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Die Gemeinde Zlatá Koruna (Goldenkron) ist für den
Tourismus bedeutend, denn hier befindet sich das einst
bedeutende mittelalterliche Kloster Zlatá Koruna
(Goldenkron), das der ganzen Gemeinde seinen
Namen verlieh. Dieses Kloster ließ der böhmische
König Přemysl Ottokar II. im Jahre 1263 für den
Zisterzienserorden erbauen. Am Fuße des Berges Kleť
fließt ein Bach, von dem die Mönche einen Kanal, der
zum Kloster führt, errichtet haben. Dieser wurde nach
dem biblischen Fluss Jordan als Jordánek benannt. Die
großen königlichen Stiftungen ermöglichten den
Zisterziensern während des 13. und 14. Jahrhunderts
den Bau eines kompakten Klosterkomplexes, der auch
bis heute noch größtenteils erhalten ist.
Die Hauptattraktion des Ortes ist das Kloster,
sehenswert sind jedoch auch die Maria-HimmelfahrtsKirche, das Gebäude des Konvents, die Hl.
Margareten-Kirche, das sog. Hospiz und der Speicher.
Der überwiegende Teil der Gemeinde gehört zum
Naturschutzgebiet Blansker Wald. Die hiesige MoldauKlamm wurde im Rahmen des europäischen
Naturschutzes und seinem Projekt „NATURA 2000“ in
die Liste der bedeutenden Naturschutzgebiete
aufgenommen. 2005 wurde der historische Ortsteil
unter Denkmalschutz gestellt.
In Zlatá Koruna finden im Klosterareal oder auf der
Sommerbühne
alljährlich
viele
interessante
Kulturveranstaltungen statt, u.a. das Musikfestival
„Královský hudební festival“ oder die MarienWallfahrten.
Durch den Ort führen ein Radweg und mehrere
markierte Wanderwege.

Obec Zlatá Koruna je z turistického hlediska vysoce
atraktivní, neboť se v ní nachází významný bývalý
středověký klášter Zlatá Koruna, který dal obci jméno.
Tento klášter dal v roce 1263 postavit král Přemysl Otakar
II. řádu cisterciáků, v údolí blízko řeky, stranou hlavních
cest, pod horou Kletí, z jejíchž svahů mniši svedli do
kláštera potok a nazvali ho Jordánek. Bohatá královská
nadace umožnila cisterciákům během 13. a 14. století
vystavět celý klášterní okrsek, jehož vzhled je dodnes
čitelný nejen v zachovaných budovách, ale i v celém okolí
místa.
Hlavní dominantou obce je klášter. Mezi neméně
významné pamětihodnosti patří klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie, budova malého konventu,
kostel svaté Markéty, budova tzv. hospicu a špýchar.
Převážná část obce je součástí Chráněné krajinné oblasti
Blanský les. Umocňuje jej i vcelku nedotčená a krásná
krajina protnuta údolím čistého toku řeky Vltavy, která
obepíná obec ze tří stran. Kaňon Vltavy je v rámci
NATURY 2000 zařazen do seznamu přírodních Evropsky
významných lokalit. Historická část obce je prohlášena
od roku 2005 za vesnickou památkovou zónu.
Ve Zlaté koruně se každoročně koná mnoho zajímavých
kulturních akcí pořádané v areálu kláštera, letní divadla,
Královský hudební festival, Mariánská pouť.
Obcí prochází cyklostezka a několik turistických tras.
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