
JIŽNÍ ČECHY FILMOVÉ

 „Husitské hnutí ve � lmové tvorbě 
 spojené s regionem Jižní Čechy“

Bechyně
Infocentrum Bechyně
náměstí T. G. Masaryka 5,
Bechyně 39165
tel. 381213822
visitbechyne@volny.cz

Blatná
Infocentrum Blatná
J. P. Koubka 4, Blatná 38801
tel. 383323100
blatna@ciao.cz

Borovany
Informační centrum 
města Borovany
Žižkovo náměstí 107,
Borovany 37312
tel. 387001351
kultura@borovany ‑cb.cz

České Budějovice
Turistické a mapové centrum
jižní Čechy
náměstí Přemysla Otakara II. 21, 
České Budějovice 37001
tel. 386352589
mapcentrum@seznam.cz

Turistické informační centrum
náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2, 
České Budějovice 37092
tel. 386801413
infocb@c ‑budejovice.cz

Český Krumlov
Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2,
Český Krumlov 38101
tel. 380704622
info@ckrumlov.cz

Informační a servisní centrum 
Český Krumlov
třída Míru 1 - nádraží ČD,
Český Krumlov 38101
tel. 380715000
info@c ‑krumlov.cz

Unios Tourist Service– zámecké 
informační centrum
Zámek 57, 1. nádvoří,
Český Krumlov 38101
tel. 380725110
info@visitceskykrumlov.cz

HarmonIe jIžnícH ČecH

– JIŽní Čechy rODInné

Dačice
Infocentrum Dačice
Palackého náměstí 1, Dačice 38013
tel. 384401265
info@dacice.cz

elektrárna - Temelín
Informační středisko ETE
Jaderná elektrárna Temelín
elektrárna – Temelín 37305
tel. 381102639
infocentrum.ete@cez.cz

Hluboká nad Vltavou
Infocentrum Hluboká
Zborovská 80
hluboká nad Vltavou 37341
tel. 387966164
infocentrum@hluboka.cz

Holašovice
Informační centrum Holašovice
holašovice 43
Dubné (obec Jankov) 37384
tel. 387982145
infocentrumholasovice@seznam.cz

Horní Planá
Kulturní a informační centrum 
Horní Planá
náměstí 8, horní Planá 38226
tel. 380738008
info@horniplana.cz

jindřichův Hradec
Informační středisko 
Jindřichův Hradec
Panská 136/I,
Jindřichův hradec 37701
tel. 384363546
info@jh.cz

Kaplice
Infocentrum Kaplice
Linecká 434, Kaplice 38241
tel. 380311388
infocentrum@mestokaplice.cz

Kvilda
Infocentrum Kvilda
Kvilda 14, Kvilda 384 93
tel. 388435544
iskvilda@npsumava.cz

Lenora
Infocentrum Lenora
Lenora 36, Lenora, 38442
tel. 722498208
infocentrum@lenora.cz

Lipno nad Vltavou
Infocentrum Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou 87,

Lipno nad Vltavou 38278
tel. 380736053
infocentrum@lipno.info

Lomnice nad Lužnicí
Informační a kulturní středisko 
Lomnice nad Lužnicí
náměstí 5. května 133,
Lomnice nad Lužnicí 37816
tel. 384792433
info@iks.lomnice ‑nl.cz

milevsko
Milevský kraj – infocentrum
husovo nám. 391, Milevsko 39901
tel. 383809101
infocentrum@milevsko ‑mesto.cz

netolice
Informační centrum Netolice
Mírové náměstí 248, netolice 
38411
tel. 388324251
info@netolice.cz

nová Bystřice
Informační středisko 
Nová Bystřice
Mírové náměstí 54,
nová Bystřice 37833
tel. 384385622
info@novabystrice.cz

nové Hrady
Kulturní a informační centrum 
Nové Hrady
náměstí republiky 46,
nové hrady 37333
tel. 386362195
kic@novehrady.cz
infoc@novehrady.cz

Písek
Infocentrum Písek 
– Sladovna o.p. s.
Velké náměstí 113, Písek 39701
tel. 387999999
infocentrum@pisek.eu

Pohorská Ves
Obecní knihovna informační 
centrum Pohorská Ves
Pohorská Ves 31,
Pohorská Ves 38283
tel. 380311890
info.p. ves@seznam.cz

Prachatice
Informační centrum Prachatice
Velké náměstí 1, Prachatice 38301
tel. 388607574
infocentrum@prachatice.eu

Protivín
Informační centrum Protivín
Masarykovo náměstí 37,
Protivín 39811, tel. 382203354
infocentrum@muprotivin.cz

Slavonice
Turistické informační centrum 
Slavonice
náměstí Míru 480, Slavonice 37881
tel. 384493320
i@slavonice ‑mesto.cz

Soběslav
Informační středisko 
města Soběslavi
náměstí republiky 59/I,
Soběslav 39201
tel. 381508116
kocourkova@musobeslav.cz

Stachy
Turistické informační centrum 
Stachy ‑ RRAŠ, o.p. s.
Stachy 422, Stachy 38473
tel. 380120271
info@rras.cz

Stožec
Infocentrum Stožec
Stožec 68, Stožec 38444
tel. 388335014
isstozec@npsumava.cz

Strakonice
Městské informační centrum
Strakonice
Velké náměstí 2, Strakonice 38621
tel. 383700700
infocentrum@strakonice.eu

Informační a mapové centrum 
Strakonice
Zámek 1, Strakonice 38601
tel. 383323600
ciao@ciao.cz

Suchdol nad Lužnicí
Informační centrum 
města Suchdol nad Lužnicí
28. října 329,
Suchdol nad Lužnicí 37806
tel. 384781299
info@knih ‑su.cz

Tábor
Infocentrum Město Tábor
Žižkovo náměstí 2, Tábor 39001
tel. 381486230
infocentrum@mutabor.cz

Trhové Sviny
Turistické kulturní a informační 

centrum T. Sviny
Žižkovo náměstí 92, 
Trhové Sviny 37401
tel. 380120515
kic@tsviny.cz

Třeboň
Informační a kulturní středisko 
města Třeboně
Masarykovo náměstí 103/I,
Třeboň 37901
tel. 384721169
info@itrebon.cz

Týn nad Vltavou
Informační centrum mikroregionu 
Týn nad Vltavou
náměstí Míru 37
Týn nad Vltavou 37501
tel. 385772301
infocentrum@kultura.tnv.cz

Veselí nad Lužnicí
Infocentrum města Veselí nad 
Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 25,
Veselí nad Lužnicí 39181
tel. 381548180
info@veseli.cz

Vimperk
Turistické informační středisko 
Vimperk
náměstí Svobody 42
Vimperk 38501
tel. 388402230
infocentrum@mesto.vimperk.cz

Vodňany
Infocentrum Vodňany
náměstí Svobody 18,
Vodňany 38901
tel. 383384934
info@vodnany.net

Vyšší Brod
Infocentrum Vyšší Brod
náměstí 104, Vyšší Brod 38273
tel. 380746627
infocentrum@vyssibrod.cz

Zvíkovské Podhradí
Infocentrum Zvíkovské Podhradí
Zvíkovské Podhradí 13,
Písek 39701
tel. 382285659
recepce@hotelzvikov.cz

Volary
Infocentrum
Český 71, Volary 384 45
tel. 388 333 25
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Lenora
Zde se natáčel fi lm
Jan Žižka

Branišovice
Zde se natáčel fi lm
Mistr Jan Hus

Zvíkov
Zde se natáčel fi lm
Jan Hus (2014)

Podpořeno z prostředků Jihočeského kraje.



O regionu

Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky 
přírody, svou krásou překvapí každého návštěvníka. 
Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak 
osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak vy-
nikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde totiž 
budoucím generacím nespočet kulturně historických 
památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie 
- starobylá města, plná života a kultury, majestátné 
gotické kostely, zasněné renesanční zámky, klášte-
ry, památky lidového stavitelství, zajímavé technické 
stavby včetně důmyslných rybničních systémů.

Jižní Čechy – ráj fi lmařů

Jižní Čechy jsou doslova rájem fi lmařů. Vznikly zde 
klenoty českého i zahraničního fi lmu, snímky debu-
tujích i experimentálních režisérů, slavné pohádky i 
nikdy nekončící seriály.

Jan Hus

V červnu 2014 bylo zahájeno natáčení nového české-
ho historického fi lmu Jan Hus. Film bude mít dva díly 
a točí se podle scénáře Evy Kantůrkové. Ta také v 80. 
letech napsala stejnojmenný román, ze kterého se 
svým scénářem vychází. Ten byl však tehdy vydán jen 
v rámci samizdatu.
V hlavní roli Jana Husa se představí Matěj Hádek, 
dvoudílnou sérii režíruje Jiří Svoboda (Poslední cykli-
sta). Česká televize s projektem přichází také proto, 
že za rok to bude právě šestset let, kdy byl Jan Hus 
upálen a právě na červenec 2015 je naplánována pre-
miéra.
Hlavním záměrem fi lmu je ukázat Jana Husa v jiném 
světle, než v jakém bývá tradičně zobrazován. Důle-
žitější než samotné reformy je tak pro tvůrce volba, 
před kterou Jan Hus 
stál – tedy volba 
mezi vlastní pravdou 
a vlastním životem. 
Zásadní jsou tak 
jeho vnitřní morální 
hranice a hodno-
ty, které byly ve své 
době velmi novátor-
ské. Film sleduje Husův příběh od počátku 15. století 
až ke Kostnické hranici, a končí jeho upálením.

Jan Žižka

V jižních Čechách se natáčel historický snímek Jan 
Žižka. Štáb v roce 1955 využil místo, kde se skutečně 
odehrála husitská bitva, zamířil ale také do šumavské 
Lenory. Na plátně se tak objevila řada zdejších kom-
parzistů.

Slavný český velkofi lm Jan Žižka mj. o husitském voje-
vůdci z Trocnova natočil režisér Otakar Vávra ve spous-
tě fi lmových staveb a ateliérů. Nemohl se ale vyhnout 
práci v přírodě, protože v ději ukázal bitvu u Sudoměře.

Mistr Jan Hus 

Legendární režisér Otakara Vávra si pro ztvárnění 
části stejně legendárního příběhu vybral Šumavu, a 
to oblast Vimperska, konkrétně faru a poutní kostel 
sv. Vojtěcha ve Lštění. Tady natočil pasáž svého do-
bového velkofi lmu, kdy Hus káže na kopci v krajině, 
a pak odjíždí na koncil do Kostnice, kde má obhájit 
své učení.

Pro davové scény bylo třeba četného komparzu, který 
fi lmaři vybrali pří-
mo v šumavských 
vesnicích. Dodnes 
na to vzpomína-
jí starší obyvatelé 
Šumavských Hoštic. 
Ve fi lmu, který se 
stal později velmi 
slavným, hráli totiž 
jejich předci.

Ve Lštění Otakar Vávra vytvořil také exteriérové scé-
ny, kdy Hus pojí chleba na faře  u místního kaplana 

(Radovan Lu-
kavský). Scho-
dy, z nichž pak 
schází, aby po-
kračoval  v ces-
tě, ale u farního 
objektu nikdy 
nebyly. Filmaři 
si je nechali při-
stavět. Krásně 
rozpoznatelná 

je hřbitovní zeď kolem lštěnského kostela.  V jedné 
scéně je vidět místní pasáček s ovcemi.

Některé fi lmové záběry  v krajině, kde se kvůli Husovi 
scházely proudy lidí, mají kořeny v přírodě za humny 
obce Branišovice asi dva kilometry od Chyšek u Milevska. 

Proti všem

Po bitvě u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil krá-
lovské vojsko, se husitské hnutí šíří po Čechách jako 
lavina. Husité dobývají kláštery, hrady a tvrze, houfně 
se k nim přidává obyvatelstvo vesnic i měst. Louňo-
vického probošta a novicku Janu zachrání před hně-
vem lidu vladyka z Hvozdna. Vladykova ovdovělá dce-

ra Zdena odejde s 
ostatními hvozden-
skými do Tábora a 
otec ji po krátkém 
váhání následuje. V 
dosud jednotném 
společenství se však 
objevují rozpory, 
šířené kněžími Ká-

nišem a Bydlínským, do kterého se Zdena zamiluje. 
Proti Táboru se chystá táhnout s vojskem Rožmberk; 
chce se spojit s králem Zik-
mundem. Zpupný král se 
však nedohodne ani s ním, 
ani s umírněnými Pražany. 
Pražané proto požádají o 
pomoc Žižku a ten vytáhne 
ku Praze…
Režisér Otakar Vávra

Jan Roháč z Dubé

Husitské hnutí bylo po smrti vůdců Jana Žižky a Pro-
kopa Holého roztříštěno. V bitvě u Lipan v roce 1434 
byly poraženy poslední zbytky táboritů a sirotků. Zů-
stal jediný a osamocený Jan Roháč z Dubé, který shro-
máždil své věrné na hradu Sion poblíž Kutné Hory. 
Proti vojákům Panské jednoty však se svým houfem 
neměl vyhlídky na vítězství. Sion byl dobyt, Roháč z 
Dubé byl zajat a jako škůdce země popraven v Praze 
9. září 1437.
Tuto hořkou epizodu konce husitského hnutí zachy-
cuje fi lm Jan Roháč z Dubé, který v roce 1947 podle 
dramatu Aloise Jiráska natočil režisér Vladimír Borský 
jako první československý barevný hraný fi lm. 


