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Plán průčelí třeboňské radnice od Fabiána Maxmiliána Svobody (po r. 1724)

Na ochozu věže staré radnice

SEZNAMTE SE!
Třeboň má své neopakovatelné kouzlo, jímž si podmaňuje ty,
kteří přicházejí s očima otevřenýma. Její krása pak obzvláště
vynikne z nadhledu.
Přijměte tedy pozvání k návštěvě věže staré radnice. Je symbolem a jednou z dominant města již po staletí…
Tato 31m vysoká čtyřboká věž s ochozem, hodinami a cibulovitou střechou, jak ji známe dnes, byla v r. 1638 jako součást staré radnice přestavěna vlašským mistrem stavitelem
Jakubem Corabellem s finančním přispěním samotného císaře
Ferdinanda III.
Zatímco v historii se z ochozu věže ohlašoval požár nebo jiná
nebezpečí, dnes nabízí jedinečné výhledy na historické jádro
města i okolní krajinu. Ukáže vám Třeboň a její široké okolí
v celé kráse…

NÁŠ TIP: Baví vás pozorovat svět z ptačí perspektivy? Chcete svůj zážitek ještě umocnit? Nezapomeňte si dalekohled!

ROZHLÉDNĚTE SE!
Z ochozu věže staré radnice budete mít Třeboň s jejími skvosty jako na dlani.
Odměnou za námahu při výstupu vám bude pohled na historické jádro města a otevře se vám i překrásný výhled na
všechny světové strany do okolí - na Kopeček, na rybník Svět,
na Mokrá luka a jejich seníky. Vzdálenější kulisu pak doplňuje
například král rybníků Rožmberk nebo Dunajovická hora. Při
dobré viditelnosti lze dohlédnout až na Novohradské hory
nebo Kleť.

VĚDĚLI JSTE, ŽE… povinností hlásného, věžníka či věžného
bylo nejen hlásit čas, ale také sledovat okolí a v případě požáru či jiného nebezpečí zvonit na zvonek na ochozu?
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
Výstup na věž skýtá i další příležitosti pro zábavu a poučení.
Cestou na ochoz si můžete povšimnout závaží, řetězů, háků
a dalšího příslušenství ke starému mechanickému hodinovému stroji, který je sice stále funkční, ale odpočívá ve druhém
patře věže. Práci dnes za něj vykonává stroj elektrický. Stará
se o přesný čas na věžních hodinách i o pravidelné odbíjení
dvou věžních zvonů.

TAK TEDY VZHŮRU!
Cestou na ochoz radniční věže čeká na návštěvníky 100
schodů. Ale žádný strach! Poté, co vyšlápnete točité vřetenové schodiště, si můžete odpočinout v mezipatrech a cestou
vzhůru zhlédnout příležitostné výstavy, přečíst si zajímavé
informace, či řešit kvízy.

Pohled z ochozu věže staré radnice

NENECHTE SI UJÍT UNIKÁT!
Pod radniční věží, ve výklenku v průjezdu stojí dvojitá kamenná nádoba o velikosti korce (99 l) a věrtele (24,5 l)
s vytesaným datem 1556 a znakem pětilisté růže. Používala se
k přesnému odměřování hospodářských produktů na třeboňském rynku, stejně jako váhy z konce 18. století, které jsou
umístěny naproti. Na našem území jsou známa jen dvě místa,
kde se podobné nádoby dochovaly. Třeboňská míra je však
nejlépe zachovalá a řemeslně provedená – nejkrásnější míra na
obilí u nás.
VĚŽ ŽIJE!
Kromě běžných prohlídek ožívá věž i kulturními akcemi, příležitostnými výstavami, besedami a akcemi pro děti. Nenechte si
ujít mimořádnou atmosféru ztemnělé věže při svíčkách třeba
během letních DostaVĚŽníček.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Prohlídky radniční věže zajišťuje Turistické informační centrum (TIC) na Masarykově náměstí. Věž je přístupná celoročně
v otevíracích hodinách informačního centra.
V hlavní sezóně (červen – září):
Otevřeno denně, nepřetržitě od 9:00 do 18:00
Vstupenky v infostánku u vstupu do věže nebo v mezipatře
Mimo hlavní sezónu (říjen – květen):
Vstupy ve vypsaných časech
Vstupenky a klíče k vyzvednutí v TIC
Rezervace hromadných vstupů, informace:
Turistické informační centrum města Třeboně
Masarykovo náměstí 1, 379 01 Třeboň
+420 384 721 169, +420 724 064 504
tic@itrebon.cz | www.itrebon.cz
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