Jižní Čechy

České Budějovice

Kraj – jižní Čechy
Okres České Budějovice

Buškův hamr

Ve statku z 18. století byl opraven původní vodní
hamr, instalována kovářská dílna a expozice lidového
nábytku a umění ze zdejší oblasti.
Platí se vstupné:
dospělí a senioři 25 Kč/osobu, děti a studenti 15 Kč/
osobu.
V měsících červnu až srpnu je otevřeno každý den
mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin.
V měsících květnu, září a říjnu je otevřeno pouze
o sobotách a nedělích od 10.00 do 17.00 hodin.
Adresa:
Buškův Hamr
374 01 Trhové Sviny 332
Telefon: 386 321 021, fax: 387 312 480
Buškův hamr je na samotě 1 km jihozápadním směrem od Trhových Svin (na turistických mapách je hamr
vyznačen). Návštěvu hamru je možné spojit s návštěvou
nedaleké a turistům přístupné tvrze Žumberk nebo jen
o něco vzdálenějšího hradu ve městě Nové Hrady.

České Budějovice
Město
V Českých Budějovicích se do dnešní doby zachovalo
velké množství historických budov, a proto jsou od roku
1980 městskou památkovou rezervací.
Předchůdcem dnešního města byla osada nazývaná
Budivojice, která zde existovala už na přelomu 12. a 13.
století. Nedaleko ní založil na králem propůjčeném území dvorský sudí Čéč novou osadu nazývanou Budějovice, o níž je první písemná zmínka z roku 1251. Několik
let poté nařídil král Přemysl Otakar II. Čéčovi, aby zde
založil město, a roku 1265 městu udělil městská práva.
Město bylo obehnáno hradbami, které se z části dochovaly až do dnešní doby, včetně dvou městských věží. Ve
13. století byl také postaven kostel sv. Mikuláše, který
byl na konci 17. století přestavěn v barokním slohu. Ve
14. století byly ve městě postaveny honosné měšťanské
domy v gotickém slohu, které se z velké části zachovaly,
ale často s renesančně nebo barokně upraveným průčelím. Ve 2. polovině 16. století byla postavena v pozd-

Náměstí Českých Budějovic, Samsonova kašna,
v pozadí Černá věž

ně gotickém slohu tzv. Černá věž, která sloužila jako
strážní věž – hláska. Dnes tato 72 metrů vysoká věž
slouží jako rozhledna. Na Černou věž se platí vstupné.
Věž je v blízkosti hlavního náměstí. V 18. století byla
barokně přestavěna radnice, která patří k nejkrásnějším a nejlépe vyzdobeným historickým radnicím v jižních Čechách. Nedaleko hlavního náměstí je unikátní
restaurace v budově bývalých masných krámů, které
byly postaveny už ve 14. století a zachovaly se ve své
původní podobě až do dnešní doby.
Město má informační centrum, kde je možné získat informace o aktuálním kulturním dění, ubytování
a dalších službách pro turisty i otevírací době jednotlivých památek.
Adresa:
Turistické informační centrum
náměstí Přemysla Otakara II. 26
370 01 České Budějovice
Telefon a fax: 386 801 413
E–mail: infocb@c–budejovice.cz
Informační centrum je přímo v historickém centru
města na hlavním náměstí. Turisté si mohou prohlédnout budovu radnice včetně výstupu na radniční věž
a střechu.
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Platí se vstupné:
dospělí 30 Kč/osobu, děti od 6 let, studenti a senioři
15 Kč/osobu.
V měsících květnu až září je otevřeno každý den.
Od pondělí do pátku od 8.30 do 18.00 hodin.
V sobotu od 8.30 do 17.00 hodin.
V neděli od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.00 hodin.
Telefon, mail a adresa je stejná jako u Turistického
informačního centra.
www.c–budejovice.cz
Černá věž
Z vyhlídkového ochozu Černé věže je z výšky 46
metrů nádherný výhled na historické centrum města
České Budějovice.
Platí se vstupné:
dospělí 25 Kč/osobu, děti 15 Kč/osobu, senioři 20
Kč/osobu.
V měsících červenci a srpnu je otevřeno každý den od
10.00 do 18.00 hodin.
V měsících dubnu, květnu, červnu, září a říjnu je
otevřeno každý den mimo pondělí od 10.00 do 18.00
hodin.
Adresa:
U Černé věže
370 01 České Budějovice
Telefon: 386 352 508
Jihočeské muzeum
Ve zdejším muzeu jsou rozsáhlé sbírky věnované živé
i neživé přírodě jižních Čech, historii zdejšího regionu od pravěku až po současnost, uměleckoprůmyslové
předměty a příležitostné výstavy.
Platí se vstupné:
dospělí 65 Kč/osobu, děti (od 6 let), studenti a senioři
35 Kč/osobu, rodinné vstupné 90 Kč.
Muzeum je otevřeno po celý rok každý den mimo
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hodin.
Adresa:
Jihočeské muzeum
Dukelská 1
370 51 České Budějovice
Telefon: 387 929 311, fax: 386 356 447
E–mail: muzeumcb@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz
Muzeum sídlí v nádherné historické budově z přelomu 19. a 20. století téměř v centru města.
Strážní domek Koněspřežky
Jako první koněspřežná dráha na území bývalé R–U
monarchie byla v letech 1824–1832 postavena koněspřežka
vedoucí z Českých Budějovic do rakouského města Linec
(Linz). Strážní domek byl skutečně postaven v 1. polovině
19. století jako součást koněspřežné dráhy a dnes je v něm
historická expozice ukazující historii této dráhy.
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Platí se vstupné:
dospělí 10 Kč/osobu, děti 5 Kč/osobu.
Strážní domek je otevřen v měsících květnu až září
každý den mimo pondělí od 9.00 do 12.30 a od 13.00
do 17.00 hodin.
Adresa:
Strážní domek Koněspřežky
Mánesova 10
370 01 České Budějovice
Telefon: 387 929 311, fax: 386 356 447
E–mail: muzueumcb@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz
Strážní domek Koněspřežky je v těsném sousedství
továrny Koh–i–noor.

Alšova jihočeská galerie

V historickém Wortnerově domě sídlí Alšova jihočeská galerie a je zde expozice výtvarného umění.
Platí se vstupné:
dospělí 30 Kč/osobu, děti 5 Kč/osobu, studenti a senioři 15 Kč/osobu.
Galerie je otevřena po celý rok, každý den mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin.
Adresa:
Alšova Jihočeská galerie
Wortnerův dům
U Černé věže 22
370 01 České Budějovice
Telefon: 387 311 102, fax: 386 956 436
E–mail: info@ajg.cz
www.ajg.cz
Budějovický Budvar, n.p.
V Českých Budějovicích je jeden z nejznámějších
pivovarů na světě. Turisté a milovníci piva ho při návštěvě města mohou navštívit a prohlédnout si pivovarské muzeum, návštěvnické centrum i pivovar.
Platí se vstupné.
Pivovar:
dospělí 60 Kč/osobu, děti a studenti 30 Kč/osobu.
Návštěvnické centrum + muzeum:
dospělí 40 Kč/osobu, děti a studenti 20 Kč/osobu.
Návštěvnické centrum, muzeum i pivovar jsou turistům přístupné po celý rok, každý den od 9.00 do 17.00,
ale zejména organizované skupiny turistů neprohloupí,
pokud si návštěvu domluví předem.
Adresa:
Budějovický Budvar, n.p.
Karolíny Světlé 4
370 21 České Budějovice
Telefon: 387 705 347, 387 705 341, fax: 387 313 325
E–mail: exkurse@budvar.cz
www.budweiser.cz
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České Budějovice

České Budějovice leží nedaleko od mimořádně
atraktivního Českého Krumlova, nedaleko města je
Hluboká nad Vltavou s turistům přístupnými zámky
a ZOO, o něco dále směrem k Českému Krumlovu
je proslulé oppidum Třísov, zřícenina hradu Dívčí
Kámen, klášter Zlatá Koruna a rozhledna na hoře
Kleti.

Hluboká nad Vltavou
Zámek Hluboká nad Vltavou
Hrad Hluboká postavil ve druhé polovině 13. sto-

Zámek Hluboká nad Vltavou

letí Čéč z Budějovic jako královský hrad. Hrad měli
v držení různí páni, ale až roku 1561 koupil královský
hrad Hlubokou do dědičného držení Jáchym z Hradce,
který v letech 1563 zahájil přestavbu gotického hradu
na zámek v renesančním slohu, ale roku 1565 zemřel
a přestavba byla dokončena až po jeho smrti. Roku
1661 získali zdejší zámek i panství Schwarzenbergové. V letech 1721 až 1728 byl zámek upraven barokně
a na počátku druhé poloviny 19. století byla zahájena důkladná přestavba zámku, která mu dala vzhled
romantického novogotického sídla, a tuto podobu si
zámek udržel až do dnešní doby. V roce 1940 zabavila
zámek německá okupační moc a v roce 1945 ho převzal československý stát. Zámek je nádherný zvenčí
i uvnitř a je v něm cenný nábytek, obrazy, zbraně, porcelán a další umělecké předměty. U zámku je anglický
park.
Platí se vstupné podle zvolené trasy.
Zámecká trasa je v měsících květnu až srpnu otevřena
každý den mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do
17.00 hodin.
V měsících dubnu a říjnu je zámecká trasa otevřena
každý den mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 12.30
do 16.30 hodin.

Zámecká kuchyně je otevřena od května do října každý den mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do
16.30 hodin.
Adresa:
Zámek
Zámek 142
373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 387 843 911, fax: 387 965 526
E–mail: info@zamekhluboka.cz, zamekhluboka@volny.cz
www.zamekhluboka.cz
Galerie
V areálu zámku je i galerie sídlící v bývalé zámecké
jízdárně. V galerii jsou vystavovány obrazy a plastiky
ze sbírek Alšovy jihočeské galerie pocházející od gotiky až po 20. století.
Platí se vstupné:
dospělí 30 Kč/osobu, studenti a senioři 15 Kč/osobu,
děti 5 Kč/osobu.
V měsících dubnu až září je otevřeno každý den od
pondělí do neděle od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.00
hodin.
V měsících říjnu až březnu je otevřeno každý den od
pondělí do neděle od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 16.00
hodin.
Adresa:
Alšova jihočeská galerie
Zámek 144
373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 387 967 041, fax: 387 965 436
E–mail: info@ajg.cz
www.ajg.cz
Zámek i galerie jsou v centru městečka Hluboká nad
Vltavou na levém břehu řeky Vltavy.
Zámek Ohrada
Barokní zámek Ohrada nechal v letech 1708–1713
postavit kníže Švarcenberk. Zámek se ve své původní podobě zachoval až do dnešní doby. V zámku sídlí
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství s nádhernými sbírkami zbraní, specialitou jsou pytlácké zbraně,
rekordní lovecké trofeje, v zámku je také část nábytku
vyrobená z paroží. V přízemí je expozice rybářství, které má ve zdejším kraji velkou tradici.
Platí se vstupné:
dospělí 40 Kč/osobu, děti (6–15 let), studenti a senioři
20 Kč/osobu.
V měsících červnu až srpnu je zámek otevřen každý
den od 9.00 do 17.30 hodin.
V měsících květnu a září je zámek otevřen každý den
od 9.00 do 16.30 hodin.
V měsících dubnu a říjnu je zámek otevřen každý den
mimo pondělí do úterý do pátku od 9.00 do 14.00 hodin,
o sobotách, nedělích a státních svátcích od 9.00 do 15.30
hodin.
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Adresa:
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
U Bezdreva 17
373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 387 965 340, fax: 387 965 791
E–mail: nzm.ohrada@nzm.cz
Zámek je vlevo od silnice vedoucí z Českých Budějovic
do Hluboké nad Vltavou na břehu Munického rybníka.
ZOO
V těsném sousedství zámku Ohrada je menší, ale velmi pěkná zoologická zahrada, která byla otevřena už
roku 1939. V této ZOO žije více 900 zvířat ve dvou stech
druzích, z nichž zhruba 1/3 zvířat jsou exoti z mimoevropských zemí a zbývající zvířata jsou z Evropy a je zde
i velká skupina zvířat specifických pro jižní Čechy. Děti
jsou nadšené z klokanů, opic, lam a papoušků, zatímco
myslivci obdivují vlky, lišky, jeleny atd.
Platí se vstupné:
dospělí 40 Kč/osobu, děti (3–15 let), studenti a senioři
20 Kč/osobu.
Adresa ZOO:
Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 387 002 211, 387 965 445
E–mail: info@zoo–ohrada.cz
www.zoo–ohrada.cz
Otevřeno je každý den.
V červenci a srpnu od 9.00 do 19.00 hodin.
V měsících dubnu, květnu, červnu, září a říjnu od
9.00 do 18.00 hodin.
V měsících listopadu až březnu od 9.00 do 16.00 hodin.
Návštěvu zoologické zahrady Ohrada je možné spojit
s návštěvou zámku Ohrada, který je v blízkosti ZOO.
Zámek i ZOO stojí na břehu velkého rybníka, který
v létě slouží jako neoficiální koupaliště.
Infocentrum
V Hluboké také sídlí infocentrum, v němž turisté
získají aktuální informace o kulturním dění, otevírací
době, ubytování atd.
Adresa:
Infocentrum
Masarykova 80
343 41 Hluboká nad Vltavou
Telefon: 387 966 164
www.hluboka.info
Hluboká nad Vltavou leží v sousedství Českých
Budějovic a návštěvu obou měst je možné spolu spojit.

Jaderná elektrárna Temelín – viz
Vysoký Hrádek
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Karlův hrádek

Hrad nechal postavit král a císař Karel IV. ve 2. polovině 14. století a v podhradí bylo založeno městečko
nazývané Karlhaus. Hrad i městečko byly opuštěny
na konci 14. století a proměnily se postupně v ruinu.
Z Karlova hrádku se zachovalo přízemní zdivo budov,
části hradeb, zřícenina kaple a hradní brány a také příkopy. Hrad je na ostrohu nad řekou Vltavou. Hrad je
2 km jižně od obce Purkarec, ze které vede ke hradu
červeně značená turistická stezka. Purkarec je nedaleko
Hluboké nad Vltavou, severním směrem na Chlumec
a z Chlumce doprava od Purkarce, anebo je možné jít
z Hluboké po červené "turistce" směrem k severu podél
Vltavy a dojdete až ke zřícenině hradu, jenom je to
o něco delší trasa. Návštěvu zříceniny hradu je možné
spojit s návštěvou Hluboké nad Vltavou.

Lišov

V obci Lišov je nádherné muzeum starých hudebních
přístrojů, ve kterém je více než 80 funkčních exponátů,
součástí prohlídky je i „živé“ představení hry flašinetů,
polyphonu, mechanického klavíru z počátku 19. století,
zahrají i orchestriony a další hrací přístroje.
Platí se vstupné:
dospělí 30 Kč/osobu, děti 15 Kč/osobu.
Muzeum je otevřeno od 15. května do 30. září.
Adresa:
Muzeum starých hudebních přístrojů
třída 5. května 315/219
373 72 Lišov u Českých Budějovic
Telefon: 387 974 139
Muzeum je 150 metrů pod náměstím u silnice směrem na Třeboň. Lišov leží severovýchodně od města na
silnici vedoucí z Českých Budějovic do Třeboně. Návštěvu všech tří měst je možné spolu spojit.

Nové Hrady

Hrad byl s největší pravděpodobností postaven až ve
13. století a první písemná zmínka o něm je až z roku
1279, kdy patřil Ojíři ze Svin. V roce 1359 získali hrad
páni z Rožmberka, kteří jej drželi až do roku 1611 (kdy
zemřel poslední Rožmberk). V 1. polovině 15. století
hrad dobyli a poškodili husité. Hrad byl záhy opraven,
ale už roku 1467 ho dobyl a vypálil Zdeněk ze Šternberka a hrad byl opět opraven. Roku 1619 dobyl hrad císařův generál K. B. Buquoy, který ho vzápětí i s celým
novohradským panstvím dostal od císaře za své zásluhy. Nový majitel hrad opravil, rozšířil a přestavěl. Ve
2. polovině 18. století byly na hradě provedeny barokní
úpravy, ale uchoval si z části svou původní středověkou
podobu z přelomu 15. a 16. století. V 19. a v 1. polovině
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20. století sloužil hrad jako sídlo správy panství a bydleli zde také úředníci. Od roku 1945 je hrad je majetkem
státu. Na hradě je expozice ukazující jeho historii a také
sbírka obrazů mající vztah ke zdejší krajině a posledním majitelům hradu.
Platí se vstupné:
dospělí 20 Kč/osoba, děti 10 Kč/osoba.
V měsících dubnu až září je hrad otevřen každý den
mimo pondělí od 9.00 do 16.30 hodin.
V měsíci říjnu je hrad otevřen pouze o sobotách,
nedělích a státních svátcích od 9.00 do 16.30 hodin.
Adresa:
Hrad
Komenského 33
373 33 Nové Hrady
Telefon: 0335/362135
Hrad je na západním okraji města nad řekou Stropnicí. Město Nové Hrady je 11 km jihovýchodním směrem
od města Trhové Sviny a tzv. Buškova hamru, který je
nedaleko Trhových Svin. Návštěvu obou míst je možné spolu spojit anebo je možné navštívit i o něco bližší
a turisticky velmi atraktivní tvrz v Žumberku.

Ohrada (zámek – ZOO) – viz Hluboká
nad Vltavou

Pořežany

V obci Pořežany je Muzeum historických vozidel
a staré zemědělské techniky, ve kterém jsou vystavovány staré kočáry, pohřební vozy, automobily, sáně, zemědělská technika a mnoho dalšího.
Platí se vstupné:
dospělí 30 Kč/osobu, děti 10 Kč/osobu.
Muzeum je otevřeno od dubna do září každý den
mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
Adresa:
Muzeum historických vozidel a staré zemědělské
techniky
Pořežany 24
375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: 604 675 031

Temelín – viz Vysoký Hrádek

Trhové Sviny – viz Buškův hamr

České Budějovice

Trocnov

Trocnov je místní část obce Borovany. V Borovanech v letech 1921–1937 archeologové vykopali zbytky Mikšova dvorce, který patřil strýci Jana Žižky
z Trocnova. V letech 1956–1957 byl vykopán i dvůr
rodičů Jana Žižky z Trocnova a roku 1960 zde byl
otevřen Památník Jana Žižky z Trocnova a naučná
stezka se zakonzervovanými archeologickými vykopávkami. V historickém selském stavení je muzeum
s expozicí o životě Jana Žižky z Trocnova a husitské
době.
Platí se vstupné:
dospělí 30 Kč/osobu, děti 15 Kč/osobu.
Památník je otevřen v měsících květnu až září každý
den mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
Adresa:
Památník Jana Žižky z Trocnova
Trocnov
373 12 Borovany
Telefon: 387 995 235
E–mail: info@pamatnikjz.cz
www.pamatnikjz.cz
Trocnov a Borovany leží jihovýchodně od Českých
Budějovic. Trocnov je v sousedství Borovan a leží od
nich západním směrem.
Jižně od Trocnova a Borovan jsou Trhové Sviny
a Buškův hamr.

Týn nad Vltavou

Město založili pražští arcibiskupové, kteří v této
oblasti měli rozsáhlé majetky. Na konci 13. století zde
nechali postavit i hrad (zanikl po požáru v 17. století)
a několik let po postavení hradu nechali postavit i městské hradby. Ve městě je původně gotický chrám z 13.
století, přestavěný ve druhé polovině 16. století barokně. Ve městě je Městské muzeum s mimořádně zajímavou expozicí věnovanou vorařství na Vltavě, expozicí
o historii města a jeho okolí od pravěku až do 20. století,
cennou sbírkou jihočeských loutek, s expozicí historických řemesel atd.
Platí se vstupné:
dospělí 20 Kč/osobu, děti 10 Kč/osobu.
V měsících červnu až srpnu je muzeum otevřeno každý den mimo pondělí. Od úterý do pátku od 9.00 do
17.00 hodin, o sobotách a nedělích od 13.00 do 17.00
hodin.
Ve zbývajících měsících roku je muzeum otevřeno od
pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin.
Adresa:
Městské muzeum
náměstí Míru 1
375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: 385 731 771
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Jižní Čechy
Muzeum sídlí v barokním zámku z konce 17. století,
který si v centru města nechali postavit pražští arcibiskupové. Ve městě působí také infocentrum.
Adresa:
Infocentrum
náměstí Míru 37
375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: 385 772 301, fax: 385 721 121
E–mail: infocentrum@tnv.cz
www.tnv.cz
Týn nad Vltavou leží severně od Českých Budějovic
a návštěvu obou měst lze spojit. Blízko Týna je i Hluboká, Bechyně a o něco dále jsou Vodňany, Písek nebo
Tábor.

Vysoký Hrádek

Vysoký Hrádek je název zámečku, ve kterém je muzeum Jaderné elektrárny Temelín. V muzeu je rozsáhlá
expozice o jaderné elektrárně, včetně velmi podrobného modelu elektrárny, také je možné prohlédnout si
velmi poučnou expozici o různých způsobech získávání
elektrické energie. Organizované skupiny návštěvníků
si mohou předem domluvit také prohlídku jaderné elektrárny Temelín s průvodcem.
Minimální počet osob v jedné skupině je 5 osob,
maximální počet v jedné skupině je 50 osob.
Vstup do muzea i do elektrárny je zdarma.
Muzeum je otevřeno po celý rok každý den od 9.00
do 16.30 hodin.
Adresa:
Informační středisko
Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín
Telefon: 381 102 639, fax: 381 104 900
E–mail: infocentrum.ete@cez.cz
Vysoký Hrádek je v těsném sousedství elektrárny.
Při cestě z Českých Budějovic pojedete směrem na Týn
nad Vltavou a Temelín je přibližně 6 km před Týnem
vlevo od silnice. Vysoký Hrádek je v sousedství zdaleka viditelných chladících věží elektrárny. K informační
středisku vedou cedule s nápisy Informační centrum.
Návštěvu elektrárny je možné spojit s návštěvou Českých Budějovic a Týna nad Vltavou.

Žumberk

První písemná zmínka o vsi Žumberku je z roku 1278,
ale tvrz zde byla postavena až v 15. století. Na konci
16. století byla tvrz přestavěná renesančně, ale z části
si zachovala svůj gotický charakter. Po třicetileté válce
přestala tvrz sloužit jako panské sídlo a byla využívána k hospodářským účelům. Po 2. světové válce se tvrz
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České Budějovice
stala majetkem státu, prošla náročnou opravou a dnes je
přístupná turistům, kteří si mohou prohlédnout původní
pozdně gotické a renesanční prostory, expozice o historii zdejší tvrze a rozsáhlou expozici malovaného lidového nábytku ze zdejšího regionu, lapidárium jihočeského
muzea.
Platí se vstupné podle zvolené prohlídky.
Tvrz (expozice lidového nábytku a historie tvrze):
dospělí 40 Kč/osobu, děti (od 6 let), studenti a senioři
20 Kč/osobu.
Bašty (lapidárium, středověké fresky a malovaný
renesanční strop):
dospělí 20 Kč/osobu, děti 10 Kč/osobu.
V měsících květnu až září je tvrz otevřena každý den
mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
V měsících květnu až září je tvrz otevřena pouze
o sobotách, nedělích a státních svátcích od 9.00 do 16.30
hodin.
V měsících dubnu a říjnu je tvrz otevřena pouze
o sobotách, nedělích a státních svátcích od 9.00 do 16.30
hodin.
Adresa:
Tvrz Žumberk
373 33 Nové Hrady
Telefon 386 362 124
www.muzeumcb.cz
Žumberk leží v blízkosti města Nové Hrady, které
jsou od Žumberka východním směrem. Severozápadně
od Žumberka jsou Trhové Sviny a Buškův hamr a návštěvu všech tří míst je možné spolu spojit.

