
Hrad a zámek Jindřichův Hradec 
 

Hrad a zámek v Jindřichově Hradci patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České 
republice. Na třetím nádvoří vás přivítají vznosné arkády a za nimi malý park, v němž stojí Rondel, 
jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb v Česku. Každý okruh nabízí interiéry, které jsou k 
vidění jen zde. 
 
Hrad a zámek Jindřichův Hradec nabízí tři prohlídkové trasy rozdělené podle jednotlivých 
stavebních etap a návštěvu vyhlídky z Černé věže. Po celou turistickou sezónu je přístupná první 
trasa s názvem Adamovo stavení, která prochází především reprezentačními prostory prvního patra 
renesančního křídla, postaveného Adamem II. z Hradce v druhé polovině 16. století. Trasa označená 
jako Gotický palác je přístupná od května do září a uvádí návštěvníka do nejstaršího období 
existence hradu v Jindřichově Hradci, interiérů gotického paláce. Poslední trasa s názvem 
Apartmány 18. a 19. století je přístupná od června do srpna. Představuje interiéry připomínající 
životní styl posledních šlechtických majitelů, rodiny Černínů. 
 
Při prohlídce hradního a zámeckého areálu spatříte například nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338, pozdně gotickou malbu Jindřichohradecké madony, studnu s 
nádhernou renesanční mříží nebo černou věž s hladomornou a vyhlídkovým ochozem. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá kuchyně, kde podle pověsti vařívala Bílá 
paní kaši pro místní chudinu. 
   
Nová prohlídková trasa "Expozice Černínové a výstava Kabinety Stuchlé" 
Nová expozice se otevřená v červenci 2018 se věnovat diplomatickým, cestovatelským a sběratelským aktivitám rodu Černínů od raného novověku až do 20. století. Že se 
nejedná o spojení náhodné, dokazuje i to, že ministerstvo zahraničí sídlí v paláci nesoucím jejich jméno.  
 
Expozice představí diplomatické a související cestovatelské i sběratelské aktivity rodu Černínů, někdejších vlastníků zámku v Jindřichově Hradci. Jedním z hlavních 
exponátů bude jedinečný turecký stan, který roku 1644 obdržel Heřman Černín z Chudenic od diplomatů Osmanské říše. Druhá část okruh představuje tvorbu výtvarnice 
Stanislavy Stuchlé. Loutkové krasavice tančící charleston, silák zdravící příchozího troubením na trumpetu, ožívající mořská panna, ale také cirkusové obludárium i do detailu 
provedená ložnice hraběnky Černínové o velikosti několika desítek centimetrů. To je okouzlující svět loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé. Po úspěchu, který sklízela na několika 
výstavách u nás i v zahraničí, jsou její nevšední loutky vystaveny v nové stálé expozici na jindřichohradeckém zámku. Výstava okouzlí nejen děti, ale i jejich rodiče. 
 
 
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec 
Dobrovského 1/I  
377 01 Jindřichův Hradec 
Tel.: +420 384 321 279 
Email: jindrichuvhradec@npu.cz 
Web: www.zamek-jindrichuvhradec.eu 
GPS: 49,142035 15,000484 
  

  
 
Vstupné  
Cena: 140 Kč 
Snížená cena: 100 Kč 
Rodinná cena: 370 Kč 
Poznámka:Uvedené ceny jsou platné pro trasu A. Úplný přehled naleznete na webu. 

 

 



Bezbariérový přístup 
 
Jindřichohradecký hrad a zámek je částečně bezbariérový. Na I. nádvoří se nachází toalety, které jsou bezbariérové a jedna z kabinek má parametry pro osoby odkázané na 
invalidní vozík. 
 
Cesta z I. na III. nádvoří je dlážděna kameny, tzv. “kočičími hlavami“. Cesta od I. brány doprostřed III. nádvoří (vrchol stoupání) je dlouhá 100 m a převýšení je cca 7,5 m (cca 
7,5 % stoupání). Ke zdolání této cesty potřebují obvykle osoby na vozících bez pohonu kol asistenci. 
 
Pokladna a obchod se suvenýry se nachází na II. nádvoří. Vstup do pokladny není bezbariérový. Práh dveří je oproti úrovni nádvoří a úrovni podlahy v prostoře pokladny značně 
zvýšen – dva schody zvenčí a dva schody zevnitř. 
 
Jedna ze zdejších tří standardních prohlídkových tras, C – interiéry 18. a 19. století, je s menším omezením 
dostupná pro osoby na invalidním vozíku. Vstup se nachází na III. nádvoří (viz zmíněné převýšení). Překážkou 
jsou 3 delší schody u vstupu (nejvyšší z nich má 15 cm). Uvnitř prohlídkové trasy je jeden 10 cm renesanční 
zvýšený práh. Ostatní prahy ve dveřních otvorech jsou nižší (do 5 cm). Nejužší dveřní otvor je široký 98 cm. 
K prohlídkové trase C patří návštěva hudebního pavilonu Rondelu. Vstup do něho je bezbariérový. 
 
Další prostory nacházející se v úrovni nádvoří jsou kaple sv. Ducha. Vedou do ní dva schody, vyšší z nich má 
10 cm. V úrovni nádvoří se nachází také pozdně gotická Černá kuchyně, s prahem ve vstupních dveřích 
vysokým do 5 cm. 
 
Uvedené interiéry (trasa C, Rondel, kaple sv. Ducha a Černá kuchyně) lze zkombinovat do většího či menšího 
prohlídkového okruhu. Rovněž můžeme v rámci našich momentálních možností pomoci překonat zmíněné 
schody u vstupů do přízemních prostor. 
 
Kulturní události pořádané na nádvořích zámku jsou pro osoby na invalidních vozících dostupné. 
 

Otevírací doba 

Duben - říjen – upřesnění otevírací doby najdete na webu: www.zamek-jindrichuvhradec.eu popřípadě na telefonu +420 384 321 279. Záleží na typu prohlídky i okruhu. 
  


