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VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Dr. Josef Pühringer

hornorakouský zemský hejtman 

Mgr. JiŘÍ ZiMoLA

hejtman Jihočeského kraje 

„DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY“ – tak zní 

název první přeshraniční zemské výstavy, 

kterou letos společně pořádají Jihočeský 

kraj a spolková země Horní Rakousko. 

Dvě výstavní místa na jihočeské straně, města 

Vyšší Brod a Český Krumlov, a rovněž města 

Bad Leonfelden a Freistadt srdečně zvou k 

návštěvě této velkolepé výstavy.

Jak je vyjádřeno již v názvu, výstava nemá 

pouze zdokumentovat historický vztah 

Horního Rakouska a jižních Čech, ale také 

stálou proměnu kulturních, hospodářských a 

sociálních vazeb obou zemí.

Letošní Zemská výstava s velkým počtem 

cenných exponátů a poutavých instalací 

ukazuje také stopy, které zanechali lidé ve své 

vlasti, stejně jako některé nové cesty, které se 

otevřely v evropském regionu mezi Dunajem

 a Vltavou po pádu železné opony.

Srdečně Vás proto zveme, abyste se vydali 

po dávných stopách a nových cestách oblastí 

Mühlviertelu a jižních Čech a navštívili tuto 

fascinující přeshraniční Zemskou výstavu.
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Při návštěvě výstavy ve Freistadtu se nejdříve vydáte do 

historických sklepení tamního pivovaru.

 

Z interaktivních topografických reliéfů je 

možné získat nejrůznější informace týkající 

se přírody, osídlení a dopravně technických 

záležitostí území mezi Dunajem a Vltavou 

až po klíčové hospodářské údaje. 

Při prohlídce dalších místností pivovaru, 

cestou kolem unikátní historické sladové 

půdy se seznámíte se vším, co je pro Horní 

Rakousko a jižní Čechy charakteristické: 

počínaje kuchyní, přes pivo až po život na 

někdejší hranici.

Návštěvu pivovaru ve Freistadtu můžete 

ideálně spojit s prohlídkou historického 

centra města.

ALTE SPUREN
NEUE WEGE

frEIsTadT

Letošní Zemská výstava podává fascinující přehled o společných

 a odlišných rysech v kulturních, hospodářských a sociálních 

vztazích mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami. Jak je to 

v případě zemských výstav obvyklé, budou i tentokrát vystaveny 

historicky významné originály exponátů v kontextu poutavých 

instalací.

Pro děti a mládež je připravena zvláštní dětská linie a jsou i 

zpracovány různé didaktické programy.

DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY | frEIsTadT

V historických sklepeních 
freistadtského pivovaru

Pivovar ve Freistadtu
Historická sladová půda

Poutavé instalace a cenné exponáty – Zemská výstava ve Freistadtu



Středověký měšťanský špitál a rovněž 

budovy Ledererhaus a Forstnerhaus 

tvoří působivou kulisu Zemské výstavy 

v Bad Leonfeldenu.

Tato výstava se díky inspiraci polohou na 

historické solné stezce věnuje tématu 

„Obchod a doprava“. V centru pozornosti 

je proto historická cesta jako „tepna života“ 

stejně jako místo, kde hrozí nebezpečí. 

Zatímco poutníci, sedláci či kupci využívali 

cesty s ušlechtilými úmysly, číhali na ně 

na cestách a na hranici také loupežníci, 

pašeráci a lapkové.

V Bad Leonfeldenu je zdokumentován 

historický vztah Čech a Rakouska. Je tu 

možné prožít dějiny, které vycházejí ze 

společné monarchie, pokračují přes obě 

světové války a jejich následky, dobu existence 

železné opony, až po společnou Evropu.

Středověký měšťanský špitál je ideálním 

místem pro pochopení staletého významu 

tohoto sociálně zaměřeného zařízení v Bad 

Leonfeldenu na příkladu proměny tradice 

poutí, medicíny a veřejných lázní až po 

současné lázeňství.

Bad lEoNfEldEN

DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY | Bad lEoNfEldEN

Zažijte kulturu 
gastronomie v 
Mühlviertelu

Relikty společných dějin

Svatý Nepomuk, 
český zemský patron

dĚJINy doBy V PouTaVÉm 

koNTEXTu

lIdoVÁ mEdICÍNa 

V mĚŠŤaNskÉm ŠPITÁlE

»středověký měšťanský 
špitál – působivá 

kulisa Zemské výstavy v 
Bad leonfeldenu«
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Poznejte živoucí tradici – dávné stopy a 

nové cesty – v Cisterciáckém opatství ve 

Vyšším Brodě a nechte se okouzlit mystickou 

září Závišova kříže, který je svou hodnotou 

srovnáván s českými korunovačními klenoty.

Tento korunovační kříž z Vyššího Brodu se 

v jižních Čechách vystavuje poprvé po více 

než sedmdesáti letech. Jeho prezentace v 

Rožmberské oratoři podtrhuje historickou 

kontinuitu v dimenzi náboženského cítění. 

Má ale velký význam také z historického a 

uměleckého hlediska.

Vedle vzácného relikviáře představí opatství  

umělecké poklady minulosti a rovněž 

přeshraniční témata česko-rakouských vztahů, 

která jsou spojena s podstatou a kontakty  

cisterciáckého řádu. Návštěvníci mají  

kromě toho možnost navštívit zrenovovaný 

interiér chrámu Nanebevzetí Panny Marie, po 

dlouhé době opět zpřístupněnou kapitulní síň 

s křížovou chodbou a jednu z nejkrásnějších 

českých klášterních knihoven.

ALTE SPUREN
NEUE WEGE

CIsTErCIÁCkÉ oPaTsTVÍ
VyŠŠÍ Brod

DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY | VyŠŠÍ Brod 

uNIkÁTNÍ umĚlECkÉ Poklady

Klášterní knihovna ve Vyšším Brodě

Závišův kříž

Madona vyšebrodská
Slavné umělecké dílo 
tzv. krásného slohu z 

období kolem roku 1420

© Město Vyšší Brod

© Cisterciácké opatství Vyšší Brod

© Cisterciácké opatství Vyšší Brod
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Český Krumlov nabízí dvě výstavní místa. 

Bývalou židovskou synagogu a Regionální 

muzeum.

Po rozsáhlé rekonstrukci bude židovská 

synagoga opět zpřístupněna veřejnosti 

od 16. května 2013. Stavba z roku 1909 

přestála obě světové války, měla ale 

pohnutý osud. Sloužila mimo jiné jako 

křesťanský kostel vojákům americké 

armády i jako skladiště.

Nový život synagogy zahájí výstava s 

názvem „4 fotografové, 2 země, 1 region“. 

Těžištěm budou díla čtyř fotografů, kteří 

působili v 1. polovině 20. století v Českém 

Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a 

Freistadtu.

V Regionálním muzeu v Českém Krumlově 

na Vás čeká výstava „Co by, kdyby“.

Představuje na příkladu více než dvou 

desítek projektů od středověku až po 

20. století plány, projekty a rovněž smělé 

nápady, které vznikly na česko-rakouském 

pomezí, ale z nejrůznějších společenských, 

hospodářských nebo ideologických důvodů 

nebyly nikdy realizovány. Návštěvník se tak 

může seznámit s projektem železničního 

tunelu Adria, který měl vést z jižních Čech pod 

Rakouskem až k Jaderskému moři, ale nikdy 

nebyl uskutečněn.

ČEský krumloV   

DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY | ČEský krumloV

Regionální muzeum 
v Českém Krumlově

židovská synagoga 
v Českém Krumlově

„Co By, kdyBy“  

NErEalIZoVaNÉ ProJEkTy

»kdo byli ti lidé? Co všechno 
zamýšleli vytvořit na 

česko-rakouském pomezí  
a proč nemohly být jejich 
představy zrealizovány?«

Autor: Ing. Jaroslav Pouzar 

Národní památkový ústav České 
Budějovice. Autor: Ferdinand Runk, 
název díla: Karlův Hrádek

Autor: Ing. Jaroslav Pouzar 

© Město Český Krumlov  
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ALTE SPUREN
NEUE WEGE

muZEJNÍ CEsTa 
„mÜHlVIErTlEr 
musEumssTrassE“

Na cestu časem, 

seznámení se 

životem a prací 

našich předků 

srdečně zvou 

muzea v jižních 

Čechách a Mühl-

viertelu, sbírky a 

skanzeny, zámek Weinberg a také tři křídlové 

oltáře v obcích Kefermarkt, St. Michael ob  

Rauchenödt a Waldburg.

Objevte svět sedláků, drobných řemeslníků a 

podomních obchodníků, mlynářů a kovářů, 

hradních pánů a kantorů, malířů podmaleb na 

skle a selského nábytku, obchodníků se solí a 

kramářů, hrnčířů a barvířů.

Čekají na Vás zajímavosti a kuriozity dávno 

zapomenutých forem života, nářadí a výrobků, 

řemeslných technik a seznámení s namáhavou 

každodenní prací.

Freilichtmuseum (skanzen) Pelmberg

Bienenmuseum (Včelí muzeum) 

Zwettl an der Rodl

OÖ Schulmuseum (Hornorakouské školní 

muzeum) Bad Leonfelden

Krämereimuseum (Kramářské muzeum) 

Schenkenfelden

Freilichtmuseum (skanzen) „Hayrl“ Reichenthal

Miniagrimundus (Muzeum miniatur selského 

života) Waldburg

Flügelaltäre (křídlové oltáře) Waldburg

Bauernmöbelmuseum (Muzeum selského 

nábytku) Hirschbach

Mühlviertler Schlossmuseum 

(Mühlviertlerské zámecké muzeum) Freistadt

Pferdeeisenbahn-Museum (Muzeum 

koněspřežky) Kerschbaum

Hafnerhaus (Hrnčířské muzeum) Lepoldschlag

Venezianersäge (skanzen – pila) 

„Felbermühle“ Windhaag

Sägehammer (hamr na výrobu pil) „Hofwies“ 

Windhaag

Zimmermannshaus (tesařský dům) 

„Lackinger“ Windhaag

Mühlviertler Waldhaus (Mühlviertlerská 

lesovna) Windhaag

„Leithenmühle“ (mlýn) Windhaag

Hinterglasmuseum (Muzeum podmalby na 

skle) Sandl

Flügelaltar (křídlový oltář) St. Michael ob 

Rauchenödt

1. OÖ Schnapsmuseum (1. hornorakouské 

muzeum lihovin) St. Oswald

„Ledermühle“ (skanzen - mlýn) St. Oswald

Muzeum „Kirchenhäusl“ St. Oswald

Alte Marktschmiede (Stará obecní kovárna) 

Lasberg

Kernlandmuseum – „Spiralschmiede“ 

(kovárna) Lasberg

Fürstenhammer (hamr) Lasberg

Schloss (zámek) Weinberg Kefermarkt 

Flügelaltar (křídlový oltář) Kefermarkt

Färbermuseum (Barvířské muzeum) Gutau

OÖ Burgenmuseum (Hornorakouské 

hradní muzeum) Reichenstein

Museum Pregarten

Mostmuseum (Muzeum moštu) Neumarkt

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Klášter Vyšší Brod

Poštovní muzeum Vyšší Brod

Zámek Rožmberk

Muzeum Fotoateliér Seidel Český Krumlov

Regionální muzeum Český Krumlov

Klášter Zlatá koruna

Jihočeské muzeum České Budějovice

HorNorakouskÁ muZEa

JIHoČEskÁ muZEa
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mÜHlVIErTlErskÉ 
ZÁmECkÉ muZEum
frEIsTadT

ElEkTromoBIlEm 
Na ZEmskou VýsTaVu

V blízkosti severovýchodního rohu freistadt-

ského hlavního náměstí se nachází Mühl-

viertlerské zámecké muzeum (Mühlviertler 

Schlossmuseum). Se svou sbírkou historických 

exponátů a exponátů lidového umění patří 

k nejvýznamnějším regionálním muzeím v 

Rakousku.

V rámci Zemské výstavy přišlo muzeum se 

zcela zvláštním nápadem: Pod vedením 

Hornorakouského zemského muzea představí 

mimořádnou výstavu o keramice z obce  

St. Peter bei Freistadt. Tato keramika, která  

vznikala mezi roky 1921 až 1959, se stala  

známou jako tzv. „keramika s alpskou 

květenou“.

Další mimořádnou výstavou s názvem 

„Staré řemeslo ve sladkém šatu“, která bude 

připravena společně s freistadtským malířem 

prof. Herbertem Wagnerem a jedním místním 

cukrářem, představí výjevy historických řemesel 

z perníku v životní velikosti.

Mimoto je možná také návštěva stálé expozice 

včetně muzejního obchodu a po předchozím 

ohlášení rovněž výstup na věž.

Otvírací doba

pondělí až pátek 

9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin

sobota, neděle a svátky: 14.00 – 17.00 hodin

T. 0043 7942 72 274

Je třeba vyzkoušet nové cesty automobilových 

technologií, pokud jde o sledování dávných 

stop v Horním Rakousku a jižních Čechách v 

rámci Zemské výstavy 2013.

Spolupráce mezi rakouským automobilovým  

klubem ÖAMTC Horní Rakousko a jeho  

partnery Renault/Nissan Sonnleitner, Linz AG, 

Energie AG, ÖBB, OÖ Tourismus a země Horní 

Rakousko umožní absolvovat trasu z Lince 

elektromobilem nejnovější generace.

Prostřednictvím servisní linky na telefonu 

T. 0043 732 33 33 33 120120 je možné si zam-

luvit kombinaci

•	 příjezdu	prostřednictvím	ÖBB	až	do	Lince

•	 elektromobilu	pro	jízdu	z	Lince	do	

 výstavních míst a

•	 zajištění	vstupenek.

Každý den je na hlavním lineckém nádraží 

(Hauptbahnhof) k dispozici až 5 vozidel. 

Návštěvníci z linecké aglomerace mají možnost 

si elektromobil pronajmout přímo u auto-

mobilového klubu na adrese ÖAMTC Linz, 

Wankmüllerhofstraße 60. Zde lze i bezplatně 

parkovat. 

Na každý elektromobil vzniknou pro uživatele 

kombinované jízdenky ÖBB dodatečné náklady 

ve výši 10 eur. Kdo chce elektromobil využít 

pouze pro jízdu na Zemskou výstavu popř. 

pouze na jízdu z ní, musí uhradit denní paušál 

ve výši 30 eur.

Veškeré informace týkající se toho, co je 

třeba  zohlednit při zapůjčení, popř. využívání 

vozidla s alternativním pohonem, zjistíte na 

internetu na adrese www.oeamtc.at/la2013 

nebo prostřednictvím servisní telefonické linky 

ÖAMTC T. 0043 732 33 33 33 120. 

Informace o kombinované jízdence ÖBB 

získáte na adrese http://oberoesterreich.oebb.at 

nebo na telefonické lince zákaznického servisu 

ÖBB 05/1717.

Zwischen
Kunst & Kitsch?

Keramik aus St. Peter
bei Freistadt

20.4. – 3.11.2013

Mühlviertler 
Schlossmuseum
Freistadt

Tak JEdNoduŠE To fuNGuJE

SONNLEITNER

www.sonnleitner.at

Symbolfoto
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VyŠŠÍ Brod 

Nechte se zlákat na výlet historií poštovnictví, 

na který Vás zve vyšebrodská pobočka 

Poštovního muzea svou expozicí v barokním 

opatství kláštera, dokumentující dějiny pošty v 

českých zemích od roku 1526 do současnosti. 

Prohlídková trasa, zahrnující téměř 2000 m2 

výstavní plochy zachycuje poutavým způsobem 

vývoj poštovních služeb a jejich proměnu. K 

tomu je využito velké množství autentických 

předmětů včetně poštovních stejnokrojů, 

štítů, schránek, pokladen a telekomunikačních 

přístrojů. Historii poštovní dopravy představuje 

unikátní sbírka kočárů, saní a poštovních vozů.

Vydejte se po stopách starých řemesel a 

přírodních krás Hamerského údolí. Na naučné 

Opatské stezce I nejlépe poznáte mystickou 

přírodu jihovýchodního Pošumaví. Váš sluch 

pohladí šumění vodopádů sv. Wolfganga, 

jejichž zvláštní krása učarovala i ledňáčkům. 

Jen co by kamenem od vodopádů dohodil, 

se nachází poutní místo Maria Rast am Stein, 

doslova ideální místo k rozjímání a načerpání 

sil, z nějž se do městečka můžete vrátit po 

křížové cestě.

Při návštěvě Vyššího Brodu si rozhodně 

nenechte ujít mýty opředenou Čertovu 

stěnu, mohutné kamenné moře Šumavy, 

která inspirovala Bedřicha Smetanu ke 

zkomponování stejnojmenné romantické 

opery. K této Národní přírodní rezervaci se 

nejlépe dostanete po naučné Opatské 

stezce II, stezce, na níž naleznete stopy 

dávných mistrů kamenického řemesla.

Poutní kostel Maria 
Rast am Stein (vlevo)

Čertova stěna (vpravo)

V klášteře Vyšší Brod je umístěno také Poštovní muzeum

© Město Vyšší Brod foto © Město Vyšší Brod / Zdeněk Bronec 

PoŠToVNÍ muZEum
oPaTskÁ sTEZka a PouTNÍ 
mÍsTo marIa rasT ČErToVa sTĚNa

© Poštovní muzeum
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ČEský krumloV 

Žasnoucí návštěvník původního, ovšem nově 

zrekonstruovaného a nedávno otevřeného 

fotoateliéru Josefa Seidela, průkopníka 

profesionální fotografie první poloviny

 20. století, se pravděpodobně nevyhne jedné 

otázce: jaký rok se vlastně právě píše? Veškeré 

vybavení ateliéru je totiž zcela autentické 

a přitom stále funkční. Staré fotoaparáty, 

zvětšovací přístroje, vybavení fotokomory. 

Iluzi idylických časů první republiky vyvolává 

množství nádherných dobových fotografií a 

pohlednic, originální skleněné negativy a také 

osobní věci Josefa Seidela, jakoby ještě včera 

používané…

OTEVíRaCí DOBa:

duben (po - ne) 9:00 - 12:00  13:00 - 17:00

posl. prohlídka v 16:00 

květen - září (po - ne) 

9:00 - 12:00 13:00 - 18:00

posl. prohlídka v 17:00

říjen - prosinec (po - ne)

9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

posl. prohlídka 16:00

www.seidel.cz

Díla světoznámých osobností výtvarného 

umění představuje v rozsáhlé renesanční 

budově bývalého městského pivovaru 

umělecké centrum, nesoucí jméno 

expresionisty  Egona Schieleho (1890–1918), 

jehož grafiky a akvarely jsou zde prezentovány 

formou trvalé expozice. Proslulá galerie s 3000 

m2 výstavní plochy si svůj věhlas vydobyla 

úspěšnými výstavami takových umělců, jakými 

byli Salvador Dalí, Marc Chagall, Andy Warhol, 

Oskar Kokoschka a další. 

Otevírací doba: denně 10:00 - 18:00 

www.schieleartcentrum.cz

Domek, v němž roku 1911 pobýval malíř 

Egon Schiele a zažíval zde období plné štěstí a 

bouřlivé inspirace, než ho pohoršení měšťané 

vyhostili z města, se na jaře roku 2013 poprvé 

otevře návštěvníkům. Kopie umělcova 

nábytku, reprodukce kreseb a olejomaleb, které 

v Krumlově vznikly, nebo k nim Schiele v tomto 

městě načerpal inspiraci, a idylická nálada - to 

vše skrývá tento útulný domek.

V historických uličkách

Fotoateliér Josefa Seidela

Díla světoznámých umělců
v Egon Schiele Art Centrum

muZEum foToaTElIÉr sEIdEl EGoN sCHIElE arT CENTrum aTElIÉr EGoNa sCHIElEHo



DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY

ZaŽIJTE rEGIoN Na 
NoVýCH CEsTÁCH!

INformaCE k 

TurIsTICkým NaBÍdkÁm

Pro region mezi jižními Čechami a Mühlviertlem  

jsou od nepaměti charakteristické společné 

kořeny a také rozdílné cesty, po kterých se 

kráčelo.

Region Lipensko s přehradou Lipno tak 

nabízí četné možnosti aktivit spojených s 

vodou a přirozeně také s cykloturistikou a 

pěší turistikou.

Až do Českého Krumlova je možno se dostat 

i na kanoi po řece Vltavě. Zastávka ve Vyšším 

Brodě a na Rožmberku s nádherným hradním 

areálem je samozřejmou povinností.

Český Krumlov je známý po celém světě. 

V neposlední řadě i díky svému statutu památky 

světového kulturního dědictví UNESCO. 

Křivolaké uličky, středověké domy a řemesla 

jsou pro toto historické město charakteristické, 

samozřejmě včetně české kuchyně.

V Mühlviertelu budete putovat po stopách 

středověku. Město Freistadt se svým 

historickým jádrem je známé v širokém okolí. 

Jedinečná je také tradice vaření piva s 

dodnes existujícím Právovárečným 

společenstvím (Braucommune).

Nejen u lázeňských hostů se těší Bad Leon-

felden velké oblibě. Nespočet turistických tras 

kolem hory Sternstein, horské bylinky, které 

si můžete vzít s sebou, nebo jednoduše dlouhý 

cyklovýlet k vyhlídkovým bodům s krásným 

výhledem, to všechno můžete zažít v regionu 

mezi Bad Leonfeldenem a Freistadtem.

OBERÖSTERREICH TOURISMUS INFORMaTION

Freistädter Straße 119 · 4041 Linz

T. 0043 732 22 10 22 · F. 0043 732 72 77 -701

E-Mail: info@oberoesterreich.at

www.landesausstellung.at 

INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

Náměstí Svornosti 2 · 381 01 Český Krumlov 

T. 00420 380 70 46 22 -3 

F. 00420 380 70 46 19  

E-Mail: info@ckrumlov.cz

www.ckrumlov.cz/infocentrum

INFOCENTRUM LIPNO

Lipno nad Vltavou 87 · 382 78 Lipno nad Vltavou 

T. 00420 380 73 60 53

F. 00420 731 41 08 00  

E-Mail: infocentrum@lipno.info

www.lipno.info

INFOCENTRUM VYŠŠí BROD

Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod

T. 00420 380 74 66 27

E-Mail infocentrum@vyssibrod.cz

Český Krumlov



ALTE SPUREN
NEUE WEGE

VŠEoBECNÉ 
INformaCE

PŘÍJEZd do mÍsT 
koNÁNÍ VýsTaVy

oTVÍraCÍ doBa

koNTakT

VEŘEJNÁ doPraVa

ProHlÍdky s PrŮVodCEm
ČEskÁ rEPuBlIka

rakousko

audIoPrŮVodCE
Bad Leonfelden | Postbus z Lince nebo 

Freistadtu – www.postbus.at; www.ooevv.at

Freistadt | železnice a Postbus z Lince – 

www.oebb.at; www.postbus.at

Spojení z nádraží Freistadt – Stifterplatz 

(centrum): Citybus – www.postbus.at

Taxidienst: www.landesausstellung.com

Vyšší Brod | železnice a autobus z Lince; 

přestup v Rybníku – www.oebb.at

Český Krumlov | železnice a autobus z Lince; 

přestup v Českých Budějovicích – 

www.oebb.at

Veřejná doprava v České republice

železnice a autobus – www.jizdnirady.idnes.cz
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DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY | ČEský krumloV · VyŠŠÍ Brod · Bad lEoNfEldEN · frEIsTadT 

Zemská výstava Horní Rakousko – jižní Čechy

26. dubna až 3. listopadu 2013 

denně od 09.00 do 18.00 hodin 

(poslední prohlídka v 17.00 hodin, Klášter Vyšší 

Brod v 16.00 hodin)

Na základě předchozí přihlášky v kanceláři 

výstavy budou prohlídky s průvodcem 

probíhat každý den od 9.00 do 16.30 hodin. 

Prohlídka je možná pro skupiny od 12 osob. 

V případě více než 25 osob se skupina rozdělí. 

Příplatek za průvodce: € 2,50 na osobu

(Freistadt, Bad Leonfelden) 

Freistadt | T. 0043 720 30 03 05 

Bad Leonfelden | T. 0043 720 30 03 05 -210

Český Krumlov | Výstava v tomto výstavním 

místě nevyžaduje prohlídku s průvodcem. 

Pokud by ale byla prohlídka požadována, 

nabízejí městští průvodci v Českém Krumlově 

prohlídky za cenu 1.120,- korun pro skupinu.  

T. 00420 380 70 46 22 -3 

Vyšší Brod | Prohlídky nutné rezervovat předem 

na T. 00420 380 74 66 74

Audioprůvodce poskytuje návštěvníkům 

individuální přehled o výstavách ve Freistadtu 

a Bad Leonfeldenu v německém, českém nebo 

anglickém jazyce. 

Cena audioprůvodce: € 2,50 na osobu

ausstellungsbüro (Kancelář výstavy) Freistadt

Braucommune Freistadt

Brauhausstraße 2 · 4240 Freistadt

T. 0043 720 30 03 05

E-Mail: office@landesausstellung-ooe.at

ausstellungsbüro (Kancelář výstavy) 

Bad Leonfelden

Hauptplatz 19 · 4190 Bad Leonfelden 

T. 0043 720 30 03 05 -210

E-Mail: m.office@landesausstellung-ooe.at

Infocentrum Český Krumlov

Náměstí Svornosti 2 · 381 01 Český Krumlov 

T. 00420 380 70 46 22 -3

E-Mail: info@ckrumlov.cz 

www.ckrumlov.cz/infocentrum 

Kancelář výstavy Vyšší Brod

Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137 · 

382 73  Vyšší Brod

T. 00420 380 74 66 74

E-Mail: tours@vyssibrod.cz

www.klastervyssibrod.cz

www.mestovyssibrod.cz/zemska/
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VsTuPNÉ

Vstupné EUR   12,00 Kč   300,00 

Zvýhodněné vstupné EUR   11,00 Kč   250,00 

Rodinné vstupné EUR   25,00 Kč   600,00 

Zvýhodněné rodinné vstupné 
 

EUR   23,00 Kč   550,00 

Vstupné EUR   5,00 Kč   120,00 

Zvýhodněné vstupné EUR   4,00 Kč   100,00 

Rodinné vstupné EUR   10,00 Kč   240,00 

Zvýhodněné rodinné vstupné EUR  8,00 Kč   200,00 

Příplatek za průvodce EUR   *2,50  

Žáci EUR   1,00 Kč   25,00 

Příplatek za průvodce žáků ve skupině EUR   *1,00   

Audioprůvodce EUR  *2,50      

VsTuPNÉ | 4 VýsTaVNÍ mÍsTa

VsTuPNÉ | 1 VýsTaVNÍ mÍsTo

* týká se pouze výstavního místa  Freistadt a Bad Leonfelden

Zvýhodněné vstupné: OÖ Card, Český Krumlov Card, LipnoCard, studenti do 26 let/studentský 
průkaz, senioři nad 65 let/Seniorkarta, skupina nad 12 osob. Děti do 6 let zdarma.

Bad Leonfelden
Freistadt

Bad Leonfelden
Freistadt

Vyšší Brod
Český Krumlov

Vyšší Brod
Český Krumlov

Poštovní muzeum Vyšší Brod
Pobočka muzea se nachází v areálu Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, v budově 
barokní prelatury. V roce 1976 zde byla otevřena expozice dějin pošty v českých  
zemích od roku 1526 do současnosti. Prohlídková trasa, zahrnující téměř 2.000 m², 
představuje poutavým způsobem vývoj poštovních služeb a jejich proměnu. K tomu  
je využito velké množství autentických předmětů včetně poštovních stejnokrojů, štítů, 
schránek, pokladen a telekomunikačních přístrojů, dokumentujících každodenní  
poštovní provoz. Historii poštovní dopravy představuje unikátní sbírka kočárů,  
saní a poštovních vozů.

Poštovní muzeum 
Klášter 136 
382 73 Vyšší Brod
Tel.: + 420 380 746 679
postovnimuzeum@cpost.cz
www.postovnimuzeum.cz
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ÖBB ParTNEŘI

Kombitickets
Kulturgenuss

S kombinovanou jízdenkou ÖBB Rail Tours 

na Zemskou výstavu do Freistadtu!

Železnice + vstupenka od € 17 (cena je 

platná pro dospělé s ÖBB VORTEILScard)



hlavní partner partner mediální partneři

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESK Ý KRUMLOV

Široká 70 – 72; CZ 381 01 Český Krumlov 
tel.: +420 380 704 011 I office@schieleartcentrum.cz

W W W.SCH IELE A RTCENTRUM .CZ

PO HRADECH A ZÁMCÍCH ZEMSKÉ CESTY OD MALŠE K DUNAJI
BURGEN- U. SCHLÖSSERWEG VON DER MALTSCH ZUR DONAU

  K návštěvě jednotlivých 
   zastavení dávné Zemské cesty  

   od Malše k Dunaji
     vás zvou realizátoři 

       projektu RERA a.s., 
 sdružení Hrady na Malši 

   a hornorakouští partneři 
 Verband Mühlviertler Alm, 

   Ruttensteiner Erhaltungsverein, 
 a Burgverein Prandegg. 

Navštívit můžete nově zbudovaná 
hradní muzea na Pořešíně 

a v hornorakouském 
Prandeggu a další atraktivní 

a romantická místa.

Více informací naleznete na: 
www.hradynamalsi.cz

www.muehlviertleralm.at
www.rera.cz

Inzerce_A5.indd   1 12.4.2013   7:37:38



ImPrEssum

Regionální rozvojová agentura jižních Čech, RERA a.s. 

Boženy Němcové 49/3

370 01 České Budějovice 

T. 00420 386 720 858
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www.zemskavystava.cz


