
pondělí 28. 9. 2015 – Hluboká nad Vltavou (německy Frauenberg, dříve Fronburg) 
 
Město Hluboká nad Vltavou leží na obou březích řeky Vltavy. Jeho historie je spjata s královským 
hradem Hluboká, založeným spolu s nedalekými Českými Budějovicemi v polovině 13. století králem 
Přemyslem Otakarem II. 
Osada vzniklá v podhradí Hluboké, s původním názvem Podhrad, byla povýšena na městečko v r. 
1496 Vilémem z Pernštejna. Městem se Hluboká nad Vltavou, která vznikla spojením osad Podhrad, 
Hamr, Podskalí a Zámostí, stala císařským rozhodnutím z r. 1907. 
Další majitelé hradu Hluboká Ondřej Ungnad ze Suneka, Jáchym z Hradce a jeho syn Adam postupně 
přestavěli středověký hrad v renesanční sídlo. Od roku 1661 do r. 1947 byl zámek v držení rodu 
Schwarzenbergů, kteří jej v letech 1839 -1871 přestavěli do dnešní podoby v duchu romantické 
novogotiky podle vzoru anglického Windsoru. 
 

Zámek Hluboká (německy Frauenberg) 
Na místě raně gotické tvrze z druhé poloviny 13. století dnes stojí gotický zámek, jejž vybudoval 
koncem 15. století Vilém z Pernštejna. Majitelem hradu se později stal král Ferdinand I. Habsburský, 
který jej prodal roku 1562. Tak přešla Hluboká do majetku pánů z Jindřichova Hradce, kteří jej 
přestavili na renesanční zámek. O století později zakoupil panství Hluboké Jan Adolf I. z rodu 
Schwarzenberků, zakladatel jihočeské větve rodu, která zde sídlila po téměř tři století. Z iniciativy 
knížete Adama Františka byl zámek počátkem 18. století přestavěn v barokním slohu podle plánů 
stavitele Pavla Ignáce Bayera a jeho následovníka Antonína Erharda Martinelliho. 
Ve třicátých letech 19. století se rozhodl kníže Jan Adolf II. Hlubokou od základu strhnout a vybudovat 
nový zámek v romantickém stylu. Projekt vypracoval architekt Franz Beer, jenž také od roku 1840 po 
dvacet let sám vedl stavební práce. Nové budovy, které stojí dodnes, byly postaveny ve stylu 
tudorovské gotiky podle vzoru anglického královského zámku Windsor. Náročné exteriéry a interiéry 
byly dokončeny až v roce 1871 pod vedením Damasia Deworetzkého. Zámek je obklopen anglickým 
parkem se sochařskou výzdobou. 
Stěny a stropy interiérů jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a obloženy ušlechtilým dřevem. 
Nejcennější nábytek se nachází v Ranním salónu. Některé místnosti jsou zdobeny obrazy evropských 
mistrů 16. až 18. století, lustry, vitrážemi a keramikou z Delft – především ložnice a šatna kněžny 
Eleonory, tzv. Hamiltonův Kabinet a čítárna. Portréty na stěnách znázorňují nejvýznamnější členy rodu 
Schwarzenberků. Největší místností je sál knihovny s kazetovým stropem, který sem byl přenesen ze 
zámku Schwarzenberg. Návštěvníky zaujme i zbrojnice zámku. V novogotické kapli se nachází oltář 
s velkou pozdně gotickou archou. 
V bývalé zámecké jízdárně sídlí Alšova jihočeská galerie, která spravuje sbírku soch a obrazů 
holandských a vlámských malířů 17. a 18. století. 
Prohlídkové trasy: 

- Reprezentační pokoje  - lze každý den MIMO PONDĚLÍ 
- Soukromé apartmány – lze POUZE SO + NE 
- Kuchyně – lze POUZE SO + NE  
- Věž – otevřeno 10 – 16, v případě špatného počasí věž uzavřena 

Věž byla nově postavena po roce 1847 na místě původní věže barokního zámku, která 
se zřítila. Neměla hluboké základy a během radikální stavební rekonstrukce prvního nádvoří 
v 19. století byla stržena přední budova, která tvořila opěrné zdivo barokní věže. 
Nově postavená neogotická věž s cimbuřím měří od nádvoří 52m, od dolního parteru 
zámeckého parku 58 m, je o něco nižší než Černá věž v nedalekých Českých Budějovicích, 
která měří 71,9 m. Počet schodů na ochoz zámecké věže je celkem 245.  Připočteme-li 
k výšce věže výšku ostrožny na které zámek stojí, díváme se na okolní krajinu z výšky 
102 metrů. 

- Park – volně přístupný.  
Horní terasu před vstupem do zámku na východní straně vymezuje stavba bývalé zimní 
jízdárny (Alšova jihočeská galerie), propojená se zámkem prosklenou chodbou zimní 
zahrady. Na západní straně s horní terasou sousedí bývalý zámeček Stöckel (hotel Štekl – 
90. letech min. stol. se zde natáčel seriál Hotel Herbich. Stavba vznikla v 60. letech 19. století 
jako obydlí schwarzenberských zaměstnanců. Po Únoru 1948 začal objekt chátrat, do 
porevolučního období pak vstupoval v dezolátním stavu, měl vymlácená okna, sypala se 
omítka. Radnici se však podařilo najít investora, který z chátrajícího objektu vytvořil jeden 
z nejluxusnějších hotelů na jihu Čech.). Na terase před vstupem do zámku se prostírá 
pravidelný parter. Severní stranu uzavírá dvouramenné schodiště s novogotickou kašnou, 
ukryté ve skupině vzrostlých buků. 
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Budovu zámku ze tří stran obklopuje na nižší terénní úrovni pravidelně upravená Dolní 
zahrada. Mezi keři se nachází kruhový bazén s vodotryskem, do kterého ve známé pohádce 
spadla pyšná princezna Krasomila. Před jižním průčelím zámku s patrovou litinovou verandou 
se v přízemí nacházela oranžérie (nyní obřadní síň). Z vyhlídkové terasy se otevírá výhled 
nedaleké České Budějovice a vzdálený masív Blanského lesa s dominantou hory Kleť. 
Na vyhlídkovém návrší před zámkem stojí novogoticky upravená vodárna. Do rezervoáru 
vyhloubeného ve skále se trkačem čerpá voda z Vltavy, využívaná i k napájení parkového 
jezírka. Bývalou vodárnu „Trkač“ najdeme v ulici Podskalí. 
Severně od zámku na parter navazuje krajinářský park, protkaný sítí kočárových a 
promenádních cest. V plynulých křivkách procházejí cesty přírodě blízkými scenériemi, 
tvořenými porosty domácích dřevin a loukami se solitérními stromy. Exotické druhy jsou 
použity pouze pro obohacení partií nenápadnými barevnými a tvarovými kontrasty. Park 
spoléhá pouze na přírodní dominanty a vzdálené vypůjčené krajiny – výhledy na rozlehlou 
hladinu Munického rybníka s loveckým zámkem Ohrada, dvůr Vondrov s přilehlou sítí alejí, 
siluetu Šumavy a Blanského lesa a průhledy parkem do blízké obory. Touto částí zahrady 
vede naučná stezka. 
Stranou hlavního parkového prostoru vede východním svahem zpevněná příjezdová cesta 
k zámku. U ní je umístěn objekt bývalých panských garáží a malý patrový domek, někdejší 
prachárna. 
V roce 1997 bylo opraveno a napuštěno jezírko ve střední části parku, následně byl obnoven 
i obloukový mostek na ostrov (1998). Vyhlídkové místo v louce nad hřbitovem je od roku 
1999 opatřeno cihelnou zídkou s popisem výhledu. Na konci 90. let bylo instalováno osvětlení 
zámku, parteru a dolní zahrady. 

 

Hitlerovy sochy v zámeckém parku 
Tři hlubocké sochy – Veslař od Hermanna Zettlitzera, Rozsévač od Williho Knappa a Bohyně 
Afrodité (Venuše) od Wilhelma Wandschneidera – koupil Hitler roku 1940 na výstavě soudobého 
německého umění v Mnichově. Z Mnichova sochy posléze putovaly do cisterciáckého kláštera ve 
Vysokém Brodě. Na Hlubokou se sochy podle Tetivy dostaly v 50. letech přes České Budějovice. 
 

Marradasův sloup 
Najdeme u severní strany parku a jde o sloup, kterým španělský generál Don Baltazar de Marradas 
označil hranice nabytého panství. Generál Marradas získal panství od císaře Ferdinanda II. 
Habsburského v roce 1623 jako náhradu za válečné pohledávky. Od jeho synovce pak v roce 1661 
koupil Hlubokou Jan Adolf I. Schwarzenberg. 

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého 
Zajímavá neogotická stavba, která se stala dominantou hlubockého náměstí, začala vznikat v roce 
1844 podle plánů architekta Franze Beera. Už v roce 1846 byly zavěšeny zvony, svěcení se konalo o 
rok později. Janu Nepomuckému je kostel zasvěcen proto, že ho Schwarzenbergové považují za 
patrona svého rodu. 
Původně měl kostel tři zvony. Největší se jmenoval Josef, z roku 1725 a vážící přes 800 kg. Nejstarší 
byl Donát z roku 1629 a nejmenší byl Jan, o váze jen něco přes 200 kg. Dnes má kostel jen jeden 
zvon. 
 

Ústřední dům 
Patrová kamenná budova v ulici Masarykova 34, v blízkosti kostela sv. Jana Nepomuckého, vznikla 
v letech 1844 – 1845 podle plánů architekta Franze Beera v novogotickém stylu. Její čtyři křídla svírají 
nádvoří s kašnou. Do přízemí se původně nastěhovaly knížecí kanceláře, v patře žili úředníci. 
Dočasně tu sídlila i věznice a do roku 1900 také berní úřad. Za první republiky tu působilo ředitelství 
hlubockého panství a některé další schwarzenberské úřady. 
 

Židovské památky 
Židovský hřbitov – je situován při břehu Munického rybníka, přímo proti benzinové pumpě u silnice 
na Týn nad Vltavou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.  
Hřbitov, jenž má dnes rozlohu 1275 m

2
, byl založen kolem poloviny 17. století. Zachovala se zde celá 

řada pozoruhodných barokních i klasicistních náhrobků, z nichž nejstarší je datován rokem 1750. 
Pohřby se zde konaly do roku 1942. Je volně přístupný. 
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Židovská synagoga, Tyršova ul. 15 – byla vystavěna místo nedaleké modlitebny z roku 1680 v 
horním patře domu čp. 8. Ta je dnes součástí obytného domu.  
Objekt dnešní synagogy sloužil od roku 1907 až do nacistické okupace. Po 2. Světové válce jej začala 
ke svým účelům využívat Církev Československá (husitská) a v roce 1960 objekt zakoupila. V roce 
1992 byla samostatná náboženská obec v Hluboké nad Vltavou zrušena. Od té doby budova chátrala. 
V roce 2006 byl prostor zakoupen Pražskou diecézí a po nutných opravách byl objekt slavnostně 
znovuotevřen jako prostor Husova domu, který se nachází v budově bývalé synagogy. 
 
Židovské ghetto, Tyršova ul. – malá židovská osada, kde se dochovalo několik domů z původní 
židovské kolonie. Ta zde vznikala cca od druhé poloviny 17. stol.  
 

Hřbitov 
Byl založen současně s farou v roce 1786 založen hřbitov na knížecích pozemcích na okraji 
zámeckého parku. Roku 1849 byl vztyčen velký litinový kříž uprostřed. Mezi významné rodáky a 
osobnosti, které jsou zde pohřbeny, patří třeba zahradník Rudolf Wácha, profesor František Mareš, 
hudební skladatel Bohuslav Tvrdý, režisér Jan Bor, lékárník a historik Jaroslav Děták, profesor Štěpán 
Soudek a další. 
 

Památky měšťanské architektury 
- dům Podskalí 146 = měšťanský dům, dnes Apartmán Anna 
- dům Masarykova č. 36 = radnice, č. 47 = bývalá dívčí škola, č. 56 = bývalý okresní dům, č. 

78 = secesní 
- dům nám. Čsl. armády 26 = starý úřednický dům, dnes Knížecí dvůr, je zde galerie a hotel 
- Ungnadův vodní mlýn, Hamry 211 – památka je pouze reliéf, který je uložen v depozitáři 

 

Pomník Záviše z Falkenštejna 
Záviš z Falkenštejna patřil mezi nejvýznamnější představitele krumlovské větve rodu Vítkovců. Po 
smrti Přemysla Otakara II. se oženil s jeho ovdovělou ženou Kunhutou. Zlikvidovalo ho však nařčení z 
toho, že usiluje o trůn. 24. srpna 1290 byl proto před Hlubokou popraven setnutím hlavy. 
O výstavbu pomníku na tzv. Pokoutní loutce na pravém břehu Vltavy se nejvíce zasloužil majitel 
zdejšího panství kníže Adolf Josef Schwarzenberk (1832 – 1914), který byl znám jako náruživý 
milovník historie a velmi rozvážný člověk. Slavnostní odhalení Závišova pomníku se konalo v květnu 
roku 1895. Ve 30. letech 20. století, kdy se prováděla úprava vltavského toku, byl pomník přesunut o 
několik metrů na místo, kde stojí dnes. 
Památník je tvořen skupinou mohutných kamenů, z nichž ústřední má výšku téměř 4 metry. Na něm je 
také v horní části zobrazen Závišův erb, jímž je jako u všech Vítkovců pětilistá růže, a pod ní lze číst 
jednoduchý nápis: „Záviš z Falknštejna † XXIV srpna MCCXC.“ 
 

Drobné církevní památky 
Barokní kaplička sv. Barbory na cestě k zámku, výklenková kaplička Sv. Antonína Paduánského 
na cestě k zámku, kaplička u Rocha u silnice mezi Hlubokou a zámkem Ohrada, boží muka při 
parku a proti OÚNZ, socha sv. Jana Nepomuckého při rozcestí, dřívější vodárna "Trkač" u 
městského koupaliště (ulice Podskalí), bývalá sýpka v Tyršově ulici. 
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Lovecký zámek Ohrada 
V těsné blízkosti Munického rybníka a aleje vzrostých starých dubů byl na začátku 18. století 
postaven jeden z nejslavnějších loveckých zámků v Čechách. Dvoupatrový barokní objekt vybudoval 
na zakázku Adama Františka ze Schwarzenbergu Pavel Ignác Bayer. V roce 1841 Schwarzenbergové 
rozhodli, že tu zřídí lesnické a lovecké muzeum. První lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v 
polovině 19. století (1842), kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin a 
patří tak mezi naše nejstarší muzea vůbec. Dnes je možno v prostorách muzea shlédnout bohatě 
malovaný hodovní sál s hodnotnou sbírkou historických loveckých zbraní, expozici o životě lesa, 
pěstování lesních porostů, vývoji těžby a dopravy dřeva, četné lovecké a myslivecké exponáty a 
unikátní trofeje jelenovitých. 
Zámek je obklopen rozlehlou oborou. 
 

ZOO Ohrada 
Nachází se v těsném sousedství zámečku Ohrada. Byla otevřena roku 1939. 
Otevřeno je denně 8:30 – 18:00, vstupné dospělý 110,- Kč. 
Pravidelné krmení zvěře: 

- vydra říční – 10:00 a 15:00 
- medvěd hnědá – 13:00 
- male šelmy – 14:30, jsou v expozici Jezevčí skály 
- krmení probíhají každý den kromě neděle, kdy maljí všechny šelmy půst :o) 

 

Historické mezníky 
V aleji u loveckého zámečku je vsazeno osmnáct mezních kamenů s vytesanými erby z nejrůznějších 
koutů bývalého schwarzenberského panství. Nejstarší z nich nese letopočet 1596. 
 

Dvůr Vondrov 
Původní dvůr tu přikázal v polovině 16. století postavit Ondřej z Ungnád Suneku. Podle něj nesl 
nejprve označení Ondřejovský dvůr (tak se připomíná v roce 1562, kdy přešel na Jáchyma z Hradce), 
později Ondrovský dvůr a následně zkráceně Vondrov. 
V 18. století byl dvůr za Schwarzenberků upraven a v závěru 19. století došlo k demolici starých 
budov. Následně v letech 1895 – 1898 byl vystavěn zcela znovu architektem ing. Janem Sedláčkem, 
který byl dvorním schwarzenberským stavebním radou. Z jeho hlavy pochází také návrhy na stavbu 
novorománského kostela na Hosíně, školy v Protivíně či secesní kaple ve Zborově. 
Dvůr Vondrov, jehož výstavba spolkla bezmála 1 milion korun, stojí na vyvýšenině mezi rybníkem 
Bezdrev a Munickým rybníkem (394 metrů n.m.). Budovy ze čtyř stran uzavírají prostorné obdélníkové 
nádvoří. Venkovní stěny jsou neomítány, ve východním průčelí vidíme schwarzenberský znak. 
Dodnes se zda provozuje chov koní, kterým býval dvůr proslulý. Dokonce patřil k nejmodernějším v 
Rakousku-Uhersku a poté i v Československu. 
V okolí spatříme pěkné aleje s hodně starými exempláři dubů. 
 

Munický rybník 
Je největším z místních rybníků (plocha přibližně 117 hektarů). Na jižní straně rybníka se nachází 
ZOO Ohrada, která využívá rybník v rámci některých výběhů. Pod Hrází směrem k Podhradskému 
rybníku leží malý židovský hřbitov. 
 

Rybník Bezdrev  

je druhým největší rybník nejen v Jihočeském kraji ale i v celé České republice, produkcí ryb však 
zaujímá místo první. Rybník dostal svůj název dle toho, že původní bažina byla beze stromů, tzv. bez 

drev. Hráz rybníka je dlouhá 400 m a vysokou 7,8 m. Vodní plocha v nadmořské výšce 381 m má 

rozlohu 520 ha, katastrální výměra činí 520 ha. Na několika místech rybník dosahuje hloubky až 7 m. 
Obvod měří 18,5 km. Rybník je napájen Soudným (Netolickým, Bezdrevským) potokem, který je 
přítokem Vltavy. Svým umístěním má Bezdrev charakter údolní nádrže a jeho voda je dále rozváděna 
do menších rybníků a sádek. 
Bezdrev byl vybudován v letech 1490 – 92 na příkaz majitele panství Hluboká Viléma z Pernštejna. V 
současnosti patří rybník Bezdrev Rybářství Hluboká. Účelem stavby rybníka byl především chov ryb, 
jejichž nejhojnějším zástupcem je v rybníce tradiční kapr, ale najdeme zde samozřejmě množství 
dalších druhů, jako jsou např. štika, amur, lín či sumec. 
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