Tab. 2: Databáze identifikovaných znaků historické kulturní krajiny, které definují jednotku Esteticky kultivovaná krajina Hlubocka
Číslo prvku
ObjectID
Vrstva
Název
Znak
Datace
Katastrální území
Stav
Popis
Zdroj fotografie

Pořadové číslo prvku
Identifikátor prvku v rámci databáze GIS a v obrazové příloze
Identifikace prvku v rámci databáze GIS a v obrazové příloze
Název objektu, jevu
Název znaku
První dokladovaná zmínka
Umístění jevu v rámci katastrálního území
Zaniklý/existující znak
Popis jevu s odkazy na literární a mapové zdroje
Zdroj fotografie v případě, že nebyla použita fotografie autorského kolektivu

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis
Zahrada založená Janem Nepomukem ze Schwarzenbergu (1742-1789). Na císařských otiscích z
roku 1827 je zřetelný čínský pavilon (zřejmě 1788) a jeskyně (grotta). Součástí zahrady byl také
oblouková lávka dokumentovaná na malbě Ferdinanda Runka z roku 1804.

4

zaniklé plochy
hospodaření

2

9

zaniklé plochy
hospodaření

Poříčský rybník

vodní plocha

3

10

zaniklá osídlení

Hradiště Baba

hradiště

1

4

5

11

45

Zahrada s grottou a park a okrasná
čínským pavilonkem zahrada

zaniklá osídlení

Zlatěšovice

zaniklé sídlo

významný
vyhlídkový bod

Výhled ze zámecké
zahrady u jížního
průčelí zámku na
údolí Vltavy a
Podhrázskou louku

180°

před 1850

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

15. stol

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Doba
bronzová

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

1490-1771

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

1767

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj: EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3. Archiválie
Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880 –
Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Poříčský rybník (zrušen 1849) při úpravách Poříčské louky.
Zdroj: EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3. Archiválie
Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880 –
Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Hradiště Baba leží v nadmořské výšce 435-449 m na temeni návrší přiléhajícím ke strmému
skalnatému srázu nad levým břehem Vltavy. Archeologické nálezy se datují do pozdní doby
bronzové.
Zdroj:
Hradiště Baba - Památkový Katalog [online] [vid. 2019-08-22]. Dostupné z:
https://www.pamatkovykatalog.cz/hradiste-baba-18744323
Vesnice zmiňováná poprvé v roce 1490. V roce 1771 při vzniku Staré obory byla vesnice vysídlena a
zanikla.
Zdroj:
ČAPEK, Ladislav, 2011. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé
středověké vesnice. 36(2), 351–372. ISSN 0231-5823 , 2336-4386.
Výhled sitovaný u jižního průčelí zámku byl komponován už při návrhu zahrady v roce 1767 a
umožňuje návštěvníkovi široký pohled do údolí Vltavy a na Podhrázskou louku. Tento výhled
komunikuje s kompozicí na Podhrázské louce a byl požívan jak v klasicistní, tak v romantické
kompozici Podhrázské louky.
Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

6

7

8

9

10

46

408

významný
vyhlídkový bod

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Název

Výhled ze zámecké
zahrady u jížního
průčelí zámku na
bastionu na údolí
Vltavy a
Podhrázskou louku

Centrální alej na
Podskalské louce

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Výhled sitovaný u jižního průčelí zámku byl komponován už při návrhu zahrady v roce 1767 a
umožňuje návštěvníkovi široký pohled do údolí Vltavy a na Podhrázskou louku. Tento výhled
komunikuje s kompozicí na Podhrázské louce a byl požívan jak v klasicistní, tak v romantické
kompozici Podhrázské louky. Vyhlídka byla doplněna Altánem.
90°

alej neovocná
zaniklá

1767

1824-1843

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

409

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Dubová alej lemující
alej neovocná
Podskalskou louku

1824-1843

410

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Stromořadí na hrázi
Poříčského rybníka

Hluboká nad
1824-1843
zaniklý
Vltavou

411

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Centrální alej
směřující na osu
zámku Ohrada

Popis

stromořadí
neurčené

alej neovocná

1763-1787

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Centrální alej klasicistní kompozice kolem vodního kanálu tvořena pravděpodobně vlašskými, či
kanadskými topoly.
Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
Přehledná mapa pozemků dvora Podhradí, zámku Hluboká nad Vltavou, městečka Podhradí,
Podskalí, Hamru a Zámostí. In: Virtualní mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z:
http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/41616
Alej lemující promenádní cestu kolem Podskalské louky. Alej a cesta je hlavním kompzičním
prvkem, který provádí návštevníka po idealizované, přírodní krajině.
Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
Přehledná mapa pozemků dvora Podhradí, zámku Hluboká nad Vltavou, městečka Podhradí,
Podskalí, Hamru a Zámostí. In: Virtualní mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z:
http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/41616
Stromořadí na hrázi Poříčského rybníka
Zdroj:
Přehledná mapa pozemků dvora Podhradí, zámku Hluboká nad Vltavou, městečka Podhradí,
Podskalí, Hamru a Zámostí. In: Virtualní mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z:
http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/41616
Dubová centrální alej směřující na osu zámku Ohrada. V současnosti doplněná o fastigiátní formy
dubu.
Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
Přehledná mapa pozemků dvora Podhradí, zámku Hluboká nad Vltavou, městečka Podhradí,
Podskalí, Hamru a Zámostí. In: Virtualní mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z:
http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/41616
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis
Dubová alej pokračující od Munického rybníka.

11

412

vegetační části
historické
kulturní krajiny

12

413

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Alej na hrázi
Munického rybníka

414

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Aleje v okolí dvora
Vondrov

alej neovocná

Hluboká nad
1824-1843
existující
Vltavou

419

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Alej ke Staré oboře

alej neovocná

1824-1843

Hluboká nad
existující
Vltavou

420

vegetační části
historické
kulturní krajiny

stromořadí
Zaniklá stromořadí v
neovocné
Zlatešovickém údolí
zaniklé

1824-1843

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

422

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Původní část aleje
alej neovocná
okružní cesty, nyní v
zaniklá
porostu

1824-1843

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Alej ke dvoru Nová obora dokumnetovaná již na císařských otiscích z roku 1827.

423

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Alej ke dvoru Nová
obora

alej neovocná

1824-1843

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Systém přímých alejí za SZ od zámku Hluboká. Aleje byly vysazovány jako součást první klasicistní
kompozice kolem roku 1820. Nejdelší z nich propojovala zámek se Starou oborou.

424

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Aleje navazující na
zámek Hluboká ze
SZ

alej neovocná
zaniklá

Hluboká nad
kolem 1820
zaniklý
Vltavou

13

14

15

16

17

18

Alej paralelní se
Zámkem Ohrada

alej neovocná

1824-1843

Hluboká nad
existující
Vltavou

alej neovocná

1824-1843

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
Alej zdůrazňující osu Stará obora Velký kameník.
Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Zaniklá stromořadí v Zlatešovickém údolí dokumenotvaná na císařských otiscích z roku 1827.

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Dubová alej na hrázi Munického rybníka. Aleje na hrázích fungovali jako stabilizační prvek a v
období romantizmu také jako významný estetizující prvek.
Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Systém alejí v okolí dvora Vondrov byl součástí idealizované venkovské krajiny označované také
jako ferme ornée - okrasný statek.

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Původně část promenádní cesty, nyná skrytá v porostu lemující okraj Podhrázské louky.

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis

Zdroj fotografie

Zaniklé aleje v okolí Křesínského dvora dokumentované na císařských otiscích z roku 1827 a na
malbách Ferdianda Runka z roku 1804.

429

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Zaniklé aleje v okolí alej neovocná
Křesínského dvora zaniklá

začátek 19. Hluboká nad
zaniklý
století
Vltavou

20

433

vegetační části
historické
kulturní krajiny

Zaniklá alej k zámku alej neovocná
Hluboká
zaniklá

1824-1843

21

68

22

69

23

70

19

24

urbanistické
hodnoty
urbanistické
hodnoty
urbanistické
hodnoty

1034 stavby

Venkovská zástavba
osady Opatovice
Historické jádro
města Hluboká
Stará obora

Křesín

urbanistické
hodnoty
urbanistické
hodnoty
urbanistické
hodnoty

dvůr zaniklý

-

1378

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Hrdějovice

existující

Hluboká nad
existující
Vltavou
Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
Zaniklá stromořadí v Zlatešovickém údolí dokumenotvaná na císařských otiscích z roku 1827.
Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Vesnické památková zóna Opatovice.
Historické jádro města Hluboká má zachovanou uliční síť, uliční čáru a některé historické budovy sýpka, Starý úřednický dům, kostel. Sv. Jana Nepomuckého.
Komplex schwarzenbergské hájovny a přilehlého dvora.
Dvůr Křesín situovaný na levém břehu Vltavy proti zámku Hluboká. Původně se jednalo o dvůr s
vesnicí, který r. 1378 patřil královskému lovčímu Václavovi. Roku 1417 byl osvobozen od veškeré
poplatnosti výměnou za závazek vykonávat úřad lovčího a povinnost dostavit se v čase honů s
loveckým honicím psem a loveckou troubou. Od r. 1635 je obhospodařován jako panský dvůr, kdy
jej získává Don Baltasar Marradas. V letech 1724 a 1728 byl variantně navržen jako hřebčín a
korigován byl stavitelem L. Habelem.
Zdroj:
KOVÁŘ, D., KOBLASA, P. (1997): Město jménem Hluboká. Rudolfov: Jelmo. 176 s., [8] s. barev.
obr. příl. Drobnosti českého jihu; sv. 7. ISBN 80-238-1619-5.
ŠANDA, M. (2011): Antonio Erharto Martinelli jako schwarzenberský knížecí architekt a stavitel.
Diplomová práce. Praha: FF UK.
Zřícenina gotického hradu postaveného Karlem IV. stojí na zalesněné ostrožně nad levým břehem
Vltavy, cca 1 km jižně od vsi Purkarec.

25

1037 stavby

Karlův hrádek

zřícenina hradu

26

1038 stavby

Kostel sv. Petra a
Pavla

kostel

1357

Hluboká nad
existující
Vltavou

1260-1280

Hluboká nad
existující
Vltavou

https://images.app.goo.gl/
Zdroj:
QwU9i1UFrgGv8TBQA
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Hrad Karlův Hrádek, zřícenina -. Památkový
Katalog [online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/hrad-karluv-hradekzricenina-687210
Neorománský kostel dle návrhu architekta Jana Sedláčka. Usnesení o přestavbě bylo přijato v roce
1884, v roce 1899 byl položen základní kámen, v roce 1902 byl kostel kolaudován. Sakrální stavba je
výraznou dominantou komponované krajiny Hlubocka.
Zdroj:
VYBÍRAL, Jindřich, 1999. Století dědiců a zakladatelů: architektura jižních Čech v období
historismu. Vyd. 1. Praha: Argo. ISBN 978-80-7203-205-1.

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis
Nejvýznamnějším objektem jižního okraje rybníku je zámeček Ohrada. Tento lovecký zámeček je
situován na šíji mezi Munickým rybníkem a rybníkem Zvolenov a na pomyslné spojnici mezi
zámkem Hluboká a dvorem Vondrov. Investorem a iniciátorem stavby byl Adam František
Schwarzenberg (1680-1732), zámek byl vystavěn v letech 1708-1713 dle plánů Pavela Ignáce
Bayera.
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1049 stavby

Lovecký zámek
Ohrada

zámek

1708-1718

Hluboká nad
existující
Vltavou

Jedná se o čtyřkřídlý lovecký zámek s pravoúhlým nádvořím, který sloužil jako zázemí k pořádání
honosných loveckých slavností a lovů. V celkovém pojetí objekt vykazuje architektonickou orientaci
na rakouské prostředí (jako výraz ambicí předního šlechtice na prahu své kariéry), což dokládá jeho
odmítnutí původně prostšího a pro české prostředí klasičtějšího pojetí loveckého zámku od
P.I.Bayera z roku 1708. A.F.Schwarzenberg přikládal tomuto loveckému zámku stěžejní
reprezentační význam. V roce 1842 Schwarzenbergové rozhodli zřídit na zámku lesnické a lovecké
muzeum.
Romantizující zahradně architektonické úpravy vznikly v polovině 19. století na základě původní
barokní kompozice. Původní barokní krajinářská úprava byla tvořená jednoduchou kompoziční osou,
kterou tvořila příjezdová cesta s dvouřadou alejí z několika druhů dubů. Tato kompoziční osa byla
zachována a v části u zámku byla doplněna „alejí“ 21 barokních hraničních kamenů přivezených z
nejrůznějších koutů schwarzenberských panství. Nejstaršími jsou hraniční kámen z Neuwaldeggu u
Vídně z roku 1538 či rožmberský pocházející z Netolic z r. 1596. Roku 1939 tu byla otevřena
zoologická zahrada, která zde funguje dodnes.
Zdroj:
IVANEGA, J. (2014): Ohrada. 1. vyd. Praha: NZM. 134 s. ISBN 978-80-86874-55-5.
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
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1050 stavby

Zámek Hluboká

zámek

13.stol

Hluboká nad
existující
Vltavou

Založení hradu Hluboká je připisováno do 13. století. Za zakladatele původního hradu je uváděn
Čéča z Budějovic, který jej následně postoupil českému králi Přemyslu Otakarovi II. Po smrti krále
na Moravském poli byl krátce hrad v držení mocného jihočeského rodu Vítkovců. Následně se zapsal
do dějin historickou událostí, kdy zde byl v roce 1290 popraven Záviš z Falkenštejna opavským
vévodou Mikulášem na tzv. Pokutní louce před Hlubokou. Následovalo období, kdy byl hrad často
zastavován. Ke konci 15. století byl hrad v držení Viléma z Pernštejna, který jej dal opravit a také
započal rozsáhlé úpravy krajiny zbudováním soustavy rybníků, jimž dominoval Bezdrev a Dehtář.
V roce 1561 se stalo panství majetkem Jáchyma z Hradce, který započal přestavbu hradu v
renesanční zámek se dvěma nádvořími.
Koncem 16. století se stalo panství majetkem Bohuslava Malovce z Malovic, který o ně roku 1619
přišel kvůli své účasti na stavovském povstání a dostal je do majetku don Baltazar Marradas jako
úhradu za vojenské služby. Marradas se zapsal do vývoje zámku vybudováním moderního barokního
opevňovacího systému okolo zámku. Následně jeho synovec Bartolomeus Soller prodal hlubocké
panství roku 1661 Janu Adolfovi I. ze Schwarzenbergu.
Na počátku 18. století dal Adam František Schwarzenberg celý zámek kompletně přestavět podle
návrhu architekta Pavla Ignáce Bayera. Kníže se však již dostavby nedožil a dokončena byla až
matkou jeho nezletilého syna, kněžnou Eleonorou Amálií. Období vlády Josefa Adama bylo spojeno
s obsazením Hluboké v roce 1741 francouzským vojskem a následným obklíčením vojskem Marie
Terezie. Obě tyto armády zde přezimovaly a svým působením, díky hladu a nemocím, téměř vylidnily
okolní krajinu. Z tohoto důvodu dal v roce 1744 kníže Josef Adam veškerá opevnění zbořil, aby se
příště nemohl zámek stát pevností pro obrané účely. V takto získaném prostoru pak založil zámeckou
zahradu.
Současnou podobu získala Hluboká za vlády Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky
Eleonory. Přestavbou byl pověřen vídeňský architekt František Beer a za vzor mu byl anglický
královský zámek Windsor, který manželé společně navštívili při cestách po anglii a naprosto jim

Zdroj fotografie
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1050 stavby

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Zámek Hluboká

zámek

Název

Znak

13.stol
Datace

Vltavou
Katastrální
území

existující
Stav

příště nemohl zámek stát pevností pro obrané účely. V takto získaném prostoru pak založil zámeckou
zahradu.
Popis
Zdroj fotografie
Současnou podobu získala Hluboká za vlády Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky
Eleonory. Přestavbou byl pověřen vídeňský architekt František Beer a za vzor mu byl anglický
královský zámek Windsor, který manželé společně navštívili při cestách po anglii a naprosto jim
učaroval. Přestavba započala v roce 1845 na zadní, jihovýchodní straně a plně dokončena byla až na
začátku roku 1871. Zajímavostí je, že samotný arcivévoda, pozdější císař František Josef I. “umístil“
svorník v průjezdu na nádvoří. Výsledný sloh exteriérů je čistě neogotický, naproti tomu interiéry
jsou neobyčejné eklektické, tvořené pomocí různých předlohových knih anglické provenience, které
jsou dodnes součástí knihovny. Na zámek se dvěma nádvořími v severní části navazuje stavba
jízdárny, která je se zámkem spojena prosklenou zimní zahradou.
Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
HENDRYCH, J. (2019): Studie péče a konzervace parku na Podskalské louce v Hluboké nad
Vltavou s ohledem na provoz golfového hřiště a zájmy památkové péče. Dostupné z
https://www.researchgate.net/publication/285525399_STUDIE_PECE_A_KONZERVACE [cit.
2019-08- 20]

Stavba Čínského pavilonu byla součástí klasicistní kompozice zámeckého parku. Nacházel se na
svahu při jeho severním okraji.
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1051 stavby

Čínský pavilon

altán,
letohrádek
zaniklý

18. stol

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Zdroj:
Přehledná mapa pozemků dvora Podhradí, zámku Hluboká nad Vltavou, městečka Podhradí,
Podskalí, Hamru a Zámostí. In: Virtualní mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z:
http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/41616
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.
Stavba groty byla součástní klasicistní kompozice zámeckého parku.

30

altán,
letohrádek
zaniklý

1052 stavby

Zaniklá Grota

1053 stavby

Dvůr hájovna u staré
dvůr
obory

18. stol

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

17. stol

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3."
Romantizující objekt v blízkosti myslivny Stará Obora.

31

Zdroj:
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Hájenka u Janečků byla jednou z mnoha staveb, loveckých a mysliveckých zařízení budovaných
Schwarzenberky k správě lesů v jejich panství.

32

1054 stavby

Hájenka u Janečků

hájovna,
myslivna

1793

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis

Zdroj fotografie

Brána do obory byla jednou z mnoha staveb, loveckých a mysliveckých zařízení budovaných
Schwarzenberky k správě lesů v jejich panství.
33

1055 stavby

Brána do obory

brána

-

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.
Hájenka u Cáby byla jednou z mnoha staveb, loveckých a mysliveckých zařízení budovaných
Schwarzenberky k správě lesů v jejich panství.
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1056 stavby

Hájenka u Cáby

hájovna,
myslivna

-

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.
Jednalo se o drobnou stavbu s ohrazeným výběhem, která pravděpodobně sloužila k chovu ptáků.
Nacházela se témeř v centrální části parku, severně od zámku, mimo hlavní osy.
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1057 stavby

Voglhaus

jiná stavba
zaniklá

-

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

36

1058 stavby

Prachárna

jiná stavba
zaniklá

-

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

37

1059 stavby

Kaple sv. Rocha

boží muka,
výklenková
kaplička

18. stol

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
Přehledná mapa pozemků dvora Podhradí, zámku Hluboká nad Vltavou, městečka Podhradí,
Podskalí, Hamru a Zámostí. In: Virtualní mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z:
http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/41616
Prachárna. Objekt severovýchodně od zámku Hluboká dokumentován na císařských otiscích z roku
1827.
Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Kaplička U Rocha je umístěna na rozcestí k zámku Ohrada. Jedná se o drobnou zděnou barokní
kapličku s valbovou střechou. Průčelí jsou členěna nárožními pilastry, v čele je půlkruhově klenutý
vstupní otvor uzavřený polovysokou novodobou mříží. Interiér je zaklenutý se štukovým zrcadlem.

https://www.geocaching.c
om/geocache/GC2FA9N_
kaple-svrocha?guid=d32ada32Zdroj:
2a5d-4f5f-bcadNÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Kaplička U Rocha -. Památkový Katalog [online]
b8d28c6ce88f
[vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/kaplicka-u-rocha-700138
Hájenka Cirhan byla jednou z mnoha staveb, loveckých a mysliveckých zařízení budovaných
Schwarzenberky k správě lesů v jejich panství.

38

1060 stavby

Hájenka Cirhan

hájovna,
myslivna

1911

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.

Menší hájenka Cirhan byla jednou z mnoha staveb, loveckých a mysliveckých zařízení budovaných
Schwarzenberky k správě lesů v jejich panství.
39

1061 stavby

Hájenka Cirhan

hájovna,
myslivna

Asi začátek Hluboká nad
existující
20 stol. Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis

Zdroj fotografie

Krmelec byl jednou z mnoha staveb, loveckých a mysliveckých zařízení budovaných
Schwarzenberky k správě lesů v jejich panství.
40

1062 stavby

Krmelec

jiná drobná
stavba

Asi 19. stol

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.
Vstup do obory byl vybudovaný nejspíše spolu s oplocením obory v druhé pol. 18. stol. Byl jednou z
mnoha staveb, loveckých a mysliveckých zařízení budovaných Schwarzenberky k správě lesů v
jejich panství.

41

1063 stavby

Hájovna u vstupu do hájovna,
Stare obory
myslivna

2 pol. 18. Hluboká nad
existující
stol
Vltavou

Zdroj:
OURODOVÁ-HRONKOVÁ, L. (ed.) (2017): Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660-1930. Katalog výstavy.
České Budějovice: Národní památkový úřad. 287 s. ISBN 978-80-85033-79-3.
Vyhlídkový pavilon kruhového půdorysu situovaný jižně od zámku na místě bývalého bastionu.

altán,
letohrádek
zaniklý

42

1066 stavby

Zaniklý altán pod
zámkem

43

1068 stavby

Zámeček Stoeckel

zámek

44

1069 stavby

Zimní jízdárna

jiná stavba

45

1070 stavby

Zimní zahrada

oranžérie

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3
Zámeček se nachází při cestě k zámku u vstupu do zámeckého areálu. Byl postaven v období vlády
Jana Adolfa II. Schwarzenberga při celkové přestavbě zámeckého komplexu. Budova sloužila
úředníkům a zámeckému lékaři.

1840-1871

Hluboká nad
existující
Vltavou

1845-1847

Hluboká nad
existující
Vltavou

https://images.app.goo.gl/
Zdroj:
8Awa4MLhpqgUU4E87
HENDRYCH, J. (2019): Studie péče a konzervace parku na Podskalské louce v Hluboké nad
Vltavou s ohledem na provoz golfového hřiště a zájmy památkové péče. Dostupné z
https://www.researchgate.net/publication/285525399_STUDIE_PECE_A_KONZERVACE [cit.
2019-08- 20]
Budova, která sloužila jako zimní jízdárna byla postavena spolu s přestavbou zámku v polovině 19.
století. Budova je spojená se zámkem skrz zimní zahradu. Nyní slouží jako výstavní prostory Alšovy
jihočeské galerie.

1767

1845-1847

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Zámek -. Památkový Katalog [online] [vid. 201909-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-697390
Zahrada byla postavena z prosklené litinové konstrukce s neogotickým tvarováním žeber na
obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou. Jednou stranou navazuje na zámek a druhou na
bývalou zimní jízdárnu. Byla postavena v polovině 19. století spolu s celkovou přestavbou zámku.
Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Zámek -. Památkový Katalog [online] [vid. 201909-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-697390

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

46

1071 stavby

Název

Dvůr Vondrov

Znak

dvůr

Datace

Katastrální
území

Stav

70.- 80. léta Hluboká nad
existující
19. stol Vltavou

Popis

Zdroj fotografie

Dvůr Vondrov leží na západním břehu Munického rybníka. Hospodářský dvůr byl zřejmě původně
založen Ondřejem Ungnadem ze Suneku (manželem Bohunky z Pernštejna) v polovině 16.století. V
roce 1562 statek přešel na Jáchyma z Hradce a je vzpomínán jako Ondřejovský dvůr. Toto
pojmenování se postupně měnilo na Ondrovský dvůr a později na Vondrův dvůr až nakonec do
dnešní zkrácené podoby – Vondrov. Schwarzenbergové dvůr v 18. století stavebně upravili a na
konci 19. století prošel dvůr další velmi rozsáhlou přestavbou v novogotickém stylu, jejímž
investorem byl Josef Adolf. Přestavba probíhala v letech 1895-98 pod vedením dvorního
schwarzenberského stavebního rady a architekta Ing. Jana Sedláčka, který vtiskl významné a tak
typické rysy schwarzenberské architektuře té doby.
V čele monumentálního dvora obdélného půdorysu (rozměrů 190 x 150 m) stojí mezi dvojicí stodol
pozoruhodná velká dvoupatrová budova připomínající sýpku – „komora na píci“, původně vybavená
řezacím zařízením na parní pohon. Podélné strany oddělené branami uzavírají monumentální chlévy
a stáje, čtvrtou pak obytný dům. Režné fasády budov člení sdružené lizény a pilastry nesoucí římsy a
otvory rámují šambrány vysazené z tvarovek, plochy jsou obloženy kamenem. Vondrov se stal
nejmodernějším hospodářským dvorem své doby. Do současnosti je proslulý chovem vyhlášených
schwarzenberských koní. Dvůr byl a dosud je obklopen menšími bažantnicemi a pastvinami pro
koně. Jejich uspořádání zobrazuje indikační skica stabilního katastru Zliv..
Zdroj:
ŽIŽKA, J. (2008): K podobě schwarzenberských hospodářských dvorů, Schwarzenbergové v české a
středoevropské kulturní historii. 1. vyd. České Budějovice: NPÚ.

47

48

1072 stavby

Marradasův sloup

boží muka,
výklenková
kaplička

1. pol. 17. Hluboká nad
existující
stol
Vltavou

boží muka,
výklenková
kaplička

Asi 19. stol

1073 stavby

Kaple sv. Antonína

1074 stavby

boží muka,
Kaple svaté Barbory výklenková
kaplička

Hluboká nad
existující
Vltavou

Boží muka zvaná marradasky z 1. poloviny 17. století se nacházejí na severním okraji zámeckého
parku, při cestě do Staré obory. Tvoří je kulatý sloup sestavený z tesaných kamenných kusů na
válcovém podstavci. Na hlavici sloupu je hranolový nástavec s erby, nahoře s koulí a křížkem.
Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Boží muka -. Památkový Katalog [online] [vid.
2019-09-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-674489
Drobná kaplička zasvěcená sv. Antonínu se nachází u příjezdové cesty k zámku Hluboká nad
Vltavou.
Zdroj:
MAPY.CZ, nedatováno. Kaple sv. Antonína [online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z:
https://mapy.cz/s/gedobajoze
Drobná kaplička zasvěcená sv. Barboře se nachází u příjezdové cesty k zámku Hluboká nad Vltavou.

49

50

51

1075 stavby

1076 stavby

Kostel sv. Jana
Nepomuckého

kostel

Knížecí dvůr

jiná stavba

Asi 19. stol

1844-47

1845

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
MAPY.CZ, nedatováno. Kaple sv. Barbory [online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z:
https://mapy.cz/s/hefuhekoko
Pseudogotický kostel sv. Jana Nepomuckého postavený v letech 1844–1846 knížetem ze
Schwarzenbergu. Neorientovaný kostel křížového půdorysu s polygonálním závěrem je postaven z
režného kamenného zdiva s cihelnými ostěními, v severovýchodním průčelí je hranolová věž.
Zdroj:
VYBÍRAL, Jindřich, 1999. Století dědiců a zakladatelů: architektura jižních Čech v období
historismu. Vyd. 1. Praha: Argo. ISBN 978-80-7203-205-1.
Patrový čtyřkřídlý komplex z roku 1845 je zděn z kyklopského zdiva, šambrány a římsy jsou cihelné,
vnitřní i vnější nároží jsou okosena. Typická Schwarzenberská užitková stavba.
Zdroj:
VYBÍRAL, Jindřich, 1999. Století dědiců a zakladatelů: architektura jižních Čech v období
historismu. Vyd. 1. Praha: Argo. ISBN 978-80-7203-205-1.

https://www.drobnepamat
ky.cz/node/11851

https://images.app.goo.gl/
grsXSFtaHNXJ3vd97

https://images.app.goo.gl/
5FqoAK7EnEz3ftxDA

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis

Zdroj fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na křižovatce při hlavní silnici směr České Budějovice.
Pískovcová socha v podživotní velikosti stojí na pseudogotickém podstavci.
52

1077 stavby

Socha sv. Jana
Nepomuckého u
Munického rybníka

53

1078 stavby

Barokní sýpka

54

1079 stavby

Měšťanský dům čp.
146

boží muka,
výklenková
kaplička

sýpka
vrchnostenská

1708

jiná stavba

1825

55

1080 stavby

Kaplička svatého
boží muka,
Jana Nepomuckého u výklenková
mostu přes Vltavu
kaplička

56

1081 stavby

Výklenková kaplička boží muka,
svatého Jana
výklenková
Nepomuckého
kaplička

57

58

1082 stavby

1083 stavby

Marradasův sloup

Marradasův sloup

boží muka,
výklenková
kaplička

boží muka,
výklenková
kaplička

1. pol. 18. Hluboká nad
existující
stol
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Začátek 19. Hluboká nad
existující
stol
Vltavou

Přelom 18. Hluboká nad
existující
a 19. stol Vltavou

https://images.app.goo.gl/
Zdroj:
ZTtz8Uz8LZUiwBxx8
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Socha sv. Jana Nepomuckého -. Památkový
Katalog [online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jananepomuckeho-678614
Barokní sýpka se nachází v centru staré části obce Hluboká nad Vltavou vedle kostela Sv. Jana
Nepomuckého. Jde o třípatrovou budovu s valbovou střechou a s fasádou členěnou lisénovými rámy.
Jedná se o pohledově významnou stavbu, která byla dříve součástí velkostatku.
Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Sýpka -. Památkový Katalog [online] [vid. 201909-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/sypka-693050
Měšťanský dům se nachází v podhradí u příjezdové cesty k zámku Hluboká, v ulici Podskalí. Jedná
se o jednopatrový dům s valbovou střechou s prvky rokokového dekorastismu. Dům sloužil
Schwarzenberské lesní správě.
Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Měšťanský dům -. Památkový Katalog [online]
[vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-677434
Kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému u starého mostu do Zámostí. Má formu štíhlé, neobvykle
převýšené kaple. V průčelí má půlkruhově zaklenutou niku, v níž je umístěna polychromovaná
plastika světce.
Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého -.
Památkový Katalog [online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z: Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/vyklenkova-kaple-se-sochou-sv-jana-nepomuckeho-18843267
Drobná výklenková kaple, která stála u silnice na Kostelec. V roce 2014 byla rozebrána z důvodu
stavby mostu a poblíž původního místa byla postavena nová.
Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého -.
Památkový Katalog [online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/vyklenkovakaple-sv-jana-nepomuckeho-18256977
Boží muka Marradasova jsou datována do roku 1636. Tvarem odpovídají jiným podobným sloupům
na Hlubocku. Jedná se o formu válcovitého sloupu, který mý na hlavici hranolový nástavec,
odstupňovaně ukončený s koulí a dvouramenným kovovým křížem.

1636

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Boží muka marradaská -. Památkový Katalog
[online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-marradaska-702134
Boží muka Marradasova jsou datována do roku 1636. Tvarem odpovídají jiným podobným sloupům
na Hlubocku. Jedná se o formu sloupu, který má na vrchopu čtyřboký hranol s vpadlými poli, s
římsou a stříškou s koulí a křížkem.

1636

Hosín

existující

Zdroj:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, nedatováno. Boží muka Marradasova -. Památkový Katalog
[online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-marradasova680706

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

59

1084 stavby

Název

Dvůr Nová Obora

Znak

ostatní stavba

Datace

-

Katastrální
území

Stav

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Popis
Dvůr u Nové obory (něm. Mayerhof Neu Thiergarten)
Hospodářský dvůr situovaný východně od osady Opatovice. S osadou jej spojovala
cesta lemovaná dubovou alejí. V jihovýchodní části dvora byla užitková zahrada s centrálním
vodním prvkem a symetrickou obdélníkovou dispozicí
Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního
katastru 1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Seník v jihozápadní části Podskalské louky byl lokální dominantou a dotvářel romantizující prostředí
Podskalské louky

60

61

62

63

64

1085 stavby

49

51

52

53

pohledový
horizont

pohledový
horizont

pohledový
horizont

pohledový
horizont

Zděný seník na
Podskalské louce

Pohledový horizont
Malý kameník Velký Kameník

Pohledový horizont
Krásný Buk - Na
kopaninách

Pohledový horizont
Kánín - místní

Pohledový horizont
Lišovského práhu

dvůr

nadmístní
pohledový
horizont

místní
pohledový
horizont

místní
pohledový
horizont

nadmístní
pohledový
horizont

-

-

-

-

-

Hluboká nad
existující
Vltavou

-

-

-

-

existující

existující

existující

existující

Zdroj:
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního
katastru 1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Pohledový horizont Malý kameník - Velký Kameník
Zdroj:
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
ČÚZK©, 2016a. Mapová služba WMS - DMR 4G [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service
=WMS
ČÚZK©, 2016b. ZABAGED® - polohopis [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/
Pohledový horizont Krásný Buk - Na kopaninách
Zdroj:
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
ČÚZK©, 2016a. Mapová služba WMS - DMR 4G [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service
=WMS
ČÚZK©, 2016b. ZABAGED® - polohopis [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/
Pohledový horizont Kánín - místní
Zdroj:
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
ČÚZK©, 2016a. Mapová služba WMS - DMR 4G [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service
=WMS
ČÚZK©, 2016b. ZABAGED® - polohopis [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/
Pohledový horizont Lišovského práhu
Zdroj:
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
ČÚZK©, 2016a. Mapová služba WMS - DMR 4G [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service
=WMS
ČÚZK©, 2016b. ZABAGED® - polohopis [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis
Pohledový horizont Ostrožny zámku Hluboká

65

66

67

54

55

85

pohledový
horizont

pohledový
horizont

plošné části
historické
kulturní krajiny

Pohledový horizont
Ostrožny zámku
Hluboká

Pohledový horizont
Holého vrchu

Stará Obora

místní
pohledový
horizont

místní
pohledový
horizont

obora,
bažantnice

-

-

1771

-

-

existující

existující

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
ČÚZK©, 2016a. Mapová služba WMS - DMR 4G [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service
=WMS
ČÚZK©, 2016b. ZABAGED® - polohopis [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/
Pohledový horizont Holého vrchu
Zdroj:
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
ČÚZK©, 2016a. Mapová služba WMS - DMR 4G [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service
=WMS
ČÚZK©, 2016b. ZABAGED® - polohopis [online]. 2016. B.m.: Český úřad zeměměřičský a
katastrální. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/
Stará obora se nachází na levém břehu řeky. Územně sahá od zámku Hluboká nad Vltavou až k obci
Purkavec a západní hranice sahá téměř k historické cestě spojující Hlubokou s Týnem nad Vltavou.
První zmínka o staré oboře pochází z roku 1480 z urbáře hlubockého panství za dob vlády Ondřeje
Ungnada ze Suneku. Obora byla vybudována i na části území, kde se nacházelo pravěké hradiště.
Velkého územního rozmachu, budování oplocení, mysliveckých zařízení a mysliveckých objektů se
obora dočkala až po koupi panství rodem Schwarzenberků po roce 1661. Tyto práce byly dokončeny
v roce 1771 a územní rozloha se do současnosti prakticky nezměnila. Celá obora byla oplocena
zděnými pilíři s 3-3,5 metrů velkými rozestupy, mezi které se zasouvaly dřevěné fošny. Oplocení
bylo doprovázeno systémem záskoků, který umožňoval zvěři dostat se do obory ale již ne ven.
Zdroj:
TUMA, D. (2017). Schwarzenbergská lovecká zařízení. In: Schwarzenbergcoviště v Českých
Budějovicích, s. 106–119. ISBN 978-80-85033-79-3. TUMA, D. (2012): Archeologie novověkých
obor. Plzeň,. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fa
Nová obora, zvaná také jako Poněšická, byla založena v letech 1853 – 1854. Již dříve zde však
existovala tzv. Malá Poněšická obora uvedená v urbáři panství v roce 1628 nebo srnčí a zaječí
obůrky uváděné v urbáři z roku 1681. Sloužila především k chovu jelení a mufloní zvěře.
Současná rozloha obory je 1643 hektarů a slouží převážně k chovu jelenů, srnčí a černé zvěře.

68

86

plošné části
historické
kulturní krajiny

Poněšická Obora

obora,
bažantnice

1853-1854

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
TUMA, D. (2017). Schwarzenbergská lovecká zařízení. In: Schwarzenbergská krajina Hlubocka a
Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích, s. 106–119. ISBN 978-80-85033-79-3. TUMA, D. (2012): Archeologie novověkých
obor. Plzeň,. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta
filozofická LS HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, nedatováno. Obora Poněšice. LS Hluboká nad
Vltavou [online] [vid. 2019-09-06]. Dost

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

69

87

plošné části
historické
kulturní krajiny

Název

Krajinářský park u
zámku Hluboká

Znak

historická
zahrada, park

Datace

1837-1842

Katastrální
území

Stav

Hluboká nad
existující
Vltavou

Popis
Krajinářský park okolo zámku Hluboká začal vznikat v první polovině 19 století. Nejprve byly
odstraněny fortifikační stavby v okolí zámku, především na místě podhradního dvora a přilehlých
polí, v duchu tudorské novogotiky, stylu přestavby zámku. Prací na nově vznikajícím parku byl
poveřen Gervasius Immelin, jehož vystřídal Theodor Rehder a nakonec dílo dokončil Rudolf Vácha
v letech 1854-1864. Park se vyznačoval bohatstvím pěstovaných dřevin, což dokládá katalog z roku
1865, který obsahuje několik stovek položek domácích i introdukovaných druhů, ale také okrasných
odrůd. Zároveň má spoustu prvenství v introdukci dřevin např. z Ameriky. V roce 1970 byl park
obnovován podle návrhu Ivo Hofmana při spolupráci Jana Onřeje a Miloše Beránka. Posléze byla
podle V. Hrubé obnovována krajinářská úprava. Z početných dřevin pěstovaných ve školkách a
sklenících zbylo velmi málo.
Zdroj:
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Bažantnice Borek byla sitována jihozápadně od loveckého zámku Ohrada. Na speciální mapě panství
Hluboká nad Vltavou z roku 1827 je vidět téměř obdélníkový tvar bažantnice Borek s pravidelným
uspořádáním remízků. Severní částí protéká Bezdrevský potok.

70

71

72

88

plošné části
historické
kulturní krajiny

Bažantnice Borek

obora,
bažantnice

91

plošné části
historické
kulturní krajiny

Poříčská louka

historická
zahrada, park

92

plošné části
historické
kulturní krajiny

Kruhový ostrov

ostrov

1772

kolem 1786

kolem 1786

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Zdroj:
KOBLASA, Pavel, 2017. Schwarzenbergské myslivny a hájovny na panstvích Třeboň a luboká. In:
Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. České Budějovice: Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 120–131. ISBN 978-8085033-79-3. Virtualní mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. [c
Areály Podskalské a Poříčské louky byly kompozičně přímo propojeny se zámkem pohledovými
vazbami a přístupovou alejí. Tyto kompozice vznikly v místě původního Podskalského a Poříčského
rybníka, založených již za vlády rodu Pernštějnů v první polovině 15. stol. Podskalský rybník byl
zrušen v r. 1770. V jižní části navazuje krajinářsky upravená louka po bývalém Poříčském rybníku, z
níž jsou průhledy především na ostroh se zámkem a dříve i na lovecký zámek Ohrada. Krajinářská
kompozice se plynule rozšířuje přes šíji mezi rybníky Muninským a Zvolenovem, kolem loveckého
zámku Ohrada a dále k hospodářskému dvoru Vondrov. V polovině 20.století vzniklo na Podskalské
louce dostihové závodiště, které zaniklo až v 90. letech při budování golfového areálu, který je zde
do současnosti.
Zdroj:
KOVÁŘ, D., KOBLASA, P. (1997): Město jménem Hluboká. Rudolfov: Jelmo. 176 s., [8] s. barev.
obr. příl. Drobnosti českého jihu; sv. 7. ISBN 80-238-1619-5.
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Kruhový ostrov z dřevin byl sitován uprostřed přímého vodního kanálu, který protínal Podhrázskou
louku a byl součástí klasicistní kompozice. Kanál, stejně jako ostrov, byl lemován stromořadím,
zřejmě topolovým. Ostrov detailně zobrazuje Indikační skica stabilního katastru Hluboká nad
Vltavou z roku 1827 – značky stromové vegetace a znázornění druhového složení dřevin v
rondelech, které jsou tvořeny listnatými i jehličnatými dřevinami.
Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Indikační skica
stabilního katastru. (ČÚZK, [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: https://archivnimapy .cuzk.cz

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis
Parkově upravená část ve Staré oboře se solitérními stromy a skupinami stromů. Původní lokalita
osady Zlatěšovice.

73

93

74

96

75

97

76

98

77

78

99

100

plošné části
historické
kulturní krajiny

plošné části
historické
kulturní krajiny
plošné části
historické
kulturní krajiny
plošné části
historické
kulturní krajiny
plošné části
historické
kulturní krajiny

plošné části
historické
kulturní krajiny

Zlatěšovické údolí

Idealizovaná
krajina

-

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zvolenská louka

Idealizovaná
krajina

po 1842

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zvolenská louka navazuje na krajinářské úpravy Podskalksé a poříčské louky po roce 1848.

Okolí zámku Ohrada

Idealizovaná
krajina

po 1842

Hluboká nad
existující
Vltavou

Idealizovaná krajina v okolí Munického rybníka.

Okolí statku
Vondrov

Idealizovaná
krajina

po 1842

Hluboká nad
existující
Vltavou

Idealizovaná krajina ve stylu ferme ornée - okrasného statku.

Západní břehy
Idealizovaná
Munického rybníka a
krajina
Munický rybník

po 1842

Hluboká nad
existující
Vltavou

Louka u Opatovic navazuje na krajináčské úpravy Podskalské a Poříčské louky po roce 1842.

Louka u Opatovic

Idealizovaná
krajina

po 1842

Opatovice

existující

Zdroj:
ČAPEK, Ladislav, 2011. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé
středověké vesnice. 36(2), 351–372. ISSN 0231-5823 , 2336-4386.
TUMA, D. (2017). Schwarzenbergská lovecká zařízení. In: Schwarzenbergská krajina Hlubocka a
Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých

Před rokem 1790 byla na Podskalské louce založena velmi jednoduchá, ale velkorysá klasicistní
kompozice – plocha louky byla severojižním směrem rozpůlena kanálem lemovaným promenádami s
alejí. Uprostřed se nacházel kruhový ostrov z dřevin, který promenády s kanálem a alejemi
obkružovaly. Ve středu obou částí louky byly vysazené stromové rondely z dubu letního. Práce na
krajinářských úpravách řídila sama kněžna Eleonora. V roce 1848 byla barokní/klasicistní
kompozice na Podskalské louce upravena v krajinářském stylu. Dochovaná dispozice Podskalské a
Poříčské louky dokládá vliv významných anglických krajinářů Lancelota Browna (1716-1783) a
Humphry Reptona (1752-1818), který byl na Hlubocku reprezentován jejich zastáncem Theodorem
Heinrichem Rehderem. Vytvořené kompozice byly založeny na principu jednoduchosti a stylové
čistoty. Důraz byl kladen na použití původních nebo zdomácnělých dřevin a respektování či jen
utilitární úpravy místního terénu.V kompozici byly využity i architektonické dominanty v okolí:
zámek, město, úřednický dům (Fr. Beer 1843-46), kostel sv. J. Nepomuckého (Fr. Beer 1844-47),
zámeček Ohrada (P.I. Bayer 1708-1713). Jediná dominanta nacházející se přímo v areálu je seník
v tzv. schwarzenbergském slohu od D.Deworezkého z roku 1862.
Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

79

101

plošné části
historické
kulturní krajiny

Název

Podskalská louka

Znak

historická
zahrada, park

Datace

po 1842

Katastrální
území

Stav

Hluboká nad
existující
Vltavou

Popis
Před rokem 1790 byla na Podskalské louce založena velmi jednoduchá, ale velkorysá klasicistní
kompozice – plocha louky byla severojižním směrem rozpůlena kanálem lemovaným promenádami s
alejí. Uprostřed se nacházel kruhový ostrov z dřevin, který promenády s kanálem a alejemi
obkružovaly. Ve středu obou částí louky byly vysazené stromové rondely z dubu letního. Práce na
krajinářských úpravách řídila sama kněžna Eleonora. V roce 1848 byla barokní/klasicistní
kompozice na Podskalské louce upravena v krajinářském stylu. Dochovaná dispozice Podskalské a
Poříčské louky dokládá vliv významných anglických krajinářů Lancelota Browna (1716-1783) a
Humphry Reptona (1752-1818), který byl na Hlubocku reprezentován jejich zastáncem Theodorem
Heinrichem Rehderem. Vytvořené kompozice byly založeny na principu jednoduchosti a stylové
čistoty. Důraz byl kladen na použití původních nebo zdomácnělých dřevin a respektování či jen
utilitární úpravy místního terénu. V kompozici byly využity i architektonické dominanty v okolí:
zámek, město, úřednický dům (Fr. Beer 1843-46), kostel sv. J. Nepomuckého (Fr. Beer 1844-47),
zámeček Ohrada (P.I. Bayer 1708-1713). Jediná dominanta nacházející se přímo v areálu je seník
v tzv. schwarzenbergském slohu od D.Deworezkého z roku 1862. Zdroje: EHRLICH, Marek, 2017.
Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In: Schwarzenbergská krajina
Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v
Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3. PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B.
(ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-807277-279-7. PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd.
Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
Dominanty obecně jsou objekty, které vizuálně opanují okolní krajinu a vstupují jako pointa do
komponovaných pohledů. Malý Kameník (531 m n.m.) se projevuje v pohledovém propojení Staré
Obory (1766-1771) z vrcholu Malý Kameník průsekem na velkou věž zámku.

80

76

krajinná
dominanta

Malý Kameník

dominanta
pozitivní

-

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Dominanty obecně jsou objekty, které vizuálně opanují okolní krajinu a vstupují jako pointa do
komponovaných pohledů. Velký Kameník (575 m n.m.) se projevuje v širším okolí komponované
krajiny Hlubocka. Tvoří koncový bod průseku od myslivny a dvora Stará Obora.

81

82

77

78

krajinná
dominanta

krajinná
dominanta

Velký Kameník

Jelení Vrch

dominanta
pozitivní

dominanta
pozitivní

-

-

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Jelení Vrch je dominantní kopec při pohledu z Podskalské louky.
Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis
Kostel sv. Petra a Pavla v Hosíně leží na výraznem hřbetu a dominuje širokému okolí.

83

79

krajinná
dominanta

Kostel sv. Petra a
Pavla

dominanta
pozitivní

1899

Hosín

existující

Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Dominanty obecně jsou objekty, které vizuálně opanují okolní krajinu a vstupují jako pointa do
komponovaných pohledů. Zámek Hluboká je nejvýraznější dominantou esteticky kultivované krajiny
Hlubocka. Působí svým umístěním na vyvýšené ostrožně, hmotou a kontrastní bílou barvou.

84

80

krajinná
dominanta

Zámek Hluboká

dominanta
pozitivní

1840-1857

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Lovecký zámek Ohrada není dominantou, ale akcentem. Akcent je místní dominantou, jejichž
vizuální dosah je v rámci celku silně redukován.

85

86

87

81

krajinná
dominanta

Lovecký zámek
Ohrada

dominanta
pozitivní

82

krajinná
dominanta

Kostel sv. Jana
Nepomuckého

83

krajinná
dominanta

dominanta
Úřednický dům starý
pozitivní

dominanta
pozitivní

1708-1713

Hluboká nad
existující
Vltavou

1844-47

Hluboká nad
existující
Vltavou

1845

Hluboká nad
existující
Vltavou

Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Kostel sv. Jana Nepomuckého je součástí veduty města Hluboká nad Vltavou.
Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Úřednický dům starý je výraznou stavbou na úpatí ostrožny a projevuje se ve vedutě města Hluboká
nad Vltavou.
Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

Zdroj fotografie

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Popis

Zdroj fotografie

Jádrová oblast esteticky kultivované krajiny Hlubocka je tvořena zámeckou zahradou Hluboká,
Podskalskou loukou a segmenty idealizované krajiny, kterou představují Poříčská louka, Zvolenská
louka (Ve starém), okolí Ohrady, louka u Opatovic, Zlatěšické údolí, břehové partie západního břehu
Minického rybníka, okolí Vondrova s loukami a pastvinami a přilehlými bažantnicemi.

88

89

90

91

92

4

21

567

568

555

jádrová oblast
historické
kulturní krajiny

Jádrová oblast
historické kulturní
krajiny

jádrová oblast
historické
kulturní krajiny

hranice
hranice zájmové Esteticky kultivovaná
zájmové
lokality
krajina Hlubocka
lokality

doprovodná
zeleň

doprovodná
zeleň

Pás dřevin
vymezující prostor
Podskalské louky

doprovodná
zeleň

Doprovodná zeleň
doprovodná
dubového rondelu na
zeleň
Podskalské louce

kompoziční linie Klasicistní torijzubec kompoziční
a kompoziční
(patte d'oie) od dvora linie vedlejší
vazby
Křesína
zaniklá

-

-

1842

po 1786

před 1790

Hluboká nad
Vltavou

Hluboká nad
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Zdroj:
EHRLICH, Marek, 2017. Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Zájmová lokalita má rozlohu 77,4 km2 a zasahuje do těchto katastrálních území:
Dasný, Vlkov u Drahotěšic, Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Munice, Dobřejovice u Hosína,
Hosín, Hrdějovice, Chotýčany, Kostelec, Líšnice u Kostelce, Poněšice, Olešník, Purkarec, Vitín,
Zahájí u Hluboké nad Vltavou, Zliv u Českých Budějovic
Zdroj:
ARCDATA PRAHA, 2019. Administrativní členění České republiky [online]. [Služba WMS].
Dostupné z:
https://ags.arcdata.cz/arcgis/rest/services/OpenData/AdministrativniCleneni_v12/MapServer
Pás dřevin kompozičně vymezující prostor v jihozápadní části Podskalské louky.
Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Doprovodná zeleň doplňující dubové rondely. Dubové rondely byly součástí klasicistní kompozice
Podskalské louky v roce 1786 a jsou zřetelné na všech mapách až do současnosti.
Zdroj:
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (ed.) (2004): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-279-7.
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního katastru
1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Archiválie Ústředního
archivu zeměměřictví a
Klasicistní torijzubec (patte d'oie) od dvora Křesína zdůrazněná stromořadím. Zdroj: PAVLÁTOVÁ,
katastru. Císařské
M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a
povinné otisky stabilního
krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7.
katastru 1:2 880 – Čechy
2017 a 18. - 19. října 2017
© Český úřad
zeměměřický a katastrální

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID

Název

Znak

Datace

Katastrální
území

Stav

Hluboká nad
existující
Vltavou

nedatováno

Hluboká nad
existující
Vltavou

Vizuální vazba Malý kamenník - zámek Hluboká. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004):
Mapová služba WMS Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe.
ZM 10
415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

558

94

559

kompoziční linie Vizuální vazba Malý
kompoziční
a kompoziční
kamenník - zámek
vazba hlavní
vazby
Hluboká

560

kompoziční linie Vizuální vazba
a kompoziční
Zámek Hluboká vazby
dvůr Nová obora

kompoziční
vazba hlavní

nedatováno

Hluboká nad
existující
Vltavou

561

kompoziční linie Kompoziční vazba
a kompoziční
Zámek Ohrada vazby
Zámek Hluboká

kompoziční
vazba hlavní

před1790

Hluboká nad
existující
Vltavou

97

98

99

100

101

Archiválie Ústředního
archivu zeměměřictví a
katastru. Císařské
povinné otisky stabilního
katastru 1:2 880 – Čechy
© Český úřad
zeměměřický a katastrální

nedatováno

93

96

Zdroj fotografie

Osa dvůr Stará obora - Velký kameník. Dosud zachovaná přímá linie zdůrazněná alejí a průsekem.
Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní
průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

kompoziční linie
Osa dvůr Stará obora kompoziční
a kompoziční
- Velký kameník
linie vedlejší
vazby

95

Popis

Vizuální vazba Zámek Hluboká - dvůr Nová obora. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M.
(2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu :
Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října
2017
Kompoziční vazba Zámek Ohrada - Zámek Hluboká. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M.
(2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu :
Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října
2017

Mapová služba WMS ZM 10

Mapová služba WMS ZM 10

Archiválie Ústředního
archivu zeměměřictví a
Zaniklá kompoziční vazba Dvůr Křesín - Zámek Hluboká. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M.
katastru. Císařské
(2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu :
povinné otisky stabilního
Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října
katastru 1:2 880 – Čechy
2017
© Český úřad
zeměměřický a katastrální

563

kompoziční linie Zaniklá kompoziční kompoziční
a kompoziční
vazba Dvůr Křesín - vazba hlavní
vazby
Zámek Hluboká
zaniklá

564

kompoziční linie Kompoziční vazba
a kompoziční
Dvůr Vondrov vazby
Zámek Hluboká

kompoziční
vazba hlavní

nedatováno

565

kompoziční linie
Zaniklá osa na
a kompoziční
Podskalské louce
vazby

kompoziční
linie vedlejší
zaniklá

1790

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

567

kompoziční linie Vizuální vazba
a kompoziční
zámek Hluboká
vazby
kostel v Hosíně

kompoziční
vazba hlavní

1900

Hluboká nad
existující
Vltavou

Vizuální vazba zámek Hluboká kostel v Hosíně. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004):
Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe.
415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

Mapová služba WMS ZM 10

568

kompoziční linie Osa s alejí mířící na
a kompoziční
centrální osu z.
vazby
Ohrada

kompoziční
linie hlavní

Hluboká nad
před 1790
existující
Vltavou

Osa s alejí mířící na centrální osu z. Ohrada. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004):
Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe.
415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

Mapová služba WMS ZM 10

nedatováno

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

Hluboká nad
existující
Vltavou

Kompoziční vazba Dvůr Vondrov - Zámek Hluboká. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M.
(2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Mapová služba WMS Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října ZM 10
2017
Přehledná mapa panství
Hluboká nad Vltavou.
Podskalská a Poříčská
louka s širokým okolím
zachyceny na mapě z r.
1826. In: Virtualní
Zaniklá osa na Podskalské louce. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky mapová sbírka Chartaejižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978- Antiquae.cz [online].
80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Zdiby: Výzkumný ústav
geodetický, topografický
a kartografický, v.v.i. [cit.
2019-08-20]. Dostupné z:
http://chartaeantiquae.cz/cs/maps/4025
1

Číslo Object
Vrstva
Prvku ID
102

569

Název

kompoziční linie Pohledová vazba
a kompoziční
Zámek Hluboká - 2
vazby
rondely

Znak
kompoziční
vazba vedlejší

103

571

kompoziční linie
kompoziční
Zaniklá pohledová
a kompoziční
vazba vedlejší
vazba Zámek - seník
vazby
zaniklá

104

572

kompoziční linie
Pohledová vazba
a kompoziční
Zámek - Jelení vrch
vazby

Datace

Katastrální
území

Stav

Hluboká nad
před 1790
existující
Vltavou

1842

kompoziční
vazba vedlejší

nedatováno

Pohledová vazba Zámek - Jelení vrch. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a
Mapová služba WMS parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN
ZM 10
978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

rušivé jevy

Rovzvodna VVN

rušivý jev

106

83

rušivé jevy

VVN

rušivý jev

nedatováno

Hluboká nad
existující
Vltavou

107

84

rušivé jevy

Průmyslový areál u
dvora Křesín

rušivý jev

nedatováno

Hluboká nad
existující
Vltavou

solitérní strom

1842

Mapová služba WMS ZM 10

Hluboká nad
existující
Vltavou

82

108

Pohledová vazba Zámek Hluboká - 2 rondely. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004):
Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe.
415 s. ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017

Hluboká nad
zaniklý
Vltavou

105

Solitérní stromy a
skupiny na
Podskalské louce

Zdroj fotografie

Archiválie Ústředního
archivu zeměměřictví a
Zaniklá pohledová vazba Zámek - seník. Zdroj: PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady katastru. Císařské
a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s.
povinné otisky stabilního
ISBN 978-80-902910-6-5. Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
katastru 1:2 880 – Čechy
© Český úřad
zeměměřický a katastrální

Hluboká nad
nedatováno
existující
Vltavou

bodové části
95-122 historické
kulturní krajiny

Popis

Hluboká nad
existující
Vltavou

Rovzvodna VVN spolu s vedením vysokého napětí negativně ovlivňuje dálkové pohledy na zámek
Hluboká (např. ze silnice I/20 České Budějovice - Písek). Zdroj: Terénní průzkum ve dnech 24. - 26.
7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Vedení vysokého napětí negativně ovlivňuje dálkové pohledy na zámek Hluboká (např. ze silnice
I/20 České Budějovice - Písek). Zdroj: Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října
2017
Průmyslový areál u dvora Křesín se rozšiřuje do míst bývalé klasicistní kompozice Křesínského
dvora. Zdroj: Terénní průzkum ve dnech 24. - 26. 7. 2017 a 18. - 19. října 2017
Solitérní stromy jsou v ploše buď samostatně, nebo v několika skupinkách. Dle tradice sama kněžna
Eleonora signalizovala vlajkou z okna zámecké veže, kde mají být jednotlivé skupinky po loukách
rozmístěny. Krajinářské úpravy Podskalské louky začaly v roce 1842. Mapa zachycuje jedince, kteří
byli lokalizováni na leteckých snímcích z roku 1953 a zachovali se dodnes.
Zdroj:
EHRLICH, Marek, (2017): Zahradní a krajinářská tvorba na panstvích Hluboká a Třeboň. In:
Schwarzenbergská krajina Hlubocka a Třeboňska. České Budějovice: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, s. 56–67. ISBN 978-80-85033-79-3.
PAVLÁTOVÁ, M., EHRLICH, M. (2004): Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nebe. 415 s. ISBN 978-80-902910-6-5.
KUTHAN, J. (2001): Aristokratická sídla období romantismu a historismu. 1. vyd. Praha: Akropolis.
333 s. ISBN 80-7304-003-4
REPTON, Humphry, (1840): The landscape gardening and landscape architecture of ... Humphry
Repton.
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.
CENIA - NARODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST, (1952): Kontaminovaná
místa [online] [vid. 2019-09-06]. Dostupné z: https://kontaminace.cenia.cz/

