Stráž nad Nežárkou
Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Správní obvod: Jindřichův Hradec

GPS souřadnice: 49.069712N, 14.905514E

Nadmořská výška: 450 m n. m.

První pís. zmínka: 1284 (736 let)

Počet obyvatel: 882

PSČ: 378 02

Adresa URL: www.straznadnezarkou.cz

Památky a zajímavosti Stráž nad Nežárkou
Dominantu města tvoří zámek. Město Stráž nad Nežárkou je charakteristické už při příjezdu
gotickou věží zámku, která pochází z původního hradu. Věž je opatřena břitem, který směřuje
k původní přístupové cestě a stojí v hlavním průčelí. Zámek stojí dnes na okraji parku, na
konci nevýrazného výběžku, pod nímž teče říčka Nežárka. Hrad který zámku předcházel byl
postavený ve druhé polovině 13.století Vítkovci a kromě výše zmíněné věže nejsou navenek patrné
žádné jeho pozůstatky. Na začátku 17.století byl hrad přestavěný na zámek v renesančním stylu,
následné potom v roce 1735 byl upraven barokně. V té době byl majitelem Petr Jungvirt. Nejznámější
majitelkou ovšem byla v letech 1914 – 1930 pěvkyně Ema Destinová. Provedla na něm jen drobné úpravy,
především ho využívala pro odpočinek a díky své poloze nad řekou taky k její velké zálibě,
rybaření. Zámek je od roku 2002 v soukromém vlastnictví a probíhají na něm úpravy.
www.zamekstraz.cz
K památkám ve městě se řadí kostel sv. Petra a Pavla z roku 1361, zvonice, budova radnice z první poloviny
19. století, kašny a domy na Malém náměstí.
Pomník Emmy Destinnové:žulový pomníček u Nové řeky se nachází v místech, kde Ema Destinnová
ráda lovila ryby. Je na něm její vlastní epitaf: "Žijící, jež smíte dosud všechny tyto krásy zřít,
vzpomeňte si při přeletu sněhobílých racků samot duše mé, jež dozajista vtělena do některého z
nich, znovu vždy se vrací v místa štěstí mého zašlého". U pomníku je chráněný mohutný dub letní
(350 let, výška 22m). Končí zde zelená značka ze Staré Hlíny.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3098/straz-nad-nezarkou/pamatky-turistika/
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