměstí v Telči 
s domy ze 16. století
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