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Písek 
doporučená prohlídka města
Krásy historického města Písek nejlépe poznáte během 
naší doporučené procházky. Výchozím bodem prohlíd-
ky je Turistické informační centrum (1), které se nachází 
v objektu Sladovny – galerie hrou (2). V informačním cen-
tru můžete získat nejrůznější zajímavé materiály o městě 
i blízkém okolí, nakoupit zde suvenýry pro rodinu či přá-
tele. Ve Sladovně lze navštívit stálé expozice i měnící se 
interaktivní výstavy.

Po levé straně nádvoří Sladovny projděte kovovou bra-
nou ke gotickému objektu bývalého královského hradu, 
ve kterém nyní sídlí Prácheňské muzeum (3). Zde se se-
známíte s dějinami města, prohlédnete si expozice ven-
kova, rybářství, nerostného bohatství a další. Průčelím 
barokní radnice (4) se dostanete na Velké náměstí a dáte 
se vlevo. Po pravé straně spatříte dům U Zlaté lodi (5). 
Pokračujte Karlovou ulicí směrem dolů a po pravé straně 
si všimněte dalšího domu s domovním znamením, domu 
U Slona (6). Přicházíte právě ke Kamennému mostu (7). 
Jde o nejstarší dochovaný most v České republice. Zde si 
můžete okruh městem zkrátit a dát se před mostem do-
leva směrem k Městské elektrárně. Doporučujeme však 
vydat se po mostě, odkud se naskytne krásný pohled 
na městské panorama nad řekou. Na mostě si všimněte 
barokní sochařské výzdoby. Za mostem zamiřte vlevo 
proti proudu řeky. Nacházíte se právě u bývalého hřbito-
va s kostelem Nejsvětější Trojice (8) ,kde byly pohřbeny 
významné regionální osobnosti, jako historik a archivář 
August Sedláček a houslový pedagog Otakar Ševčík.

Pokračujte přes lávku směrem k Městskému ostrovu (9). 
Na konci lávky se vydejte vlevo Ostrovní ulicí a zabočte vle-
vo do Putimské ulice. V kopci po pravé straně uvidíte dům 
U Dvou panenek (�) známý z písně „Když jsem já šel tou 
Putimskou branou“. O pár kroků dále, nedaleko od místa, 
kde stávala Putimská brána, spatříte hradební baštu (�).

Dejte se kolem ní vlevo směrem k řece. Cesta vás zave-
de k Městské elektrárně (�). Ta slouží jako muzeum spo-
jené s historií veřejného osvětlování v Písku a jeho zakla-
datelem Františkem Křižíkem; nachází se zde i dvě funkční 
Francisovy turbíny. Po prohlídce elektrárny pokračujte 
dále po proudu řeky až ke Kamennému mostu a na nově 
upravené Fügnerovo náměstí.Z něj zamiřte směrem do-
prava k Palackého sadům (�). 

U Schrenkova pavilonu odbočte vlevo do Tyršovy ulice 
a prohlédněte si památník básníka A. Heyduka (�), kde 
je přístupná i jeho pracovna. Vraťte se zpět do Palackého 
sadů a pokračujte vlevo. Na okraji parku se vydejte vpravo 
po ulici Komenského. Po pravé straně si všimněte Kron-
bergerova altánu (�)a památného stromu, o pár kroků 
dále sgrafit podle návrhů Mikoláše Alše (�). Zahnete-li 
na této křižovatce vlevo, dojdete za necelou půlhodinu 
k Zemskému hřebčinci (�). 

Pokračujte přes křižovatku ulicí Budovcova. Po pravé 
straně se nalézá Pomník padlým u Melegnana a Solferina 
(�). Cestou již spatříte děkanský kostel Narození Panny 
Marie (�) , kde je možné ve vybraných dnech vystoupat 
na ochoz věže. Od kostela se dejte ulicí Drlíčov, kde po levé 
straně uvidíte dům U Bílého beránka (�) a po pravé pak 
dům U Stříbrných denárů (�). Jak budete přicházet k uli-
ci Fráni Šrámka, všimněte si po levé straně domu U Koulí 
(�), ulicí však zamiřte k Velkému náměstí. Po levé ruce se 
vám otevře pohled na kostel Povýšení svatého Kříže (�). 
Nyní se dejte vpravo Jungmannovou ulicí, kde se nachází 
dva zajímavé barokní domy (�). Kolem nich dojdete až 
na Alšovo náměstí, kde je k vidění morové sousoší (�) 
a Městská knihovna (�). Projděte si náměstíčko a vydej-
te se nahoru ulicí Chelčického kolem domu U Černého 
orla (�). Ulicí Soukenického zabočte vlevo a pokračujte 
z kopce. Po levé straně se tyčí Židovská synagoga (�). 
Kolem ní sejděte dolů a na pěší zóně zahněte vlevo Neru-
dovou ulicí. Ta vás přivede až k soše sv. Floriána (�). Od ní 
se můžete navrátit zpět na Velké náměstí, popřípadě do 
Turistického informačního centra. 

Turistické informační centrum Písek

Velké náměstí 113, 397 01 Písek 
nádvoří Sladovny (Sladovna)

telefon: +420 387 999 999  
e-mail: infocentrum@pisek.eu 
GPS: 49°18´30.674“ N, 14°8 4́7.316“ E

www.pisek.eu
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PROCHÁZKA MĚSTEM

1  Turistické informační centrum

2  Sladovna – galerie hrou

3  Prácheňské muzeum

4  Barokní radnice

5 Dům U Zlaté lodi

6  Dům U Slona

7  Kamenný most

8  Bývalý hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice

9  Městský ostrov

�  Dům U Dvou panenek

�  Hradební bašta u bývalé Putimské brány

�  Městská elektrárna

�  Palackého sady a Schrenkův pavilon

�  Památník A. Heyduka

�  Kronbergerův pavilon, památný strom

�  Sgrafita podle návrhů Mikoláše Alše

�  Zemský hřebčinec

�  Pomník padlým u Melegnana a Solferina

�  Děkanský kostel Narození Panny Marie

�  Dům U Bílého beránka

� Dům U Stříbrných denárů

�  Dům U Koulí

�  Kostel Povýšení svatého Kříže

�  Barokní domy č. p. 31, 32

�  Alšovo náměstí, morové sousoší

�  Městská knihovna

�  Dům U Černého orla

�  Židovská synagoga

�  Socha sv. Floriána
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