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Seznam zkratek
a.s.

Akciová společnost

ČB

České Budějovice

ČEZ

České energetické závody

ČR

Česká republika

ČSAV

Československá akademie věd

ČSÚ

Český statistický úřad

k.ú.

Katastrální území

LV

List vlastnictví

MAS

Místní akční skupina

NPÚ

Národní památkový ústav

NZM

Národní zemědělské muzeum

ONV

Okresní národní výbor

o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

ROP JZ

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SJM

Společné jmění manželů

s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

st. p.

Stavební parcela

ÚSKP ČR

Ústřední seznam kulturních památek České republiky

ZM

Zastupitelstvo města

ZO ČSOP

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
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ÚVOD
Studie využití kulturního dědictví Hlubocko - Lišovska byla zpracována v období od června
2009 do ledna 2010 v rámci opatření Programu rozvoje venkova České republiky
zaměřeného na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. se nachází množství nemovitých
památek, z nichž pouze některé jsou využívány v cestovním ruchu a jsou zachovány pro
další generace. Některé památky jsou v kritickém stavu a hrozí jejich zánik. Většina památek
je ve vlastnictví obcí nebo církví, které mají omezené finanční prostředky na jejich
rekonstrukci a mají nedostatečné zkušenosti se získáváním investorů nebo mecenášů pro
konkrétní záměry záchrany památek.
Nejvíce nemovitých památek se nachází na územním obvodu města Hluboká nad Vltavou
(celkem 89, z toho v katastru Hluboké nad Vltavou 37, v katastru Bavorovic 15) 1, proto se
město rozhodlo realizovat tento projekt, který zmapuje všechny kulturní památky a další
významné kulturní dědictví v regionu a navrhne možná řešení jejich využití pro rozvoj území.
Obsahem studie využití kulturního dědictví je popis současného stavu památek a návrh jejich
využití, což bude také sloužit jako nabídka (podklad) pro případné investory.
Dalším výstupem je soupis kulturního dědictví a mapa kulturních památek v regionu, které
dosud nebyly vytvořeny.
Shrnutí údajů o projektu:
Název projektu

Studie využití kulturního dědictví Hlubocka - Lišovska

Název MAS

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Název Fiche

3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Název opatření

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Název záměru

a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova

Shrnutí údajů o žadateli:
Název žadatele

Město Hluboká nad Vltavou

Sídlo žadatele

Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ

00244899

Základní přehled činností žadatele, které mají vztah k projektu:
Město Hluboká nad Vltavou je územní samosprávnou jednotkou v souladu s § 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

1

Zdroj: www.npu.cz
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Hlavním úkolem města je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných
právních předpisech.
Dle výpisu z rejstříku ekonomických subjektů má město Hluboká nad Vltavou zapsané
následující činnosti:
§
§
§
§
§
§
§
§

všeobecné činnosti veřejné správy
výstavba bytových a nebytových budov
elektrické instalace
činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
výroba ostatních elektrických zařízení
shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
překladatelské a tlumočnické činnosti

Projekt je zaměřen především na tyto cílové skupiny:
§
§
§
§
§
§

zástupce veřejné správy dotčeného území
vlastníky kulturního dědictví
potenciální investory
návštěvníky oblasti
obyvatele dotčeného území
odbornou veřejnost

Studie využití kulturního dědictví, soupis a mapa kulturních památek v regionu jsou
prospěšné zejména pro všechny subjekty a osoby, které vlastní kulturní památky (návrhy
jejich využití, podklad pro rozvoj území apod.) a které mají zájem o kulturní dědictví
(poznávací turistika, odborná veřejnost aj.). Pokud díky projektu dojde k rekonstrukci
kulturních památek, na které studie upozornila, hlavní prospěch bude pro budoucí generace
v jejich zachování.
Všechny výstupy projektu budou k dispozici na internetu a mapa vytištěná v nákladu 1 000
ks bude distribuována mezi návštěvníky oblasti, proto je předpokládaná míra využití 100 %.
Realizace navrženého využití kulturního dědictví se nedá kvalifikovaně odhadnout, protože
nezávisí pouze na městu Hluboká nad Vltavou.
Projekt je inovativní tím, že vznikne ojedinělá studie, která bude nabízet atraktivní využití
kulturního dědictví regionu s důrazem na cestovní ruch. Projekt bude základním kamenem
pro rozvoj regionu prostřednictvím bohatého kulturního dědictví a podkladem pro vlastní
investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocováním a využitím památek. Po realizaci
tohoto projektu se dá očekávat větší zájem ze strany vlastníků a investorů o péči a využití
kulturního dědictví. Navržené využití památek bude v souladu s principy trvale udržitelného
rozvoje.
Projekt má synergický efekt, protože bude prezentovat nabídku kulturního dědictví celého
území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. (soupis a mapa kulturních památek),
nejenom jednotlivé památky.
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Projekt je inovativní také víceodvětvovým prováděním projektu založeným na součinnosti
mezi subjekty z různých odvětví místního hospodářství. Vlastníky památek jsou obce, církve,
podnikatelé a další subjekty, kteří se budou na projektu podílet a využívat jeho výstupy.
Konkrétními činnostmi, které budou realizovány jako způsobilé výdaje, jsou:
§ Vypracování studie využití kulturního dědictví
§ Vypracování soupisu kulturního dědictví a mapy kulturních památek v regionu
§ Historický průzkum k zajištění potřebných podkladů (především pořízení fotodokumentace)
souvisejících s realizací projektu
§ Publikační činnost - tisk mapy kulturních památek v regionu
Projekt bude realizován na celém území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.,
a tedy v následujících 18 obcích:
§ Adamov, PSČ 373 71, okres České Budějovice, k. ú. Adamov u Českých Budějovic
§ Borek, PSČ 370 10, okres České Budějovice, k. ú. Borek u Českých Budějovic
§ Hluboká nad Vltavou, PSČ 373 41, okres České Budějovice, k. ú. Bavorovice, Hluboká
nad Vltavou, Hroznějovice, Jaroslavice u Kostelce, Jeznice, Kostelec, Líšnice u Kostelce,
Munice, Poněšice, Purkarec
§ Hosín, PSČ 373 41, okres České Budějovice, k. ú. Hosín, Dobřejovice
§ Hrdějovice, PSČ 373 61, okres České Budějovice, k. ú. Hrdějovice, Opatovice
§ Hůry, PSČ 373 71, okres České Budějovice, k. ú. Hůry
§ Hvozdec, PSČ 373 72, okres České Budějovice, k. ú. Hvozdec u Lišova
§ Chotýčany, PSČ 373 62, okres České Budějovice, k. ú. Chotýčany
§ Jivno, PSČ 373 71, okres České Budějovice, k. ú. Jivno
§ Libín, PSČ 373 73, okres České Budějovice, k. ú. Libín, Spolí
§ Libníč, PSČ 373 71, okres České Budějovice, k. ú. Libníč
§ Lišov, PSČ 373 72, okres České Budějovice, k. ú. Červený Újezdec, Dolní Miletín, Dolní
Slověnice, Horní Miletín, Horní Slověnice, Hůrky u Lišova, Kolný, Levín u Lišova, Lhotice u
Českých Budějovic, Lišov, Velechvín, Vlkovice
§ Rudolfov, PSČ 373 71, okres České Budějovice, k. ú. Rudolfov, Hlinsko
§ Ševětín, PSČ 373 63, okres České Budějovice, k. ú. Ševětín
§ Štěpánovice, PSČ 373 73, okres České Budějovice, k. ú. Štěpánovice u Č. Budějovic
§ Úsilné, PSČ 370 10, okres České Budějovice, k. ú. Úsilné
§ Vitín, PSČ 373 63, okres České Budějovice, k. ú. Vitín
§ Zvíkov, PSČ 373 72, okres České Budějovice, k. ú. Zvíkov u Lišova
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Návrh využití kulturního dědictví v cestovním ruchu vychází mimo jiné také z tras stávajících
a plánovaných cyklistických stezek v oblasti. Nadace Jihočeské cyklostezky nabízí
víkendové tipy na výlet.
Většina výše zmíněných obcí se nachází na trase nebo poblíž stezky České Budějovice –
Lišov – Hluboká nad Vltavou – Dubné – Římov – České Budějovice (viz obrázek 1).
Obrázek 1

ČB – Lišov – Hluboká nad Vltavou – Dubné – Římov – ČB

Zdroj: www.jihoceske-cyklostezky.cz
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Okolím Hluboké nad Vltavou prochází další cyklistická trasa, vedoucí z Tábora do Hluboké
nad Vltavou (viz obrázek 2).
Obrázek 2

Tábor – Hluboká nad Vltavou

Zdroj: www.jihoceske-cyklostezky.cz
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Hluboká nad Vltavou je rovněž součástí trasy Dolní Dvořiště – Hluboká nad Vltavou. Podél
toku Vltavy je plánována další cyklistická stezka, která by zajistila lepší dostupnost památek
především v okolí města Hluboká nad Vltavou (viz obrázky 3 a 4).
Obrázky 3 a 4

Dolní Dvořiště – Hluboká nad Vltavou; Vltavská cyklistická stezka

Zdroj: www.jihoceske-cyklostezky.cz
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Území okolo města Hluboká nad Vltavou je protkáno dalšími kratšími úseky cyklistických
stezek. Jednou z nich je cyklostezka Ohrada - Česká Budějovice vedoucí k zoologické
zahradě a loveckému zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, otevřená v roce 2005. Trasa
odbočuje z Vltavské cyklistické stezky mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi.
Stezka nazvaná jako Ohradská začíná v obci Bavorovice, která se nachází na 3. km
Vltavské cyklostezky vedoucí z Hluboké nad Vltavou do krajského centra České Budějovice.
Ačkoli nová stezka není dlouhá (měří pouze necelé 3 km), její výstavba byla investičně velmi
náročná. Výsledkem je však jedinečná možnost dostupnosti Loveckého zámku a ZOO
Ohrada pro návštěvníky z Českých Budějovic i Hluboké nad Vltavou: A to dostupnosti bez
kontaktu s automobily a navíc po dostatečně širokém asfaltovém povrchu. Během jediného
dne je tak na kole možné navštívit hlubocký zámek s Alšovou Jihočeskou galerií, historické
centrum Českých Budějovic a právě i areál Ohrady, kde se nachází jediná jihočeská zoo s
přilehlým loveckým muzeem. Vedle Vltavské cyklostezky je dále možno využít širokou škálu
cyklotras, které vedou i do nedalekého Dvora Vondrov, tradičního centra chovu koní a
jezdeckého sportu, či do obce Munice, kde je možné obdivovat náves se stavbami lidové
architektury. Pro návrat zpět do Hluboké nad Vltavou slouží rovněž 2km úsek Munické
cyklostezky, která je určena pouze cyklistům a pěším (www.jihoceske-cyklostezky.cz).
V oblasti brzy přibude další cyklostezka, vedoucí z Hluboké nad Vltavou do Purkarce a také
kolem Karlova Hrádku. Projekt s názvem „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou –
Poněšice“ byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ),
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a z fondu Nadace Jihočeské cyklostezky.
Zároveň se realizuje další etapa projektu s názvem „Cyklistická stezka Hluboká Poněšice, úsek II a III“.
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TYPOLOGIE PAMÁTEK V ÚZEMÍ MAS
HLUBOCKO - LIŠOVSKO
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností dne 13. prosince 2004. Jejími zakladateli jsou svazek obcí
Budějovicko – sever, svazek obcí Lišovsko, Okresní agrární komora České Budějovice, BESI
a.s., G-PROJECT, s.r.o., Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., STEINBAUER LECHNER s.r.o. a
občanské sdružení Jihočeská růže. Zástupci těchto organizací působí ve správní a dozorčí
radě MAS. Společnost se zřizuje za účelem vytvoření integrované územní strategie rozvoje
venkova pilotního charakteru (dále jen "strategie“).
Území MAS Hlubocko – Lišovsko je tvořeno dvěma mikroregiony – mikroregionem
Budějovicko – sever a mikroregionem Lišovsko.
Mikroregion Budějovicko – sever je tvořen dvanácti samosprávnými obcemi, které jsou
dále děleny na 24 katastrálních území. Osídlení je poměrně nevyrovnané, největší
koncentrace obyvatel je v jižní a východní části mikroregionu. Jedná se zejména o oblast
kolem řeky Vltavy směrem k městu České Budějovice, která začíná městem Hluboká nad
Vltavou a pokračuje jihovýchodním směrem přes Hosín, Hrdějovice, Borek a Úsilné až
k obcím Libníč, Hůry, Adamov a Rudolfov. Přitom obce Hrdějovice a Borek těsně přiléhají
k severnímu předměstí Českých Budějovic (Nemanice), obce Hůry a Adamov zase tvoří
jednu spojenou aglomeraci s městem Rudolfov, která se přimyká ke krajskému městu ze
severovýchodu. Severní část zahrnující malé osady Purkarec, Kostelec, Jeznice, Líšnice a
Hroznějovice, které patří k městu Hluboká, a obce Chotýčany, Ševětín a Vitín, je osídlená
řídce a plní spíše zemědělskou a lesnickou funkci.
Mikroregion Lišovsko se nachází v jižních Čechách, ve východní části okresu České
Budějovice. Jádro mikroregionu tvoří město Lišov, které je střediskovou obcí mikroregionu.
Toto postavení města Lišov vzniklo přirozeně v závislosti na velikosti obce, dopravní
infrastruktuře a státoprávním uspořádání, kdy je město Lišov pověřenou obcí. Vliv města
Lišov jako střediskové obce je oslaben z hlediska vzdálenosti ke krajskému městu České
Budějovice (cca 12 km) a také turisticky významnému městu Třeboň (12 km). Mikroregion je
oddělen od Českobudějovické kotliny teréním lomem, tzv. Lišovským prahem. Většinu území
tvoří pahorkatý reliéf terénu, který směrem k východu postupně přechází do Třeboňské
rybniční pánve. Mikroregion navazuje přímo na CHKO Třeboňsko, s níž na východní části
tvoří hranici a dokonce některými obcemi mikroregionu do ní zasahuje.
Z celkem 198 nemovitých památek zapsaných v ÚSKP ČR se jich 166 nachází na území
mikoregionu Budějovicko – sever a 32 na území mikroregionu Lišovsko. Nejvíce nemovitých
památek se nachází v územním obvodu města Hluboká nad Vltavou (celkem 87, z toho v
katastru Hluboké nad Vltavou 37, v katastru Bavorovic 15), dále pak v územním obvodu
města Lišov (26), obce Hosín (22). V obcích Hvozdec a Hůry není na ÚSKP ČR zapsána
žádná nemovitá památka. Ze seznamu nemovitých památek vyplývá, že potenciál oblasti je
významný, především je nutno zdůraznit vliv rodů Schwarzenbergů (zejména Hluboká nad
Vltavou) a rovněž lidovou architekturu přelomu 19. a 20. století (Bavorovice, Opatovice, Vitín,
Ševětín, Úsilné a další).
Naprostá většina památek v MAS Hlubocka – Lišovska požívá stupeň ochrany „nemovitá
kulturní památka“. Výjimku tvoří snad nejproslulejší památky v území - zámek Hluboká nad
Vltavou se zámkem Ohrada, které dohromady nesou označení „národní kulturní
památka“. Nejvýznamnější z výše zmíněných chráněných venkovských lokalit představují
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„vesnické památkové zóny“ v Bavorovicích, Opatovicích, Municích a Vitíně tvořené
venkovskými usedlostmi (www.mashl.cz).
Mnohé památky, představující neméně významné kulturní dědictví sledované oblasti, nejsou
zapsány v seznamu ÚSKP ČR. Studie se věnuje i těmto památkám.
Památky na území MAS Hlubocko – Lišovsko jsou rozděleny do 9 kategorií.
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PAMÁTKY LIDOVÉ ARCHITEKTURY

Skupina památek lidové architektury zahrnuje venkovské usedlosti představující tzv. selské
baroko z přelomu 19. a 20. století. Prakticky polovina obcí se může těmito památkami
pochlubit. K nejzachovalejším patří Vitín, Bavorovice (část města Hluboká nad Vltavou),
Opatovice (část obce Hrdějovice), ale i Lišov či Ševětín (www.mashl.cz). Selské baroko je
typické pro jižní Čechy a představují jej venkovské stavby, které jsou inspirovány barokními a
klasicistními stavbami, městskými i církevními. Mají charakteristické výstavné štíty. Existují
různé typy selského baroka, často se však oblasti od sebe nedají jednoznačně oddělit,
prolínají se, nebo se stavby typické pro jednu oblast objevují překvapivě jinde. Následující
obrázky ilustrují selské baroko typické pro oblast Hlubocka a Lišovska.

Foto: KP projekt s.r.o.

Památky lidové architektury jsou obecně ohrožovány, případně vizuálně znehodnocovány
následujícími vlivy (www.selskebaroko.cz):
§ Nedostatečnou nebo žádnou údržbou
§ Částečnou nebo úplnou demolicí – např. Hosín
§ Přeměnou na novostavby - výměnou konstrukcí krovů, omítek, střech z objektů postupně
vznikají novostavby
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§ Nepřirozenými změnami při opravách a rekonstrukcích - jiné nebo přehnané barvy,
tvary, obrysy, materiály, v horším případě použití materiálů jako např. brizolitu, stříkaných
omítek, plastových oken, plechových dveří atd.
§ Tzv. podnikatelské baroko - obnovy fasád podle vlastního vkusu majitele, často se
objevují nepůvodní až nevkusné vzory a motivy – např. největší statek v Opatovicích (obec
Hrdějovice)
§ Přítomností elektrického vedení, antén, parabol, konzolí – v některých případech je to
dáno technickými předpisy, v jiných případech však existují možnosti zakrytí nebo přesunu
neestetických kabelů
§ Přítomností zaparkovaných aut, kol, reklam, pověšeného prádla atd., které brání
vyfotografování památky
§ Vytržením ze souvislostí - často byly celé vesnice po válce přestavěny do socialistické
podoby a zbyly v nich jeden, dva statky, které byly prohlášeny za památky a
rekonstruovány - např. Hosínjavascript:ZobrazObrazek('hlavatce/monument.jpg','Dokonce

dva
monumenty%2C
kapli%u010Dka
%28Hlavatce%29%2C foto 11/02')

se

%FApln%u011B

ztr%E1c%ED

§ Novodobými monumenty - velice často byl uprostřed návsi postaven kulturní dům nebo
prodejna. Pokud je na vesnici pohled z blízkého kopce, nebývá nejviditelnějším bodem
kostel, ale zemědělské objekty nebo fotbalové hřiště.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

V území MAS Hlubocka – Lišovska nalezneme množství církevních památek, z valné většiny
křesťanských. Jde o různé kostely, kostelíky a kapličky, kříže, pomníky, boží muka, sochy
atd. Tyto stavby se nacházejí prakticky ve všech obcích. Jejich význam je v oblasti
cestovního ruchu spíše nepřímý (www.mashl.cz).
Ačkoliv podle statistik patří české země k těm nejvíce sekularizovaným zemím v Evropě,
současně však též náleží k těm nejbohatším na památky křesťanského umění. Oblast
Hlubocka a Lišovska není výjimkou a je rovněž bohatá na křesťanské památky. Vedle
četných kostelů a klášterů se zde nachází veliké množství tzv. drobných sakrálních staveb
jako jsou kapličky, boží muka, mariánské a morové sloupy, sochy a kříže. Tyto objekty přímo
symbolicky označují vesnice, města, městečka i jihočeskou krajinu.
Navenek tato skutečnost u návštěvníků z ciziny vzbuzuje dojem, že se příchozí nachází v
křesťanské zemi s katolickou tradicí. Ve skutečnosti však památky místnímu obyvatelstvu již
téměř nic neříkají. To lze pozorovat např. v souvislosti s masovým vykrádáním a
vylupováním kostelů a kapliček, které nastalo po roce 1989 a trvá dodnes, aniž by se tím
veřejnost nějak vzrušovala. O základních neznalostech a nepochopení svědčí např. i většina
výkladů průvodců na zájezdech a při prohlídkách památkových objektů, jakmile se výklad
dotkne něčeho, co souvisí s křesťanstvím. Kořeny problému budou zřejmě hluboko v
minulosti, a ovšem - v tvrdém ateistickém kursu komunistického režimu. Je třeba si však
přiznat, že k velkým rezervám našich evangelizačních snah a tzv. dialogu s nevěřícími po
roce 1989 patří právě opomíjení a nevyužití výše zmíněného potenciálu, který jsme zdědili
po našich zbožných předcích (http://katolicka-kultura.sweb.cz/).
V průběhu tří staletí bylo na území jižních Čech postaveno více než dvě stě zděných pilířků
a sloupků božích muk. Označovala místa uložení ostatků padlých vojáků a bývala
připomínkou i jiných tragických událostí. Někdy byla využívána jako mezníky na hranicích
katastrů obcí, sloužila jako rozcestníky, zejména ale byla místem určeným k modlitbě,
zastavení a rozjímání na cestách, k prosbám vznášeným za úrodu, déšť, uzdravení,
narození dítěte či mnoho dalších potřeb. Jsou dokladem snahy vepsat do krajiny část
kolektivní paměti i projevem obecně lidské touhy po blízkosti Boží (Hájek, P., 2009).
Česká republika je doslova poseta sochami svatého Jana Nepomuckého a nejinak je tomu
na Hlubocku a Lišovsku. Svatý Jan Nepomucký byl generální vikář pražské arcidiecéze a
mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů. Sv. Jan Nepomucký má díky
jezuitským misiím velký věhlas po celém světě, především v Bavorsku a v zemích Latinské
Ameriky. Je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách
a povodních (díky způsobu jeho smrti). Jeho vyobrazení lze nalézt na mnoha místech,
především na mostech. Hvězdy kolem hlavy jsou atribut mezi světci velmi zvláštní, neboť s
hvězdami kolem hlavy je zobrazována pouze Panna Maria. Kult sv. Jana Nepomuckého je
nerozlučně spojen s českým barokem, kdy patřil k nejvýznamnějším světcům. Je zemským
patronem Čech a Bavorska. Se stovkami kostelů a kaplí zasvěcených sv. Janovi
Nepomuckému se setkáváme nejen u nás, ale i za hranicemi. Svatojánské sochy patří k
typickým atributům tradiční české krajiny (http://cs.wikipedia.org).
Kromě křesťanských památek se na Hlubocku - Lišovsku vyskytuje také významná židovská
památka, kterou je židovský hřbitov v Hluboké nad Vltavou, založený v polovině 18. století a
rozšířený ve 2. polovině 19. století. Na hřbitově nalezneme cenné náhrobky barokního a
klasicistního typu, nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1750. Pohřby se zde konaly do
roku 1941. Za nacistické okupace byl hřbitov poškozen.
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Foto: KP projekt s.r.o.

17

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: TYPOLOGIE PAMÁTEK V ÚZEMÍ MAS
HLUBOCKO - LIŠOVSKO

3

HRADY, ZÁMKY, ZŘÍCENINY A TVRZE

Významnou kategorií památek na Hlubocku - Lišovsku jsou hrady, zámky, zříceniny a tvrze,
které patří tradičně k hlavním turistickým atraktivitám a tvoří základní pilíř při propagaci
regionu. V této kategorii však nejsou zařazeny objekty rodu Schwarzenbergů, jimž byla
věnována samostatná kapitola, proto je tato kategorie užší.
Hlubocko - Lišovsko má na svém území několik významných historických objektů, které
tradičně lákají stovky až tisíce návštěvníků. Příkladem mohou být Karlův Hrádek v Purkarci a
zvíkovská tvrz. Všechna tato místa a další, která nebyla jmenována, mají pro cestovní ruch
v regionu samozřejmě velký význam. Směřují k nim turisté domácí i zahraniční.

Foto: KP projekt s.r.o.
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SCHWARZENBERSKÝ ODKAZ

Schwarzenbergové jsou původem franský šlechtický rod, poprvé doložený v roce 1172 pod
jménem Seinsheim (pod tímto jménem vystupovali až do 15. století). Užívali sedmkrát
modro-stříbrně polceného znaku.
Erkinger ze Seinsheimu (1362 - 1437) zakoupil panství Schwarzenberg a začal se psát ze
Seinsheimu na Schwarzenberku a s vynecháním prvního jména ze Schwarzenberka. V
letech 1420-21 se účastnil válečné výpravy proti husitům. Tím jakož i značnými půjčkami
získal od krále Zikmunda zástavu měst Žatec, Kadaně a Berouna. Roku 1429 byl povýšen
do stavu svobodných pánů ze Schwarzenbergu.
V roce 1599 obdržel Adolf Schwarzenberg za vítězství nad Turky v bitvě u Rábu titul
říšského hraběte a polepšení erbu (pole s hlavou Turka, kterému vyklovává oči krkavec).
V roce 1654 získali Schwarzenbergové inkolát v Čechách a roku 1670 byl Jan Adolf ze
Schwarzenberka povýšen na říšského knížete. Prvním trvalým majetkem v Čechách bylo
panství Třeboň získané roku 1660, dále pak Hluboká nad Vltavou (Frauenberg). Kníže Jan
Adolf I. navštívil svá panství v dubnu 1661.
Nákupem statků a dědictvím po Eggenbercích vytvořili rozsáhlou državu v jižních a
severních Čechách (např. Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Netolice, Prachatice,
Volary, Vimperk, Orlík) a připojili ji k územím drženým v Bavorsku, Dolním Rakousku a ve
Štýrsku. V roce 1723 získali titul krumlovského vévody. Před 1. světovou válkou vlastnily dvě
větve rodu (hlubocko-krumlovská a orlická) jen v Čechách 176 146 ha půdy s významným
lesním, polním a rybničním hospodářstvím, doly, pivovary, cukrovary, vápenkami a jinými
podniky.
Před rokem 1918 patřili Schwarzenbergové k nejbohatším rodům v Evropě. Kromě 200 tisíc
hektarů půdy vlastnila rodina více než tucet zámků v Rakousku, Čechách a Německu, podíly
v pivovarech, pilách a cihelnách.
Po pozemkové reformě v roce 1922 převzal postupně 61 000 ha stát. V roce 1942 byla na
majetek orlické větve dosazena německá nucená správa. Majetek v Rakousku a Německu
byl po druhé světové válce rodu vrácen.
V roce 1947 byl zákonem č. 143/1947 Sb. o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve
Schwarzenbergů na zemi Českou neboli Lex Schwarzenberg převeden veškerý nemovitý
majetek hlubocké větve i s inventářem a provozním kapitálem do vlastnictví státu. O dva roky
později musel představitel orlické větve Karel VI. Schwarzenberg s rodinou uprchnout
z Československa.
Hlavním představitelem rodu je v současnosti syn knížete Karla VI. Karel Schwarzenberg,
který byl v roce 1967 adoptován členem hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů
Jindřichem Schwarzenbergem. Po Jindřichově smrti a smrti svého adoptivního strýce spojil
Karel Schwarzenberg obě schwarzenberské větve i jejich majetek. Po přesídlení do České
republiky v roce 1990 zrestituoval majetek orlické větve. Roku 2007 se stal ministrem
zahraničních věcí ČR (http://cs.wikipedia.org).
Objekty postavené rodem Schwarzenbergů, který od druhé poloviny sedmnáctého století do
čtyřicátých let dvacátého století uplatňoval v celém Jihočeském kraji zásadní vliv, jsou
významným prvkem Hlubocka a Lišovska. Jedním z center rodu byl zámek Hluboká nad
Vltavou, kde se také nacházejí nejvýznamnější doklady o činnosti tohoto rodu. Zámku
Hluboká nad Vltavou dali Schwarzenbergové dnešní novogotickou podobu.
Schwarzenbergové a jejich architekti však přemýšleli komplexně, a proto je nedílnou
součástí zámku i několik dalších atraktivit. Samotný zámek je obklopen rozsáhlým parkem a
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v bývalém objektu jízdárny je od roku 1956 provozována Alšova jihočeská galerie, která dle
rozsahu svých sbírek a počtu návštěvníků patří k nejprestižnějším v celé republice. Dnešním
centrem jezdeckého sportu je Dvůr Vondrov, který se nachází v těsném sousedství
Loveckého zámku Ohrada, nedaleko Munického a Bezdrevského rybníka. S objektem
Loveckého zámku sousedí ZOO Ohrada, kterou ročně navštíví více než 200 tisíc
návštěvníků (www.mashl.cz).
Schwarzenbergové zanechali svůj odkaz i v dalších obcích na Hlubocko – Lišovsku:
dochovaly se objekty bývalé schwarzenberské hospody na Borku, špitál a pivovar v Lišově.

Foto: KP projekt s.r.o.
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TECHNICKÉ PAMÁTKY

Technické památky mají velký význam pro cestovní ruch a většinou mají vazby na další
kulturní památky a atraktivity v daném území. Informace o technických památkách a jejich
významu jsou však k dispozici pouze ojediněle.
Technické památky lze rozdělit z pohledu odvětvového členění a technického stavu.
Na území Hlubocko - Lišovska převládá následující odvětvová struktura technických
památek:
Pro zpracování zemědělských produktů bylo zdokumentováno několik objektů, tvoří je
nejčastěji špýchary a sýpky, pivovary, vodní mlýny.
Mezi vodohospodářské technické památky patří rybníky, přehrady, bašty, kašny,
vodojemy, vodárenské věže, vodní kanály a jiné vodohospodářské stavby.
Z dopravních technických památek jsou na Hlubocku a Lišovsku zastoupeny silniční
mosty a do této skupiny by se dalo zařadit i těleso bývalé úzkorozchodné drážky na Borku.
Jako technické památky mohou být považovány rovněž pozůstatky po důlní činnosti,
kterým je věnována, vzhledem k významu důlní činnosti v okolí města Rudolfova,
samostatná kapitola.
Do ostatní výroby se řadí cihelny, sklárny, porcelánky, keramická továrna, papírna a jiná
výrobní stavba, žádná z těchto technických památek však na seznam zařazena nebyla.
Unikátní technickou památkou jsou městské lázně v Libníči a tzv. „Locus perennis“, neboli
věčné místo poblíž města Lišov.
Důvody k zachování technických památek spočívají v konzervaci, případně revitalizaci
objektů jako dokumentů výrobních aktivit své doby, nebo zachování samotných objektů
z důvodů estetické či architektonické hodnoty. Nespornou výhodou je, že se nacházejí
v původním, tradičním prostředí. Dnes je již překonán názor likvidace technicky zastaralých
provozů a objektů. Postupně se směřuje k novému využití těchto objektů a technické
památky mohou získat nové funkce. Technický stav objektů je možné hodnotit z pohledu
kategorií: vyžadující běžnou údržbu (tj. stav je vyhovující), technická památka se určitým
způsobem sice využívá, ale vyžaduje rekonstrukci, příp. stav je nevyhovující. Technické
památky pro využití v cestovním ruchu se řadí do oblasti tématického cestovního ruchu
zaměřeného na uspokojení specifických odborných potřeb. Tematický cestovní ruch
umožňuje komplexní zážitek v relativně krátkém čase (www.mmr-vyzkum.cz).

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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PAMÁTKY PO DŮLNÍ ČINNOSTI

Specifickou zajímavostí, která byla důvodem vzniku či rozkvětu obcí v sousedství města
Rudolfov a která však zatím nedosahuje dostatečného významu, jsou památky po důlní
činnosti. Hornická historie je nejvíce spjata s městem Rudolfov, kde najdeme i nejvíce
historických stop, a v jeho okolí jde především o obce Adamov, Hůry a Úsilné.
V Rudolfově se jedná o objekt dnešní radnice, která bývala sídlem královského báňského
úřadu. V Rudolfově můžeme navštívit též hornické muzeum, projít si dvě naučné stezky a
zúčastnit se pravidelných hornických slavností. V Úsilném byla v říjnu roku 2009
zprovozněna štola sv. Eliáše. Významnou hornickou památkou jsou taktéž Orty (mezi
Borkem a Hosínem). Specifikum důlní činnosti se promítlo na urbanistice obcí. Město
Rudolfov tak například nemá své náměstí, podobně netradiční je i skladba obcí Hůry či
Adamov (www.mashl.cz).

Zdroj: KP projekt s.r.o., www.jiznicechy.org
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ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY

Jihočeské lesy jsou plné tajemných míst, ve kterých byly objeveny archeologické nálezy a
která dokládají osídlení území jižních Čech našimi předky. V území mikroregionů Hlubocka a
Lišovska se nacházejí četná a mnohdy rozlehlá mohylová pohřebiště, která mohou
dnešnímu člověku pomoci uvědomit si svoji sounáležitost s dějinami země.
První proud slovanských osadníků, který v průběhu 6. století osídloval střední a
severozápadní Čechy, se jižním Čechám patrně vyhnul. Je otevřenou otázkou, jak husté
bylo v oné době osídlení tohoto hornatějšího úseku české kotliny. Část Germánů či
původního usedlého obyvatelstva, jen načas převrstveného germánským osídlením, zde
patrně nadále přežívala. V průběhu dlouhých tisíciletí bychom sice na tak rozlehlém území
našli i oblasti řídce osídlené či dokonce neosídlené vůbec, liduprázdné však jižní Čechy asi
nebyly již od mladší doby kamenné.
Kroky slovanských kolonistů zamířily do jižních Čech pravděpodobně již v 7. století. Slované
postupovali patrně z území Dolních Rakous, i to byla v raném středověku částečně
slovanská země, do níž Slované přišli od východu, podél Dunaje. Nejstarší opevněná
hradiště jako střediska osídlení i centra moci nalezneme proto v nejjižnějších částech
jihočeské krajiny v Branišovicích nad řekou Malší jižně od Českých Budějovic a mezi
Kuklovem a Brlohem na Českokrumlovsku. Minimálně v okolí toku Otavy se Slované museli
setkat s předchozím obyvatelstvem. Jazykovědci se shodují v tom, že jméno této řeky není
slovanského původu. Slované jej tedy museli převzít od staršího obyvatelstva. V průběhu 8.
a 9. století byla - samozřejmě s rozdílnou hustotou - osídlena i další území v jižních
Čechách. Vyrostla i další hradiště, sídla drobných knížat ovládajících nevelká "knížectví".
Snad společně s ostatními slovanskými osadníky přišel do jižních Čech i lid pohřbívající své
zemřelé pod mohylami. Vyloučit ale nelze ani to, že nositelé mohylového pohřbívání pronikli
do jižních Čech až později, někdy v prvé polovině 8. století (šlo by tedy o další vlnu
slovanského obyvatelstva). Nevíme, zda byly mohylové hroby jejich jedinou odlišností, tento
zvyk si však zcela jistě přinesli s sebou.
Hlavní význam mohyly je spatřován v její funkci pomníku, památníku nad hrobem. V rámci
pravěké archeologie se někdy uvažuje o tom, že budování mohyl je blízké kočovníkům, tedy
pohyblivým pasteveckým skupinám. Skutečně, velké mohyly, již zdaleka viditelné v
rozsáhlých východoevropských stepích, mohly sloužit jako orientační body nebo posvátná
místa ohraničující určitá území. Vzhledem ke způsobu obživy to navíc byli právě pastevci,
kteří měli možnost obětovat více času a námahy na náročnou stavbu velkých násypů. Tato
hlediska mohla sice kdysi v pravěku stát u zrodu myšlenky budování mohyly, hrobové
násypy mohly tak být i v některých obdobích chápány. Avšak mohyly, s nimiž Slované přišli
do střední Evropy, byly již svým možným prapůvodním vzorům značně vzdáleny. V případě
staroslovanského obyvatelstva nešlo o kočovnou pasteveckou civilizaci, a asi bychom u nás
těžko hledali oblast méně vhodnou ke kočování se stády dobytka než kopcovité a zalesněné
jižní Čechy. Převahu chovu dobytka (nikoli kočovný způsob života) nad zemědělstvím by
ovšem mohl podporovat fakt, že jihočeské mohyly vyrůstaly spíše na okrajích osídlených
regionů. V každém případě se jejich nositelé od ostatního obyvatelstva mohli odlišovat.
Osídlení jižních Čech nebylo samozřejmě souvislé, šlo o jakési ostrůvky (obvykle je
nazýváme sídelními komorami), vydobyté v potu tváře ze souvislých lesních ploch. Ostatně
dodnes je velmi obtížné posuzovat jižní Čechy jako jeden celek, a to nejen z hlediska
archeologického. Chceme-li mluvit o krajině jihočeské, můžeme tak činit pouze v plurálu.
Vymezit přesné teritorium jižních Čech se nepodařilo vlastně ještě nikomu. Jiná je krajina
kolem Novohradských hor než kolem Českých Budějovic nebo Třeboně, jiná je i u
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Jindřichova Hradce než v Prácheňsku a Šumava má zcela odlišnou tvářnost terénu, přírody
a života než např. Blata nebo končiny kolem Tábora.
Za nejvýraznější skupinu českých raně středověkých mohylníků - a zároveň jednu z
nejvýraznějších ve střední Evropě vůbec - můžeme považovat mohyly v okolí Českých
Budějovic. Nejvíce mohylových pohřebišť bylo díky detailnímu archeologickému průzkumu
zachyceno na Lišovském prahu, mírné vyvýšenině severovýchodně od Českých Budějovic.
V tamějších lesích jsou rozptýleny desítky mohylníků o celkovém počtu několika stovek
mohyl. Do této skupiny patří vzhledově snad nejpůsobivější mohylové pohřebiště v Čechách,
mohylník na vrchu Baba u Vitína.
Výskyt mohyl ovšem daleko přesahuje území Hlubocka, Lišovska i jižních Čech. K téže
mohylové oblasti patří možná i dvě mohylová pohřebiště v jihozápadním cípu Moravy
(konkrétně jde o mohylníky ve Vysočanech nad Dyjí a v nedaleko ležících Uherčicích), určitě
však mohylníky ležící na území Dolního a částečně i Horních Rakous, tedy mezi tokem
Dunaje a dnešní česko-rakouskou hranicí (Lutovský, M., 1996).

Foto: www.mapy.cz
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PAMÁTKY MĚŠŤANSKÉ ARCHITEKTURY

Na Hlubocku a Lišovsku se dochovalo rovněž poměrně velké množství památek měšťanské
architektury. Do této kategorie lze zařadit radnice, měšťanské domy a školy zasazené
obvykle do městského prostředí (města Hluboká nad Vltavou, Lišov), ale překvapivě i do
prostředí venkovského (radnice v Adamově).

Foto: KP projekt s.r.o.

Neobvyklou zajímavostí je skupina vil českých průmyslníků z konce 19. století v obci Libníč,
mezi nimiž zvláště vévodí vila JUDr. Augusta Zátky s parkem a vila Gabriela.

Foto: www.libnic.cz
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MUZEA, GALERIE A OSTATNÍ PAMÁTKY

Poslední kategorií památek na Hlubocku a Lišovsku jsou muzea, galerie a ostatní památky,
mezi které lze zařadit např. pomníky padlým a hlubocké obory.
Mezi nejvýznamnější památky této kategorie patří bezesporu Národní zemědělské muzeum muzeum lesnictví, myslivectví a rybářství v zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou (dále jen
NZM Ohrada), které patří mezi naše nejstarší muzea vůbec a do něhož zavítá ročně
v průměru kolem 27 tisíc návštěvníků, a Alšova jihočeská galerie (dále jen AJG), sídlící v
jízdárně státního zámku Hluboká nad Vltavou, která je uměleckohistorickým muzeem
Jihočeského kraje a patří do pětice největších institucí svého druhu v České republice. Její
význam tvoří jak množství uměleckých předmětů (obrazů, soch, kreseb, grafických listů,
keramiky a porcelánu), jichž spravuje na 20 000 ks, tak složení a kvalita sbírek nevyčíslitelné
umělecké a historické hodnoty.
Od roku 2001 prezentuje v Hluboké nad Vltavou díla špičkových českých výtvarníků také
Galerie Knížecí dvůr. Mezi těmi, kteří již v galerii vystavovali, najdeme jména jako Adolf
Born, Kristian Kodet, Marta Tabery, Vladimír Komárek, Tono Stano a spoustu dalších.
Další muzeum ve sledované oblasti je věnované historii voroplavby na řece Vltavě a
najdeme jej v nedalekém Purkarci.
Město Lišov se může pochlubit dvěma muzei – muzeem Františka Miroslava Čapka, který za
svůj život shromáždil cennou sbírku blaťáckých krojů a jiných národopisných předmětů a
velkou část věnoval právě lišovskému muzeu, a unikátním muzeem hracích strojků.

Foto: KP projekt s.r.o.
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POPIS HISTORIE A SOUČASNÉHO STAVU
PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Každé památce je věnována minimálně 1 strana, na které je uvedeno:
§ zařazení do jedné z devíti kategorií – památky lidové architektury, církevní památky,
hrady, zámky, zříceniny a tvrze, schwarzenberský odkaz, technické památky, památky po
důlní činnosti, mohylníky a archeologické stopy, památky měšťanské architektury a
muzea, galerie a ostatní památky
§ popis historie památky - množství získaných informací se u památek různí vzhledem
k jejich různorodému významu a hodnotě, a dále s ohledem na možnosti získání informací
v dostupných zdrojích
§ stručné informace o vlastnictví - v příloze studie jsou tyto informace doloženy vlastnickými
listy k jednotlivým památkám
§ stupeň památkové ochrany – rozlišují se památky zapsané a nezapsané na ÚSKP ČR,
dále jsou označeny památky, které jsou součástí vesnických památkových zón a národní
kulturní památky
§ stavebně-technický stav dědictví – u každé památky je stručně popsán stavebnětechnický stav, který je rozdělen do 3 základních kategorií: zachovalý, částečně zachovalý
a zchátralý; v závislosti na možnostech získání podrobnějších informací je tento stav dále
rozveden
§ návrh využití – ke každé památce je podán návrh možných řešení jejich využití pro rozvoj
území
První část kapitoly je zaměřena na památky v obcích mikroregionu Budějovicko – sever,
druhá část se věnuje památkám v obcích mikroregionu Lišovsko.
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ADAMOV
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Adamov se nachází 5 km severovýchodně od Českých Budějovic a urbanisticky
bezprostředně navazuje na město Rudolfov. Leží v bývalé hornické oblasti nedaleko
Českých Budějovic, mezi městem Rudolfov a obcí Hůry. V současnosti zde žije 540 obyvatel
(ČSÚ, 2008). Dnešní obec Adamov má za sebou bohatou historii hornického města, které
bylo založeno v letech 1547 - 1550 pod názvem Ungnadenské Hory při dolech na stříbro a
olovnatou rudu jako součást panství Hluboké nad Vltavou. Předpokládá se, že město bylo
založeno v katastru zaniklé středověké vsi Příhořany, zmiňované již roku 1378. Hornická
osada často měnila název - můžeme se setkat s názvem Ungnadenské Hory, Perkstadt
Adamstadt, Adamstadl, Malé Hory (přičemž Rudolfovu se říkalo Velké Hory). Záhy se osada
stala královským horním městem a od roku 1595 měla svůj znak. Stávalo zde množství
šachet - Patriarcha Abraháma, Vůle Boží, Marie Vítězné, Lazara, Adama, sv. Tří Králů a
další, ještě koncem 19. století se na šachtě sv. Eliáše dolovalo. Význam města však záhy
upadal díky spodní vodě v dolech a nakonec v roce 1619 byl Adamov spolu s Rudolfovem
zničen císařským vojskem a budějovickými za ubytování stavovského vojska. Tak zůstal
Adamov na delší dobu opuštěn. Pak nastalo pomalé znovu otevírání dolů, ale také časté
stávky horníků. V roce 1848 tehdy městys Adamov ztratil samostatnost a byl spojen s
dalšími obcemi do obce Hůry. Teprve v roce 1922 se osamostatnil, ale již jen jako ves.
V roce 1976 byl Adamov přičleněn k Rudolfovu. Dnes je obec opět samostatná. Nachází se
zde barokní sousoší Nejsvětější Trojice, socha sv. Jana Nepomuckého a radnice
(www.trasovnik.cz).

Památky zapsané v ÚSKP ČR
Č. Rejstříku

Pořadí

Kat.

Druh památky/
název

1

2

44589 / 3-2

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Adamov,
Adamovská ul.

49°0'4.403“N
14°32'21.437“E

30

2

2

44590 / 3-3

Sousoší
Nejsvětější
Trojice

Adamov

49°0'0.002“N
14°32'26.203“E

31

3

8

44591 / 3-1

Bývalá radnice,
Adamovská 39

Adamov,
Adamovská 39

48°59'57.435
14°32'26.165

32

29

Lokalizace

GPS

Str.
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Socha Sv. Jana Nepomuckého (1)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Sochami sv. Jana Nepomuckého je poseta doslova celá Česká republika. Socha sv. Jana
Nepomuckého v Adamově pochází z roku 1755 (http://cs.wikipedia.org).
Vlastnictví:
Obec Adamov, Adamov, 373 71, LV 1, p. č. 59/4.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 44589 / 3-2.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – socha je udržována v dobrém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Socha sv. Jana Nepomuckého v Adamově je ve srovnání
s jinými památkami ve studii spíše menšího významu, přesto může být její potenciál více
využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce
v turistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Sousoší Nejsvětější trojice (2)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Barokní sousoší Nejsvětější Trojice v Adamově pochází z roku 1770. Sousoší je tvořeno
doprovodnými sochami Panny Marie (Immaculata), sv. Víta a sv. Floriána. Sousoší patří k
obeliskovému typu a jeho výška je 4 metry. Původní horní část zřejmě kdysi nesla obvyklou
skulpturu Nejsvětější Trojice, ta se však r. 1931 zřítila (paradoxní je, že se tak stalo krátce po
restaurování, v záznamech se uvádí, že opravené sousoší světil dne 28. srpna 1927 P. J.
Vavruška). Snad proto dnes obelisk zakončuje pouze obrázek a drobná holubice Ducha
svatého. Přítomnost sv. Víta souvisí s patrociniem nedalekého farního kostela v Rudolfově
(Černý, J., 1999).
Vlastnictví:
Obec Adamov, Adamov, 373 71, LV 1, p. č. 59/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 44590 / 3-3.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – sousoší je udržováno v dobrém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Barokní
sousoší Nejsvětější Trojice v Adamově je ve srovnání s jinými památkami ve studii spíše
menšího významu, přesto může být jeho potenciál více využit v cestovním ruchu na lokální a
regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Bývalá radnice, Adamovská 39 (3)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Památkovou a historickou hodnotou vyniká bývalá radnice kdysi cechovního domu čp. 39,
která je postavena ve stylu baroka a klasicistně upravená.
Vlastnictví:
Václav, Ivana a Marie Kašparovi, LV 227, p. č. 116/1, čp. 39.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 44591 / 3-1.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – bývalá radnice je svými majiteli udržována v dobrém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení, potenciál této kulturní památky může být více využit v cestovním
ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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BOREK
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Borek je obec ležící v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, zhruba 6 km
severovýchodně od centra Českých Budějovic. Borkem prochází silnice I/3 (E55), která
spojuje krajské město s Táborem a Prahou. Borek má 1313 obyvatel (ČSÚ, 2008).
Obec je pojmenována podle blízkého lesa Borku, ve kterém jsou samé borovice. Vznik sídla
však spadá do doby mnohem mladší a váže se k trase císařské silnice, která byla v letech
1753 až 1755 namísto dosavadního západnějšího směrování přes Kněžské Dvory a
Hrdějovice přeložena přímo přes zmíněný les, patřící k hlubockému panství
Schwarzenbergů. Na vrchnostenské pastvině při silnici byla roku 1805 postavena první
chalupa, v letech 1812 až 1816 přibyly další tři a panská zájezdní hospoda, čímž byl položen
základ budoucí obci. Osada byla pro nemajetnost svých prvních obyvatel v počátcích zvána
Bída; tento název je poprvé doložen k roku 1820 (Na Bídě). V 19. století se užívala obě
pojmenování, Bída i Borek, přičemž druhé z nich, které přece jen nebylo pociťováno jako
hanlivé, nakonec nabylo vrchu a od počátku 20. století je jediným úředním názvem. Ve
starších dobách nacházelo nemálo zdejších obyvatel obživu v hornictví, poněvadž od 40. let
19. století se u Borku těžila železná ruda a kaolín. Postupně se zvětšující sídlo nemělo
vlastní katastrální území a po více než sto let spadalo dílem pod Hosín, z části též k
Úsilnému a Hrdějovicím. Samostatnou obcí s vlastním katastrem se stal Borek teprve v roce
1954. Růst obce trvá dodnes, přičemž v současnosti těží především z těsného sousedství
Českých Budějovic. (http://cs.wikipedia.org)
Borek je cyklostezkou propojen se sítí cyklotras kolem Hluboké nad Vltavou a Českých
Budějovic.
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

4

5

Č. rejstříku
21812 / 3-22

Druh památky/
název
Zvonička

Lokalizace
Borek - náves

GPS
49°1'16.821“N
14°29'55.461“E

Str.
34

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

199

4

Bývalá schwarzenberská
zájezdní hospoda čp. 1

Borek, Pražská ul. čp. 1

49°1'23.517“N
14°30'3.002“E

200

5

Těleso zaniklé
úzkorozchodné lesní drážky

Borek, lesní cesta u
konečné zastávky
trolejbusu

49°1'31.071"N
14°30'10.498"E
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Zvonička (4)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Dřevěná sloupková zvonička stojí na horním konci návsi. Její historie není známa.
Vlastnictví:
Obec Borek, Pražská 66, Borek, 373 67, LV 1, p. č. 4/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21812 / 3-22.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý - dřevěná sloupková zvonička je jedinou památkou v obci Borek, zapsanou
v ÚSKP ČR.
Návrh využití:
Dřevěná zvonička je jedinou technickou památkou svého druhu, zapsanou v ÚSKP ČR.
Potenciál této kulturní památky může být více využit v cestovním ruchu na lokální a
regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických průvodcích. Její fotografie se
zatím nevyskytuje nikde na internetu.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Bývalá schwarzenberská zájezdní hospoda čp. 1 (199)
Kategorie:
Schwarzenberský odkaz.
Historie:
Bývalá schwarzenberská zájezdní hospoda byla postavena v letech 1815 až 1816
v klasicistním slohu. Panská zájezdní hospoda, která byla jednou z prvních staveb v místě
dnešní obce, byla postavena na vrchnostenské pastvině při silnici a svou existencí dala
základ budoucí obci. Svému účelu sloužila do roku 1951 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Stanislav Linhart, Jabloňová 95, Borek, 373 67, LV 96, čp. 1, st. p. 27/1.
Stupeň památkové ochrany:
Není památkově chráněna.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dům byl v nedávné době rekonstruován a je v dobrém stavu.
Návrh využití:
Objekt je v soukromém vlastnictví a obě jeho části slouží k bydlení. Současní majitelé
neuvažují o jeho využití v cestovním ruchu ani účelu pohostinství, jemuž sloužila do poloviny
minulého století.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Těleso zaniklé úzkorozchodné lesní drážky (200)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Lesní cesta od konečné zastávky trolejbusu směrem k bývalé cihelně je zbytkem
úzkorozchodné lesní železnice, která byla vybudována v letech 1917 – 1918 a provozována
1918 – 1919 pro likvidaci rozsáhlých polomů v libničském polesí. Drážka, postavená firmou
Orenstein & Koppel, měla celkovou délku 6,5 km a vedla přes Borek a Nemanice ke
Kněžským Dvorům, kde navazovala na pražskou železniční trať (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
H - Agrana s.r.o., Husova 684/21, České Budějovice, 370 05, LV 561, p. č. 210/1.
Stupeň památkové ochrany:
Těleso drážky není památkově chráněno.
Stavebně-technický stav dědictví:
Částečně se zachovalo těleso trati – ve zmíněném úseku se jedná o hluboký zářez, dále
zbytky náspů a mostních pilířů v údolí potoka Kyselé vody (Kovář, D., 2008).
Návrh využití:
O obnovení této technické památky se neuvažuje. Potenciál kulturní památky může být více
využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce
v turistických průvodcích. Fotografie tělesa trati, ani žádná zmínka o památce se zatím
nevyskytuje nikde na internetu.

Foto: KP projekt s.r.o.
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HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Město Hluboká nad Vltavou má se svými 4910 obyvateli (ČSÚ, 2008) ideální polohu –
nachází se asi 10 km od Českých Budějovic na řece Vltavě. Město samotné je obklopeno
malebnou jihočeskou krajinou s desítkami rybníků (Bezdrev) a bohatými lesy se zámeckými
oborami (zámek Obora) a statky (Vondrov), kde romantickou atmosféru dokreslují jezdci na
koních či zadumaní rybáři. Hluboká se stala v poslední době díky své nabídce festivalů a
výstav také kulturním fenoménem, stejně tak jako centrem sportů, jako je jezdectví či
golf (http://infocentrum.hluboka.cz/cs/). Město Hluboká nad Vltavou zahrnuje 10 katastrálních
území: Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Hroznějovice, Jaroslavice u Kostelce, Jeznice,
Kostelec, Líšnice u Kostelce, Munice, Poněšice a Purkarec. Památky jsou členěny podle
katastrálních území, ve kterých se nacházejí.
Sídlo v podhradí někdejšího královského hradu Froburg, zbudovaného ve 13. století, se
poprvé připomíná roku 1378 (Markt Podhrad). Německý název hradu pochází od
středohornoněmeckého slova vrô, tj. „pán“ (blízce příbuzné je moderní slovo Frau) a
znamenal tedy „Pánův hrad“ či „Hrad Páně“). Kolem let 1660-1670 se tehdy zvaný
Frauenberg stal majetkem rodu Schwarzenbergů. Od počátků byl hrad zván též česky
Hluboká, snad pro někdejší hluboký les či vyvýšenou polohu. Městečko pod ním neslo po
staletí prostý název Podhradí, který byl teprve v roce 1885 úředně změněn na Hluboká a od
roku 1924 rozšířen přívlastkem do nynější podoby. Městem se Hluboká nad Vltavou stala 4.
října 1907, kdy byla z městyse povýšena dekretem císaře Františka Josefa I.
(http://cs.wikipedia.org/).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Č. rejstříku

Pořadí

Kat.

Druh památky/
název

5

2

47260 / 3-117

Boží muka
marradaská ve
Vondrově

Dvůr Vondrov Hluboká nad
Vltavou

49°2'30.92“N
14°24'37.613“E

62

6

4

21866 / 3-124

Zemědělský
dvůr Vondrov

Dvůr Vondrov
Hluboká nad
Vltavou čp. 763

49°2'30.92“N
14°24'37.613“E

76

7

2

41394 / 3-110

Kostel Sv. Jana
Nepomuckého

Hluboká nad
Vltavou Masarykova

49°3'4.974“N
14°26'8.668“E

71

8

2

15919 / 3-116

Kaplička Sv.
Barbory

Hluboká nad
Vltavou - na cestě k
zámku

49°3'6.528“N
14°26'11.927“E

63

9

2

45242 / 3-113

Kaplička U
Rocha

Hluboká nad
Vltavou - směr
zámek Ohrada

49°2'32.047“N
14°25'42.268“E

64

10

2

31512 / 3-118

Židovský hřbitov

Hluboká nad
Vltavou - V od
Munického rybníka

49°3'0.143“N
14°25'44.544“E

73

37

Lokalizace

GPS

Str.
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11

2

20928 / 3-115

Výklenková
kaplička Sv.
Antonína

Hluboká nad
Vltavou - na cestě k
zámku

49°3'6.117“N
14°26'13.878“E

65

12

2

16326 / 3-114

Boží muka při
parku

Hluboká nad
Vltavou – při parku

49°3'29.87"N
14°26'3.939“E

69

13

2

21203 / 3-111

Boží muka u
zdravotního
střediska

Hluboká nad
Vltavou - proti
zdrav. středisku

Nedochovala se

70

14

2

20166 / 3-119

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Hluboká nad
Vltavou - při
rozcestí

15

5

86943 / 35879

Hráz rybníka
Bezdrev s
mostem č.
10582-2 a
propustkem

Hluboká nad
Vltavou

49°2'50.091“N
14°25'50.091“E

75

83
49°2'3.805“N
14°24'29.388“E

16

5

32782 / 3-122

Bašta u rybníka
Bezdrev

Hluboká nad
Vltavou

49°2'17.802“N
14°24'18.238“E

17

5

24512 / 35875

Silniční most na
silnici II/146

Hluboká nad
Vltavou - na silnici
II/146

49°3'13.622“N
14°26'42.322“E

18

6

28949 / 35981

Rudný důl štola zv.
Kampanova díra

Hluboká nad
Vltavou

19

7

17276 / 3-128

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou - ve Staré
oboře

Nebylo
zjišťováno

89

20

7

19605 / 35478

Hluboká nad
Vltavou - Tolom

Nebylo
zjišťováno

89

21

7

20466 / 35530

Hluboká nad
Vltavou - Uhliště

Nebylo
zjišťováno

89

22

7

23173 / 35477

Hluboká nad
Vltavou - V bokách

Nebylo
zjišťováno

89

23

7

24462 / 35474

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou - Nad
Kaštánkem, Zel.
rajtštajk

Nebylo
zjišťováno

89

24

7

29597 / 35532

Hluboká nad
Vltavou - Nad
munickými vraty

Nebylo
zjišťováno

89

25

7

35472 / 35274

Hluboká nad
Vltavou Purkarecká polesí

Nebylo
zjišťováno

89

26

7

36652 / 3-

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické

Hluboká nad

Nebylo

89

38

49°3'47.008“N
14°26'45.252“E

84
85

88
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stopy v Hluboké
nad Vltavou

Vltavou - Rudolfův
kout

zjišťováno

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou - Vrkoč

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou - JZ 300m
od hradiště Baba

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou - Nad
Kampanovkou

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou - Holý vrch

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou Zahrádecká vrata

Nebylo
zjišťováno

89

27

7

37595 / 35529

28

7

38275 / 35533

29

7

38889 / 35475

30

7

41658 / 35527

31

7

44641 / 35528

32

7

24347 / 3-120

Hradiště Baba

Hluboká nad
Vltavou - na srázu
k Vltavě

49°4'24.762“N
14°27'7.938“E

33

4

21147 / 3-103

Lovecký zámek
Ohrada

Hluboká nad
Vltavou čp.17

49°2'29.473“N
14°25'21.226“E

34

4

35190 / 3-105

Starý úřednický
dům

Hluboká nad
Vltavou, nám. Čsl.
armády 26

49°3'1.672“N
14°26'15.542“E

35

4

39530 / 3-102

Státní zámek
Hluboká nad
Vltavou

Hluboká nad
Vltavou čp.142

36

8

19077 / 3-106

Měšťanský dům,
Podskalí 146

Hluboká nad
Vltavou, čp.146,
Podskalí

37

5

27241 / 3-121

Reliéf
z Ungnadova
mlýna

Hluboká nad
Vltavou, čp. 211 –
sejmut, dnes
v soukromém
vlastnictví

38

5

34661 / 3-123

Sýpka

Hluboká nad
Vltavou, Tyršova
ul.

49°3'2.036“N
14°26'5.499“E

39

2

33111 / 3-109

Výklenková
kaplička

Hluboká nad
Vltavou – Zámostí,
při mostě přes
Vltavu, Hamry

49°3'14.286“N
14°26'38.927“E

51297 / 36236

Výklenková
kaplička Sv.
Jana
Nepomuckého

Hluboká nad
Vltavou – Zámostí,
při silnici na
Kostelec

49°3'14.286“N
14°26'38.927“E

35226 / 3-107

Venkovská
usedlost,

Hluboká nad
Vltavou - Zámostí,

49°3'11.836“N
14°26'46.481“E

40

41

2

1

39

49°3'4.17“N
14°26'29.753“E
49°3'3.054“N
14°26'6.756“E
Nelze určit

90

78
80

81

91

86

87

66

67

61
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Třeboňská 271

Třeboňská 271
49°1'31.941“N
14°26'31.659“E
49°1'3.694“N
14°26'8.402“E

59

Bavorovice čp. 2

49°1'20.861“N
14°26'32.398“E

46

Venkovská
usedlost čp. 4

Bavorovice čp. 4

49°1'19.749“N
14°26'31.943“E

47

35480 / 3-6

Venkovská
usedlost čp. 5

Bavorovice čp. 5

49°1'19.753“N
14°26'31.118“E

48

1

31294 / 3-7

Zemědělský
dvůr čp. 8

Bavorovice čp. 8

49°1'22.028“N
14°26'31.031“E

49

48

1

16539 / 3-8

Venkovská
usedlost čp. 11

Bavorovice čp. 11

49°1'22.354“N
14°26'26.534“E

50

49

1

27043 / 3-9

Zemědělský
dvůr čp. 12 a 59

Bavorovice čp. 12 a
59

49°1'22.827"N
14°26'27.099"E

51

50

1

37553 / 3-10

Zemědělský
dvůr čp. 13

Bavorovice čp. 13

49°1'23.581“N
14°26'30.829“E

52

51

1

14263 / 3-11

Venkovská
usedlost čp. 16

Bavorovice čp. 16

49°1'26.443“N
14°26'31.597“E

53

52

1

23092 / 3-12

Venkovská
usedlost čp. 17

Bavorovice čp. 17

49°1'28.05“N
14°26'32.379“E

54

53

1

22969 / 3-13

Venkovská
usedlost čp. 21

Bavorovice čp. 21

49°1'28.793“N
14°26'33.688“E

55

54

1

34280 / 3-15

Venkovská
usedlost čp. 29

Bavorovice čp. 29

49°1'31.067“N
14°26'31.915“E

56

55

1

14922 / 3-16

Venkovská
usedlost čp. 31

Bavorovice čp. 31

49°1'32.85“N
14°26'28.805“E

57

56

1

38679 / 3-17

Venkovská
usedlost čp. 38

Bavorovice čp. 38

49°1'21.712“N
14°26'22.565“E

58

57

7

26918 / 35490

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice – les
Babinec

Nebylo
zjišťováno

113

58

7

34507 / 35541

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice – les
Slavonice střed

Nebylo
zjišťováno

113

59

7

34560 / 35538

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice –
Jaroslavický vrch II

Nebylo
zjišťováno

113

60

7

35270 / 35508

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice – Na
kamenitém

Nebylo
zjišťováno

113

61

7

42216 / 3-

Mohylníky a

Hroznějovice –

Nebylo

113

42

2

22832 / 3-20

Kaplička

Bavorovice - náves

43

2

37657 / 3-19

Boží muka

Bavorovice –
v rampě nadjezdu
trati

44

1

40530 / 3-21

Kovárna čp. 2

45

1

44592 / 3-5

46

1

47

40

60
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archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Jaroslavický vrch

zjišťováno

62

7

45604 / 35277

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice – les
Babinec

Nebylo
zjišťováno

113

63

7

19949 / 3-175

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice - Hřeben

Nebylo
zjišťováno

115

64

7

24901 / 35525

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice – při široké
aleji

Nebylo
zjišťováno

115

65

7

26121 / 35523

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice – Nad
Rochačkami

Nebylo
zjišťováno

115

66

7

37036 / 35524

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice – Šífárna

Nebylo
zjišťováno

115

67

2

46975 / 3-210

Kostel Sv.
Vavřince

Kostelec

49°8'24.16“N
14°28'26.297“E

121

68

7

28255 / 35489

Mohylníky a
archeologické
stopy v Kostelci

Kostelec – Černý
les

Nebylo
zjišťováno

125

69

1

41965 / 3-209

Venkovská
usedlost čp. 8

Kostelec čp. 8

49°8'19.092“N
14°28'26.4“E

120

70

7

18051 / 35535

Mohylníky a
archeologické
stopy v Líšnici

Líšnice – nad
Čapím koutem

Nebylo
zjišťováno

130

71

7

40668 / 35536

Mohylník,
archeologické
stopy

Líšnice – na
Přísežné

Nebylo
zjišťováno

130

72

7

47040 / 35537

Mohylník,
archeologické
stopy

Líšnice – U Hrázky

Nebylo
zjišťováno

130

73

1

102102

Zemědělský
dvůr Němčice,
čp. 18

Líšnice čp. 18

74

1

21960 / 3-262

Venkovská
usedlost čp. 19

Munice čp. 19

49°3'44.11“N
14°24'15.816“E

132

75

1

23995 / 3-263

Venkovská
usedlost čp. 20

Munice čp. 20

49°3'44.183“N
14°24'14.226“E

133

76

1

39589 / 3-261

Venkovská
usedlost čp. 23

Munice čp. 23

49°3'44.552“N
14°24'10.476“E

134

77

7

17845 / 35518

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice - Hora

Nebylo
zjišťováno

138

78

7

19512 / 35511

Mohylníky a
archeologické

Poněšice –
Kamenice I

Nebylo
zjišťováno

138

41

49°8'5.376“N
14°29'47.804“E
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stopy
v Poněšicích
79

7

26390 / 35517

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice –
Kamenice II

Nebylo
zjišťováno

138

80

7

27082 / 35519

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice –
Dukátová plantáž

Nebylo
zjišťováno

138

81

7

46383 / 35495

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice – U Háje

Nebylo
zjišťováno

138

82

7

22721 / 3-367

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice

Nebylo
zjišťováno

138

83

1

100069

Venkovský dům
čp. 4

Poněšice čp. 4

49°6'18.209“N
14°28'56.236“E

137

84

3

28648 / 3-371

Hrad Karlův
Hrádek,
zřícenina

Purkarec - na skále
nad Vltavou

85

2

37173 / 3-379

Kostel Sv. Jiří

Purkarec

49°7'44.777“N
14°27'8.671“E

86

2

46798 / 35263

Kaple Sv.
Rozálie

Purkarec – les U
Rachaček, u
potoka za obcí

49°8'0.219“N
14°25'3.569“E

87

7

25964 / 35492

Mohylníky a
archeologické
stopy v Purkarci

Purkarec – Na
Kukli

Nebylo
zjišťováno

157

88

7

26833 / 3-380

Mohylníky a
archeologické
stopy v Purkarci

Purkarec - Strážiště

Nebylo
zjišťováno

157

89

1

38576 / 3-374

Venkovská
usedlost čp. 30

Purkarec, čp. 30

49°7'40.405“N
14°27'8.633“E

146

90

1

30827 / 3-376

Venkovská
usedlost čp. 34

Purkarec, čp. 34

49°7'42.199“N
14°27'6.22“E

147

91

1

34975 / 3-378

Hospoda, čp. 92

Purkarec, čp. 92

49°7'42.862“N
14°27'6.015“E

148

49°6'41.169“N
14°27'36.725“E

155

153
154

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

201

2

Kaple Samaritánka

Hluboká nad Vltavou

202

9

Alšova jihočeská galerie

Hluboká nad Vltavou

203

9

Národní zemědělské muzeum
Ohrada - Muzeum lesnictví,

Hluboká nad Vltavou

42

GPS

Str.

49°3'29.935“N
14°26'30.573"E
49°3'4.17“N
14°26'29.753“E

68

49°2'29.43“N
14°25'21.226“E

94

92
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myslivosti a rybářství
49°2'57.308"N
14°26'3.865"E
49°3'7.074"N
14°26'4.296"E

74

Hluboká nad Vltavou

49°3'6.627“N
14°26'7.761“E

97

Bývalá dívčí obecná škola,
Masarykova 47

Hluboká nad Vltavou

49°3'11.129“N
14°25'57.331“E

98

8

Bývalý okresní dům,
Masarykova 56

Hluboká nad Vltavou

99

209

9

Galerie Knížecí dvůr

Hluboká nad Vltavou

210

5

Dřívější vodárna „Trkač“

Hluboká nad Vltavou

211

2

Marradasův sloup u parku

Hluboká nad Vltavou

49°3'17.175“N
14°25'48.16“E
49°3'1.67“N
14°26'15.542“E
49°2'59.557“N
14°26'40.151“E
49°3'26.201“N
14°26'18.369"E

212

2

Kaple Panny Marie a Sv.
Vojtěcha

Hluboká nad Vltavou,
Zámostí

104

213

9

Stará obora

Hluboká nad Vltavou

214

9

Pomník Záviše z Falkenštejna

Hluboká nad Vltavou

49°3'9.715“N
14°26'46.443“E
49°5'23.875“N
14°26'23.107“E
49°2'59.773"N
14°26'48.056"E

215

8

Nový úřední dům, Masarykova
34

Hluboká nad Vltavou

100

216

1

Venkovská usedlost čp. 5

Hroznějovice

217

1

Venkovská usedlost čp. 7

Hroznějovice

218

1

Venkovská usedlost čp. 34

Hroznějovice

219

1

Venkovská usedlost čp. 39

Hroznějovice

220

2

Kaplička Sv. Isidora

Hroznějovice

221

2

Kaplička Sv. Václava

Jeznice

222

1

Venkovská usedlost čp. 19

Jeznice

223

1

Venkovská usedlost čp. 24

Jeznice

224

1

Venkovská usedlost čp. 12

Kostelec

225

1

Venkovská usedlost čp. 25

Kostelec

226

1

Kovárna

Kostelec

227

1

Venkovská usedlost čp. 10

Líšnice

228

1

Venkovská usedlost čp. 6

Líšnice

229

2

Novorománská kaple

Munice

230

9

Poněšická obora

Poněšice

49°3'5.016"N
14°26'10.626"E
49°9'4.542"N
14°28'49.492"E
49°9'7.161"N
14°28'52.279"E
49°9'3.371"N
14°29'2.711"E
49°9'1.51“N
14°29'6.496"E
49°9'4.215“N
14°28'52.31“E
49°8'58.183"N
14°26'38.415"E
49°8'56.972"N
14°26'43.586"E
49°8'53.11"N
14°26'41.191"E
49°8'19.325"N
14°28'29.458“E
49°8'17.939“N
14°28'30.903“E
49°8'18.485“N
14°28'29.96“E
49°7'45.663“N
14°29'16.594“E
49°7'46.349“N
14°29'17.821“E
49°3'45.496"N
14°24'20.888"E
49°4'35.173“N
14°28'13.681“E

204

2

Židovská synagoga

Hluboká nad Vltavou

205

9

Secesní dům, Masarykova 78

Hluboká nad Vltavou

206

8

Hlubocká radnice, Masarykova
36

207

8

208

43

96

101
102
103

105
106

108
109
110
110
112
116
117
118
122
123
124
128
129
135
139

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

231

1

Kovárna

Poněšice

232

1

Statek U Lexů čp. 7 a 22

Poněšice

233

1

Venkovská usedlost čp. 1

Poněšice

234

2

Venkovská usedlost čp. 18

Poněšice

235

1

Kaplička

Poněšice

236

1

Venkovská usedlost čp. 26

Purkarec

237

1

Venkovská usedlost čp. 8

Purkarec

238

1

Venkovská usedlost čp. 29

Purkarec

239

9

Vorařské muzeum v Purkarci

Purkarec

44

49°6'14.774"N
14°28'46.629"E
49°6'17.882"N
14°28'53.749"E
49°6'20.97"N
14°28'52.631"E
49°6'14.399"N
14°28'46.115"E
49°6'20.533"N
14°28'52.734"E
49°7'36.649“N
14°27'10.562“E
49°7'38.969“N
14°27'7.97“E
49°7'39.067“N
14°27'8.315“E
49°7'46.349“N
14°29'17.821“E

141
140
142
143
144
149
150
151
152
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
BAVOROVICE
Bavorovice se nacházejí u Vltavy, mezi Českým Vrbným a Hlubokou nad Vltavou. Na sever
začíná soustava rybníků, na jihu je uzavřena Dehtářským potokem. Je zde celá řada
zachovalých statků. Hlavní silnice z Českých Budějovic na Hlubokou prochází západně od
vsi, historická cesta do vsi vedla zřejmě od severu. Z tohoto pohledu je náves uzavřena
příčně orientovaným domem a k němu otočenou kovárnou. Náves a celá původní ulice je
lemována souvislou řadou statků, jen v jednom místě na východní straně je narušena
novodobou výstavbou. Vesnicí prochází cyklistická stezka. Ve vsi se vyskytují jak statky
hlubockého typu, s mohutnými volutami, tak i novější s geometrickou výzdobou, zřejmě
inspirované tzv. nádražní architekturou, tedy stavbami projektovanými panskou stavební
kanceláří (www.selskebaroko.cz). Ve vsi se nachází rovněž jedna opravená kaplička se
sochou uvnitř. Druhá kaplička byla kdysi na křižovatce cest. Ovšem z cest se staly
frekventované silnice, které vedou trochu jinudy. Díky mimoúrovňové křižovatce tak tato
kaplička stojí pod silničním náspem. Je vidět ze silnice od Dasného a z vlaku, když se blíží k
Vltavě (http://selskebaroko.unas.cz).
Bavorovice patřily v letech 1228 a 1233 ke klášteru sv. Jiří v Praze a později přešly v držení
královské, ke hradu Hluboké. V roce 1490 se v Bavorovicích nalézal mlýn, který byl při velké
povodni toho roku s třemi dalšími statky odplaven, avšak více už obnoven nebyl.
Na místě nynější louky Poříčské byl roku 1516 rybník zvaný Poříčský též Bavorovický (Mařík,
J., 1905, Sassmann, A., 2005).

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kovárna čp. 2 (44)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Jednou ze selských lidových usedlostí blatského typu je návesní kovárna se zvonicí
postavená v roce 1851. V roce 1869 byla přestavěna a vznikl i sousední dům čp. 2. Zvonek
na střeše kovárny pochází z roku 1946 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Kaska Stanislav a Kasková Zdeňka, J. Š. Baara 2231/59, České Budějovice, 370 01, LV
138, p. č. 19.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 40530 / 3-21.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – venkovská usedlost je pečlivě udržována.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 4 (45)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 4 v Bavorovicích, která se skládá z domu, výměnku a ohradní zdi
s bránou, pochází z roku 1878 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Václav Krpejšek, Červená Řečice 296, Červená Řečice, 394 46, LV 1459, p. č. 27.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 44592 / 3-5.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – kulturní památka je pečlivě udržována.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 5 (46)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Lidová selská usedlost se štukovým dekorem na štítu a fasádě pochází z roku 1869 (Kovář,
D., 2008).
Vlastnictví:
Tomáš Kamarýt, Jiřina Liláková, Bavorovice 5, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1582, p. č.
28/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 35480 / 3-6.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – kulturní památka je pečlivě udržována.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zemědělský dvůr čp. 8 (47)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Zemědělský dvůr čp. 8 v Bavorovicích byl postaven v roce 1867 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Jana Snopková, Josefy Kolářové 1007/6, České Budějovice, 370 11, LV 1657, p. č. 37.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 31294 / 3-7
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – kulturní památka je udržována v poměrně dobrém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží jako zemědělský dvůr. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat
jako celek a v některých z nich zřídit ubytování. Zemědělský dvůr čp. 8 by bylo vhodné využít
pro agroturistiku. Záleží však na jeho majitelce a také na podpoře ze strany obce, případně
Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na propagaci památek lidové
architektury by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou jimi
zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i v širším regionu. Památka by měla
být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani
v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 11 (48)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 11 v Bavorovicích pochází z roku 1867 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Karel Kaska, Korunní 808/3, Karlovy Vary, Stará Role, 360 17, Stanislav Kaska J. Š. Baara
2231/59, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 01, LV 135, p. č. 93.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 16539 / 3-8.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – kulturní památka je udržována v dobrém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zemědělský dvůr čp. 12 a 59 (49)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 12 již neexistuje (podle katastru nemovitostí by měla stát mezi
objektem čp. 59 a sousedním objektem). Venkovská usedlost čp. 59 byla postavena v roce
1878 a zůstala zachována (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Jitka Žákovská, N. Frýda 1237/5, České Budějovice, 370 05, LV 374, p. č. 94.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 27043 / 3-9, ale neexistuje,
čp. 59 není v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Čp. 12 je již zaniklou památkou. Čp. 59 má zachovalý stav, byla rekonstruována a svými
majiteli je pečlivě udržována.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zemědělský dvůr čp. 13 (50)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Zemědělský dvůr čp. 13 v Bavorovicích pochází z roku 1867 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
František Novotný, Bavorovice 13, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 748, p. č. 97.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37553 / 3-10.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kulturní památka je v poměrně dobrém stavu, má novou střechu, na fasádě je však znát vliv
povodní z roku 2002, a proto by byla vhodná částečná rekonstrukce.
Návrh využití:
Objekt slouží jako zemědělský dvůr. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat
jako celek a v některých z nich zřídit ubytování. Zemědělský dvůr čp. 13 v Bavorovicích by
bylo vhodné využít v agroturistice. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na propagaci
památek lidové architektury by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku,
které jsou jimi zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i v širším regionu.
Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 16 (51)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Lidová selská usedlost se štukovým dekorem na štítu pochází z roku 1867 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Milan Severa, Luční 908, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Marie Zimmelová, Třešňová 463,
Hrdějovice, 373 61, LV 203, p. č. 106/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 14263 / 3-11.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – památka je svými majiteli pečlivě udržována.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 17 (52)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Přestože je objekt zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, památku již ani
zdaleka nepřipomíná. Jeho historie není známa. V době minulého režimu byl necitlivě
zmodernizován.
Vlastnictví:
Václav Křiváček, Bavorovice 17, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 672, p. č. 113.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 23092 / 3-12.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 17 značně utrpěla přestavbou – viz obrázek.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení a vzhledem k jeho necitlivým úpravám jej nelze využít pro rozvoj
cestovního ruchu v regionu.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 21 (53)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 21 z roku 1860 s křídlovými volutovými štíty u domu i sýpky a
půleliptickou bránou s „polosluncovými“ vraty patří k nejkrásnějším bavorovickým statkům
(Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Marie Hubená a Ladislav Hubený, Bavorovice 55, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 302, p.
č. 6.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 22969 / 3-13.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – kulturní památka je svými majiteli pečlivě udržována.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 29 (54)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 29 s křídlovým volutovým štítem domu, trojúhelníkovým štítem sýpky
a bránou byla postavena v roce 1860 (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Vladimír Dvořák, Bavorovice 101, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 279, p. č. 127.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 34280 / 3-15.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – kulturní památka je v poměrně dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: http://www.selskebaroko.cz/
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Venkovská usedlost čp. 31 (55)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 31 v Bavorovicích pochází přibližně z roku 1863 (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Evžena Nováková, Bavorovice 83, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 364, p. č. 140.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 14922 / 3-16.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kulturní památka je zchátralá a vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Po jeho rekonstrukci je možné jej využít v cestovním ruchu.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 38 (56)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 38 v Bavorovicích byla postavena v roce 1880 a v letech 1892 a
1893 byla přestavěna (Kovář, D., 2008).
Vlastnictví:
Miroslav Mašek, Hosín 103, 373 41, LV 1572, p. č. 90.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 38679 / 3-17.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – kulturní památka je pečlivě udržována.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaplička (42)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Výklenkovou kapličku se soškou sv. Jana Nepomuckého najdeme v severní části vsi u
silnice.
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, p. č. 5/5.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 22832 / 3-20.
Stavebně-technický stav dědictví:
Výklenková kaplička je opravená.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Kaplička v Bavorovicích je ve srovnání s jinými památkami v
obci spíše okrajového významu, přesto může být její potenciál více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických průvodcích.
Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Boží muka (43)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Boží muka v Bavorovicích stojí v rampě nadjezdu trati.
Vlastnictví:
Boží muka nejsou zanesena v katastru nemovitostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37657 / 3-19.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Boží muka v Bavorovicích jsou ve srovnání s jinými
památkami v obci spíše okrajového významu, přesto může být jejich potenciál více využit
v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických
průvodcích. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a
neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: www.selskebaroko.cz
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HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Venkovská usedlost, Třeboňská 271 (41)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti v Zámostí čp. 271 není známa.
Vlastnictví:
Jan Hojdar, Třeboňská 272, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 456, st. p. 174/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 35226 / 3-107.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav kulturní památky je zachovalý. Střešní krytina včetně laťování byla
vyměněna pomocí grantu Jihočeského kraje Nemovité kulturní památky.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení a přesto že je v části města Hluboké nad Vltavou zvané Zámostí
ojedinělý, může těžit z výhodné polohy na cestě z Hluboké nad Vltavou směrem do Hosína.
Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a v některých z nich zřídit
ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obce, případně
Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly
spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové
architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i v širším regionu.
Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Boží muka marradaská ve Vondrově (5)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
V 17. století vznikly v okolí Hluboké nad Vltavou tvarově zvláštní boží muka spojená s
působením dona Marradase na zámku – odtud jejich místní pojmenování „marradasky“. Boží
muka vyrůstají rovněž z hranolového soklu, na něj však navazuje velmi hmotný válcový dřík
složený z opracovaných kvádrů, na něj navazuje hranolová lucerna s reliéfní heraldickou
výzdobou. Boží muka pocházejí z doby kolem 1636 a stojí na Hosíně, ve dvoře Vondrov
nedaleko Hluboké a při vstupu do zámeckého parku na Hluboké (zdroj NPÚ).
Vlastnictví:
AGRIPROD CZ a.s., Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1777, st. p. 619.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 47260 / 3-117.
Stavebně-technický stav dědictví:
Boží muka ve dvoře Vondrov jsou udržována v dobrém stavu.
Návrh využití:
Zmínka o božích mukách marradaských a jejich historii by se mohla objevit v propagačních
materiálech a na internetových stránkách dvora Vondrov. Památka by měla být zmíněna
v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích
Vltavské cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaplička Sv. Barbory (8)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Barokní kapli Sv. Barbory najdeme ve svahu nad hlavní cestou od kostela k zámku. Postavili
ji podhradští sousedé v roce 1775 z odkazu zdejšího řezníka Jana Plocka a z dobrovolných
sbírek, celkové náklady dosáhly výše 251 zlatých 48 krejcarů. Zvoneček umíráček zvoníval
na poslední cestu zemřelým. Do vnitřního prostoru kaple se původně vstupovalo dřevěnými
dveřmi, které nechal roku 1905 kníže Schwarzenberg nahradit upravenou kovanou mříží
z knížecího paláce ve Vídni (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Česká republika, Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Praha, 118 01, LV
432, st. 1495.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 15919 / 3-116.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý. Opravy se tato památka dočkala v roce 1913,
následně roku 1970 a naposledy v nedávné době (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Kaplička Sv. Barbory má velmi
příznivou polohu na cestě k zámku a přesto se málokterý kolemjdoucí příjde podívat blíž. Její
potenciál by mohl být více využit v cestovním ruchu např. tak, že by u cesty stál ukazatel se
stručnou historií a zmínkou, že památka patří na ÚSKP ČR. Památka by měla být zmíněna v
turistických průvodcích a v propagačních materiálech k cyklostezkám - neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaplička U Rocha (9)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
V roce 1713 postihla naši zemi krutá morová rána. Patrně jako dík za její odeznění dal kníže
Schwarzenberg postavit při cestě k Ohradě pod hrází Munického rybníka kapličku sv. Rocha,
protimorového patrona (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha, Holešovice, 170 00, LV 659,
st. p. 1579.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 45242 / 3-113.
Stavebně-technický stav dědictví:
Na začátku 90. let se kaplička nacházela ve velmi zchátralém stavu, ale zásluhou Nadace
pro rozkvět kulturních dědictví došlo roku 1994 k její opravě a umístění kopie sochy sv.
Rocha (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Kaplička U
Rocha má zajímavou historii a její potenciál by mohl být více využit v cestovním ruchu na
lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických průvodcích. Památka
by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Výklenková kaplička Sv. Antonína (11)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Opodál nad kaplí Sv. Barbory stojí menší kaplička Sv. Antonína Paduánského, již dal někdy
v polovině 19. století zřídit kníže Schwarzenberg a do výklenku umístit sochu sv. Antonína.
K ní se váže nápis pod výklenkem: „Čí srdce bludné hledá pravdy svit, kdo z mysli Boha,
z duše ztratil klid, nechť před sochou Tvou zde si vzpomene, že ochráncem jsi věci
ztracené.“ (Kovář, D., Koblasa, P., 1997)
Vlastnictví:
Česká republika, Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Praha, 118 01, LV
432, st. 300/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 20928 / 3-115.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav památky je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Kaplička Sv.
Antonína má stejně jako kaplička Sv. Barbory výhodnou polohu při cestě na zámek a její
potenciál může být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických průvodcích. Rovněž by pomohl ukazatel u cesty se stručnou
historií a zmínkou, že kaplička je zapsána v ÚSKP ČR. Památka by měla být zmíněna
v turistických materiálech a propagačních materiálech k cyklostezkám - neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Výklenková kaplička (39)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Protože za patrona schwarzenberského rodu je od 18. století považován sv. Jan
Nepomucký, objevují se na Hlubocku často kapličky zasvěcené právě tomuto světci. Jedna
z nejpěknějších, u níž se po zdejší pouti konávalo svatojánské požehnání, stojí mezi mosty
v Hamru. Během regulačních prací na Vltavě byla v roce 1936 rozebrána, ale na zásah
velkostatku opět postavena o kus dál (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou,
373 41, LV 1, st. p. 1584.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 33111 / 3-109.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav památky je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého patří k nejhezčím
kapličkám svého druhu a její potenciál může být více využit v cestovním ruchu na lokální a
regionální úrovni, především při propagaci města v turistických a cykloturistických
průvodcích. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a
neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Výklenková kaplička Sv. Jana Nepomuckého (40)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého se nachází na pozemku parc. č. 1102, k. ú.
Hluboká nad Vltavou – Zámostí. Jedná se o drobnou kvalitní sakrální architekturu,
pocházející zřejmě z přelomu 18. a 19. století. Kaplička nese rysy lidového barokního
stavitelství. Je umístěna na kamenném mostku nad drobným přítokem Vltavy. Svatojánský
kult se neodmyslitelně pojí k vodním tokům a velkého rozšíření nabyl na panstvích
Schwarzenberků, jejichž rodovým patronem byl právě sv. Jan Nepomucký. V těchto
souvislostech je kaplička cenným dokladem barokní zbožnosti (zdroj NPÚ).
Vlastnictví:
Není zanesena v katastru nemovitostí, nachází se na p. č. 1102, k. ú. Hluboká nad Vltavou –
Zámostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 51297 / 3-6236.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaplička je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého může být více využit v cestovním ruchu na
lokální a regionální úrovni, především při propagaci města v turistických a cykloturistických
průvodcích. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a
neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaple Samaritánka (201)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
V místě zvaném „Dobrá voda“ na konci Hamru postavil prý už Ondřej Ungnad ze Suneku
někdy po roce 1540 kapličku. Uvnitř leželo kamenné koryto, do nějž stékala rourami voda
z pramene. Lidé jí přikládali léčivou moc, v době častých epidemií ji pili a prý se také
většinou dočkali uzdravení. V kapličce visel obraz věnovaný místním natěračem Jestřábem,
na němž byla zpodobněna Samaritánka, jak podává Kristovi v poušti vodu. Kapličce se proto
začalo všeobecně říkat „Samaritánka“. Bohužel po druhé světové válce značně zchátrala a
v roce 1958 byla zbourána. Zachovaly se z ní nepatrné zbytky pod čp. 499 při levé straně
cesty do Staré obory (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, p. č. 291/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaple Samaritánka byla zbořena roku 1958; zůstaly jen malé trosky. V průběhu 20. století
byla odstraněna tašková střecha a sníženo zdivo štítu. Původně byla obdélná (širší než
hlubší), se sedlovou střechou, otevřená. Uvnitř kaple vyvěral pramen opředený pověstmi
(měl nezávadnou vodu i v době morových epidemií). Kaple stála při levé straně cesty po
břehu Vltavy směrem do Staré obory asi 3 m před zahradou posledního domu v obci č. 499.
Po obou stranách kaple stály vrby (odstraněny až kolem roku 1980) (www.kostely.tnet.cz).
Návrh využití:
Město má připraven projekt na obnovu kaple, snad k ní dojde v roce 2010.

Zdroj: www.kostely.tnet.cz
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Boží muka při parku (12)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Boží muka se nacházejí v Hluboké nad Vltavou při parku.
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, p. č. 1704.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 16326 / 3-114.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav památky je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Význam památky je ve srovnání s jinými památkami ve studii
spíše okrajový, přesto může být její potenciál více využit v cestovním ruchu na lokální a
regionální úrovni, především při propagaci města v turistických a cykloturistických
průvodcích. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a
neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Boží muka u zdravotního střediska (13)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Barokní boží muka z roku 1630, u nichž se kdysi při kopání přišlo na lidské kostry, stávala na
Masarykově třídě a zmizela při stavbě zdravotního střediska (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Boží muka se nedochovala.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21203 / 3-111.
Stavebně-technický stav dědictví:
Boží muka se nedochovala.
Návrh využití:
Dědictví je sice zapsáno na ÚSKP, ve skutečnosti se však nedochovalo.

Zdroj: Kovář, D., Koblasa, P. (1997) - Město jménem Hluboká
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Kostel Sv. Jana Nepomuckého (7)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kostel Sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1844 až 1847 podle plánů architekta
Franze Beera. Podle některých pramenů byly zvony na věž kostela přemístěny ze zámecké
kaple. Kostel je postaven v novogotickém stylu, obdélný s příčnou lodí, věž vysoká 56 m
před západním průčelím. Sv. Jan Nepomucký je patronem schwarzenberského rodu a na
svátek Jana, 16. května, se koná na Hluboké svatojánská pouť (www.hrady.cz).
Historickou zajímavostí kostela jsou jeho zvony. První zvony byly do věže hlubockého
kostela zavěšeny v roce 1846 - tedy během dostavby. Byly celkem tři: největší Josef
pořízený roku 1725 o váze 840 kg, menší Donát z roku 1629 o váze 335 kg a nejmenší Jan
Nepomuk z roku 1815 o váze 225 kg. Oba posledně jmenované zvony, Donát a Jan, byly
zabaveny a roztaveny pro vojenské účely v roce 1916. Nové zvony byly pak odlity až v roce
1929 českobudějovickou zvonařskou firmou pana Rudolfa Pernera. Tři nové zvony se
jmenovaly Václav (1935 kg), Jan (460 kg) a Maria (329 kg). První údery nových zvonů patřily
těm, kteří se nevrátili z bojišť světové války. Za druhé světové války byly však zabaveny i tyto
zvony a hlubockému kostelu tak zůstal zvon jediný – Josef.
Město Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s Římskokatolickou církví zajistilo odlití nových
zvonů pro hlubocký kostel. V průběhu léta 2005 odlil dnes již pasovský zvonař Rudolf Perner
znovu tři zvony se jmény Svatý Václav (hmotnost 608 kg, průměr 955 mm, nominál a1),
Svatý Jan Nepomucký (hmotnost 431 kg, průměr 853 mm, nominál b1) a Svatý Vojtěch
(hmotnost 312 kg, průměr 770 mm, nominál des2). Po vychladnutí byly vyjmuty z odlévací
jámy, očištěny od zbytků forem a převezeny do zvonařské dílny v Českých Budějovicích –
Čtyřech Dvorech, kde proběhla výroba příslušenství ke zvonům – dubových břeven,
speciálních závěsů a srdcí (Město Hluboká nad Vltavou, tisková zpráva).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Hluboká nad Vltavou, Tyršova 5, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV
713, st. p. č. 213.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 41394 / 3-110.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav kostela je zachovalý. Kostel je přístupný příležitostně.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Kostel sv. Jana Nepomuckého může být více využit
v cestovním ruchu, především v době letní sezóny a při různých slavnostech. Slavnost
svěcení zvonů, setkání rodáků a přátel města Hluboká nad Vltavou se konala 24. 9. 2005.
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Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o., Město Hluboká nad Vltavou
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Židovský hřbitov (10)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Židovský hřbitov je dokladem života židovského obyvatelstva ve městě Hluboká nad Vltavou,
jemuž patřila část města. Hřbitov leží pod hrází Munického rybníka směrem k rybníku
Podhradskému (dříve Židovskému) v Hluboké nad Vltavou, u jehož východního konce hráze
dříve ležela malá židovská osada. Rodiny židů se usadily v židovském ghettu v Hluboké nad
Vltavou už někdy v 17. století. Hřbitov byl založen v polovině 18. století a rozšířen ve 2.
polovině 19. století. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1750, pohřby se zde konaly do
roku 1941. Za nacistické okupace byl hřbitov poškozen. Hřbitov má dochované cenné
náhrobky barokního a klasicistního typu (www.e-cesko.cz).
Vlastnictví:
Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, Praha, Josefov, 110 01, LV 1011, st. p. 91.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 31512 / 3-118.
Stavebně-technický stav dědictví:
Židovský hřbitov byl rekonstruován v roce 1993 a je v zachovalém stavu (Kovář, D., Koblasa,
P., 1997).
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Židovský hřbitov je na Hlubocku a Lišovsku raritou. Potenciál
památky může být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při
propagaci obce v turistických průvodcích. Památka by měla být zmíněna v propagačních
materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské
cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Židovská synagoga (204)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Rodiny Židů se usadily v židovském ghettu v Hluboké nad Vltavou už někdy v 17. století.
V roce 1907 zde byla postavena synagoga. Od roku 1945 je synagoga využívána jako kostel
Československé církve husitské (www.e-cesko.cz).
Vlastnictví:
Pražská diecéze Církve československé husitské, V Tišině 474/3, Praha, 160 00, LV 986, st.
p. 74/3.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Synagoga postavená v tradičních formách sloužila svému účelu až do druhé světové války.
Potom byla upravená na Husův sbor (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Židovská synagoga je na Hlubocku a Lišovsku raritou.
Potenciál památky může být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni,
především při propagaci obce v turistických průvodcích. Památka by měla být zmíněna
v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích
Vltavské cyklistické stezky. Je zpracována studie na využití synagogy jako židovského
muzea.

Zdroj: http://synagogy.euweb.cz
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Socha Sv. Jana Nepomuckého (14)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
U hlavní silnice, mezi rybníky Munickým a Podhradským, stojí kamenná barokní socha Sv.
Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Nechal ji vytesat kníže Schwarzenberg a
dodatečně byla na konci 19. století opatřena novogotickým podstavcem (Kovář, D., Koblasa,
P., 1997).
Vlastnictví:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 26, LV 642, st. p. 94/4.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 20166 / 3-119.
Stavebně-technický stav dědictví:
Socha Sv. Jana Nepomuckého je v zachovalém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Socha Sv. Jana Nepomuckého u Hluboké nad Vltavou je ve
srovnání s jinými památkami ve studii spíše menšího významu, přesto může být její potenciál
více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce
v turistických průvodcích. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech
k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zemědělský dvůr Vondrov (6)
Kategorie:
Schwarzenberský odkaz.
Historie:
Původní dvůr tu přikázal v polovině 16. století postavit Ondřej z Ungnád Suneku, podle
kterého se novostavbě začalo později říkat. Nejprve nesl označení Ondřejovský dvůr (tak se
připomíná v roce 1562, kdy přešel na Jáchyma z Hradce), 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 na pokyn Adolfa
Josefa ze Schwarzenbergu architektem Ing. Janem Sedláčkem (1848 – 1916), 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. Moderně
vybavený dvůr za 1 milion korun proslul především chovem ušlechtilých koní a
hospodářských zvířat. Za Rakouska-Uherska a později i v ČSR se stal vzorem moderního
zemědělského hospodaření.
Dvůr Vondrov stojí na vyvýšenině mezi rybníkem Bezdrev a Munickým rybníkem. 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.
Téměř na dohled je známá zoologická zahrada a lovecký zámek Ohrada s muzeem
shromažďujícím exponáty mysliveckého a loveckého zaměření. Před zámkem se však
nacházejí další zajímavé a ne příliš známé připomínky minulosti. V aleji je totiž vsazeno
osmnáct mezních kamenů s vytesanými erby z nejrůznějších koutů bývalého
schwarzenberského panství, přičemž nejstarší z nich nese letopočet 1596
(http://hlubokanadvltavou.info).
Vlastnictví:
AGRIPROD CZ a.s., Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1777, st. p. 617, st. p.
618, čp. 763, st. p. 619, čp. 764, st. p. 694/1, st. p. 694/2, st. p. 87, čp. 26.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21866 / 3-124.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dvůr Vondrov je prosperujícím jezdeckým hospodářstvím a je svými majiteli udržován
v dobrém stavebně-technickém stavu. Dvůr Vondrov se zapojil do Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad a předložil dvě úspěšné žádosti o dotaci: „Dvůr Vondrov –
revitalizace historické památky“, registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/03.01164 a
„Agroturistické centrum Dvůr Vondrov - rekonstrukce jezdeckých stájí“, registrační číslo
projektu: CZ.1.14/3.2.00/02.00408 (www.vondrov.cz).
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Návrh využití:
Objekt slouží k cestovnímu ruchu a je dostatečně využívaný především v době letní sezóny.
V Jihočeském kraji v současné době rychle roste počet jezdeckých stanic, majitelů koní a
jezdců, kteří mají chuť volně se toulat krajinou. S jejich počtem roste také počet jezdeckých
stezek, které vedle sportovního zážitku umožní návštěvníkům regionu poznat místní přírodu,
historické památky i další zajímavosti. Výlety v koňském sedle navíc oproti jiným druhům
turistiky umožňují i častá a velmi zajímavá setkání s místními lidmi a ostatními turisty. Ti,
kteří touží jen tak putovat v koňském sedle krajinou a užívat si krásy okolní přírody, mohou
strávit dovolenou, prázdniny nebo víkend v jižních Čechách. Díky jezdeckým stezkám se
Jihočeský kraj stal v rámci České republiky průkopníkem rozvoje turistiky na koních. Zkušení
jezdci i začátečníci mohou využít nabídky řady statků, stájí a rančů. Dvůr Vondrov je jedním
z největších center jezdeckého sportu v jižních Čechách. Zdejší stáje byly proslulé
především chovem ušlechtilých koní, kočárových i jezdeckých. V současnosti toto centrum
jezdeckého sportu nabízí pro úplné začátečníky i pro zkušenější jezdce plně vybavený
jezdecký areál s venkovní jízdárnou a krytou halou, ustájení koní a výcvik jezdců. Okolí
Dvora Vondrov přímo vybízí k vyjížďkám po loukách a lesích kolem jihočeských rybníků.
Ten, koho jezdecké sedlo příliš neláká, může v areálu strávit příjemné chvíle klidu a
odpočinku pozorováním pasoucích se koní na rozlehlých pastvinách. Dvůr Vondrov je také
místem pořádání řady akcí na koních, jako jsou drezurní závody, skokové soutěže a
především Malá a Velká cena města Hluboká nad Vltavou. Sezonu již tradičně na Vondrově
zakončuje Hubertova jízda (www.jihoceska-dovolena.cz).

Foto: KP projekt s.r.o.
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Lovecký zámek Ohrada (33)
Kategorie:
Schwarzenberský odkaz.
Historie:
V blízkosti Munického rybníka nechal Adam František ze Schwarzenbergu postavit pro
honosné a velkolepé hony lovecký zámek. Jeho stavbou byl pověřen Pavel Ignác Bayer,
který v letech 1708 – 1713 vybudoval dvoupatrový barokní objekt o třech křídlech,
s balkonem v průčelí. Vysoký přední trakt je kolem čtvercového dvora spojen s nižšími
zadními budovami, v nichž se původně nacházely byty a stáje. V budově vznikla také
nevelká kaple sv. Eustacha (patrona myslivců). V roce 1787 došlo k jejímu zrušení, ale roku
1852 byla opět vysvěcena. Každoročně na den sv. Eustacha, tedy 20. září, se v ní konaly
mše za zemřelé lesníky. Na ohradu zpočátku rád zajížděl kníže Adam František, po jeho
smtrti tu občas sídlila jeho žena Eleonora Amalie, vášnivá milovnice lovu. Později na Ohradě
už vrchnost nebydlela, zůstal tu jen myslivcův byt a panské kanceláře. V roce 1841 rozhodl
Jan Adolf ze Schwarzenbergu o založení lesnického a loveckého muzea v zámku Ohrada
(Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
K loveckému zámečku neodmyslitelně patří zoologická zahrada Ohrada, která byla poprvé
otevřena pro veřejnost v roce 1939. Vznikla jako součást loveckého muzea v zámku Ohrada
rozhodnutím tehdejšího majitele hlubockého panství Dr. Adolfa Schwarzenberga.
Návštěvníci v ní mohli vidět hlavně naše tradiční druhy lovné zvěře, doplněné několika
exempláři papoušků, nandu, lamy a kočkodana husarského. Od té doby procházela zoo
obdobími vývoje i stagnace. Na konci 60. let 20. století se dokonce uvažovalo o jejím
zrušení. To se naštěstí nestalo, zoo byla zachráněna a od roku 1972 se rozvíjí jako
samostatná organizace.
Postupně byla modernizována jednotlivá chovná zařízení a rozšiřovány plochy expozic. V
roce 1982 byly otevřeny nové výběhy kopytníků a vodních ptáků na břehu Munického
rybníka, čímž se významně zvětšila rozloha zoologické zahrady. Zvyšoval se i počet
chovaných druhů: v letech 1972 až 1985 vzrostl téměř na trojnásobek.
Vlastnictví:
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha, Holešovice, 170 00, LV 659,
st. p. 210/1, čp. 17.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21147 / 3-103. Národní
kulturní památka.
Stavebně-technický stav dědictví:
Lovecký zámek Ohrada je udržován v dobrém stavu. Zoo Ohrada začala postupně naplňovat
poslání moderních zoologických zahrad - kromě rekreace návštěvníků se snaží o jejich
vzdělávání a poučení, nabízí rozšíření výuky netradiční formou školám všech stupňů a
zapojila se do systému ochrany přírody.
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Návrh využití:
Zámek je veřejně přístupný v době letní sezóny a je dostatečně využíván v cestovním ruchu.
V roce 2008 navštívilo jeho expozice 27 tisíc návštěvníků. Zoo Ohrada je jedním
z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Jihočeském kraji. V roce 2008 se dostala na 3.
místo s 230 tisíci návštěvníky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Starý úřednický dům (34)
Kategorie:
Schwarzenberský odkaz.
Historie:
Poté, co na podzim roku 1839 Jan Adolf II. vyhlásil svůj záměr hlubocký zámek přestavět,
započaly práce v zadní části otočené k jihovýchodu. V roce 1840 bylo pro přestavbu zámku
opatřeno půl milionu cihel, přičemž vypomohli knížecí poddaní. Další postup prací na zámku
zpomalila výstavba úřednického domu a kostela v Podhradí. Ze starého zámku i z budov
položených před jeho branou bylo totiž zapotřebí přemístit byty služebnictva a úředníků
pod schwarzenberskou správou. Zámecká kaple, s jejíž budoucí přestavbou se počítalo,
nebyla příliš veliká a měla v budoucnu sloužit jen potřebám knížecí rezidence. S budováním
úřednického domu se započalo v roce 1843, na stavbě kostela byly zahájeny práce v roce
1845. V témže roce započalo budování jízdárny položené v předpolí zámku. Rokem
1845 jsou datovány Beerovy plány na její stavbu. Jak úřednický dům, tak i kostel byly podle
Beerova návrhu dokončeny v roce 1846, tedy v roce, kdy teprve byla k dispozici skutečně
realizovaná verze projektu na přestavbu celého zámku (www.zamek-hluboka.eu).
Vlastnictví:
AGRIPROD CZ a.s., Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1777, čp. 26, st. p. 87.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 35190 / 3-105.
Stavebně-technický stav dědictví:
Úřednický dům je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Úřednický dům je plně využíván, sídlí v něm klinika tradiční čínské medicíny, restaurace
Švejk, Golf klub a Galerie Knížecí dvůr. Společnost AGRIPROD CZ a.s., která je vlastníkem
objektu, zde staví Wellness hotel Knížecí Dvůr.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Státní zámek Hluboká nad Vltavou (35)
Kategorie:
Schwarzenberský odkaz.
Historie:
Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině http://www.zamekhluboka.eu/data/editor/6cs_1_big.jpg13. století českými králi a jako královský majetek byl
dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů. Mezi
významné patřili např. Pernštejnové, kteří založili v roce 1490 nedaleký rybník Bezdrev,
rozlohou druhý největší v Čechách. Významný šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil
hlubocké panství v roce 1561. O dva roky později nechali noví majitelé původní gotický hrad
stavebně upravit na renesanční zámek. Koncem 16. stol. byl dalším majitelem panství rod
Malovců z Malovic, jako protestanti však přišli o majetek v roce 1619 a o čtyři roky později
jako náhradu za válečné pohledávky získal panství od císaře Ferdinanda II.
Habsburka španělský generál Don Baltazar de Marradas. Od jeho synovce v roce
1661 koupil Hlubokhttp://www.zamek-hluboka.eu/data/editor/6cs_big.bmpou Jan Adolf I.
Schwarzenberg. Schwarzenbergové pobývali na Hluboké do konce roku 1939, kdy poslední
majitel Dr. Adolf emigroval před nacisty do zámoří. O svůj majetek definitivně přišli zvláštním
zákonem Lex Schwarzenberg v roce 1947. Díky velice dobře spravovanému majetku
a rozsáhlým hospodářským aktivitám Schwarzenbergové hlubocký zámek dvakrát stavebně
upravili, nejprve počátkem 18. století v barokním stylu, později provedli rozsáhlou
rekonstrukci zámku v romantickém stylu nové gotiky v letech 1840 – 1871 včetně úpravy
parku a okolní krajiny. Byl přestavěn pod vlivem cest tehdejšího majitele, knížete Jana Adolfa
II.
Schwarzenberga
a jeho
manželky
http://www.zamekhluboka.eu/data/editor/6cs_1_big.bmpkněžny Eleonory, roz. princezny Liechtenstein, do
Anglie. Hlavní předlohou projektu byl královský zámek Windsor. Přestavba byla započata
podle plánů vídeňského architekta Franze Beera, po jeho smrti pokračoval hlavně
v projektování honosných interiérů schwarzenberský stavitel Damasius Deworetzky
(www.zamek-hluboka.eu).
Vlastnictví:
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Praha, Malá Strana, 118 01 (příslušnost
hospodařit s majetkem státu), LV 432, st. p. č. 145, čp. 142, st. p. 147, čp. 143, st. p. č. 148,
čp. 144, st. p. č. 149, st. p. č. 1495, st. p. č. 1496.
NAVATYP GROUP a.s., Revoluční 767/25, Praha, Staré Město, 110 00, LV 1563, st. p. č.
150, čp. 141, st. p. č. 151/1, st. p. č. 151/2, čp. 428.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 39530 / 3-102. Národní
kulturní památka.
Stavebně-technický stav dědictví:
Státní zámek Hluboká nad Vltavou je jednou z nejvýznamnějších památek v České republice
a je jedinou národní kulturní památkou v oblasti Hlubocka a Lišovska. Spravuje jej územní
odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích a ročně
vynaloží nemalé prostředky na jeho údržbu a zachování.
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Návrh využití:
Objekt slouží k cestovnímu ruchu a je dostatečně využívaný v době letní sezóny. Státní
zámek Hluboká nad Vltavou je třetím nejnavštěvovanějším zámkem v ČR po Českém
Krumlovu a Lednici. V roce 2008 předčil i Karlštejn s návštěvností 255 tisíc návštěvníků
(CzechTourism). Od listopadu 2009 je nově zámek zpřístupněn veřejnosti i v zimním období.

Foto: KP projekt s.r.o., www.zamek-hluboka.eu

Čítárna

Zbrojnice

Zdroj: www.zamek-hluboka.eu

Lovecká jídelna

Jídelna Dr. A. Schwarzenberga

Zdroj: www.zamek-hluboka.eu
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Hráz rybníka Bezdrev s mostem č. 10582-2 a propustkem (15)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Na rozdíl od jiných velkých jihočeských rybníků byl Bezdrev vybudován před rokem 1490
proslulým stavitelem rybníků z Pardubicka, Vilémem z Pernštejna. Délka hráze dosahuje
téměř 400 m, obvod rybníka měří - vzhledem ke značně členitému pobřeží - 18,5 km.
Katastrální plocha rybníka činí 520 ha. Na několika místech dosahuje hloubky až 7 m. Svou
velikostí se Bezdrev řadí na druhé místo v ČR (www.jiznicechy.org).
Vlastnictví:
Rybářství Hluboká a.s., Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1541, st. č. 613.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 86943 / 3-5879.
Stavebně-technický stav dědictví:
Hráz rybníka Bezdrev je v zachovalém stavu. Rybník má charakter údolní nádrže, proto musí
být jeho hráz bytelnější. U přepadu je tříobloukový kamenný most a vedle bašty se nachází
klenutý kamenný propustek.
Návrh využití:
Rybník Bezdrev slouží Rybářství Hluboká a.s. jako chovný rybník (největší v ČR) a od roku
1934 je využíván i v cestovním ruchu pro rekreaci. Bezdrev je dobře známý také jako letní
turistické a sportovní středisko. Břehy rybníka jsou posety rekreačními objekty, jejichž
obyvatelé přírodní prostředí využívají nejen ke koupání ale i k vodním sportům, především
jachtingu a windsurfingu. Roku 1951 se na Bezdrevě konají první jachtingové závody, o rok
později už místní klub pořádal mistrovství republiky ve třech třídách. V současné době
Bezdrev hostí jachtingové závody od dubna do října. (http://cs.wikipedia.org). Památka by
měla být zmíněna v turistických průvodcích a propagačních materiálech k cyklostezkám neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Bašta u rybníka Bezdrev (16)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Renesanční bašta u rybníka Bezdrev pochází z 16. století.
Vlastnictví:
Rybářství Hluboká a.s., Tyršova 681, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV
1541, st. p. č. 613.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 32782 / 3-122.
Stavebně-technický stav dědictví:
Bašta u rybníka Bezdrev je udržována v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží Rybářství Hluboká a.s. a je využíván i pro účely cestovního ruchu. Památka by
měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta
ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o., Michael Mánek (http://m-manek.webpark.cz/soukromi.htm)
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Silniční most na silnici II/146 (17)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Dnes již není možné přesně určit, kdy vznikl první most spojující hlubocké podhradí
s opačným břehem Vltavy. Původní most byl nepochybně dřevěný, který byl v druhé polovině
19. století nahrazen mostem železným. Stavba se uskutečnila v roce 1881. Při vysvěcení a
slavnostním otevření mostu se po něm jako první prošel kníže Schwarzenberg. Za další
půlstoletí došlo k opětné výměně mostu. Na náklady českobudějovického okresu a
s přispěním státu stavbu projektovala a pilíře postavila v letech 1933 – 1935 firma Lanna a.
s. Praha. Nosnou konstrukci zhotovil Ing. František Marhold z Prahy, takže v červnu 1936
mohl být nový most otevřen (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Most není zanesen v katastru nemovitostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 24512 / 3-5875.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav silničního mostu je zachovalý.
Návrh využití:
Silniční most je běžně využíván v každodenním provozu. U mostu by mohla být zřízena
viditelná informační cedule o jeho historii a zařazení na ÚSKP ČR. Památka by měla být
zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani
v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Reliéf z Ungnadova mlýna (37)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Kolem roku 1540 nechal Ondřej Ungnad ze Suneku n levém břehu Vltavy postavit nový mlýn
s pilou a vedle toho i železný hamr s valchou na sukna. K pohonu jejich kol sloužil dodnes
zachovaný náhon, který se přibližně v místech dnešního jezu odpojoval z říčního koryta, vedl
kolem Podskalské skály a za mlýnem opět vtékal do řeky. Že moučný mlýn nepatřil koncem
16. století k nejmenším, je zřejmé i podle jeho jedenácti složení poháněných celkem
jedenácti mlýnskými koly. Hamr s valchou byly vypáleny v červnu 1742 chorvatskými vojáky
a k jejich obnově už nedošlo. V „Hamru“, jak se této místní části začalo obecně říkat, zbyl
jenom panský mlýn s pilou, který se obvykle pronajímal. Rokem 1788 přešel mlýn do držení
Jana Geřábka a posléze jeho potomků. Geřábkové si v roce 1891 přestavěli protější čp. 190
na vzhledné sídlo, o dvacet let později zřídili v mlýně elektrárnu. Na jaře 1929 koupila
válcový mlýn, pilu a elektrárnu od Ing. Hynka Geřábka obec a následně pronajala celý
provoz Viktoru Cibulkovi. Roku 1988 byl opuštěný mlýn (čp. 211) zdemolován (Kovář, D.,
Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Památka není uvedena v katastru nemovitostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 27241 / 3-121.
Stavebně-technický stav dědictví:
Reliéf byl sejmut a uložen na tehdejším národním výboru, dnes je v rukou dědiců a veřejnosti
není dostupný.
Návrh využití:
Záleží na stávajícím majiteli, zda ukáže reliéf veřejnosti. Nabízí se i možnost spolupráce
s místními muzei a galeriemi.

Foto: Město Hluboká nad Vltavou
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Sýpka (38)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Jako dominantní prvek hlubockého panoramatu se uplatňuje stará vrchnostenská obilní
sýpka neboli špýchar za kostelem. Byla postavena v barokním slohu v roce 1708. Sýpku
užíval Školní zemědělský podnik a dnes munická společnost Agriprod a. s. (Kovář, D.,
Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
AGRIPROD CZ a.s., Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1777, st. p. 69/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 34661 /3-123.
Stavebně-technický stav dědictví:
Sýpka se nachází přímo v centru města Hluboká nad Vltavou a je typickým brownfieldem.
Připravuje se projekt na její kompletní rekonstrukci a revitalizaci přilehlého areálu.
Návrh využití:
Hlavním z projektů je přestavba schwarzenberské sýpky ve středu města na univerzitu.
Turisty by měla na Hlubokou mimo hlavní turistickou sezónu přivést nová univerzita
umístěná ve stávající sýpce, přičemž sýpka by se přemístila ze středu města do některé
z oblastí vhodnějších k umístění zemědělské výroby. Na Hluboké by mohla vzniknout buď
zcela nová univerzita akreditovaná MŠMT ČR, anebo existuje možnost, že by do ČR
přesídlila univerzita mající v současné době sídlo ve Švýcarsku. O usídlení univerzity ve
městě usiluje tým několika lidí již déle než 4 roky. Náklady na rekonstrukce jednotlivých
objektů by nesli soukromí investoři. Město by mělo působit zejména jako koordinátor akcí a
případně i jako příjemce dotací. Náklady na celkovou přestavbu sýpky se pohybují ve výši
cca 80 - 100 mil. Kč, přičemž teprve objemová studie napoví, které další budovy by bylo
nutné postavit jako zázemí případné univerzity atd.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Rudný důl – štola zv. Kampanova díra (18)
Kategorie:
Památky po důlní činnosti.
Historie:
Asi čtvrt hodiny cesty pěšky za Hamrem nalezneme při levém břehu Vltavy ve skále
vytesaný otvor. Lidově se mu říká „Kampanova díra“ a váže se k ní řada pověstí. Ve
skutečnosti jde o 24,5 metrů dlouhou horizontální štolu, o níž se v minulosti vedly spory, zda
je opravdu historickým důlním dílem nebo pouhou skalní puklinou. Odborný speleologický
průzkum uskutečněný v roce 1984 prokázal, že se jedná o výtvor lidských rukou. Otázka
jejího pravého účelu však zůstává nadále nezodpovězena – šlo snad těžařům o to, nalézt
bohatou rudní žílu, nebo zde horníci nedokončili práci na jakési odvodňovací štole? Co se
týče doby vzniku, nabízí se souvislost s okolními kutacími pokusy probíhajícími v 16. století.
Nelze také vyloučit, že její původ bude třeba hledat až na přelomu 18. a 19. století, kdy se tu
o obnovu dolování pokoušel nejen kníže Schwarzenberg, ale i různí soukromí těžaři (Kovář,
D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový
Hradec Králové, 501 68, LV 14, p. č. 539/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 28949 / 3-5981.
Stavebně-technický stav dědictví:
Štola zůstala v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
U štoly by mohla být zřízena viditelná informační cedule o její historii a zařazení na ÚSKP
ČR. Památka by měla být zmíněna v turistických průvodcích a propagačních materiálech
k cyklostezkám - neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Zdroj: Petr Jackov (http://foto.mapy.cz/53044-Kampanova-dira), KP projekt s.r.o.
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Mohylníky a archeologické stopy v Hluboké nad Vltavou (19 – 31)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy v okolí Hluboké nad Vltavou pocházejí z různých dob.
V katastrálním území města se mohylníky datují k době bronzové (2000 – 700 let př. n. l.) a
době římské, která probíhala v letech 0 – 180 n. l. (www.boiohaemum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 17276 / 3-128, 19605 / 35478, 20466/ 3-5530, 23173 / 3-5477, 24462 / 3-5474, 29597 / 3-5532, 35472 / 3-5274,
36652 / 3-5531, 37595 / 3-5529, 38275 / 3-5533, 38889 / 3-5475, 41658 / 3-5527, 44641 / 35528.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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Hradiště Baba (32)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Hradiště Baba se nachází na skále u levého břehu Vltavského, blíže myslivny Nová obora.
Na skále se nalézají zbytky opevnění, nepochybně strážné věže (Mařík, J., 1905, Sassmann,
A., 2005).
V rámci komplexního vyhodnocení informací o hradišti Baba u Hluboké nad Vltavou bylo
provedeno zaměření a rovněž byly získány datovatelné artefakty z mohutného vývratu. Ty
prokázaly využití lokality ve starší a pozdní době bronzové (Chvojka, O., John, J., 2006).
Vlastnictví:
Česká republika, Lesy České republiky, s.p.Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový
Hradec Králové, 501 68, LV 14, p. č. 906/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 24347 / 3-120.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dochovaly se zbytky opevnění z doby bronzové.
Návrh využití:
Hradiště Baba je veřejnosti přístupné. Přestože to není místo vhodné pro masy turistů,
zasloužilo by si větší propagaci a na místě informační ceduli o historii této jedinečné
památky. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a
neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: www.mapy.cz
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Měšťanský dům, Podskalí 146 (36)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Historie objektu není známa.
Vlastnictví:
Dudek Josef a Dudková Miriam, Podskalí 146, Hluboká nad Vltavou, 373 41, st. p. 90/1, čp.
146.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 19077/ 3-106.
Stavebně-technický stav dědictví:
Měšťanský dům je pečlivě udržován a jeho stavebně-technický stav je dobrý.
Návrh využití:
Měšťanský dům slouží k bydlení a je využíván v cestovním ruchu – je v něm zřízeno privátní
ubytování Apartmán Anna. V sousedním domě čp. 147 se nachází solná jeskyně. Památka
by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být
opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Alšova jihočeská galerie (202)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Alšova jihočeská galerie (dále jen AJG) zahájila svoji činnost v roce 1953 v Českých
Budějovicích jako krajská galerie. Po třech letech přesídlila do rekonstruované novogotické
zámecké jízdárny na Hluboké (autorem původní stavby z let 1845-47 byl vídeňský architekt
Franz Beer, autorem přestavby v letech 1953-55 budějovický architekt Jaroslav Fidra). Za
dobu své padesátileté existence uspořádala velké množství výstavních akcí, rozsáhlých
přehlídek i malých putovních výstav, z nichž se některé neodmyslitelně zapsaly do historie
českého umění, jeho prezentace i jeho chápání.
AJG, sídlící v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou, je uměleckohistorické muzeum
Jihočeského kraje a patří do pětice největších institucí svého druhu v České republice. Její
význam tvoří jak množství uměleckých předmětů (obrazů, soch, kreseb, grafických listů,
keramiky a porcelánu), jichž spravuje na 20 000 ks, tak složení a kvalita sbírek nevyčíslitelné
umělecké a historické hodnoty. Nabízí tři stálé expozice.
Expozice gotického malířství a sochařství je jednou z nejproslulejších a nejobsáhlejších
kolekcí gotického malířství a sochařství v České republice. Expozice ve dvou sálech
zahrnuje díla od konce 13. do počátku 16. století pocházející z jižních Čech a Šumavy - díla
rané gotiky doby přemyslovské (Madona z Rudolfova, Biskup z Kaplicka), vrcholné období
tohoto slohu v době lucemburské (tvorba z okruhu Mistra vyšebrodského – Madona se sv.
Kateřinou a Markétou, Mistr třeboňského oltáře – Narození Páně z Hluboké, Busta světice z
Horní Vltavice, Ukřižování z Třeboně), díla z období tzv. krásného slohu. Obsáhlá je kolekce
pozdně gotické skulptury - Mistr Oplakávání ze Žebráku a jeho okruhu (Marie z Kralovic, Sv.
Trojice z Českých Budějovic, Světice z Homol), díla okruhu Podunajské školy atd.
Druhou stálou expozicí je kolekce flámské a holandské malby z 16. až 18. století. Základ
kolekci položila v první polovině 20. století sbírka Vlastislava Zátky (1887 – 1962),
významného českobudějovického právníka a podnikatele. Ve spolupráci s mnohými předními
znalci oboru se mu podařilo vytvořit vysoce hodnotný soubor nizozemské malby, jenž byl
roku 1936 dokonce v Českých Budějovicích zpřístupněn veřejnosti. Za druhé světové války
byla sbírka zabavena Gestapem a přemístěna do Českomoravské zemské galerie. Po válce
byly obrazy vráceny původnímu majiteli, některé však zůstaly v pražské galerii jako zápůjčky.
V roce 1947 byly konfiskovány podruhé, tentokrát komunistickým režimem. Do Alšovy
jihočeské galerie byla pak sbírka celá převedena roku 1960, stejně jako již před tím některé
flámské a holandské obrazy z Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích.
Alšova jihočeská galerie počala sbírku obohacovat o nové přírůstky, čímž vznikla poměrně
početná kolekce, doplněná navíc o dlouhodobé zápůjčky z pražské Národní galerie. V roce
1993 byla sbírka Vlastislava Zátky vrácena jeho rodině, avšak její podstatná část v galerii
byla ponechána jako dlouhodobá zápůjčka. Expozice Alšovy jihočeské galerie představuje v
souhrnu ty nejdůležitější obory flámské a holandské malby 16. – 18. století. Jedná se o
obrazy, které v převážné většině vznikaly na objednávku měšťanů a byly určeny k výzdobě
jejich domů. Nejstarším obrazem v expozici je Nesení kříže z doby kolem poloviny 16. století
od antverpského malíře Cornelise Massijse.
Třetí stálou expozicí je výstava českého sochařství 20. století. Expozice je soustředěna v
prostorách přiléhajících k AJG - v zimní zahradě zámku, v malém nádvoří a v zámeckém
parku. Zastoupena jsou díla J. Kodeta, J. Hladkého, J. Bradáčka ad. Připravuje se nová
podoba této expozice (www.ajg.cz).
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Vlastnictví:
Česká republika, LV 432, čp. 144, st. p. 148.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 39530 / 3-102.
Stavebně-technický stav dědictví:
Galerie je udržována v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k cestovnímu ruchu a je dostatečně využívaný v době letní sezóny.

Zdroj: www.ajg.cz

94

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: HLUBOKÁ N. VLT., k.ú. Hluboká n. Vlt.

Národní zemědělské muzeum Ohrada - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství (203)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Národní zemědělské muzeum Ohrada - muzeum lesnictví, myslivectví a rybářství (dále jen
NZM Ohrada) patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. V roce 1841 rozhodl Jan Adolf ze
Schwarzenbergu o založení lesnického a loveckého muzea v loveckém zámku Ohrada,
v němž měly být umístěny vzácné preparáty ulovené zvěře ze všech panství. Roku 1843 byl
nadlesní Václav Špatný pověřen správou rychle se rozrůstajících sbírek. Zároveň přibyla i
bohatá kolekce parohů, cenná lesnická knihovna, brzy se započaly sbírat také nejrůznější
dřeviny, semena stromů a keřů atp. Za knížete Adolfa byly zdejší sbírky obohaceny o cenné
archeologické vykopávky. Roku 1961 převzal zámek a ZOO Ústav vědecko-technických
informací ČSAV v Praze. Bylo zde zřízeno zemědělské muzeum, do něhož se soustředily
sbírky z oblasti lesnictví, rybářství a myslivosti. Díky tomu sem přibyly i předměty ze zámků
Kačiny a Konopiště. Ročně sem zavítá v průměru přes 50 tisíc návštěvníků (Kovář, D.,
Koblasa, P., 1997).
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. Prohlídku uzavírají expozice dokumentující vývoj rybářství a proslulého
jihočeského rybníkářství. http://www.nzm.cz/obrazek.php?o=ohrada02.jpgV NZM Ohrada
byla otevřena u nás zatím ojedinělá expozice - Lesnické a myslivecké obleky 19. a 20.
století, která čerpá z bohatých sbírek tohoto specializovaného pracoviště a umožňuje
návštěvníkovi shlédnout jistě velmi atraktivní a nevšední téma. Další expozicí je soubor
vybraných kolekcí ornitologických sbírek s velmi širokým záběrem. NZM Ohrada dále nabízí
možnost rezervace prohlídek, mimosezonní prohlídky na základě předchozí dohody, prodej
upomínkových předmětů a pronájem prostor k různým společenským a kulturním akcím.
Objekt zámku je obklopen rozlehlou oborou a v jeho těsném sousedství se nachází Munický
rybník a malá zoologická zahrada (www.nzm.cz).
Vlastnictví:
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha, Holešovice, 170 00, LV 659,
st. p. 210/1, čp. 17.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21147 / 3-103.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý – muzeum je veřejně přístupné v době letní sezóny a je dostatečně využívané.
V současnosti nalezneme v interiéru zajímavý nábytek z loveckých trofejí s vyřezávanými
loveckými výjevy, nechybí ani mramorové krby, malované a štukové stropy. Vlastní expozice
se věnuje vývoji dopravy a těžby dřeva, ochraně lesů, způsobům lovu a ochrany zvěře,
rybničnímu a říčnímu hospodářství. Pozoruhodné jsou rovněž výřezy ze starých stromů,
ukázky lesnického a vorařského nářadí, modely vorů, vorařských vazišť, milířů či vozů pro
dopravu dřeva. Mimořádnou hodotu má sbírka loveckých a pytláckých zbraní (Kovář, D.,
Koblasa, P., 1997).
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Návrh využití:
Objekt slouží k cestovnímu ruchu a je dostatečně využívaný v době letní sezóny. V roce
2008 jej navštívilo 27 tisíc návštěvníků.

Foto: KP projekt s.r.o., www.nzm.cz
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Secesní dům, Masarykova 78 (205)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Historie domu čp. 78 postaveného v secesním slohu není známa.
Vlastnictví:
David Krejcar, Masarykova 78, Hluboká nad Vltavou, 373 41 (1/4), MVDr. Emanuel Krejcar
Grünwaldova 1923/2a, České Budějovice 7, 370 01 (1/12), Pavel Krejcar, Boženy Němcové
583, Hluboká nad Vltavou, 373 41 (1/12), Ing. Petr Krejcar, Fügnerova 688, Hluboká Nad
Vltavou, 373 41 (1/12), Ing. Roman Mallát, Masarykova 78, Hluboká nad Vltavou, 373 41
(1/2), LV 396, st. p. 56, čp. 78.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Dům postavený v secesním slohu, jehož historie není známa, ani není zapsán na ÚSKP ČR,
je svým způsobem unikátní a měl být zmíněn v turistických průvodcích a propagačních
materiálech k cyklostezkám - neměl by být opomenut ani v průvodcích Vltavské cyklistické
stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Hlubocká radnice, Masarykova 36 (206)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Původně zasedali konšelé v domě čp. 1 zvaném „rathaus“ na náměstí, který byl roku 1770
přestavěn a vysvěcen. V letech 1948–1949 došlo k demolici této staré radnice kvůli
plánované úpravě náměstí, MNV si zároveň pro sebe pronajal první patro domu čp. 37 na
Masarykově třídě. Roku 1957 byl do majetku národního výboru převeden dům čp. 35, do té
doby vlastnictví státních lesů. V současnosti sídlí od roku 1982 městský úřad na téže ulici
v čp. 36, v bývalé obecné škole chlapecké (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, čp. 36, st.
p. 33.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Hlubocká radnice je udržována v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží jako radnice a městský úřad a nepředpokládá se jeho využití v cestovním
ruchu. Přesto by mohl být označen informační cedulí, která by informovala o historii domu a
maleb na jeho fasádě. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech
k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Bývalá dívčí škola, Masarykova 47 (207)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Hlubocká škola byla rozdělena na chlapeckou a dívčí výnosem c. k. zemské školní rady ze
4. listopadu 1897 s platností od počátku školního roku 1898/99. Chlapci zůstali ve staré
budově školy (dnešní radnice a městský úřad) a výuka děvčat se přesunula do nového
objektu, který byl postaven v roce 1887 (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Ing. Zdeněk Blažek (24/120), Ivana Eliášová (8/120), SJM Hájek Lubomír a Hájková Zuzana
Ing. (24/120), Radomil Krpata (16/120), Vladislav Novák (24/120), SJM Trnka Michal Ing. a
Trnková Renata MUDr. (24/120), Masarykova 47, Hluboká Nad Vltavou, 373 41, LV 1662,
čp. 47, st. p. 293/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Budova slouží v současné době k bydlení. Památka by měla být zmíněna v propagačních
materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské
cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Bývalý okresní dům, Masarykova 56 (208)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Okresní zastupitelstvo úřadovalo nejprve v provizorních prostorách, neboť si z finančních
důvodů nemohlo vlastní budovu dovolit. Až při příležitosti čtyřicátého výročí jeho působení
došlo v roce 1904 za pomoci vysoké půjčky a se zemskou podporou k výstavbě nového
okresního domu. Stavbu v hodnotě 64 tisíc korun provedl podle plánů vrchního Ing. Jana
Sedláčka českobudějovický stavitel Ing. Josef Pfeffermann. V okresním domě (Masarykova
56) bývaly umístěny i některé další instituce, jako např. okresní stravovna či veřejná
knihovna, po zrušení okresního úřadu až do roku 1982 také škola. V současnosti slouží
budova potřebám mateřské školy (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, čp. 56, st.
p. 298.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav objektu bývalého okresního domu je zachovalý.
Návrh využití:
V současné době slouží objekt jako mateřská škola. Památka by měla být zmíněna
v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích
Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.

100

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: HLUBOKÁ N. VLT., k.ú. Hluboká n. Vlt.

Nový úřední dům, Masarykova 34 (215)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Při hlavní ulici naproti kostelu byl na místě zbořeného domu hospodářského správce v roce
1914 vystavěn pro knížecí úřednictvo nový dům o dvou patrech. Sídlilo zde úřední ředitelství
a lesní inspekce. Po zániku schwarzenberských úřadů slouží od roku 1947 jako obytná
budova. Ve štítě domu spatřujeme knížecí znak a na fasádě v přízemí sluneční hodiny.
Vedle nich je připevněna pozoruhodná tabulka, s jejíž pomocí lze pro určitý kalendářní den
vypočítat přesný časový údaj, ukazují-li sluneční hodiny právě poledne (Kovář, D., Koblasa,
P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, čp. 34, st.
p. 31.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav objektu nového úředního domu je zachovalý.
Návrh využití:
V současné době slouží objekt jako obytný dům. Památka by měla být zmíněna
v propagačních materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích
Vltavské cyklistické stezky.

Foto: Město Hluboká nad Vltavou
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Galerie Knížecí dvůr (209)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Galerie Knížecí dvůr prezentuje díla špičkových českých výtvarníků od roku 2001. Mezi těmi,
kteří již v galerii vystavovali, najdeme jména jako Adolf Born, Kristian Kodet, Marta Tabery,
Vladimír Komárek, Tono Stano a spoustu dalších a neméně kvalitních. Co se týče
zastoupených technik, kromě obrazů a kreseb našla do galerie cestu grafika, plastiky,
keramika, koláže, fotografie, ale třeba i textil, krajka nebo knižní vazba. Každá výstava je
uvedena vernisáží, v prostorách galerie se však dějí i jiné události, jako například Jihočeský
jarmark, koncert Pavla Bobka, módní přehlídky a další (www.knizecidvur.cz).
Vlastnictví:
AGRIPROD CZ a.s., Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1777, čp. 26, st. p. 87.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Galerie Knížecí dvůr je udržována v dobrém stavebně-technickém stavu, úřednický dům
prochází průběžně komplexní rekonstrukcí.
Návrh využití:
Prezentací děl současných renomovaných výtvarníků přispívá galerie k obohacení kulturního
života města. Obdobně jako zdejší zámecká Alšova jihočeská galerie má i Galerie Knížecí
dvůr ambice stát se vyhledávaným kulturním stánkem, přitahujícím pozornost uměnímilovné
veřejnosti. Cílem galerie pro nejbližší období je umožnit nejširšímu okruhu zájemců a
příznivců umění setkání s nejnovější tvorbou našich umělců jak pro zhlédnutí, tak pro
možnost koupě všech vystavovaných děl. Do budoucna se předpokládá rozšíření do dalších
galerijních činností, vytvoření vlastní stálé expozice, prodejní výstavy tématicky zaměřené,
obchod s kvalitními uměleckými díly a sbírkami, aukce, zprostředkování koupě a
prodeje apod. (www.knizecidvur.cz).

Zdroj: www.knizecidvur.cz
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Dřívější vodárna „Trkač“ (210)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Budova někdejší zámecké vodárny leží na levém břehu řeky Vltavy. První, z větší části
dřevěnou vodárnu, tu přikázal postavit Ondřej Ungnád ze Suneku okolo roku 1550. Jednalo
se o zařízení na svou dobu moderně vybavené. Součástí bylo čerpadlo, které hnalo vodu
železnými rourami z řeky až do kašny na zámku. Převýšení bylo zhruba 120 metrů. Vodárna
trpěla častými povodněmi (např. v roce 1595 a 1598) a ta z roku 1619 se jí stala osudnou.
Novou kamennou budovu vodárny dal vystavět kníže Josef Adam Schwarzenberg roku
1735. Její úpravy proběhly v letech 1822 a 1835. Důležitou roli však v historii vodárny sehrál
rok 1861. Tehdy přibylo nové kolo a hlavně dvě turbíny, pomocí nichž se voda hnala až do
vodojemu v zámeckém parku. Na venkovních fasádách vodárny, která svému poslání
přestala sloužit zhruba před 40 lety, bychom mohli vidět 10 letopočtů a rysky, které označují
povodňový rok a tehdejší výšku hladiny. V interiéru potom zbyla unikátní pístová pumpa z
roku 1932, která je technickou památkou. V zámeckém parku dodnes také stojí patrová
vodárenská věž v novogotickém stylu (www.hlubokanadvltavou.eu).
Vlastnictví:
Česká republika, LV 432, st. p. 108.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav vodárny je zachovalý. Objekt byl opraven po povodních z roku
2002, kdy hladina vody dosahovala až po střechu.
Návrh využití:
Památka by si zasloužila být zmíněna v turistických průvodcích a v propagačních
materiálech k cyklostezkám - neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické
stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Marradasův sloup u parku (211)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Pro Hlubokou typická boží muka z kamenných přitesaných kvádrů s kamennou hlavicí, v níž
je zasazen dvojitý železný kříž, nechal stavět na svých panstvích don Baltazar Marradas
(Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68,
LV 14, p. č. 477/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Marradasův sloup je ve srovnání s jinými památkami ve studii
spíše menšího významu, přesto může být její potenciál více využit v cestovním ruchu na
lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha (212)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Na návsi v Zámostí stával původně jen prostý kříž. Zvoničku tu nepotřebovali, neboť dobře
slyšeli vyzvánění ze zámecké kaple. Když však došlo v Podhradí ke stavbě kostela a hlas
zvonu sem tudíž přestal doléhat, začali si obyvatelé Zámostí na nastalou situaci stěžovat.
Dopomohlo jim to k tomu, že kníže věnoval materiál na stavbu vlastní kaple v Zámostí.
Ostatní náklady uhradila dobrovolná sbírka. V roce 1851 byla kaple Panny Marie a sv.
Vojtěcha postavena a vysvěcena. Na závěr nechal českobudějovický podnikatel Vojtěch
Lanna do zvoničky nad střechou svým nákladem zavěsit zvonek (Kovář, D., Koblasa, P.,
1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, st. p. 258.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav kaple je zatím zachovalý, poslední opravy se dočkala v roce 1990.
Další oprava bude provedena v roce 2010.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
kaple může být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při
propagaci obce v turistických průvodcích. Památka by měla být zmíněna v propagačních
materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské
cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Stará obora (213)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Stará obora byla založena rodem Schwarzenbergů v roce 1711 po záměrném vyhlazení
vesnice Zlatěšovice v centru obory. Ze Zlatěšovic zůstal zachován jen malý rybník a volné
prostranství. Stará obora má rozlohu 1.511 ha, na kterých se chová dančí, mufloní a černá
zvěř. Západní Stará obora leží mezi Hlubokou na jihu a zřícenínou Karlův hrádek u Purkarce
na severu a má rozlohu přes 1511 hektarů. Na jejím území se nachází menší část chráněné
oblasti Baba (komplex dubohabřin na svahu kopce Baba) a Karbanice. Hranice obory
kopíruje spíše vrcholy skalních ostrohů než levý břeh Vltavy. Ve Staré oboře v lokalitě Baba
se nachází zbytky oppida. Stará obora byla několikrát využita filmaři, byly zde natáčeny filmy
Pyšná princezna, Nejkrásnější hádanka a Oldřich a Božena (www.hlubokanadvltavou.eu).
Vlastnictví:
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68,
LV 14.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Stará obora je využívána v cestovním ruchu jako lovecký revír, veřejnosti není přístupná.
Lovečtí hosté mají možnost ubytování na loveckých chatách téměř uprostřed revíru.
Loveckým hostům se nabízí i možnost rybaření a v omezené míře je prováděn lov v
loveckém kočáře. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Pomník Záviše z Falkenštejna (214)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Na „Pokutní louce“ při pravém břehu Vltavy, kde byl podle tradice popraven odbojný Vítkovec
Záviš z Falkenštejna, stojí dnes prostý pomník sestavený z několika velkých kamenů. Nápad
na jeho zbudování se zrodil v hlavě knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu, milovníka
historie a archeologie. Pomník byl vyzdvižen v roce 1895. Hlavní částí pomníku je plochý
balvan čnící do výšky tři a čtvrt metru. Na jeho přední straně, obrácené k řece, spatřujeme
vytesaný erb Závišův. V rámci regulačních prací byl pomník počátkem 30. let přesazen na
své současné místo a bezprostřední okolí parkově upraveno (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, st. p. 1264.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavu.
Návrh využití:
Ačkoli není pomník zapsán na ÚSKP ČR, je poměrně významnou a často zminovanou
památkou města Hluboká nad Vltavou. Památka by měla být zmíněna v turistických
průvodcích a propagačních materiálech k cyklostezkám - neměla by být opomenuta ani
v průvodcích Vltavské cyklistické stezky.

Foto: KP projekt s.r.o.
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HROZNĚJOVICE
Hroznějovice se nacházejí zhruba 18 km severně od Českých Budějovic. Ves se poprvé
v dějinách připomíná v roce 1379 jako součást týnského panství, které již v té době náleželo
k rozlehlým državám pražských arcibiskupů. Toto dominium bylo několikrát ve své historii
zastaveno, a sice pánům ze Soběšína a Čábelickým ze Soutic. V roce 1757 žilo
v Hrozňovicích, jak byla ves také nazývána, úhrnem osm hospodářů. Od roku 1849 bývala
samostatnou obcí, k níž náležela i malá osada Pardubice, později Pardovice, která zmizela
pod hladinou Hněvkovické přehradní nádrže. V Hroznějovicích se narodil lidový zedník Jan
Hospodář, řečený Podzemák či Podzemník, který vytvořil v 19. století řadu pěkných selských
staveb ve vsích kolem Purkarce (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 5 (216)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 5 v Hroznějovicích není známa.
Vlastnictví:
František Šimek, Hroznějovice 5, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 108, st. p. 6, čp. 5.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 7 (217)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 7 v Hroznějovicích byla postavena v roce 1887.
Vlastnictví:
SJM Hylena Václav a Hylenová Věra, Hroznějovice 3, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 245,
st. p. 13, čp. 7.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav venkovské usedlosti je zchátralý, stavba prochází rekonstrukcí.
Návrh využití:
Objekt v současné době není využíván. Po rekonstrukci by mohl být objekt využit pro
cestovní ruch, např. pro agroturistiku. Památky lidové architektury by bylo vhodné
propagovat jako celek a v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a
také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské
unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které
jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 34 (218)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Za povšimnutí stojí dům čp. 34 s pamětní deskou Jana Blažka (1922 – 1944), jenž zahynul
při náletu v německém Mersenburgu.
Vlastnictví:
Marie Dvořáková, Hroznějovice 34, Hluboká Nad Vltavou, 373 41, LV 128, st. p. 38, čp. 34.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav domu čp. 34 je poměrně zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 39 (219)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 39 v Hroznějovicích byla postavena v roce 1899.
Vlastnictví:
Václav Krbec, Koloděje nad Lužnicí 22, Týn nad Vltavou, 375 01, LV 137, st. p. 40, čp. 39.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav venkovské usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Kaplička Sv. Isidora (220)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Návesní kaple, zasvěcená patronu rolníků, svatému Isidoru, pochází z první poloviny
19. století.
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, st. p. 43.
Stupeň památkové ochrany:
Kaplička není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Město Hluboká nad Vltavou spravuje kapličku a snaží o její uchování. V průběhu října a
listopadu 2009 byla kaplička sv. Isidora opravena a místní obyvatelé tak mají důstojnější
místo setkávání při různých svátečních příležitostech.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál kapličky Sv. Isidora může být více využit
v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci města a jeho
místní části Hroznějovic v turistických a cykloturistických průvodcích.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Mohylníky a archeologické stopy v Hroznějovicích (57 – 62)
Kategorie:
Archeologické památky
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy v okolí Hluboké nad Vltavou pocházejí z různých dob
(www.boiohaemum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26918 / 3-5490, 34507 / 35541, 34560 / 3-5538, 35270 / 3-5508, 42216 / 3-5496, 45604 / 3-5277.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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JAROSLAVICE U KOSTELCE
Jaroslavice již zmizely z povrchu zemského. Vesnice, spolu s mlýnem a pilou a nedalekou
osadou Pardovicemi, byla roku 1990 zatopena vodami Hněvkovické nádrže (Kovář, D.,
Koblasa, P., 1997).
Obec Jaroslavice se rozkládala na pravém břehu řeky Vltavy 3 km severně pod Purkarcem.
Své jméno má odvozeno po stejnojmenném hradu a statku, který stál na protějším levém
břehu, na vysoké skále. V roce 1360 je v pramenech zmiňována tvrz vladyků z Jaroslavic a
z Řek (Kovář, D., Koblasa, P., 1997). Kaplička uprostřed návsi byla postavena v roce 1834.
V roce 1935 měla obec Jaroslavice 37 stavení, 195 obyvatel. V obci byly dva hostince,
obchod se smíšeným zbožím, obecní chudobinec, Šeborů mlýn a pila. Škola byla ve vsi
postavena v roce 1935. Pod Jaroslavicemi byla malá chatová osada se 14 chatami
(www.vltavan.cz).
Jaroslavice byly typickou vorařskou vesnicí. „Z Jaroslavic pocházeli zkušení „vrátní“ – plavci,
kteří museli podrobně znát celý místopis řeky a okolí z Vyššího Brodu až do Prahy.
Odpovídali za vor, lidi i náklad a měli vyšší příplatky než ostatní. Když neuspěli u zkoušek,
museli za rok opakovat. Práce plavců byla těžká a nebezpečná, proto se ji plavci snažili
zpříjemnit při harmonice v plaveckých hospodách a složili i několik plaveckých písní
(Růžičková, A., 2001).
V roce 1989 obec musela ustoupit výstavbě vodního díla Hněvkovice a celá byla srovnána
se zemí. Poslední rozloučení rodáků s obcí se uskutečnilo 13. 8. 1988. Po devíti letech od
posledního rozloučení 16. srpna 1997 byl jaroslavickými rodáky v místech bývalé obce
odhalen žulový památník, připomínající vorařskou obec (www.vltavan.cz).
Hněvkovická přehradní nádrž byla budována v letech 1986 – 1991 pro zabezpečení
technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Zátopová plocha je 312 ha, délka
vzdutí 16,2 km zasahuje až k Hluboké nad Vltavou. V důsledku napuštění přehrady byla
zlikvidována osada Jaroslavice a část obce Purkarec (www.tnv.cz).

Foto: www.vltavan.cz
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JEZNICE
Roku 1377 daroval král Václav IV. Jeden lán v Jeznici svému kuchaři za hájení lesů patřících
k Purkarci. Až v roce 1616 koupil ves Václav mladší Malovec z Malovic a připojil ji ke svému
panství Dříteň. Po jeho konfiskaci pak připadla k Hluboké. Že Jeznice, dříve zvaná též
Jezmice, nenáležela mezi velké vsi, nám spolehlivě dokládá i tereziánský katastr z roku
1757, kde je uvedeno devět hospodářů. Po roce 1849 se Jeznice stala spolu s nedalekým
Buzkovem osadou obce Jaroslavice. Roku 1871 se tady narodil pozdější vídeňský sochař
Vojtěch Lukáš.

Foto: KP projekt s.r.o.

Mohylníky a archeologické stopy v Jeznici (63 – 66)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy v okolí Hluboké nad Vltavou pocházejí z různých dob
(www.boiohaemum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 19949 / 3-175, 24901 / 35525, 26121 / 3-5523, 37036 / 3-5524.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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Kaplička Sv. Václava (221)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Roku 1914 obyvatelé na místě dřevěné zvoničky a křížku postavili novou návesní kapličku
sv. Václava v poněkud nevšedním slohu (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, st. p. č. 74.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaplička Sv. Václava je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál kapličky Sv. Václava může být více využit
v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci města a jeho
místní části Jeznice v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 19 (222)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 19 v Jeznici byla postavena v roce 1848.
Vlastnictví:
Marcela Zemanová, Hornická 1720/71, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16, LV 89, st.
p. 64, čp. 19.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav domu čp. 19 je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která bude
procházet v blízkosti území obce.

Foto: KP projekt s.r.o.

118

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, k.ú. Jeznice

Venkovská usedlost čp. 24 (223)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 24 v Jeznici byla postavena v roce 1873.
Vlastnictví:
SJM Hovorka Oldřich a Hovorková Vladimíra, J. Bendy 1382/24, České Budějovice, 370 05,
LV 47, st. p. 63, čp. 24.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav domu čp. 19 je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která bude
procházet v blízkosti území obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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KOSTELEC
Na vyvýšeném místě na pravém břehu Vltavy leží farní ves Kostelec. V písemných
pramenech je prvně zmíněn k roku 1352, kdy náležel k bechyňskému archidiakonátu. Zdejší
starobylý kostel sv. Vavřince je však němým svědkem toho, že vesnice tu musela stát už
mnohem dříve. V roce 1379 při něm sídlila plebánie a právo dosazovat sem faráře měli mezi
sebou rozděleno vladykové z Jaroslavic a z Řek s králem jakožto držitelem Lomnice. K ní
totiž Kostelec původně patřil a s lomnickým zbožím byl později přičleněn k panství
třeboňskému. V roce 1686 kostelecká fara zanikla, kostel připadl jako filiální k Hosínu a
posléze k Purkarci. V roce 1848 byla fara v Kostelci opět obnovena (Kovář, D., Koblasa, P.,
1997).

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 8 (69)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 8 patří k nejhezčím stavbám tohoto typu v regionu. Dům z roku 1853
se honosí krásně vyzdobeným volutovým štítem s volutami i v horní části, sýpkou a
půlkruhově klenutou bránou s pěkným křídlovým volutovým nástavcem (Luniaczek, P.,
2009).
Vlastnictví:
Kostelec Agroturistika s.r.o., Kostelec 8, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 471, st. p. 31, čp.
8.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 41965 / 3-209.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení a je v něm zřízeno ubytování pro hosty. Památky lidové architektury
by bylo vhodné propagovat jako celek. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kostel Sv. Vavřince (67)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Památkově cenný raně gotický kostel Sv. Vavřince pochází již z doby před rokem 1300. Věž
při jižním průčelí pochází až z druhé poloviny 16. století a v 18. století proběhla celková
barokní úprava. Nástěnné malby v interiéru jsou datovány ke konci první poloviny 14. století.
Zvláštní pozoruhodností je znakový náhrobní kámen Jana Poněšického z Poněšic z roku
1580 (Kovář, D., Koblasa, P., 1997). Zajímavá je historie zvonů kosteleckého kostela. Velký
zvon byl zavěšen do věže kostela v roce 1565 a visí zde dodnes. Druhý zvon byl pořízen
roku 1699, během první světové války byl však stejně jako malý zvon umíráček odebrán na
rozlití k válečným účelům. Po válce byl umíráček odkoupen od purkareckých osadníků a
nechal se vyrobit nový zvon, ale v roce 1942 byly opět oba zvony odebrány pro válečné
účely. Po druhé světové válce daroval umíráček kostelu místní farář Jan Pour. V roce 1997
byla provedena revize obou zvonů, jejichž stav byl havarijní, a přestalo se s nimi zvonit.
V roce 2001 proběhla oprava a do kostela byly zavěšeny dva nové zvony: Vavřinec a Maria.
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Kostelec, Kostelec 10, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 252, st. p.
40.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 46975 / 3-210.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
kostela sv. Vavřince může být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni,
především při propagaci města a jeho místní části Hroznějovic v turistických a
cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 12 (224)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Na kostelecké návsi stojí statek čp. 12 se stejně vyzdobenými štíty domu i patrové sýpky a
dvěma segmentovými branami v ohradní zdi (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Ing. Jiří Pudil, Kostelec 12, Hluboká Nad Vltavou, 373 41 (1/2), Marie Pudilová, Kostelec 12,
Hluboká nad Vltavou, 373 41 (1/2), LV 359, st. p. 42/1, čp. 12.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 25 (225)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 25 není známa.
Vlastnictví:
Petr Ježek, Chabařovická 1325/23, Praha, Kobylisy, 182 00 (1/2), Jaroslava Kočiová,
Bellušova 1821/41, Praha, Stodůlky, 155 00 (1/2), LV 320, čp. 25, st. p. 27/1.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kovárna (226)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Na kostelecké návsi nás na první pohled zaujme fungující půvabná kovárna s půlkruhově
zaklenutou podsíní (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
SJM Zajíc Jiří a Jana Zajícová, Kostelec 40, Hluboká Nad Vltavou, Kostelec, 373 41, LV 401,
st. p. 48.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav kovárny je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží jako kovárna. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako
celek a v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře
ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím v blízkosti obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Mohylníky a archeologické stopy v Kostelci (68)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy, nalezené v katastrálních územích Munic a Kostelce, jsou
pozůstatky po Keltech z období let 400 př. n. l. – 0 (www.boiohaemum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 28255 / 3-5489.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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LÍŠNICE U KOSTELCE
Líšnice je malá ves v údolí. Vede tam odbočka z přímé silničky Poněšice - Kostelec. Ves se
poprvé připomíná roku 1337. Náležela původně k lomnickému panství, později ale připadla
k samostatnému němčickému statku. Ve vsi se zachovalo několik statků v různém stavu.
Mnoho je přestavěno, např. jeden špýchar v brezolitu s ponechanými okny (Kovář, D.,
Koblasa, P., 1997).

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zemědělský dvůr Němčice čp. 18 (73)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Tvrz a dvůr Němčice jsou doloženy v roce 1407, kdy byl jejich majitelem Bláha z Němčic.
Roku 1541 prodal Diviš Boubínský z Újezda Němčice Chvalovi Kunáši z Machovic. Ze sporů
o jeho dědictví vzešla v roce 1563 dcera Rejna ziskem Němčic. Další majitel, Václav
Budkovský, byl za svou účast ve stavovském povstání odsouzen roku 1623 k manství a
konečně v roce 1706 koupil němčický statek s tvrzí, dvorem, pivovarem a vesnicemi
Němčicemi a Líšnicí od Zuzany Budkovské Adam František ze Schwarzenbergu. Němčická
tvrz potom ztratila svou funkci šlechtického sídla a zpustla. Zbylý dvůr v Němčicích byl potom
obhospodařováván jako vrchnostenský a působil při něm i lihovar. Po první pozemkové
reformě jej získala rodina Králova a roku 1954 přešel němčický dvůr do vlastnictví státních
statků (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Jan Šťovíček, Dynín 65, Dynín, 373 64, LV 463, čp. 18, st. p. 49/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 102102.
Stavebně-technický stav dědictví:
V současné době je němčický dvůr zpustlý a zchátralý.
Návrh využití:
Objekt není využíván. Pokud by se jeho majitel pustil do rekonstrukce, mohl by být využit pro
agroturistiku. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 10 (227)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Mladší udržovaná venkovská usedlost se sýpkou čp. 10 stojí naproti méně udržovaným, zato
starším objektům.
Vlastnictví:
Ing. Josef Trávníček, Zeyerova 811, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 413, čp. 10, st. p. 8/1.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. V sýpce se nachází malé soukromé muzeum, sbírka truhlářského,
kovářského a zemědělského nářadí a dále věci, které se většinou na vsích vyhazovaly. Toto
minimuzeum má i svou internetovou stránku http://lisnice10.unas.cz/, ve vsi ale není nijak
označeno a neví o něm ani místní (www.selskebaroko.cz). Památky lidové architektury by
bylo vhodné propagovat jako celek a v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich
majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a
Evropské unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a
Lišovsku, které jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci
může probíhat i v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny
v turistických průvodcích a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 6 (228)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 6 v Líšnici s typickým štítem Vltavotýnského typu je zřejmě dílem
Jana Hospodářského z Hroznějovic (www.selskebaroko.cz).
Vlastnictví:
Václav Svoboda, K. Chocholy 1284/4, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05, LV
75, čp. 6, st. p. 6.
Stupeň památkové ochrany:
Není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Statek je opuštěný a ve velmi špatném stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt není využíván. Pokud by se jeho majitel pustil do rekonstrukce, mohl by být objekt
využit pro cestovní ruch, např. pro agroturistiku. Památky lidové architektury by bylo vhodné
propagovat jako celek a v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a
také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské
unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které
jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Mohylníky a archeologické stopy v Líšnici (70 – 72)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy v okolí Hluboké nad Vltavou pocházejí z různých dob.
Mohylníky objevené v Líšnici zde pravděpodobně zanechali Slované (www.boiohaemum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 18051 / 3-5535, 40558 / 35536, 47040 / 3-5537.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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MUNICE
Ves se poprvé objevuje v historických dokumentech roku 1384, v tomto období se tam
nacházel manský dvůr, který český král Václav IV. daroval roku 1415 svému služebníku
Jindřichu z Černoklad, jenž byl povinen se s koněm a samostřílem na zavolání krále nebo
purkrabího dostavit k službě na hlubocký hrad. Urbář pánů z Hradce, pořízený v době po
roce 1592, uvádí v místě 28 hospodářů a 11 chalupníků. Stejně jako řada jiných vsí na
Hlubocku, také Munice se staly roku 1849 obcí. V roce 1915 tu byla v činnosti hospoda a
kovářství. Rozlehlou náves, v jejímž prostředku stojí novorománská kaple z 2. poloviny 19.
století, lemuje množství lidových staveb. Jádro Munic bylo roku 1990 prohlášeno vesnickou
památkovou zónou (Kovář, D., Koblasa, P., 1997).

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 19 (74)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
K nejkrásnějším usedlostem v Municích patří dům čp. 19 blatského typu s trojúhelníkovým a
křídlovým štítem z roku 1855 s polosluncem ve vrcholu a sýpkou z roku 1853 (Luniaczek, P.,
2009).
Vlastnictví:
Ivo Veselý (1/2), Jaromír Veselý (1/2), Munice 19, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 400, čp.
19, st. p. 60/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21960 / 3-262. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Munice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 20 (75)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Památkově chráněná venkovská usedlost čp. 20 taktéž pochází z druhé poloviny 19. století.
Vlastnictví:
Vladislav Vávra, Munice 20, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1568, čp. 20, st. p. 62/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 23995 / 3-263. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Munice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 23 (76)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Chalupa čp. 23 z roku 1859, která se nachází na západním konci vesnice ve směru na Zliv,
má mimořádně bohatou výzdobu křídlového štítu (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
SJM Šarvaic Milan a Šarvaicová Helena, Milan Šarvaic, Mnichská 237, Netolice, 384 11,
Helena Šarvaicová, Munice 23, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 314, čp. 23, st. p. 117.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 39589 / 3-261. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Munice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Novorománská kaple (229)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Novorománská kaple z druhé poloviny 19. století stojí uprostřed rozlehlé munické návsi
(Kovář, D., Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, st. p. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál novorománské kaple v Municích může být více
využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci města a
jeho místní části v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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PONĚŠICE
Poněšice jsou vlastně osamělou vesnicí, která tak zcela nepatří ani do jedné vymezené
oblasti. Ves zřejmě vznikla zástavbou kolem dvorce královských lovčích, který stával na
místě dnešního statku U Lexů. Tento statek má současně doložen osídlení jedním rodem od
roku 1635 do současnosti. Ves byla odtržena od okolí koncem 18. století, kdy byla na
Schwarzenberském panství založena Nová obora, dnes zvaná Poněšická. Ta začíná u
Hluboké a táhne se až k Vlkovu, směrem na západ až k Vltavě, na východ k Vitínu. Poněšice
tak zůstaly přístupné jen cestou kolem Vltavy. Dnes jsou Poněšice ještě přístupné jedinou
veřejnou cestou přes oboru, vycházející z Vitína (www.selskebaroko.cz).

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovský dům čp. 4 (83)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
V Poněšicích se zachovala jedna z mála roubenek v celém tomto kraji. Další roubená
komora se nachází v Lexově statku. Ještě zde byla jedna roubená stodola, v roce 2008 už
však nebyla nalezena (Koblasa, Kovář, 2007). Chaloupka má roubenou světnici i
výminkářskou světničku s jednoduchým bedněným štítem a asymetrickou střechou
(Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Václav Stehlík, Pekárenská 1067/35, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04, LV
223, čp. 4, st. p. 59/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 100069.
Stavebně-technický stav dědictví:
Roubenka je v dobrém stavu, pěkně udržovaná.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která bude
procházet pravděpodobně v blízkosti území obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Mohylníky a archeologické stopy v Poněšicích (77 – 82)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy v okolí Hluboké nad Vltavou pocházejí z různých dob
(www.boiohaemum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 17845 / 3-5518, 19512 / 35511, 26390 / 3-5517, 27082 / 3-5519, 46383 / 3-5495, 22721 / 3-367.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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Poněšická obora (230)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Poněšická obora byla založena v roce 1853. Poněšická obora se nachází na pravém břehu
mezi sídly Dobřejovice, Poněšice, Vlkov a Vitín a má rozlohu 1664 hektarů. Uprostřed obory
protéká potok Libochovka, který tvoří jádro stejnojmenné chráněnné oblasti. Poněšická
obora se specializuje na chov jelenů (http://cs.wikipedia.org).
Vlastnictví:
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68,
LV 14.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Poněšická obora je dnes vyhrazenou honitbou Ministerstva Zemědělství ČR.

Foto: www.hlubokanadvltavou.eu

140

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, k.ú. Poněšice

Statek U Lexů čp. 7 a 22 (231)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Rokem 1635, kdy sem don Baltazar Marradas přesadil Tomáše Lexu z Křesína, začíná
několikasetletá tradice rodu Lexů na někdejším svobodném dvoře v Poněšicích. Zastávali tu
většinou úřad rychtáře a provozovali též panský hostinec. Roku 1940 byli jako tři století
usedlá selská rodina oceněni pamětním listem a kamenným štítem s nápisem „Rod Lexů
1635“, který dosud zdobí štít jejich statku čp. 7. V současné době zde hospodaří již
jedenáctá generace poněšických Lexů (Kovář, D., Koblasa, P., 1997). Nenápadný statek čp.
7 + čp. 22 se segmentovou bránou v ohradní zdi skrývá roubený špýchar na šikmé kamenné
podezdívce ve dvoře (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Marie Hanousková, Strádova 954/7, České Budějovice, 370 07, LV 231, st. p. 55/3, čp. 22.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kovárna (232)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Kovárna s půlelipticky zaklenutou podsíní a zvoničkou ve vrcholu štítu byla postavena
v klasicistním slohu (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, st. p. 56/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Roubenka je v dobrém stavu, pěkně udržovaná.
Návrh využití:
Objekt slouží jako jako společenská místnost pro občany Poněšic. Památky lidové
architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a v některých z nich zřídit ubytování.
Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského
kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny
obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce
na jejich propagaci může probíhat i v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být
zmíněny v turistických průvodcích a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 1 (233)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 1 v Poněšicích byla postavena roku 1908, sousedící výměnek
pochází z roku 1914 (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
SJM Ledajaks Jaroslav Ing. a Ledajaksová Ida PhDr., Ing. Jaroslav Ledajaks, Poněšice 1,
Hluboká nad Vltavou, 373 41, PhDr. Ida Ledajaksová, Na Vyhlídce 469, Hluboká Nad
Vltavou, 373 41, LV 236, st. p. 62, čp. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je uchováno v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení a sídlí zde firma Lihovar Poněšice s.r.o. Památky lidové architektury
by bylo vhodné propagovat jako celek a v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na
jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České
republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na
Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich
propagaci může probíhat i v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny
v turistických průvodcích a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 18 (234)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 18 v Poněšicích není známa.
Vlastnictví:
Dana Vlachová, K. Vinařického 455/34, České Budějovice, 370 06, LV 234, st. p. 55/2, čp.
18.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je uchováno v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaplička (235)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Historie kapličky v Poněšicích není známa.
Vlastnictví:
SJM Ledajaks Jaroslav Ing. a Ledajaksová Ida PhDr., Ing. Jaroslav Ledajaks Poněšice 1,
Hluboká nad Vltavou, Poněšice, 373 41, PhDr. Ida Ledajaksová, Na Vyhlídce 469, Hluboká
Nad Vltavou, 373 41, LV 236, st. p. č. 155.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál kostela sv. Vavřince může být více využit
v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci města a jeho
místní části Hroznějovic v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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PURKAREC
Jméno Purkarec je známo především jako tradiční plavecká osada a kolébka vorařství.
Osada vznikla ve 13. století, pravděpodobně při kolonizaci hlubockého panství. Karel IV.
začal na počátku své vlády v první polovině 14. století budovat nedaleko Purkarce nevelký
hrádek a pokusil se zároveň se stavbou svého sídla rozšířit osadu na královské město a
vtělit jí název podle vznikajícího hradu Karlshaus. Původní starší název Purkarec, odvozený
od osobního jména Purkart, se začal prolínat s německým Karlshaus, až posléze zvítězil
název český. K rozšíření Purkarce na město nikdy nedošlo, krátce po smrti Karla IV. byl
hrádek opuštěn a Purkarec zůstal nevelkou vesnicí. Kostel na návsi je z druhé poloviny
14. století (www.tnv.cz).

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 30 (89)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 30 v Purkarci není známa.
Vlastnictví:
SJM Svatoš Miloš a Svatošová Lenka, Mezholezy 4, Miskovice, 284 01, LV 924, čp. 30, st. p.
32.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 38576 / 3-374.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 34 (90)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 34 v Purkarci není známa.
Vlastnictví:
Otta Žiškovská, Česká 28/37, České Budějovice, 370 01, LV 213, čp. 34, st. p. 18/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 30827 / 3-376.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Hospoda čp. 92 (91)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie objektu hospody v Purkarci není známa.
Vlastnictví:
Otta Žiškovská, Česká 28/37, České Budějovice, České Budějovice 1, 370 01, LV 213, čp.
92, st. p. 18/3
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 34975 / 3-378.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží jako hospoda a je zde provozován Penzion Vltavan. Památky lidové
architektury by bylo vhodné propagovat jako celek. Záleží však na jejich majitelích a také na
podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na
jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která která
prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 26 (236)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 26 v Purkarci není známa.
Vlastnictví:
SJM Kaukuš Marcel a Kaukušová Miroslava, Purkarec 26, Hluboká nad Vltavou, Purkarec,
373 43, LV 925, čp. 26, st. p. 30/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je jen částečně zachovalý a potřebuje rekonstrukci.
Návrh využití:
Objekt slouží pravděpodobně k druhému bydlení a v současné době v něm probíhá
rekonstrukce. Objekt by mohl být využit pro cestovní ruch, např. jako penzion nebo pro
agroturistiku. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek. Záleží však
na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České
republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na
Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich
propagaci může probíhat i v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních
materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské
cyklistické stezky, která prochází územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 8 (237)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 8 v Purkarci pochází z roku 1879.
Vlastnictví:
Jan Jana, Generála Svobody 1781/7, České Budějovice, 370 01, LV 21, čp. 8, st. p. 11/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav památky je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 29 (238)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 29 v Purkarci není známa.
Vlastnictví:
Antonín Brom, Dobrovodská 614/64, České Budějovice, České Budějovice 5, 370 06, LV 33,
čp. 29, st. p. 21/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav usedlosti je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám
a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské cyklistické stezky, která prochází
územím obce.

Foto: KP projekt s.r.o.

152

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, k.ú. Purkarec

Vorařské muzeum v Purkarci (239)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Spolek Vltavan byl založen v roce 1902 lesními dělníky, plavci, rybáři a pobřežními, kteří
pracovali v lesích a připravovali porážené dříví pro dopravu po řece Vltavě do Prahy a dále
do Německa. K 75. výročí založení spolku byla pro veřejnost otevřena „Síň tradic jihočeské
voroplavby“, původně v domku čp. 33 paní Marie Šlechtové. Největší podíl na vybudování
měl nejstarší člen spolku František Vondrášek – jednatel spolku, lesní dělník, plavec
s vrátenským patentem pro plavbu až do Hamburku a též purkarecký převozník, který sám
vyrobil exponáty a ve vltavanské kronice zevrubně popsal postup vázání vorů a pramenů.
V roce 1991 paní Šlechtová uplatnila nárok na vrácení objektu, v roce 1993 byla síň
uzavřena a o dva roky později byla znovu otevřena v objektu čp. 86. Síň byla rozšířena o
informativní expozice dalších spolků Vltavanu Praha, Davle a Štěchovic (www.vltavan.cz).
Vlastnictví:
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 1, čp. 86, st.
p. 75.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Město Hluboká nad Vltavou hradí údržbu objektu muzea ze svého rozpočtu. Naposled
vyčlenilo v rozpočtu prostředky na obnovu jednací síně a WC a na nátěr fasády, která byla
narušena vybouráním oken a dveří, navíc na východní straně byla již dříve opadaná vlivem
zemní vlhkosti. Také byla provedena oprava střechy muzea z fondu Nadace ČEZ.
Návrh využití:
Muzeum je přístupno od května do září od 9:00 do 17:00 hodin každý den mimo pondělí. V
síni jsou instalovány informativní panely o spolcích Vltavan. Síň je dokladem práce a
způsobu života vorařů a šífařů v povodí Vltavy. Síň podává též informace o vodních
elektrárnách ČEZ, a. s.

Foto: www.vltavan.cz, Město Hluboká nad Vltavou
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Kostel Sv. Jiří (85)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Gotický kostel Sv. Jiří ze 14. století je nejnápadnější purkareckou památkou. V roce 1879 byl
přestavěn. Vnitřní zařízení v rokokovém stylu pochází z doby kolem roku 1780. Kostel
obklopuje nevelký hřbitůvek položený dnes těsně nad hladinou přehrady. V jižní kostelní zdi
najdeme pěkný kamenný náhrobek Mariany Hovorkové z Jeznice z roku 1761 (Kovář, D.,
Koblasa, P., 1997).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Purkarec, Tyršova 5, Hluboká nad Vltavou, 373 41, LV 103, st. p. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37173 / 3-379.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kostel Sv. Jiří je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál kostela sv. Jiří může být více využit v cestovním
ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci města Hluboká nad Vltavou a
jeho místní části Purkarce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaple Sv. Rozálie (86)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
V lesích severně od Hluboké nad Vltavou protéká potok Rachačka, podle kterého bylo
zřejmě pojmenováno i bývalé poutní místo Rachačky s kaplí a pramenem, které tu najdeme.
Dostupné je odbočkou ze silnice z Českých Budějovic směrem na Týn nad Vltavou přes
osadu Chlumec. Po morové epidemii ve druhé polovině 17. století došlo k výstavbě kaple,
jež byla zasvěcena svaté Rozálii. Spolu s vedlejším pramenem lákala davy poutníků.
Kaplička sv. Rozálie je malá prostá stavbička s věžičkou a presbytářem na východě. Před
severní stěnou vyvěrá zmiňovaný pramen vody krytý v přístřešku. Nedaleko kapličky,
v místech bývalého lomu, bývala jeskyně sv. Rozálie využívaná jako poutní místo spolu
s kapličkou, údajně s bohatou krápníkovou výzdobou. Jeskyně byla bohužel v letech 1949 –
1952 odtěžena a zbylo z ní pouze torzo ve stěně lomu bez jakékoli výzdoby (www.hrady.cz).
Vlastnictví:
Česká republika, LV 53, st. p. 1081/11.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 46798 / 3-5263.
Stavebně-technický stav dědictví:
V roce 1882 došlo k rekonstrukci kaple a další obnova následovala počátkem 90. let
minulého století. V průčelí lze vidět datum 27. 8. 1882 z doby opravy.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál kaple Sv. Rozálie může být více využit v cestovním
ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci města Hluboká nad Vltavou a
jeho místní části Purkarce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Hrad Karlův Hrádek, zřícenina (84)
Kategorie:
Hrady, zámky, zříceniny a tvrze.
Historie:
Hrad byl založen ve 14. Století císařem Karlem IV., podle něhož byl pojmenován Karlshaus.
Karel IV. jej založil na počátku své vlády, jako správní centrum královského území,
vklíněného mezi državy Rožmberků. Karlshaus však nikdy takového významu nedosáhl.
Nabízí se ještě další teze, že byl objekt založen jako mýtný hrad, pro ochranu vltavské
plavby a následné vybírání cla. Je známo, že Karel IV. podporoval voroplavbu a bděl nad
splavností celého toku Vltavy (www.hrady.cz). První písemná zmínka o hradu je z roku 1357.
V tomto roce došlo ke sporu mezi Karlem IV. a rodem Rožmberků. Za vlády Václava IV.
hrádek zanikl. V té době patřil zřejmě k rožmberskému panství. Poslední zmínka o něm je
z roku 1370, v listě Albrechta Bavorského (tchána Václava IV). Dále se již hrad z dokumentů
zcela vytrácí, nevíme nic ani o jeho zániku. Prvním a jediným zaznamenaným purkrabím je
Petr z Nasavrk. Karel IV. záhy ztratil o hrad zájem a tak ten postupně chátral a upadal. Po
roce 1364 nejsou žádné písemné zmínky o purkrabím na hradě a tak se soudí, že snad ani
žádný na hradě nebyl (http://cs.wikipedia.org). Je možné, že ke konečné devastaci hradu
došlo v průběhu husitských bouří (www.hrady.cz).
Vlastnictví:
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68,
LV 12, st. p. č. 203.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 28648 / 3-371.
Stavebně-technický stav dědictví:
Hrádek byl brzy opuštěn a změnil se ve zříceniny. Dochovalo se vysoké zdivo obvodové
hradby s průjezdem brány, zbytky obytných místností kolem nádvoří a kaple. Za branou se
rozkládá dvůr, který kopíruje terén. Podél celého dvora jsou zbytky hospodářských a
obytných místností. Také kopírují tvar dvora. Dosahovaly do výše prvního poschodí. Nad
tímto poschodím bylo zřejmě další, ze dřeva. Kaple je umístěna na severní straně a jsou
znatelná rozdílná okna, podle kterých se usuzuje, že se jednalo o kapli. Hrad byl
pravděpodobně postaven bez věže. Karel IV. si hrad postavil zřejmě jako své rekreační
sídlo. Kolem vlastního hradu se rozprostírá neobvykle mohutný a hluboký příkop s valem.
Hrad je celý zarostlý lesem. Před hradem se mělo rozkládat městečko, které patřilo k hradu.
Ale podle některých teorií se toto městečko nachází v místě dnešního Purkarce
(http://cs.wikipedia.org).
Zřícenina loveckého sídla Karla IV. dostala nový dřevěný most. Ten nejen zlepšil přístup
návštěvníků, kteří museli šplhat přes příkop, ale je prvním krokem k rekonstrukci celé
památky. Most je celý z dubového dřeva, konstrukce měří 11,5 m a její šířka činí 5,5 m. Lesy
České republiky v Hluboké nad Vltavou, kterým hrádek patří, za něj zaplatily 175 tisíc korun,
dalších 150 tisíc dodalo město Hluboká. Dalším krokem výše uvedeného majitele hrádku
budou postupné rekonstrukce a zakonzervování stávajících zachovaných zdí.
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Návrh využití:
Místo si začátkem 20. století oblíbili trampové, dnes je cílem rodinných výletů. Na bývalém
nádvoří je připraveno pro návštěvníky ohniště. Karlovým Hrádkem prochází červená
turistická trasa. Za výchozí bod je možné považovat obec Purkarec, odkud je to ke zřícenině
slabé 3 km polní cestou. Po červené značce je možné dále pokračovat podél řeky do
Hluboké nad Vltavou (Cejpek, J., 2008). Ke zřícenině lze dojít také pěšky od Hluboké nad
Vltavou. Osmikilometrová trasa údolím řeky nabízí romantiku a nádherné scenérie
(www.zamky-hrady.cz).
Z Hluboké nad Vltavou do Purkarce vede nová cyklostezka. Památka by měla být zmíněna
ve všech turistických a cykloturistických průvodcích zahrnujících přilehlý region.

Foto: www.hlubokanadvltavou.eu
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Mohylníky a archeologické stopy v Purkarci (87, 88)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy v okolí Hluboké nad Vltavou pocházejí z různých dob.
Dosud nejstarší zachycené stopy po Slovanech na jihu Čech snad již ze 7. století byly v
nedávné době objeveny u obce Purkarec severně od Českých Budějovic
(www.boiohaemum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 25965 / 3-5492, 26833 / 3380.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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HOSÍN
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK

Obec Hosín se nachází asi 10 km severně od Českých Budějovic a 4 km východně od
Hluboké nad Vltavou, má dvě katastrální území - Hosín a Dobřejovice u Hosína, a žije zde
758 obyvatel (ČSÚ, 2008). Nejstarším písemným dokladem o Hosíně je listinná zmínka o
zdejším faráři Oldřichovi z roku 1330. Osídlení prostoru, na němž se obec rozkládá, je
ovšem mnohem starší. Archeologické nálezy prokazují, že zde lidé žili již v době bronzové.
Již ve středověku byl Hosín farní vsí a již z předhusitské doby známe jména několika
zdejších duchovních správců. Hlubocké vrchnosti náležel také patronát hosínského kostela,
spočívající v právu dosazovat nové faráře, ale také v povinnostech spojených s údržbou
svatostánku. Poslednímu majiteli Hluboké z původně rytířského rodu Malovců z Malovic,
zbohatlého finančními spekulacemi svých příslušníků, bylo panství po bitvě na Bílé hoře
zkonfiskováno pro účast na českém stavovském povstání. V majetku rodu Schwarzenbergů,
který se posléze zcela sžil s jihočeským prostředím, zůstalo panství až do roku 1947.
Dlouhá schwarzenberská éra samozřejmě výrazně zasáhla do dějin obce. Roku 1684
vrchnost na Hosíně zřídila funkci kaplana, který pomáhal zdejšímu faráři s duchovní správou.
Nedlouho poté, na konci 17. století, založili Schwarzenbergové hosínské lovecké bratrstvo,
nejstarší mysliveckou korporaci na českém území. Ještě v barokním období prodělal
výraznou přestavbu hosínský svatostánek. Roku 1781 došlo k výraznému zásahu do
zdejšího pohřbívání, neboť v souvislosti s reformami císaře Josefa II. byl namísto původního
hřbitova u kostela zřízen nový - na okraji obce. Do paměti Hosínských se natrvalo zapsala
mimořádná událost, jakou byla návštěva ruského cara Alexandra I. u knížete Josefa Jana ze
Schwarzenbergu. Dne 19. října 1815 se car se svým doprovodem objevil na Hosíně. Když
Alexandr zahlédl zdejšího chalupníka Vavřince Fajtla, který právě vyorával brambory na
stráni vedle dobřejovického lesa, zamířil k němu, chopil se chalupníkova pluhu, dooral
načatou brázdu a obdaroval Fajtla šesti zlatými mincemi (http://expedice.rps.cz).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Hosín
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

92

2

46701 / 3148

Kostel Sv. Petra a
Pavla

Hosín

49°2'12.627“N
14°28'33.222“E

164

93

2

39709 / 3150

Boží muka

Hosín, směr k
trati

49°2'25.441"N
14°28'47.127"E

165

94

2

22325 / 3151

Boží muka
Marradasova

Hosín, směr
Hluboká

49°2'20.62“N
14°28'17.819“E

166

95

5

31733 / 35876

Silniční most - nadjezd
nad tratí

Hosín sil.
II/146, směr
Dobřejovice

49°3'20.616“N
14°30'6.301“E

168

96

7

23302 / 35520

Mohylníky a
archeologické stopy v
Hosíně

Hosín, Bory II

Nebylo
zjišťováno

171
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97

7

25703 / 35480

Mohylníky a
archeologické stopy v
Hosíně

Hosín, Bory I

Nebylo
zjišťováno

171

98

7

33616 / 35481

Mohylníky a
archeologické stopy v
Hosíně

Hosín, les
Bystřického

Nebylo
zjišťováno

171

99

7

38732 / 3152

Mohylníky a
archeologické stopy v
Hosíně

Hosín, Skalka

Nebylo
zjišťováno

171

100

1

30638 / 3147

Venkovská usedlost
čp. 24

Hosín čp. 24

49°2'13.749“N
14°28'32.546“E

161

101

2

29598 / 3149

Fara

Hosín

49°2'12.86“N
14°28'34.698“E

167

102

7

14335 / 35512

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice Horní výrub

Nebylo
zjišťováno

170

103

7

15667 / 35486

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice Baba

Nebylo
zjišťováno

172

104

7

18904 / 3449

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice

Nebylo
zjišťováno

172

105

7

19465 / 35491

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice Rulík

Nebylo
zjišťováno

172

106

7

19668 / 35514

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Skopojedle,
Pěkná vyhlídka

Nebylo
zjišťováno

172

107

7

20289 / 35515

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Holubci, též Na
pláni

Nebylo
zjišťováno

172

108

7

28300 / 35513

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
nad
Novoborským
seníkem

Nebylo
zjišťováno

172

109

7

33913 / 35507

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Zadní Pláně

Nebylo
zjišťováno

172

110

7

38173 / 35516

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice – U
obrázku

Nebylo
zjišťováno

172

111

7

46031 / 377

Mohylníky a
archeologické stopy

Dobřejovice – U
myslivny, U

Nebylo
zjišťováno

172

160
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v Dobřejovicích u
Hosína

Dřevěnkáře

112

7

46042 / 35980

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Černá strouha

Nebylo
zjišťováno

172

113

7

45324 / 376

Mohylníky a
archeologické stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
kolem lesní
cesty

Nebylo
zjišťováno

172

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

240

6

Orty

Mezi Borkem a
Hosínem

49°1'45.891“N
14°29'45.307“E

169

241

1

Venkovská usedlost čp. 54

Hosín

162

242

1

Venkovská usedlost čp. 36

Hosín

49°2'10.179“N
14°28'32.756“E
49°2'20.669"N
14°28'28.532"E

161

163
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
HOSÍN
Venkovská usedlost čp. 24 (100)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 24 s křídlovým štítem, se sýpkou a segmentovou bránou
s malým nástavcem není známa.
Vlastnictví:
Kříž Jan a Křížová Jarmila, Hosín 70, Hosín, 373 41, LV 101, čp. 24, st. p. 85.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 30638 / 3-147.
Stavebně-technický stav dědictví:
Usedlost je v poměrně špatném stavebně-technickém stavu, potřebovala by rekonstrukci.
Návrh využití:
Objekt slouží pravděpodobně k druhému bydlení. Pokud by se jeho majitelé pustili do
rekonstrukce, mohl by být objekt využit pro cestovní ruch, např. jako penzion nebo pro
agroturistiku. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek. Záleží však
na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České
republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na
Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich
propagaci může probíhat i v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních
materiálech k cyklostezkám a neměla by být opomenuta ani v průvodcích Vltavské
cyklistické stezky, která bude procházet pravděpodobně v blízkosti území obce.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 54 (241)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie usedlosti čp. 54 v Hosíně není známa.
Vlastnictví:
Eva Haklová, Fráni Šrámka 1302/8, České Budějovice, 370 04 (1/2), Pavel Hůlka, Plzeňská
633/97, České Budějovice, 370 04 (2/6), Marie Štíchová, Mačkov 79, Mačkov, 388 01 (1/6),
LV 421, st. p. č. 91, čp. 54.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 30638 / 3-147.
Stavebně-technický stav dědictví:
Usedlost je v poměrně špatném stavebně-technickém stavu, potřebovala by rekonstrukci.
Návrh využití:
Objekt slouží pravděpodobně k druhému bydlení. Pokud by se jeho majitelé pustili do
rekonstrukce, mohl by být objekt využit pro cestovní ruch, např. jako penzion nebo pro
agroturistiku. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek. Záleží však
na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České
republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na
Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich
propagaci může probíhat i v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny
v turistických průvodcích a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 36 (242)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie usedlosti čp. 36 v Hosíně není známa.
Vlastnictví:
SJM Tůma František Ing. a Tůmová Jana Ing., Fr. Ondříčka 1130/26, České Budějovice,
370 11, LV 55, st. p. č. 121, čp. 36.
Stupeň památkové ochrany:
Nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památky lidové architektury by měly být zmíněny v turistických průvodcích
a v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kostel Sv. Petra a Pavla (92)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kostel Sv. Petra a Pavla leží v centru obce a vzhledem ke své mohutnosti - v poměru k malé
vesničce - je nepřehlédnutelný. Původní kostel byl postaven v románském slohu někdy mezi
druhou polovinou 11. a 12. století. V období gotiky, kolem roku 1340, byl kostel přestavěn
a románský kostelík byl do nového kostela zakomponován a sloužil jako sakristie. Po roce
1340 byla tato sakristie vyzdobena hodnotnými freskami. K další přestavbě kostela došlo
v období baroka, kdy byla v interiéru kostela zřízena kruchta pro provozování chrámové
hudby. I tento kostel však přestal vyhovovat množství věřících, a proto byl koncem 19. století
zbourán a na jeho místě byl vystavěn mohutný pseudorománský chrám. Původní románský
kostelík byl začleněn do novostavby a přeměněn v boční kapli. Nový pseudorománský chrám
byl vysvěcen v září roku 1900. Celý kostel, kromě starých románských zdí, je
postaven ze šamotových cihel. Při začleňování původního románského kostela do nové
stavby byly na jeho zdech objeveny gotické malby, které restauroval akademický malíř
Ludvík Kuba (www.hrady.cz).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Hosín 17, Hosín, 373 41, LV 257, p. č. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 46701 / 3-148.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
památky by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o., Město Hluboká nad Vltavou
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Boží muka (93)
Kategorie:
Církevní památky
Historie:
Historie božích muk u Hosína není známa.
Vlastnictví:
Boží muka nejsou zanesena v katastru nemovitostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 39709 / 3-150.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kamenná boží muka stojí při silnici na Hlubokou v poli, bohužel v blízkosti silážní jámy a
skladiště pneumatik. Boží muka jsou v ohrožení také z důvodů statických - jsou zřetelně
vychýlena doleva.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Boží muka u Hosína jsou ve srovnání s jinými památkami ve
studii spíše menšího významu, přesto může být její potenciál více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Boží muka Marradasova (94)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Spolu s Hlubokou se Hosín roku 1623 stal majetkem císařského generála Dona Baltazara de
Marradas, který proslul svým nekompromisním rekatolizačním tlakem a útiskem poddaných.
Jako památka na tohoto původem španělského šlechtice a známého válečníka se nedaleko
Hosína u cesty na Hlubokou dochovala boží muka s Baltazarovým erbem. Marradasové
drželi hlubocké panství do roku 1661, kdy je od nich koupil Jan Adolf ze Schwarzenbergu
(http://expedice.rps.cz). Boží muka pocházejí z roku 1636 (www.selskebaroko.cz).
Vlastnictví:
Obec Hosín, 116, Hosín, 373 41, LV 1, p. č. 142.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 22325 / 3-151.
Stavebně-technický stav dědictví:
Boží muka jsou v poměrně dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Boží muka Marradasova jsou ve srovnání s jinými památkami
ve studii spíše menšího významu, přesto může být její potenciál více využit v cestovním
ruchu na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a
cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.

167

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: HOSÍN

Fara (101)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Fara, náležící k novorománskému kostelu sv. Petra a Pavla, byla postavena v 18. století
v barokním slohu (http://cs.wikipedia.org).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost, Hosín 17, Hosín, 373 41, LV 257, p. č. 3.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 29598 / 3-149.
Stavebně-technický stav dědictví:
Hosínská fara je udržována v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Silniční most - nadjezd nad tratí (95)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Jednou z technických památek, která byla zařazena na ÚSKP ČR, je také silniční most
v Hosíně – nadjezd nad železniční tratí. Jeho historie není známa.
Vlastnictví:
Most není zanesen v katastru nemovitostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 31733 / 3-5876.
Stavebně-technický stav dědictví:
Silniční most je stavebně-technicky zachovalý.
Návrh využití:
Silniční most je běžně využíván v každodenním provozu. U mostu by mohla být zřízena
viditelná informační cedule o jeho historii a zařazení na ÚSKP ČR.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Orty (240)
Kategorie:
Památky po důlní činnosti.
Historie:
V sousedství Hosína u Českých Budějovic (asi 3 km severozápadně) se nachází jedinečná
technická památka, pozůstatky po podpovrchové těžbě kaolinického písku - Orty.
Kaolin se v okolí Hosína začal těžit ve druhé polovině 19. století. Plavením vytěženého
kaolinického písku v dlouhých dřevěných žlabech byl pro keramickou výrobu firmy Hardtmuth
z Českých Budějovic získáván žáruvzdorný kaolin. Proplavený písek se ukládal na haldách,
odkud byl později těžen např. na výrobu umělého mramoru nebo střešních tašek.
Těžba byla zastavena počátkem 20. století. Název Orty je počeštělý německý výraz
znamenající čelbu, pracovní místo v dole.
Důl má tři samostatné části označované jako Hosín I, Hosín II a Hosín III. Jeho hloubka se
pohybuje od 5 do 15 m pod povrchem. Všechny chodby, asi 3,5 km dlouhé, byly raženy
ručně. Nejzajímavějším místem v dole je dóm Charon: vznikl zřícením kaolinického stropu,
a tak se vytvořil několik metrů vysoký jeskynní prostor. Pozůstatky dolu jsou dnes chráněny
statutem přírodní památky.
Plánek podzemí (autorů Davida Kaifoše a Michala Kolčavy)

Zdroj: www.jiznicechy.org
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Nejedná se o přírodní památku, jak je uvedeno na ceduli před hlavním vchodem, ale jde o
jedinečné dílo lidských rukou a lidského umu. Jde o pozůstatky důlní podpovrchové těžby
kaolinického písku (kaolinické pískovce klikovského souvrství svrchnokřídového stáří)
metodou ražení chodeb (chodbicováním) za účelem získávání kaolinu, započatou někdy v
druhé polovině 19. století (doloženo mapou z r. 1872, která v místě dolu uvádí plavírnu
kaolinu "Hardtmuth-Schlemme"). Plavením vytěženého písku v dlouhých dřevěných žlabech
byl pro keramickou výrobu firmy Hardtmuth z Českých Budějovic získáván žáruvzdorný, ne
však příliš kvalitní kaolín. Těžba byla zastavena na počátku 20. století, tedy asi před 100 lety,
od té doby jsou vyrubané chodby opuštěny a zavítají sem jen nadšenci či spíše zvědavci
zejména z řad místních obyvatel. Pro nízkou kvalitu a malou vydatnost ložiska (výplav 8 až
10 váh. %) se s průmyslovým využitím ani ve vzdálenější budoucnosti již nepočítá
(http://janbraum.unas.cz).
Vlastnictví:
Orty se nacházejí na lesním pozemku, který je ve SJM: Sládek Aleš a Sládková Renata, 169
Hosín, Hosín, 373 41, LV 336, p. č. 383/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavu.
Návrh využití:
Orty jsou unikátní památkou, ale málokdo vůbec ví, že existují. Památce by prospěla větší
propagace a měla být zmíněna v turistických průvodcích a v propagačních materiálech
k cyklostezkám.

Zdroj: www.jiznicechy.org
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Mohylníky a archeologické stopy v Hosíně (96 – 99)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Archeologické nálezy prokazují, že na území Hosína a v jeho blízkém okolí (na území
dnešních Dobřejovic u Hosína) lidé žili již v době bronzové, z níž se dochovalo několik
mohyl. V době osídlování jižních Čech slovanským obyvatelstvem zde vzniklo sídliště
hradištního typu, jehož součástí se stal kostelík sv. Petra a Pavla, zbudovaný někdy mezi
druhou polovinou 11. století a koncem století následujícího. Ve 13. století, kdy již tato
sakrální stavba svou prostorovou kapacitou nepostačovala, byl v Hosíně postaven nový,
raně gotický kostel, do nějž byl někdejší svatostánek začleněn jako sakristie.
(http://expedice.rps.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 23302 / 3-5520, 25703 / 35480, 33616 / 3-5481, 38732 / 3-152
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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DOBŘEJOVICE U HOSÍNA

Mohylníky a archeologické stopy v Dobřejovicích u Hosína (102 - 113)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Archeologické nálezy prokazují, že na území Hosína a v jeho blízkém okolí (na území
dnešních Dobřejovic u Hosína) lidé žili již v době bronzové, z níž se dochovalo několik
mohyl. V době osídlování jižních Čech slovanským obyvatelstvem zde vzniklo sídliště
hradištního typu, jehož součástí se stal kostelík sv. Petra a Pavla, zbudovaný někdy mezi
druhou polovinou 11. století a koncem století následujícího. Ve 13. století, kdy již tato
sakrální stavba svou prostorovou kapacitou nepostačovala, byl v Hosíně postaven nový,
raně gotický kostel, do nějž byl někdejší svatostánek začleněn jako sakristie
(http://expedice.rps.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 14335 / 3-5512, 15667 / 35486, 18904 / 3-449, 19465 / 3-5491, 19668 / 3-5514, 20289 / 3-5515, 28300 / 3-5513,
33913 / 3-5507, 38173 / 3-5516, 46031/ 3-77, 46042 / 3-5980, 45324 / 3-76.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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HRDĚJOVICE
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Hrdějovice leží 5 km severně od Českých Budějovic. Čítají 1594 obyvatel (ČSÚ, 2008) a
skládají se z dvou katastrálních území – Hrdějovic a Opatovic.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1350, kdy budějovický farář prodával nedaleký
dvůr „směrem k Hrdějovicím“ (versus Herdawicz). V roce 1378 jsou jak Hrdějovice
(Hrdywiczi), tak Opatovice (Opatowiczi) jmenovány ve výčtu vesnic, které spolu s
městečkem Lišovem král Karel IV. zastavil Janovi z Leuchtenberka. Až do zániku feudálního
zřízení náležely Hrdějovice s Opatovicemi k hlubockému panství, jehož posledními držiteli
byli od roku 1661 Schwarzenbergové. Po zrušení poddanství se Hrdějovice (tehdy zvané
Hrdějice, německy Hartowitz) roku 1850 staly samostatnou obcí, jíž zůstávají dodnes. Tato
obec na počátku zahrnovala i vsi Opatovice a Nemanice. Opatovice pak bývaly na čas
oddělené coby obec s vlastní samosprávou v letech 1907 až 1943 a 1945 až 1960.
Nemanice byly postoupeny městu České Budějovice v roce 1954 (http://cs.wikipedia.org).
Opatovice jsou rozložené na pravém břehu Vltavy 2 km jižně od státního zámku Hluboká nad
Vltavou. Historie vsi sahá velmi daleko. V nejbližším okolí je stará kulturní půda a u
sousedních Bavorovic je osídlení doloženo již z doby laténské. Roku 1472 je jméno vsi
uváděno jako Uopatovice. Při prodeji hlubockého panství roku 1562 je v deskách zemských
uveden název Opatowicze a na přelomu 16. a 17. století se začíná uvádět jako
Wopatowicze. Koncem roku 1699 byl u Opatovic vystavěn schwarzenberský knížecí dvůr
Nová Obora s rozlohou cca 113 ha. Při zakládání tohoto dvora zabrala vrchnost pozemky
opatovických poddaných, scelila je a opatovickým dala náhradou pozemky jiné. Jméno
Opatovice značí, že ves byla kdysi vsí lidí opatových, tedy některého kláštera.
Opatovice mají protáhlou náves s klasickými selskými usedlostmi vystavěnými ve stylu
selského baroka a zděnou kaplí na návsi. Hned za vsí se nachází zarostlé slepé rameno. Do
vsi vedou tři cesty, ale všechny malé, spíš polní. Původně ale možná vedla cesta na
Hlubokou přes Opatovice, jak naznačuje otočený křížek u dnešní silnice. Díky odlehlosti (ale
přitom snadné dostupnosti) se zachovala náves v téměř původní podobě. V současné době
je vidět, že se chalupáři pustili do oprav. Nejvíce poznamenaly Opatovice záplavy v roce
2002, kdy byla celá ves více jak metr pod vodou. Žádný statek nebyl sice přestavěn do
"moderní" podoby, ale několik jich bylo „přeopraveno". Náves uzavírá známá kovárna s
volutovým štítem. Minimálně dva statky jsou dílem Matěje Cífky z Hluboké. Typické pro něho
jsou ploché hladké štíty s bohatou konturou (www.visualarts.cz).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

114

7

33360 / 35483

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hrdějovicích

Hrdějovice, U
kalových jam

Nebylo
zjišťováno

185

115

1

26240 / 3-156

Venkovská
usedlost čp. 15

Hrdějovice, náves
čp. 15

49°1'4.336“N
14°28'42.039“E

175

116

2

23921 / 3-161

Výklenková

Opatovice – při

49°1'9.785“N
14°28'44.001“E

184

174
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kaplička

cestě do Opatovic

117

1

24632 / 3-160

Venkovská
usedlost čp. 5

Opatovice

49°2'2.928“N
14°26'53.296“E

176

118

1

21854 / 3-162

Kovárna čp. 6

Opatovice - náves

49°2'3.315“N
14°26'52.302“E

177

119

1

32223 / 3-157

Venkovská
usedlost čp. 7

Opatovice

49°2'4.863“N
14°26'52.984“E

178

120

1

27449 / 3-158

Venkovská
usedlost čp. 11

Opatovice

49°2'5.814“N
14°26'59.516“E

179

121

1

17112 / 3-159

Venkovská
usedlost čp. 12

Opatovice

49°2'7.093“N
14°27'1.032“E

180

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

243

1

Venkovská usedlost čp. 23

Opatovice

244

1

Venkovská usedlost čp. 22

Opatovice

245

1

Venkovská usedlost čp. 2

Opatovice

175

GPS
49°2'3.308“N
14°26'54.174“E
49°2'4.457“N
14°26'54.063“E
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
HRDĚJOVICE
Venkovská usedlost čp. 15 (115)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Na hrdějovické návsi se zachoval statek se sýpkou, který náleží do skupiny venkovských
usedlostí blatského typu (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Marie Mejstříková, Balbínova 351, Příbram, Příbram II, 261 01, LV 122, čp. 15, p. č. 99.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26240 / 3-156.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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OPATOVICE
Venkovská usedlost čp. 5 (117)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 5 v Opatovicích není známa.
Vlastnictví:
David Bartoš, 21 White Dales, Edinburgh EH 10 7 JQ , Skotsko, Spojené království, LV 133,
čp. 5, st. p. 793/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 24632 / 3-160. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Opatovice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kvůli poloze u slepého ramene
Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002. Po povodni byla téměř všechna
stavení postupně opravena.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kovárna čp. 6 (118)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Roztomilá kovárna s neobvykle tvarovaným křídlovým volutovým štítem, uzavírající
katovickou náves na západě, byla postavena v roce 1852 (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
SJM Grill Bohumil a Grillová Daniela, Bohumil Grill, J. Plachty 2091/15, České Budějovice,
České Budějovice 3, 370 04, Daniela Grillová, Opatovice 6, Hrdějovice, Opatovice, 373 41,
LV 244, čp. 6, st. p. 842/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21854 / 3-162. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Opatovice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kovárna je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kvůli poloze u slepého ramene Vltavy
utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002. Po povodni byla téměř všechna stavení
postupně opravena.
Návrh využití:
Objekt slouží k druhému bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat
jako celek a v některých z nich zřídit ubytování. Nabízí se využití kovárny v rozvoji
cestovního ruchu. Záleží to však na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí,
případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly
spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové
architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i v širším regionu.
Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 7 (119)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost blatského typu tvořená domem, výměnkem a bránou se štítovým
nástavcem byla postavena v roce 1845 (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Josef Krčma, Netolická 1176/20, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05 (1/2), Anna
Krčmová, Opatovice 7, Hrdějovice, Opatovice, 373 61 (1/2), LV 506, čp. 7, st. p. 836.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 32223 / 3-157. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Opatovice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kvůli poloze u slepého ramene
Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002. Po povodni byla téměř všechna
stavení postupně opravena.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 11 (120)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost blatského typu tvořená domem, výměnkem a bránou se štítovým
nástavcem pochází z roku 1845 a byla postavena hlubockým zedníkem Cívkou (Luniaczek,
P., 2009).
Vlastnictví:
Martin Šulista, Opatovice 11, Hrdějovice, Opatovice, 373 41 (1/2), Gabriela Šulistová,
Opatovice 11, Hrdějovice, Opatovice, 373 41 (1/2), LV 905, čp. 11, st. p. 822.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 27449 / 3-158. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Opatovice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kvůli poloze u slepého ramene
Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002. Po povodni byla téměř všechna
stavení postupně opravena.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 12 (121)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost blatského typu tvořená domem, výměnkem a bránou se štítovým
nástavcem pochází z roku 1845 a byla postavena hlubockým zedníkem Cívkou (Luniaczek,
P., 2009).
Vlastnictví:
Ing. Stanislav Cífka, Slupenec 5, Český Krumlov, Slupenec, 381 01, LV 200, čp. 12, st. p.
820.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 17112 / 3-159. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Opatovice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kvůli poloze u slepého ramene
Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002. Po povodni byla téměř všechna
stavení postupně opravena.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 23 (243)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie usedlosti čp. 23 v Opatovicích není známa. Pravděpodobně byla postavena, stejně
jako okolní domy, v 2. polovině 19. století.
Vlastnictví:
Helena Voláková, Krčínova 1095/14, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 11, LV
530, čp. 23, st. p. 795.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kvůli poloze u slepého ramene
Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002. Po povodni byla téměř všechna
stavení postupně opravena.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 22 (244)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie usedlosti čp. 22 v Opatovicích není známa. Pravděpodobně byla postavena, stejně
jako okolní domy, v 2. polovině 19. století.
Vlastnictví:
Josef Krčma, Netolická 1176/20, České Budějovice, 370 05 (1/2), Anna Krčmová, Opatovice
7, Hrdějovice, Opatovice, 373 61 (1/2), LV 506, čp. 22, st. p. 836.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu. Kvůli poloze u slepého ramene
Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002. Po povodni byla téměř všechna
stavení postupně opravena.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 2 (245)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie usedlosti čp. 2 v Opatovicích není známa. Pravděpodobně byla postavena, stejně
jako okolní domy, v 2. polovině 19. století.
Vlastnictví:
Irena Dvořáková, Ant. Barcala 1470/59, České Budějovice, 370 05, LV 196, čp. 2, st. p. 805.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je ve špatném stavebně-technickém stavu, potřebovala by kompletní
rekonstrukci. Kvůli poloze u slepého ramene Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v
roce 2002. Po povodni byla téměř všechna stavení postupně opravena, možná se i usedlost
čp. 2 v budoucnu dočká rekonstrukce.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Po rekonstrukci by mohl sloužit v rozvoji cestovního ruchu
v Opatovicích. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Výklenková kaplička (116)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Výklenková kaplička stojí u cesty do Opatovic.
Vlastnictví:
Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice, 373 61, LV 1, st. p. 286.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 23921 / 3-161. Památka je
součástí vesnické památkové zóny Opatovice.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kvůli poloze u slepého ramene Vltavy utrpěla vesnice značně v době povodní v roce 2002.
Po povodni byla téměř všechna stavení postupně opravena, včetně kapličky.
Návrh využití:
Kaplička je součástí vesnické památkové zóny. Církevní památky tvoří významné kulturní
dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních památek dnešnímu člověku je nesporný a
dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen
z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky
by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především při
propagaci Opatovic v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Mohylník a archeologické stopy v Hrdějovicích (114)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Mohylníky a archeologické stopy se nacházejí v lokalitě zvané U Kalových jam.
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 33360 / 3-5483.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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HŮRY
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Hůry se nacházejí 9 km jihozápadně od Lišova a 2 km severně od Rudolfova. Leží jako
Rudolfov a Adamov v bývalé hornické oblasti nedaleko Českých Budějovic, na západním
úbočí Lišovského prahu nad Rudolfovským zlomem, který spadá do Českobudějovické
pánve. Z obce je krásný výhled do krajiny kolem krajského města, do oblasti rybníků v okolí
a na hory Blanského lesa a Šumavy. V současnosti zde žije 495 obyvatel (ČSÚ, 2008).
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy zde stála zemědělská osada
Německé Hory. V roce 1378 Karel IV. zastavil obec Janu z Leuchtenburku, část osady patřila
k panství hlubockému. Od 16. století se v okolí začaly intenzivně těžit stříbrné rudy, stěhovali
se sem horníci. Za Adama z Hradce roku 1581 se obec zúčastnila selské vzpoury. Za
třicetileté války nastal velký úpadek. V roce 1619 byl vypálen nedaleký Rudolfov a Adamov,
zasaženy byly i místní statky. Opuštěné usedlosti byly postupně obsazovány novými
usedlíky. V roce 1685 patřila obec pod Libnič. V letech 1850 - 1975 byly Hůry samostatnou
obcí, v letech 1976 - 1990 se staly součástí Rudolfova a od roku 1990 jsou opět
samostatnou obcí.
Dnes v obci z doby těžby stříbrných rud v okolí zde zůstalo místo bývalé šachty Eliáš na
jihovýchodě obce, která těžila až do roku 1910. Dědičná eliášská štola ústí v Úsilném, je tedy
dlouhá přes 1 km. Dále zde stojí kaplička nad návesním rybníkem. Východně od obce leží
rybník Hůrák s kempem. Obcí prochází druhý okru naučné stezky hornictví - Rudolfovo
město (www.trasovnik.cz).
Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí
246

Kat.
2

Druh památky/ název
Kaplička nad návesním
rybníkem

Lokalizace
Hůry – náves

187

GPS
49°0'22.561“N
14°32'23.128“E

Str.
187
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Kaplička nad návesním rybníkem (234)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Historie kapličky není známa.
Vlastnictví:
Obec Hůry, Hůry, 373 71, LV 1, p. č. 51.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaplička prošla generální opravou fasády a zvoničky v roce 2008. Byly nainstalovány
parapety a obvod zdi byl odizolován. V kapličce byla nainstalována mříž v zápraží. Uvnitř se
nacházejí odborně restaurované sochy světcù, které dostaly autentický vzhled - takový, jak
vypadaly, když byly nové. Oprava kapličky i instalace mříže byla zafinancována z dotace
z Jihočeského kraje (Hůrák, 2008). Na rekonstrukci kapličky byla též získána dotace ze SZIF
v Programu rozvoje venkova Místní akční skupinou Hlubocko – Lišovsko o.p.s.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
památky by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických a cykloturistických průvodcích. Na Vánoce hraje kaplička
důležitou úlohu ve společenském životě místních obyvatel. Je v ní nainstalován a nasvícen
ručně vyřezávaný betlém a každou adventní neděli a každý vánoční svátek je kaplička
otevřena, rozsvícena a hrají se v ní koledy. Obdivovatelé přicházejí nejen z Hůr, ale i z
okolních obcí.

Zdroj: www.hury.cz
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CHOTÝČANY
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK

Chotýčany (lidově Kotejcany, německy Schmiedgraben) je obec ležící zhruba 11 km
severovýchodně od Českých Budějovic, kde žije 208 obyvatel (ČSÚ, 2008). První písemná
zmínka o vsi (Chotayczanech) pochází z roku 1378. V dobách feudalismu Chotýčany
náležely k panství Hluboká, po zavedení obecního zřízení tvořily od roku 1850 osadu obce
Dobřejovice. V roce 1868 se Chotýčany na více než století staly samostatnou obcí, než byly
od poloviny roku 1975 začleněny pod obec Ševětín. Status obce Chotýčany znovu nabyly
dne 24. listopadu 1990 (http://cs.wikipedia.org).
Chotýčany leží na Lišovském prahu, nepatrný vrchol Pahorek je téměř nejvyšší v této oblasti.
Vesnice byla v nedávné minulosti silně přestavěna, místní pamatují ještě rybníček s
kovárnou na návsi v místech, kde dnes stojí nehezký kulturní dům. Přesto se kolem
prostorné návsi zachovala celá řada krásných statků. Hodnotná je obrovská budova bývalé
zájezdní hospody, vesnice stojí na staré obchodní cestě. Dnes je tato cesta téměř
neužívaná, nová silnice jde asi půl kilometru od vsi v zářezu (www.selskebaroko.cz).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

122

2

37862 / 3-170

Kaplička Sv. Jana
Nepomuckého

Chotýčany, při čp.
17

49°4'0.807“N
14°31'11.658“E

192

123

1

37266 / 3-167

Venkovská
usedlost čp. 5

Chotýčany čp. 5

49°4'4.058“N
14°31'9.751“E

189

124

1

17093 / 3-169

Zájezdní hostinec
čp. 17

Chotýčany čp. 17

49°4'0.116“N
14°31'12.343“E

190

125

1

34611 / 3-168

Venkovská
usedlost čp. 22

Chotýčany čp. 22

49°4'3.54“N
14°31'15.048“E

192

189
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Venkovská usedlost čp. 5 (123)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Na západní straně obce se nachází statek čp. 5, jehož patrový špýchar z roku 1862 má
průčelí členěno třemi plochými pilastry a segmentová brána s dvěma pilastry po stranách má
kapličkový nástavec (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Josef Čertík, Chotýčany 5, Chotýčany, 373 62, LV 38, st. p. č. 32/3.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37266 / 3-167.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zájezdní hostinec čp. 17 (124)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Mezi domy na návsi postavené ve stylu selského baroka vyniká bývalý zájezdní hostinec čp.
17, postavený roku 1740, upravovaný v 19. století. Bývalý formanský hostinec je zároveň
nejstarší chotýčanskou dochovanou stavbou.
Vlastnictví:
Hubička Radan a Hubičková Šárka JUDr., Wenzigova 1860/17, Praha, Nové Město, 120 00,
LV 224, p. č. 47.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 17093 / 3-169.
Stavebně-technický stav dědictví:
Fasáda zájezdního hostince byla nově opravena, vnitřní prostory však potřebují rekonstrukci.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování, anebo pohostinství. Záleží však na jejich majitelích a také
na podpoře ze strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie.
Na jejich propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 22 (125)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Hned vedle kulturního domu stojí krásný domeček se štítem zdobeným monstrancí a srdíčky.
Vlastnictví:
Petr Jungbauer, Ant. Barcala 1277/26, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05, LV
79, st. p. č. 41/1, 41/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26240 / 3-156.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost začíná pomalu chátrat, potřebovala by rekonstrukci.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obce, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaplička Sv. Jana Nepomuckého (122)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kaplička, stojící na velké návsi a pojmenovaná po sv. Janu Nepomuckém, pochází
z 18. století. Druhá kaple na návsi, která není na ÚSKP ČR, je novogotická (Luniaczek, P.,
2009).
Vlastnictví:
SJM Hubička Radan a Hubičková Šárka JUDr., Wenzigova 1860/17, Praha, Nové Město,
120 00, LV 224, při čp. 17, p. č. 47.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37862 / 3-170.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaplička je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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LIBNÍČ
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Libníč je obec ležící zhruba 7 km severovýchodně od Českých Budějovic, kde žije 413
obyvatel (ČSÚ, 2008). První písemná zmínka o vsi (in villa Lybnycze) pochází z roku 1394.
Název se ve starších dobách užíval ve tvaru Libníče, v nynější podobě se ujal od 18. století.
V letech 1571 až 1801 se na katastru obce v několika štolách těžilo stříbro, těžba však po
vrcholu, dosaženém již koncem 16. století, postupně upadala. Po zrušení poddanství
k schwarzenberskému panství Hluboká se Libníč roku 1850 stala samostatnou obcí, jíž po
většinu času zůstává dodnes. Pouze v letech 1943 až 1945 byla Libníč nakrátko nuceně
přičleněna k obci Hůry a v období let 1976 - 1990 spadala pod město Rudolfov
(http://cs.wikipedia.org).

Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

129

2

26966 / 3-224

Kostel Nejsvětější
Trojice

Libníč

49°1'15.737“N
14°33'0.319“E

194

130

2

32080 / 3-225

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Libníč čp. 43

49°1'12.313“N
14°32'41.676“E

195

131

7

31829 / 3-226

Mohylník a
archeologické
stopy v Libníči

Libníč

Nebylo
zjišťováno

197

132

5

14159 / 3-223

Městské lázně čp.
17

Libníč čp. 17

49°1'16.219“N
14°33'1.949“E

196

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

247

8

Vila JUDr. Augusta Zátky
s parkem

Libníč

49°1'13.105"N
14°32'57.819"E

198

248

8

Vila Gabriela čp. 12

Libníč

199

249

8

Hönigova vila čp. 61

Libníč

49°1'10.175“N
14°33'2.326“E
49°1'10.12“N
14°32'44.182“E

194

200
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Kostel Nejsvětější trojice (129)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Na díkuvzdání za výskyt léčivého pramene byla roku 1714 u lázeňské budovy vystavěna
votivní kaple, později přestavěná na kostel (http://www.libnic.cz). Farní kostel Nejsvětější
Trojice, v jádru s osmibokou barokní kaplí z let 1714 až 1715, byl postaven podle návrhu
Pavla Ignáce Bayera. Ve druhé polovině 18. století byla stavba rozšířena o presbytář a věž.
K farnosti, ustavené roku 1855, patří kromě Libníče také Červený Újezdec, Hůry, Jelmo a
Úsilné (http://cs.wikipedia.org).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Libníč, Kostelní 171/2, Lišov, Lišov, 373 72, LV 118, p. č. 260.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26966 / 3-224.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kostel Nejsvětější trojice je v zachovalém stavebně-technickém stavu. Na fasádě je místy
vidět prosakující vlhkost a omítka se odlupuje.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Socha Sv. Jana Nepomuckého (130)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Historie sochy Sv. Jana Nepomuckého v Libníči není známa.
Vlastnictví:
Obec Libníč, Libníč, 373 71, LV 1, st. p. 19/4.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku32080 / 3-225.
Stavebně-technický stav dědictví:
Socha je v poměrně zachovalém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Městské lázně čp. 17 (132)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Při zdejším zdroji sirnato-železité vody byly od konce 17. století provozovány lázně, jejichž
provoz trval přes 200 let - až do zániku tohoto pramene. Budova bývalých lázní, z let 1714 až
1720, dílo architekta Pavla Ignáce Bayera (http://cs.wikipedia.org). V roce 1681 byly zjištěny
léčivé účinky zdejšího pramenu sirnato-železité vody, a tak roku 1714 bylo započato se
stavbou lázeňských budov. Provoz lázní trval 200 let. Ukončen by zánikem tohoto pramene
léčivé vody, což bylo přisuzováno důlní činnosti při těžbě stříbra (www.libnic.cz).
Vlastnictví:
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 17, Libníč, 373 71, LV 117, st. p. 82/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 14159 / 3-223.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zachovalý - dnes slouží areál jako domov pro seniory.
Návrh využití:
Bývalé městské lázně dnes slouží jako domov pro seniory a centrum sociálních služeb,
přesto by mohla obec památku náležející právoplatně na ÚSKP ČR více zviditelnit, při
propagaci obce a jejích památek jako celku.

Foto: www.libnic.cz, KP projekt s.r.o.
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Mohylník a archeologické stopy v Libníči (131)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Historie mohylníků a archeologických stop v lesích u Libníče dosud není známa.
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 31829 / 3-226.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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Vila JUDr. Augusta Zátky s parkem čp. 48 (235)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Vila s parkem byla postavena koncem 19. století. JUDr. August Zátka ji postavil pro svou
dceru.
Vlastnictví:
PhDr. Jan Kubert, Jana Zajíce 976/9, Praha, Bubeneč, 170 00, LV 144, st. p. č. 254, čp. 48.
Stupeň památkové ochrany:
Památka není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Vila je poměrně zachovalá.
Návrh využití:
Vily v Libníči patří k velmi neobvyklým památkám a jejich potenciál by mohl být využit
v rozvoji cestovního ruchu obce. Zasloužily by si větší propagaci.

Foto: www.libnic.cz
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Vila Gabriela čp. 12 (236)
Kategorie:
Měšťanské domy.
Historie:
Vila Gabriela byla postavena koncem 19. století.
Vlastnictví:
SJM Kvasnička Vladimír a Kvasničková Ivana, Libníč 12, Libníč, 373 71, LV 149, čp. 12, st.
p. 222/2.
Stupeň památkové ochrany:
Památka není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Vila je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Vily v Libníči patří k velmi neobvyklým památkám a jejich potenciál by mohl být využit
v rozvoji cestovního ruchu obce. Zasloužily by si větší propagaci.

Foto: www.libnic.cz
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Hönigova vila čp. 61 (237)
Kategorie:
Měšťanské domy.
Historie:
Hönigova vila byla postavena koncem 19. století.
Vlastnictví:
SJM Radouch Václav a Radouchová Jana, Libníč 61, Libníč, 373 71, LV 526, čp. 61, 16/1.
Stupeň památkové ochrany:
Památka není evidována v ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Vila je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Vily v Libníči patří k velmi neobvyklým památkám a jejich potenciál by mohl být využit
v rozvoji cestovního ruchu obce. Zasloužily by si větší propagaci.

Foto: www.libnic.cz
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RUDOLFOV
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Rudolfov se nachází zhruba 5 km jihozápadně od Lišova a 5 km severovýchodně od
Českých Budějovic. Leží na západním úbočí Lišovského prahu nad Rudolfovským zlomem,
který spadá do Českobudějovické pánve, je tedy z města krásný výhled do krajiny kolem
krajského města, do oblasti rybníků kolem a na hory Blanského lesa a Šumavy. V
současnosti zde žije 2410 obyvatel (ČSÚ, 2008). Rudolfov je příkladem živelného hornického
města, jehož vývoj nedospěl do stádia ucelené urbanistické struktury. První zmínky o těžbě
stříbra v okolí pochází z roku 1385, k intenzivní báňské činnosti však došlo až v 16. století a
těžba probíhala zhruba šedesát let. Okolní kraj se díky této těžby silně rozvíjel, Rudolfov
patřil v té době, vedle Jáchymova a Kutné Hory, k nejvýznamnějším královským hornickým
sídlům v Čechách. V letech 1554 - 1583 byl postaven protestantský kostel Sv. Víta. V roce
1585 Rudolf II. vydal výsadní listinu, podle které se hornické osady ve Velkých Horách, jak
se tehdy Rudolfov nazýval, a okolí staly svobodným horním městem s rozsáhlými privilegii.
Na počátku 17. století se stávalo město stále větším konkurentem katolických Budějovic. Od
roku 1610 však začal úpadek těžby kvůli vyčerpání rudy a průvalům vody. Konec Rudolfova
jako významného města a soupeře Budějovic přišel se stavovským povstáním. Katolické
Budějovice zůstaly věrné císaři, v Rudolfově a okolí byli ubytovaní příslušníci stavovského
vojska. V roce 1619 vojska císařského generála Buquoye s posádkou z Budějovic město a
okolní osady vypálili a srovnali se zemí. V roce 1620 Ferdinand II. zbytkům města privilegia
odebral a do své původní slávy se již Rudolfov nikdy nevrátil. Částečně bylo město
obnoveno v 17. století, v roce 1656 je Rudolfov poddanskou vsí města České Budějovice. V
letech 1772 - 1782 v městečku sídlil vrchní báňský úřad, který sem byl dočasně přestěhován
z Příbrami. Určitý výraznější rozkvět pak Rudolfov prodělal v 19. století, tehdy se zde
rozvinula tradice paličkování krajek a pálení ovocných kvasů, která se udržela až do
současnosti. Poslední zdejší důl byl uzavřen roku 1910 (www.trasovnik.cz).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

159

2

15438 / 3-398

Kostel Sv. Víta

Rudolfov, Rudé
armády

160

5

37654 / 3-407

Hráz se sochou
Sv. Jana
Nepomuckého

Rudolfov

161

6

30901 / 3-401

Radnice,
Hornická 11

Rudolfov,
Hornická čp. 11

162

1

36576 / 3-406

Venkovská
usedlost,
Hornická 36

Rudolfov,
Hornická čp. 36

163

1

45973 / 3-404

Venkovská
usedlost, Lípová
74

Rudolfov, Lipová
čp. 74

164

3

26840 / 3-399

Zámek –
zámeček čp. 93

Rudolfov,
Třeboňská 3 čp.

202

GPS
48°59'36.383“N
14°32'27.515“E
48°59'27.609“N
14°32'28.039“E
48°59'35.515“N
14°32'21.076“E
48°59'31.497“N
14°32'29.549“E
48°59'25.025“N
14°32'25.74“E
48°59'33.837“N
14°32'6.402“E

Str.
207
209

208
203

204

210
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93
165

1

26309 / 3-402

Měšťanský dům,
Lipová 130

Rudolfov, Lipová
čp. 130

166

1

20288 / 3-403

Venkovská
usedlost, Lipová
152

Rudolfov, Lipová
čp. 152

167

1

33108 / 3-405

Venkovská
usedlost, Lipová
160

Rudolfov, Lipová
čp. 160

168

3

35799 / 3-400

Zemědělský dvůr
děkanský
Lustenek čp. 25

Rudolfov

48°59'24.396“N
14°32'27.687“E
48°59'24.447“N
14°32'26.927“E
48°59'24.922“N
14°32'26.081“E
48°59'24.096“N
14°32'48.764“E

211
205

206

212

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

250

6

Naučná stezka Rudolfovo
město

Rudolfov

Nelze určit

214

251

9

Hornické muzeum Rudolfov

Rudolfov, Adamovská
13

48°59'43.301“N
14°32'24.622“E

216
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Venkovská usedlost, Hornická 36 (162)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti není známa.
Vlastnictví:
Ing. Pavel Česal, Hornická 36/11, Rudolfov, 373 71, LV 43, st. p. 44/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 36576 / 3-406.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost, Lipová 74 (163)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti není známa.
Vlastnictví:
Jírovec Jaroslav Ing. a Jírovcová Jana MUDr., Lipová 74/36, Rudolfov, 373 71, LV 241, st. p.
748.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 45973 / 3-404.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.

205

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: RUDOLFOV

Venkovská usedlost, Lipová 152 (166)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti není známa.
Vlastnictví:
Anna Nárovcová, Lipová 152/39, Rudolfov, 373 71, LV 324, st. p. 742.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 20288 / 3-403.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost, Lipová 160 (167)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti není známa.
Vlastnictví:
Jana Pexová, Lipová 160/38, Rudolfov, 373 71, LV 268, p. č. 740.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 33108 / 3-405.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kostel Sv. Víta (159)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Renesanční protestantský kostel svatého Víta pochází z 16. století. V 18. století byl barokně
upraven (www.trasovnik.cz).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Rudolfov, Kostelní 171/2, Lišov, Lišov, 373 72, LV 219, p. č. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 15438 /3-398.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. V současné době je snaha ze strany rudolfovské farnosti
využít potenciál v cestovním ruchu. Přes letní prázdniny probíhají výstavy v Galerii na kůru, v
adventu potom již tradiční výstavy Betlémů. Je připraven projekt, který posílí služby
cestovního ruchu a který se soustřeďuje na obnovu interiéru, vnitřní osvětlení a vybavení
výstavních prostor.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Radnice, Hornická 11 (161)
Kategorie:
Památky po důlní činnosti.
Historie:
Roku 1591 byl postaven objekt v renesančním stylu jako sídlo královských báňských úřadů.
Koncem 17. století sloužil jako rychetní úřad a městská správa. Vnější podoba byla
přestavěna v barokním stylu. Později se do budovy vrátil báňský úřad, po jehož přesunu
budova sloužila jako nemocnice a chudobinec. V roce 1824 se správy budovy ujala obec.
V roce 1860 došlo k opravám střechy, fasády a úpravám vnitřních prostor, původní
mansardová barokní došková střecha byla nahrazena valbovou taškovou střechou a barokní
fasáda se změnila na štukovou výzdobu s římsami. V roce 1893 byla budova uvolněna opět
pro městskou správu a o 3 roky později byla v objektu zřízena četnická stanice. Ve 30. letech
20. století došlo k rozsáhlým stavebním úpravám. Byla odhalena a obnovena původní
renesanční sgrafita a vyměněna všechna okna za modernější. V 80. letech 20. století byla
postavena západní patrová přístavba. Historický ráz a statika však byly stavebními úpravami
narušeny a v roce 2008 byl na základě rozhodnutí statika městský úřad přestěhován do
provizorních prostor. Funkční zůstává pouze přistavěné západní křídlo (Klabouch, V., 2009).
Vlastnictví:
Město Rudolfov, Hornická 11, Rudolfov, 373 71, LV 1, p. č. 543/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 30901 / 3-401.
Stavebně-technický stav dědictví:
Historická budova byla na základě vyjádření statika z důvodu poruch na vodorovných
konstrukcích vystěhována.
Návrh využití:
Budova sloužila do roku 2008 jako radnice. V současné době se využívá pouze omezeně.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Hráz se sochou Sv. Jana Nepomuckého (160)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Královský rybník patří k Rudolfovu odnepaměti. V minulosti byl využíván k těžbě stříbra pro
napájení náhonů důlních zařízení, bylo na něj napojeno jedenáct ochranných rybníků.
Vlastnictví:
Město Rudolfov, Hornická 11, Rudolfov, 373 71, LV 1, p. č. 488.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37654 / 3-407.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavebně-technickém stavu. Socha sv. Jana Nepomuckého byla
několikrát restaurována kvůli opakovanému vandalismu.
Návrh využití:
Rybník je využíván k chovu ryb a příležitostně k rekreaci místních obyvatel.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zámek – zámeček čp. 93 (164)
Kategorie:
Hrady, zámky, zříceniny a tvrze.
Historie:
Významný odborník v těžbě a podnikatel Jan Hőlzl ze Sternsteinu vystavěl asi v roce 1590
v dolní části města renesanční zámek, zvaný Hőlzlův dům. Brzy jej však prodal Bohuslavu
Malovcovi z Malovic. Po roce 1620 propadl malovcův majetek konfiskaci a zámek získal Jan
Baltazar Marradas, který zámek nechal přestavět. Roku 1661 od Bartoloměje Marradase
koupil zámek Jan Adolf Schwarzenberg. V roce 1768 byla budova pronajata veliteli polního
dělostřelectva Františku Oldřichu ze Vchynic a od té doby sloužila vojenským účelům až do
90. let 20. století (Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1984). V dolech
byly uchovávány dělostřelecké granáty. Zámeček je dnes sídlem firem (www.trasovnik.cz).
Vlastnictví:
Město Rudolfov, Hornická 11, Rudolfov, 373 71, LV 1, p. č. 985/24, 985/25, 985/26, 985/27,
985/28, 985/57; AH Nemovitosti s.r.o. Plavnická 157, Kamenný Újezd, 373 81, LV 1282, p. č.
985/5, 985/7.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26840 / 3-399.
Stavebně-technický stav dědictví:
Zámek je jednoduchá, jednopatrová stavba čtvercového půdorysu, s vjezdem uprostřed
průčelí, která si ponechala podobu po úpravách prováděných v 18. století vojenskou
správou. Zámek prošel několika přestavbami, v posledních letech však rekonstruován nebyl
a objekt začíná pomalu chátrat.
Návrh využití:
Areál a objekt zámečku je v soukromých rukou, sídlí v něm několik firem a veřejnosti není
přístupný.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Měšťanský dům, Lipová 130 (165)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
V okolí hráze Královského rybníka, v minulosti využívaného pro napájení náhonů důlních
zařízení, se zachoval zajímavý měšťanský dům. Jeho historie není známa.
Vlastnictví:
MUDr. Peter Horan, Zahradní 508, Včelná, 373 82, LV 249, p. č. 744.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26309 / 3-402.
Stavebně-technický stav dědictví:
Měšťanský dům je poměrně zachovalý, v posledních 20 letech však rekonstruován nebyl a
začíná pomalu chátrat.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zemědělský dvůr děkanský Lustenek čp. 25 (168)
Kategorie:
Hrady, zámky, zříceniny a tvrze.
Historie:
Původně hospodářský dvůr přestavěný na renesanční zámeček se nachází na jižním svahu
nad horním městem Rudolfovem, 6 km východně od Českých Budějovic. Kolem roku 1580
založil podnikavý úředník solního skladu Georg Pirchinger z Lustenecku na území bývalého
havířského sídliště hospodářský dvůr, který pojmenoval podle svého predikátu Lustenek
(Pirchinger pocházel ze Štýrska). Pro neurčité pohledávky byl dvůr po zakladatelově smrti
v roce 1592 na rozkaz císaře zabaven a následujícího roku prodán Eufemii Pirchingerové,
která ho obratem postoupila Ondřeji Thumseggerovi. Od něho získal dvůr Lustenek těžař
a nejvlivnější osoba v Rudolfově Hans Höltzl starší ze Sternsteinu, aby jej zakrátko
přenechal bratru Wolfovi. Ten poskytl dvůr jako přístřeší náboženským emigrantům
z alpských zemí. Již roku 1606 se však přestěhoval do Jáchymova a Lustenek přejal další
z bratrů, císařský lesmistr Kašpar Höltzl ze Sternsteinu. Pravděpodobně za správy Kašpara
Höltzla byl dvůr Lustenek upraven a přestavěn na reprezentativní sídlo, které získalo
charakter zámečku. Během stavovského povstání uprchl Kašpar Höltzl i s rodinou do
Rakouska. Události r. 1619 přestál Lustenek bez úhony, avšak po útěku svých majitelů začal
chátrat. Roku 1621 si jej přivlastnil císařský generál don Baltazar Marradas, údajně jako
součást svého hlubockého panství a nechal jeho budovy opravit. Ale již následujícího roku
přešel Lustenek do majetku českobudějovického děkanství, kde zůstal až do roku 1948.
Děkani zámek využívali jako svou letní rezidenci, počátkem 18. století ho barokně upravili.
Později sloužil Lustenek jako hájovna děkanského polesí. Po zestátnění připadl nejprve obci
Hlincova
Hora
a poté
podniku
Drobné
zboží,
který
zde
zřídil
sklady
(www.toulkypocechach.com).
Vlastnictví:
Drobné zboží České Budějovice v likvidaci, Vrbenská 2044/6, České Budějovice, České
Budějovice 5, 370 01, LV 54, st. p. č. 22.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 35799 / 3-400.
Stavebně-technický stav dědictví:
V současné době náleží nástupcům podniku Drobné zboží a není využíván. V poslední době
dochází alespoň k úpravám okolí a nejnutnější záchraně stavby. Zámeček označovaný též
jako "Děkanský dvůr" tvoří jednoduchá jednopatrová budova postavená v renesančním stylu
s bohatou sgrafitovou výzdobou, která se v současnosti objevuje pod opadající pozdější
omítkou. Ke komplexu Lusteneku patří mimo jiné i sad se zahradou a hospodářské budovy
(www.toulkypocechach.com).
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Návrh využití:
Lustenek se zachoval ve své původní podobě, a proto je považován za jednu
z nejvýznamnějších památek Rudolfova. V případě změny vlastníka objektu by se dalo
uvažovat o revitalizaci památky a jejího využití v cestovním ruchu.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Naučná stezka Rudolfovo město (250)
Kategorie:
Památky po důlní činnosti.
Historie:
Naučná stezka představuje návštěvníkům ve městě a v okolních obcích vývoj a průběh
těžby. Naučná stezka Rudolfovo město prochází Rudolfovem a vesnicemi Adamov a Hůry.
Trasy procházejí Rudolfovským zlomem, na němž vznikly podmínky pro těžbu stříbrných rud,
jsou zaměřeny hlavně na historii hornictví v Rudolfově a jeho okolí. Návštěvníci se dozvědí i
základní informace o historii města a o technických dílech, která vznikla v souvislosti s
těžbou stříbra a antracitu v jeho okolí (www.trasovnik.cz).
Vlastnictví:
Naučná stezka Rudolfovo město byla zřízená bývalým ONV České Budějovice a
provozovaná ZO ČSOP Rudolfov.
Stupeň památkové ochrany:
Kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stezka je udržována v dobrém stavu.
Návrh využití:
Stezka slouží cestovnímu ruchu města Rudolfova a okolních obcí a má dvě okružní trasy.
První vede severním směrem přes Adamov a Hůry zpět do Rudolfova. Na téměř
pětikilometrovém okruhu je umístěno 9 zastavení. V terénu je vyznačen místním značením
(černá zkřížená kladívka v bílém poli). Je zaměřený zejména na historii města, důlní stavby a
vodní díla související s dolováním. Druhá trasa vede z Rudolfova východním směrem (k
rybníku Mrhal) a odtud se vrací zpět do města. Na asi 4,5 km dlouhém okruhu je osazeno 10
tabulí jednotlivých zastavení. Vede místy, kde jsou patrné skromné pozůstatky po dolování.
Druhý okruh je v terénu rovněž značen místním značením (bílá zkřížená kladívka na
zeleném poli). Výchozí zastavení (na náměstí v Rudolfově) je pro obě trasy společné
(www.trasovnik.cz).

Zdroj: www.trasovnik.cz
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Zdroj: www.trasovnik.cz
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Hornické muzeum Rudolfov (251)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Hornické muzeum otevřené slavnostně v roce 1996 je soukromou iniciativou pana Vratislava
Klaboucha zaštítěnou Městem Rudolfov. Stálá expozice představuje exponáty z dob
dolování stříbra v rudolfovském revíru v letech 1385 - 1914. Obsahuje důlní a revírní mapy,
geologické vzorky, modely důlních zařízení, kolekci báňských svítidel a další. Expozice
dokumentuje historii těžby stříbra v jednom z významných českých stříbrorudných revírů 16.
století. Zajímavostí je replika důlního vrátku na torzu zaniklé haldy dolu Šalamoun s
pracujícím středověkým havířem, který je součástí druhého zastavení naučné stezky. Dále
muzeum představuje dějiny města Rudolfova - lokální expozicí historie hornického města i
jeho novodobé historie (www.hluboka-nad-vltavou.mic.cz).
Vlastnictví:
Město Rudolfov, Hornická 11, Rudolfov, 373 71, LV 1, čp. 490, st. p. 25/2.
Stupeň památkové ochrany:
Kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Muzeum je umístěno v objektu mateřské školy, využívaného dnes jako víceúčelové zařízení
- sídlo hudební a mateřské školy a městské knihovny.
Návrh využití:
Muzeum je otevřeno v době letní turistické sezóny – v měsících letních prázdnin, tři dny v
týdnu. Odborný výklad je zajištěn a je třeba si jej objednat předem. Muzeum nabízí suvenýry
a pořádá různé výstavy.

Foto: www.trasovnik.cz, KP projekt s.r.o.
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ŠEVĚTÍN
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Ševětín je městys ležící zhruba 14 km jihozápadně od Veselí nad Lužnicí a 16 km
severovýchodně od Českých Budějovic a žije zde 1353 obyvatel (ČSÚ, 2008). První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. V roce 2008 byl obci jako jedné z prvních v
České republice nově udělen status městyse (http://cs.wikipedia.org).
Obec Ševětín se rozkládá při dříve významné komunikaci spojující Linec s Prahou.
Z národopisného hlediska je obec součástí oblasti tzv. Pšeničných Blat. Zajímavostí
Ševětína v současné době je folklorní Blaťácký soubor písní a tanců, který vystupuje v
bohatě zdobených blaťáckých krojích a jehož posláním je uchovávat bohatství zdejších
lidových tradic. Jednou za dva roky pořádá v obci folklórní slavnosti „Setkání na Blatech“ a
reprezentuje obec doma i v zahraničí v typických blatských krojích, jež upoutávají pozornost
svou zdobností.
Název obce, který zněl původně Šebětín, se odvozuje od osobního jména Šebata či
Šebestián. První zmínka o „Ševitínsku“ z r. 1228 je sporná, skutečně doložený je letopočet
1356 v konfirmačních knihách pražské diecéze. Ševětín náležel do lomnického panství, které
v roce 1382 přešlo do rukou českého krále Václava IV. Za husitských válek bylo panství
obsazeno husity a spravoval je hejtman Jan Roháč z Dubé. Katolickému šlechtici Oldřichovi
II. z Rožmberka se podařilo Lomnici získat v roce 1435. Připojil zdejší statky ke svému
třeboňskému panství a jeho součástí zůstal Ševětín až do zrušení vrchnostenské správy po
roce 1848.
V neklidné době vlády krále Jiřího z Poděbrad trpěl Ševětín od drancujících vojenských
oddílů a byl nakonec v roce 1470 vypálen. Od roku 1516 probíhala stavba nedalekých
rybníků Dubenského a Žáru, navržených Štěpánkem Netolickým. Slavným obdobím
Ševětína byla klidná doba prosperity za vlády posledních Rožmberků. V roce 1585 se ve vsi
usadil na Vávrově statku se zájezdní hospodou známý renesanční básník Šimon Lomnický.
V polovině 19. století došlo k uplatnění nového stavebního stylu., tzv. selského baroka, na
území celých Blat, a tedy i v Ševětíně. Dřevěné chalupy v kožichu, popisované v roce 1825
zdejším farářem Františkem Reyndamem, byly nahrazeny důkladnými zděnými stavbami.
Pod šikovnýma rukama jihočeských zedníků vznikaly statky i menší usedlosti, bohatě
zdobené typickým blatským štukovým dekorem. Bohužel se však v původní podobě
uchovalo v Ševětíně jen několik takovýchto památkově chráněných stavení. Obyvatelé
vesnice nosili blatský kroj, který se vyznačoval bohatstvím výšivek i kvalitou materiálu.
V okolí Ševětína jsou rozsáhlé, převážně borové lesy bohaté na borůvky a houby. V blízkosti
se nachází Poněšická obora s jelení zvěří. Obec je známa také svými rybníky – hlavně
Dubenským s velkou chatovou oblastí, a dále kamenolomem, kde se těží žula granodiorit.
Ševětín je východiskem řady značených turistických cest. Ty zavedou návštěvníka například
před Poněšickou oboru k Vltavě a dále ke Karlovu hrádku, směrem jižním se turista dostane
k tzv. Žižkovu dubu v polesí Velechvínském (www.sevetin.cz).
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Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

169

2

31658 / 3-447

Kostel Sv.
Mikuláše

Ševětín

49°6'0.48“N
14°34'22.857“E

224

170

2

17796 / 3-448

Fara čp. 8

Ševětín čp. 8

49°6'1.399“N
14°34'24.797“E

225

171

1

27011 / 35631

Venkovská
usedlost čp. 9

Ševětín, Malé
náměstí čp. 9

49°5'59.26“N
14°34'25.679“E

219

172

1

23753 / 3-443

Venkovská
usedlost čp. 16

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 16

49°5'57.586“N
14°34'24.238“E

220

173

1

37355 / 3-444

Venkovská
usedlost čp. 17

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 17

49°5'57.486“N
14°34'23.45“E

221

174

1

25657 / 3-445

Venkovská
usedlost čp. 18

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 18

49°5'57.357“N
14°34'18.988“E

222

175

1

29998 / 3-446

Venkovská
usedlost čp. 19

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 19

49°5'57.223“N
14°34'22.219“E

223
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Venkovská usedlost, Malé náměstí 9 (171)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Na Malém náměstí v Ševětíně objevíme velmi pěkný dům čp. 9 s křídlovým volutovým štítem
z roku 1864 a naproti stojícím výměnkem s křídlovým štítem z roku 1883 – dříve zřejmě
sýpkou. Mezi nimi je segmentová brána s kapličkovým nástavcem (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Jindřich Dubský, Vrchlického Nábř. 442/14, České Budějovice, České Budějovice 6, 370 08,
Dubský Petr a Dubská Jana, Malé Náměstí 9, Ševětín, Ševětín, 373 63, LV 819, p. č. 6/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 27011 / 3-5631.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost, Bedřicha Smetany 16 (172)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Dalšími zajímavými lidovými stavbami v Ševětíně jsou chalupy ve Smetanově ulici.
Venkovská usedlost čp. 16 byla postavena koncem 19. století (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Zeman František Ing. a Zemanová Bohuslava, Husinecká 2173, Tábor, Tábor, 390 02, LV
1223, p. č. 17.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 23753 / 3-443
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost, Bedřicha Smetany 17 (173)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Dalšími zajímavými lidovými stavbami v Ševětíně jsou chalupy ve Smetanově ulici.
Venkovská usedlost čp. 17 byla postavena koncem 19. století (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
František Novák, Dukelská 615/77, České Budějovice, 370 01, LV 1376, st. p. č. 18/1, 18/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37355 / 3-444.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost, Bedřicha Smetany 18 (174)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Dalšími zajímavými lidovými stavbami v Ševětíně jsou chalupy ve Smetanově ulici.
Venkovská usedlost čp. 18 byla postavena koncem 19. století (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Eliška Hejnová, Bedřicha Smetany 18, Ševětín, Ševětín, 373 63, LV 135, st. p. č. 19.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 25657 / 3-445.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost, Bedřicha Smetany 19 (175)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Dalšími zajímavými lidovými stavbami v Ševětíně jsou chalupy ve Smetanově ulici.
Venkovská usedlost čp. 19 byla postavena koncem 19. století (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Jan Faflík, Bedřicha Smetany 19, Ševětín, Ševětín, 373 63, Faflík Jan a Faflíková Marie,
Bedřicha Smetany 19, Ševětín, 373 63, LV 937, st. p. č. 20.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 29998 / 3-446.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.

224

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: ŠEVĚTÍN

Kostel Sv. Mikuláše (169)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Dominantou Ševětína je raně gotický kostel sv. Mikuláše z konce 13. století s gotickými
portály a s barokní věží, vyrůstající přímo z hřebene střechy (Luniaczek, P., 2009). Kostel je
jednolodní stavbou s pětiboce zakončeným presbytářem, obdélnou sakristií po severní
straně a trojpatrovou věží nad spojením lodi a presbytáře. Třicetiletá válka přinesla vesnici
nejen hmotné škody, ale i úpadek duchovní správy. Zpustošený ševětínský kostel byl
obnoven v roce 1635 s podporou císařova syna Ferdinanda, pozdějšího císaře Ferdinanda
III. V roce 1695 poničil blesk za prudké bouře věž kostela, ale naštěstí nedošlo k požáru.
Poškození se stalo podnětem pro barokní přestavbu věže, zničený zvon byl poslán k přelití
do Klatov a roku 1700 se konalo jeho slavnostní vysvěcení. Vykonal je zlatokorunský opat
Matěj Ungar. 90. léta 20. století přinesla ve farním kostele sv. Mikuláše významný objev.
Během generální opravy chrámu došlo k odkrytí gotických nástěnných maleb v presbytáři z
poloviny 14. století. Malby byly díky dobré spolupráci farnosti s památkovým ústavem citlivě
restaurovány a tvoří významný doklad o minulosti obce (www.sevetin.cz).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Ševětín, Malé náměstí 8, Ševětín, 373 63, LV 307, st. p. č. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 31658 / 3-447.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kostel sv. Mikuláše v Ševětíně je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
památky by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Fara čp. 8 (170)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
U kostela sv. Mikuláše z konce 13. století stojí hezky obnovená barokní fara s pěkným štítem
nad bránou (Luniaczek, P., 2009). Třicetiletá válka přinesla vesnici nejen hmotné škody, ale i
úpadek duchovní správy. Již od konce 17. století se jednalo o znovuzřízení ševětínské fary.
Cíle bylo dosaženo až v roce 1720, kdy se věřící opět dožadovali u vrchnosti obsazení fary.
Uváděli, že je místní farní budova sice sešlá, ale náleží k ní majetek postačující k hmotnému
zajištění faráře. Kníže Adam František ze Schwarzenbergu, zdejší patron, jehož rod roku
1660 výhodně získal třeboňské panství od Habsburků, jejich prosbám vyhověl. Sídlem faráře
se stala nově vystavěná fara. Jednopatrovou budovu se štítovým vjezdem projektoval
významný barokní architekt ve schwarzenberských službách Pavel Ignác Bayer. K jeho
dílům patří například lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou (www.sevetin.cz).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Ševětín, Malé náměstí 8, Ševětín, 373 63, LV 307, st. p. č. 3/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 17796 / 3-448.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav fary je zachovalý.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
památky by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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ÚSILNÉ
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Úsilné je obec ležící zhruba 5 km severovýchodně od centra Českých Budějovic, ve které
žije 368 obyvatel (ČSÚ, 2008). První písemná zmínka o vsi (Hoslowe) pochází z roku 1333,
kdy král Jan Lucemburský věnoval sedm lánů zdejší půdy českobudějovickému špitálu Sv.
Václava. Po staletí se ves nazývala Oselno (Voselno, Oselné), úřední změna názvu do
nynější podoby byla schválena v roce 1924 na žádost občanů, kterým se stávající jméno
zdálo urážlivé. Po zrušení poddanosti panství Hluboká tvořilo tehdejší Oselno v letech 1850
až 1891 osadu v rámci obce Hůry, následně se stalo samostatnou obcí, jíž zůstává dodnes
vyjma období od 1. dubna 1976 do 23. listopadu 1990, kdy Úsilné spadalo pod obec
Hrdějovice (http://cs.wikipedia.org).
Náves tvaru elipsovitého obklopuje sedm selských usedlostí, které zde stály snad od
nepaměti. Jedná se o statek čp. 1 „U Sukdolů“, čp. 2 „U Šimků“, čp. 9 „U Prokšů“, čp. 10 „U
Ocenášků“, čp. 11 „U Eliášů“, čp. 12 „U Hrubých“ a čp. 13 „U Nýdlů“. Dále zde byly puvodní
chalupy – čp. 3 „U Dauchů“, čp. 6 „U Krychlů“, čp. 7 „U Meškalů“, čp. 8 „U Krejců“, později
pak chalupa čp. 14 Antonína Hrubýho neb Dvořáka, čp. 15 – kovárna „U Trostů“ a chalupa
čp. 16 „U Mrázů“ (Mrázek, V., 2004). V ÚSKP ČR jsou zapsány dvě z nich – čp. 1 a čp. 9.
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

178

1

20854 / 3-517

Venkovská
usedlost čp. 1

Úsilné čp. 1

49°0'45.347“N
14°30'14.965“E

227

179

1

11381 / 36116

Venkovská
usedlost čp. 9

Úsilné čp. 9

49°0'43.174“N
14°30'24.499“E

228

180

6

21946 / 3-518

Rudný důl
Dědičná štola Sv.
Eliáše

Úsilné

49°0'48.965"N
14°30'24.136"E

229

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí
252

Kat.
2

Druh památky/ název
Kaple Sv. Václava

Lokalizace
Úsilné

227

GPS
49°0'45.438“N
14°30'21.044“E

Str.
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Venkovská usedlost čp. 1 (178)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 1 je typickou ukázkou selského baroka, ale hlavně snad největší
voluty (spirály) v Jihočeském kraji, možná i v celých Čechách. Zde žil rod Sukdolů dlouhá
staletí. Již kolem roku 1490 podle Pernštejnského urbáře měl Sugdol půl lánu a „z toho nic
neplatí skrze tu příčinu, že jest hajným“ (Mrázek, 2004).
Vlastnictví
Jan Jerhot, Úsilné 1, Úsilné, 370 10, Josef Jerhot 1, Úsilné, 370 10, LV 221, p. č. 121.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 20854 / 3-517.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý. Majitelé vzorně pečují o vzhled tohoto
starobylého stavení. V roce 2002 byla provedena generální oprava fasády, nová střecha a
oplocení zahrádky – takže statek čp. 1, bývalý sukdolovský grunt, je ozdobou a chloubou
úsilenské návsi.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 9 (179)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Statek ve stylu selského baroka čp. 9 je nazýván „U Prokšů“.
Vlastnictví:
Ing. Jiří Šulc, Úsilné 9, Úsilné, 370 10, Ing. Marie Šulcová, Úsilné 9, Úsilné, 370 10, LV 263,
p. č. 70/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 11381 / 3-6116.
Stavebně-technický stav dědictví:
Stavebně-technický stav dědictví je zachovalý.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Rudný důl Dědičná štola Sv. Eliáše (180)
Kategorie:
Památky po důlní činnosti.
Historie:
Za vlády císaře Rudolfa II. byl mezi Úsilným a nedalekými Hůrami založen důl Sv. Eliáš, ve
kterém se těžilo 1600 centů stříbra ročně. V dole neustále přibývalo vody, která se stahovala
z Vesecké a Libničské štoly. Potíže s odvodňováním měla vyřešit Eliášova štola, jejíž
budování bylo započato 20. července 1574 směrem z Úsilného a trvalo s přestávkami
zhruba 200 let. V době, kdy hotové dílo mohlo přispět k odvodňování dolů, bylo dolování již v
úpadku. Štola vyúsťuje v Úsilném na zahradě domu číslo 68 na úpatí jihozápadního svahu
ve výšce 400 m n. m. V polovině 20. století zásobovala vydatně město České Budějovice
kvalitní pitnou vodou. (www.usilne.cz).
Vlastnictví:
???
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21946 / 3-518.
Stavebně-technický stav dědictví:
Od léta 2008 probíhala rekonstrukce štoly. Část štoly pod obcí je od října 2009 zpřístupněna
veřejnosti.
Návrh využití:
Od října 2009 je možné objednat si prohlídku části štoly. Informace o památce jsou
zveřejněny na internetových stránkách obce Úsilné.

Foto: KP projekt s.r.o., www.usilne.cz
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Kaple Sv. Václava (252)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Další významnou obecní památkou je novogotická kaple Sv. Václava z roku 1900, která byla
v roce 2001 zrekonstruována a vyzdobena 14 obrazy (50x45 cm, adjustované na dřevě) s
tematikou křížové cesty od akademické malířky Renaty Štolbové (www.usilne.cz).
Vlastnictví:
Obec Úsilné, Úsilné, Úsilné, 370 10, LV 1, p. č. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaple je v zachovalém stavebně-technickém stavu, v roce 2001 byla zrekonstruována.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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VITÍN
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Vitín je obec ležící zhruba 14 km severovýchodně od Českých Budějovic, ve které žije 336
obyvatel (ČSÚ, 2008). Vitín se rozkládá v oblasti tzv. Pšeničných Blat, v poměrně ploché
krajině mezi dvěma rozsáhlými lesními celky - Poněšickou oborou na severozápadě a
Velechvínským polesím na jihovýchodě. Obcí odedávna procházela důležitá spojnice
Českých Budějovic s Táborem a Prahou. Dnešní silnice I/3 obchází Vitín z jihovýchodní
strany, stejně jako železniční trať. Vlakovou zastávku Vitín nemá, nejbližší stanice jsou v
sousedních obcích Chotýčany a Ševětín. Osu vsi tvoří stará hlavní silnice, která v jejím
středu vytváří protáhlou náves západovýchodního směru.
Vitín se v písemných pramenech připomíná k roku 1541. V období feudalismu ves náležela k
třeboňskému panství, od roku 1850 tvořila nejprve samostatnou obec, poté do roku 1873
nakrátko spadala pod obec Ševětín. Následovalo sto let svrchované existence obce, než byl
Vitín ke dni 20. září 1973 znovu přičleněn k Ševětínu; nynější osamostatnění se uskutečnilo
24. listopadu 1990 (http://cs.wikipedia.org).
Ve vsi se zachovalo staveb poměrně dost. Nepřestavěna je prakticky celá náves a i mimo
náves se vyskytuje řada pěkně opravených staveb. Na návsi stojí stará kovárna a moderní
prodejnu se podařilo postavit stranou, takže neruší (na rozdíl od blízkých Chotýčan).
Výzdobou přísluší Vitín spolu s blízkým Ševětínem k Pšeničným Blatům, což je jižní výběžek
soběslavské oblasti. Častým motivem jsou zde srdíčka ve štítech a rostlinné motivy.
Vyskytují se zde esovité průduchy a velmi často vysoké štíhlé průduchy a niky, inspirované
zřejmě městskou architekturou počátku 20. století (www.selskebaroko.cz).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

181

2

21156 / 3-534

Kaplička Sv. Jana
Nepomuckého

Vitín, náves

49°5'22.902“N
14°32'50.284“E

242

182

7

24617 / 35567

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín, v lese 1400
m od kaple v obci

Nebylo
zjišťováno

243

183

7

32874 / 35505

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín,
V Zahrádkách

Nebylo
zjišťováno

243

184

7

33191 / 3-536

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín,
V Poněšickém
revíru

Nebylo
zjišťováno

243

185

7

34868 / 3-449

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín, Baba I, Na
Babách, V
Zahrádkách

Nebylo
zjišťováno

243

186

7

34924 / 35506

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín,
V Zahrádkách
(Baba II)

Nebylo
zjišťováno

243

187

7

36627 / 35542

Mohylníky a
archeologické

Vitín, U Mrňála

Nebylo
zjišťováno

243

232
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188

7

37780 / 3-449

189

1

26564 / 3-526

190

1

191

stopy u Vitína
Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín, Baba I,
Obůrka

Nebylo
zjišťováno

243

Venkovská
usedlost čp. 1

Vitín čp. 1, náves

49°5'22.759“N
14°32'55.142“E

233

20139 / 3-533

Venkovská
usedlost čp. 2

Vitín čp. 2, náves

49°5'22.415“N
14°32'54.233“E

234

1

19538 / 3-527

Venkovská
usedlost čp. 3

Vitín čp. 3, náves

49°5'22.231“N
14°32'52.533“E

235

192

1

30589 / 3-528

Venkovská
usedlost čp. 4

Vitín čp. 4, náves

49°5'22.024“N
14°32'50.233“E

236

193

1

32531 / 3-529

Venkovská
usedlost čp. 5

Vitín čp. 5, náves

49°5'22“N
14°32'49.837“E

237

194

1

26408 / 3-530

Venkovská
usedlost čp. 6

Vitín čp. 6, náves

49°5'22.322“N
14°32'46.985“E

238

195

1

42197 / 3-531

Venkovská
usedlost čp. 9

Vitín čp. 9,
Z okraj návsi

49°5'18.949“N
14°32'42.082“E

239

196

1

26560 / 3-535

Kovárna čp. 27

Vitín čp. 27,
náves

49°5'22.746“N
14°32'45.589“E

240

197

1

21852 / 3-532

Venkovská
usedlost čp. 60

Vitín čp. 60,
náves

49°5'21.865“N
14°32'48.13“E

241

233
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Venkovská usedlost čp. 1 (189)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 1 na vitínské návsi byla postavena na přelomu 19. a 20. století.
Vlastnictví:
Anna Dušková, Na Jízdárně 959/9, České Budějovice, 370 05, Monika Koubová, Zvonková
1669/2, České Budějovice, 370 07, Edita Sýkorová, Na Zlaté stoce 1596/10a, České
Budějovice, 370 05, LV 1031, st. p. č. 18/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26564 / 3-526. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 1 je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 2 (190)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Statek čp. 2 ve Vitíně pochází z přelomu 19. a 20. století. Dům i sýpka mají trojúhelníkové
štíty a segmentová brána se pyšní nástavcem s kapličkovou nikou (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Lenka Rysová, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice, 370 01, Milan Zborka,
Vitín 2, Vitín, 373 63, LV 1226, st. p. č. 17.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 20139 / 3-533. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 2 je v částečně zachovalém stavebně-technickém stavu,
potřebovala by rekonstrukci.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 3 (191)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 3 není známa.
Vlastnictví:
Jana Biskupová, Nerudova 853/43, České Budějovice, 370 04, Ladislav Faktor, 9. května
1381, Lysá nad Labem, 289 22, Ludmila Havelková, Cíglerova 1080/12, Praha, Černý Most,
190 00, Marie Pomijová, Vitín 3, Vitín, 373 62, LV 566, st. p. č. 16.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 19538 / 3-527. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 3 je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 4 (192)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Statek čp. 4 ve Vitíně pochází z roku 1908. Slušně obnovenou usedlost zdobí segmentová
brána s nástavcem a dvěma brankami ve velmi dlouhé ohradní zdi (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Ing. Josef Čáp, Vitín 4, Vitín, 373 63, LV 871, st. p. č. 15/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 30589 / 3-528. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 4 je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 5 (193)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Statek čp. 5 ve Vitíně byl postaven roku 1903. V roce 2006 byly stáje v hospodářské budově
za výměnkem zbořeny.
Vlastnictví:
Sýkora Josef a Sýkorová Adéla, Vitín 5, Vitín, 373 63, LV 1116, st. p. č. 13/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 32531 / 3-529. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 5 je v částečně zachovalém stavebně-technickém stavu, prospěla by
jí rekonstrukce. Dříve patřila k venkovské usedlosti hospodářská budova se stájemi, stojící
za výměnkem, která byla v roce 2006 zbořena.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 6 (194)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 6 není známa.
Vlastnictví:
Juraj Šofronič 6, Vitín, 373 63, Anna Šofroničová 6, Vitín, 373 63, LV 1137, st. p. č. 12/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26408 / 3-530. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 6 je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 9 (195)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 2 má typickou výzdobu pro oblast tzv. Pšeničných Blat – na štítu
jsou vyobrazeny typické rostlinné motivy. Vyskytují se zde niky, inspirované zřejmě městskou
architekturou počátku 20. století.
Vlastnictví:
Jan Jindra, Vitín 106, Vitín, 373 63, Zdeňka Jindrová Vitín 73, Vitín, 373 62, LV 521, st. p. č.
8/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 42197 / 3-531. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 9 je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kovárna čp. 27 (196)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Kovárna z roku 1833 s elegantním křídlovým štítem a členěným pilastry je nejstarší
dochovanou stavbou ve Vitíně (Luniaczek, P., 2009).
Vlastnictví:
Hana Bauernöplová, Roudenská 1865/15, České Budějovice, 370 07, Magdalena Beranová,
Zborovská 80, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Václav Klečka, Na Vyhlídce 305, Ševětín, 373
63, Vojtěch Linhart, Boháčova 559, Pardubice, Studánka, 530 03, Marie Machová, Na
Jízdárně 1479/2, České Budějovice, 370 05, Marie Marková, Kurzova 2201/22, Praha,
15500, Miroslav Michalec, Hlincohorská 380/29, Rudolfov, 373 71, Václav Michalec,
Lipenská 1669/32b, České Budějovice, 370 01, Jiří Novák, Na Výsluní 1466/24, České
Budějovice, 370 07, Hana Ortová, Leopoldova 1682/25, Praha, Chodov, 149 00, Ing. Jan
Paur Krumlovská 1822/88, České Budějovice, 370, Josef Růžička, K. Štěcha 1226/13,
České Budějovice, 370 05, Vojtěch Sýkora, Bouřilova 1108/3, Praha, 198 00, Marie
Sýkorová, Čéčova 636/54, České Budějovice, 370 04, Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město,
128 00, Obec Vitín, Vitín, 373 63, LV 459, st. p. č. 32.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 26560 / 3-535. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kovárna je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt sloužil kdysi jako kovárna. Nabízí se obnova tradičního řemesla v ní kdysi
provozovaného. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně
Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Památka by měla být zmíněna
v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 60 (197)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 60 má typickou výzdobu pro oblast tzv. Pšeničných Blat – na štítu
jsou vyobrazena srdíčka.
Vlastnictví:
Jiří Kocanda, Vitín 60, Vitín, 373 63, LV 1201, st. p. č. 12/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21852 / 3-532. Zástavba
vitínské návsi si z velké části dochovala původní charakter a je prohlášena Vesnickou
památkovou zónou.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaplička Sv. Jana Nepomuckého (181)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kaple Sv. Jana Nepomuckého, stojící naproti čp. 4, byla postavena roku 1815 v barokním
slohu (Luniaczek, P., 2009).

Vlastnictví:
Obec Vitín, Vitín, 373 63, LV 1, st. p. č. 231.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21156 / 3-534.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaple je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Mohylníky a archeologické stopy u Vitína (182 – 188)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Za nejvýraznější skupinu českých raně středověkých mohylníků - a zároveň jednu z
nejvýraznějších ve střední Evropě vůbec - můžeme považovat mohyly v okolí Českých
Budějovic. Nejvíce mohylových pohřebišť bylo díky detailnímu archeologickému průzkumu
zachyceno na Lišovském prahu, mírné vyvýšenině severovýchodně od Českých Budějovic.
V tamějších lesích jsou rozptýleny desítky mohylníků o celkovém počtu několika stovek
mohyl. Do této skupiny patří vzhledově snad nejpůsobivější mohylové pohřebiště v Čechách,
zhruba kilometr severozápadně od obce Vitín na zalesněném vrcholu Baba (570 m n. m.)
tvořené dvěma slovanskými mohylníky z raného středověku (8. až 9. století). Oba obsahují
po 50 až 80 mohylách, uspořádaných do západovýchodních řad, a leží nedaleko plotu
Poněšické obory (na veřejnosti přístupné straně), není však snadné je v husté vegetaci najít.
Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je časné jaro, kdy už neleží sníh, ale ještě nevyrostla
tráva. Mohyly na Babě nebyly archeologicky dosud zkoumány. Panuje domněnka, že sloužily
k pohřbívání nemajetného venkovského obyvatelstva (stejně jako prozkoumané mohyly v
Kožlí u Orlíka). Největší mohyly mají 4 - 5 metrů v průměru a 2 metry na výšku
(http://cs.wikipedia.org).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 24617 / 3-5567, 32874 / 35505, 33191 / 3-536, 34868 / 3-449, 34924 / 3-5506, 36627 / 3-554237780 / 3-449.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.

Foto: ???
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HVOZDEC
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Hvozdec je obec ležící zhruba 3 km jihovýchodně od Lišova a 11 km východně od Českých
Budějovic, ve které žije 97 obyvatel (ČSÚ, 2008).
První písemná zmínka o vsi (Hwozdecz), tehdy v držení vladyky Viléma ze Slavkova,
pochází z roku 1362. Tehdy byl jejím majitelem vladyka Vilém ze Slavkova, brzy poté se
však vlády nad zdejšími usedlíky ujali Rožmberkové. K roku 1379 se Hvozdec již uvádí v
Rožmberském urbáři jako součást třeboňského panství, kterou pak zůstal celá následující
staletí. Po zrušení poddanství býval Hvozdec střídavě součástí obce Zvíkov (1850 až 1922,
1943 až 1945, 1960 až 1976) či samostatnou obcí (1922 až 1943, 1945 až 1960 a nejnověji
od 24. listopadu 1990), v letech 1976 až 1990 spadal pod obec Lišov.
Významnější památky ve Hvozdci nejsou, je zde možno zhlédnout poměrně dochovanou
lidovou architekturu (http://cs.wikipedia.org).
Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

253

1

Venkovská usedlost čp. 5

Hvozdec

254

1

Venkovská usedlost čp. 9

Hvozdec

246

GPS
48°59'31.9“N
14°37'38.351“E
48°59'32.843“N
14°37'39.525“E

Str.
246
247
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Venkovská usedlost čp. 5 (253)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Venkovská usedlost čp. 5 ve Hvozdci byla postavena roku 1899.
Vlastnictví:
Stanislava Tisoňová, Budovatelská 912, Trhové Sviny, 374 01, LV 134, čp. 5, st. p. 80.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost čp. 9 (254)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Historie venkovské usedlosti čp. 9 není známa.
Vlastnictví:
Jiří Kocanda, Vitín 60, Vitín, 373 63, LV 1201, st. p. č. 12/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21852 / 3-532.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost čp. 9 je v zachovalém stavebně-technickém stavu. Štít zůstal původní,
celkový dojem kazí plechová střecha.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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JIVNO
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Jivno je obec ležící zhruba 2 km východně od Rudolfova a 7,5 km vsv. od Českých
Budějovic. Svou polohou na jihovýchodním svahu vrchu Baba v nadmořské výšce 554 m
představuje nejvýše situovanou vesnici Lišovského prahu. Žije zde 239 obyvatel (ČSÚ,
2008). Obec představuje jednu část, sestávající ze dvou základních sídelních jednotek Jivno
a Vyhlídky. Náleží k ní též samoty Na Klaudě a Samoty. Okolí rybníka Mrhal, ležícího jižně
od Jivna, je poseto rekreačními chatami. První písemná zpráva o Jivně pochází z roku 1378,
kdy král Karel IV. zastavil část panství Hluboká s městečkem Lišov a okolními vesnicemi
včetně Jivna (Gybnaw) Janovi z Leuchtenberka. K hlubockému panství pak ves náležela i v
následujících staletích, až do konce feudálního zřízení. Od roku 1850 tvořilo Jivno součást
obce Hůry, v roce 1891 se stalo samostatnou obcí. Typickým zaměstnáním zdejších
obyvatel byla výroba cihel a tašek pro rozrůstající se České Budějovice; v Jivně bývalo 13
ručních cihelen, od roku 1911 též cihelna parostrojní, provozovaná až do roku 1999. Za
nacistické okupace byla ves v letech 1943 až 1945 nakrátko znovu nuceně přičleněna k
Hůrám, poté opět samostatná až do roku 1961, kdy se stala součástí města Rudolfov. Status
obce Jivno znovu nabylo ke dni 24. listopadu 1990, obecní úřad dnes sídlí v budově někdejší
školy, zrušené roku 1972 (http://cs.wikipedia.org).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí
126

Kat.
2

Č. rejstříku
10673 / 36083

Druh památky/
název
Kaple Sv.
Vojtěcha

Lokalizace
Jivno

249

GPS
48°59'43.341“N
14°34'9.35“E

Str.
249

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: JIVNO

POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Kaple Sv. Vojtěcha (126)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kaple Sv. Vojtěcha na návsi pochází z roku 1876 (www.jivno.cz).
Vlastnictví:
Obec Jivno, Jivno, 373 71, LV 1, st. p. č. 106/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 10673 / 3-6083.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaple je v zachovalém stavebně-technickém stavu, byla nedávno opravena.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích. V kapli se každoročně koncem dubna koná Svatovojtěšská pouť a v květnu již
tradičně májové pobožnosti.

Foto: KP projekt s.r.o.
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LIBÍN
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Libín je obec ležící zhruba 7 km jihozápadně od Třeboně a 16 km východně od Českých
Budějovic, ve které žije 340 obyvatel (ČSÚ, 2008). Její území je složeno z místních částí
Libín, Slavošovice a Spolí.
Je pravděpodobné, že vesnice vznikla při středověké kolonizaci ve 13. nebo 14. století.
Poprvé se připomíná v roce 1366, kdy bratři Petr, Jošt a Jan z Rožmberka koupili od Jana z
Landštejna polovici města Třeboně a další majetek včetně Libína (Lubyen). Její část náležela
ke třeboňskému panství, další část k pozemkovému majetku města Třeboně, které ji v roce
1510 přenechalo třeboňskému augustiniánskému klášteru (Kolář, D., 2004). Po zrušení
poddanství je Libín od roku 1850 podnes samostatnou obcí (http://cs.wikipedia.org).
Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

127

2

39735 / 3-222

Kostel Božského
srdce Páně

Libín, při rybníku

48°58'10.612“N
14°41'3.252“E

251

128

2

14629 / 3-428

Kaplička

Spolí - náves

48°58'32.454“N
14°42'38.725“E

252

251
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ

Kostel Božského srdce Páně (127)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Libínská náves se honosí kostelíkem Božského srdce Páně, který si v letech 1922 – 1923
postavili sami zdejší občané na místě zbořeného chudobince. Jeho stavbu organizovala
Jednota pro stavbu kaple v Libíně pod předsednictvím Tomáše Candry, projekt vypracoval
stavitel Karel Bohoněk z Lišova. Oltář dodal pražský sochař Mráz. Uvnitř se mimo jiné
nacházela pamětní deska připomínající oběti první světové války, teprve nedávno přenesená
na prostranství před kostelem. Věž kostelíka byla dodatečně zvýšena a doplněna hodinami
(Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Obec Libín, Libín, 373 73, st. p. 1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 39735 / 3-222.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je udržováno v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
památky by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kaplička (128)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kaplička byla postavena v roce 1861 spolu se spolským mlýnem (www.obeclibin.cz).
Vlastnictví:
Obec Libín, Libín, Libín, 373 73, LV 1, st. p. 46.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 14629 / 3-428.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je udržováno v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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LIŠOV
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Lišov se nachází asi 11 km východně od Českých Budějovic. Leží na tzv. Lišovském prahu,
který vytváří vyvýšeninu mezi dvěmi významnými rybníkářskými oblastmi - Třeboňskou pánví
na východě a Českobudějovickou pánví na západě od Lišova. Město leží na křižovatce
hlavního tahu z Jindřichova Hradce na České Budějovice. Území Lišova se skládá z 12
katastrálních území: Červený Újezdec, Dolní Miletín, Dolní Slověnice, Horné Miletín, Horní
Slověnice, Hůrky u Lišova, Kolný, Levín u Lišova, Lhotice u Českých Budějovic, Lišov,
Velechvín, Vlkovice, ve kterých žije celkem 4094 obyvatel (ČSÚ, 2008).
První písemná zmínka o Lišově pochází z roku 1334, procházela tudy tzv. Linecká stezka z
Podunají do Čech. Pravděpodobně zde existovala osada již ve 13. století - osada Budivojova
neboli Staré Budějovice. Lišov od počátku historie náležel k panství Hluboká, které bylo
lénem českých králů. Za Přemysla Otakara II. byla osada přestavěna na větší středisko,
pravděpodobně ve 14. století zde stál již městys. Za Karla IV. a jeho syna Václava IV. nastal
rozvoj městyse, rozšiřovala se řemesla, ochody, trhy a práva (odúmrti, hrdelní). Do roku
1489 měl panství v zástavě Zdeněk Lev z Rožmitálu, téhož roku bylo panství vyplaceno
králem Vladislavem II. a znovu zastaveno moravskému pánu Vilému z Perštějna. V roce
1561 bylo povoleno vaření piva a svobodné prodávání, dále císař Rudolf II. povolil dva
výroční trhy. V roce 1619 byl Lišov vypálen a s ním i fara, která byla obnovena až v roce
1661. Lišov se stal svobodným městem teprve roku 1706. V roce 1861 byl zbořen starý
kostel a o tři roky později byl vysvěcen nový – kostel Sv. Václava, který dodnes skrývá
varhany z dílny Františka Svítila staršího z Nového Města na Moravě, významné osobnosti
českého varhanářství, jehož výtvor se nikde jinde již nedochoval. V novodobé historii se
město výrazně proslavilo výrobou nábytku, v Lišově působí řada truhlářských firem a několik
velkých prodejen nábytku a koberců. V okolních osadách najdeme spoustu rybníků a několik
zajímavých jihočeských statků, kapliček a kostelíků a pomníků (www.trasovnik.cz).

Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

133

2

101948

Kostel Sv.
Václava

Lišov

49°0'56.548“N
14°36'28.348“E

267

134

2

21534 / 3-237

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Lišov, směr
Rudolfov

49°0'55.931“N
14°36'2.086“E

268

135

2

28887 / 3-236

Sousoší Sv. Anny

Lišov, Náměstí
Míru

49°0'55.29“N
14°36'39.596“E

269

136

5

37676 / 3-233

Měřický bod střed
Evropy

Lišov, směr
Rudolfov

49°0'26.536“N
14°35'2.819“E

272

137

8

36717 / 35657

Měšťanský dům,
Žižkova 71

Lišov čp. 71

49°0'50.787“N
14°36'48.579“E

274

138

4

50731 / 36198

Pivovar, Žižkova
81

Lišov, Žižkova čp.
81, Tyršova 74

49°0'55.29“N
14°36'39.596“E

275

254
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139

4

16853 / 3-234

Špitál, tř. 5.
května

Lišov čp. 129

49°0'51.67“N
14°36'51.255“E

271

140

2

17747 / 3-235

Fara, Žižkova 171

Lišov čp. 171

49°0'51.67“N
14°36'51.255“E

270

141

7

16342 / 35484

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec - V kole

Nebylo
zjišťováno

256

142

7

24247 / 35482

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – les
Mojský

Nebylo
zjišťováno

256

143

7

34459 / 35485

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – les
Cikánský

Nebylo
zjišťováno

256

144

7

39534 / 3-195

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – les
Vávra

Nebylo
zjišťováno

256

145

7

41914 / 35503

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – Vávra II

Nebylo
zjišťováno

256

146

7

47300 / 35504

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – Vávra
III

Nebylo
zjišťováno

256

147

2

16968 / 3-250

Boží muka

Dolní Miletín,
směr Hůrky

49°1'17.123"N
14°39'46.723"E

257

148

2

44640 / 3-427

Kostel Sv.
Mikuláše a
Linharta

Dolní Slověnice

149

1

18593 / 3-426

Venkovská
usedlost čp. 19

Dolní Slověnice,
čp. 19

49°1'45.636“N
14°39'18.853“E

258

150

2

31450 / 3-164

Boží muka

Hůrky, směr Lišov

261

151

2

40425 / 3-163

Boží muka

Hůrky, při čp. 4

152

9

24744 / 3-165

Pomník padlým

Hůrky ves

49°1'43.853“N
14°37'56.844“E
49°1'52.933“N
14°38'16.304“E
49°1'54.97“N
14°38'25.561“E

153

7

18726 / 35606

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Kolný - les Žďár

Nebylo
zjišťováno

265

154

7

25955 / 3-

Zaniklé vsi a

Kolný - les U

Nebylo

265

255

49°1'45.636“N
14°39'18.853“E

259

262
263
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5608

archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

rezidence

zjišťováno

155

7

31662 / 35609

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Kolný - les Ovčín

Nebylo
zjišťováno

265

156

7

47206 / 35607

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Kolný - les U
rezidence

Nebylo
zjišťováno

265

157

1

39532 / 3-196

Venkovská
usedlost čp. 2
v Kolném

Kolný – náves čp.
2

Nebylo
zjišťováno

264

158

7

25786 / 35610

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Velechvín – les U
studánky

Nebylo
zjišťováno

265

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

255

9

Muzeum Františka Miroslava
Čapka

Lišov - špitál

49°0'56.637“N
14°36'30.76“E

256

9

Muzeum hracích strojků

Lišov, třída 5. května
315/219

49°0'53.581“N
14°36'57.621“E

278

257

2

Návesní kaple

Horní Miletín

49°0'58.252"N
14°40'23.58"E

260

256

277

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: LIŠOV, k. ú. Červený Újezdec

POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
ČERVENÝ ÚJEZDEC
V Červeném Újezdci se dochovaly pozůstatky kdysi velkého podniku, jímž byl důl na antracit
Etna, rovněž nazývaný Sv. Mikuláš. Ložisko antracitu zde bylo objeveno někdy kolem roku
1560, kdy na jeho vrstvu narazili havíři při ražbě Eliášovy štoly v blizkosti Hůr. Tato vrstva,
která se táhne směrem k Červenému Ujezdci, má mocnost do 150 cm. V první polovině
19. století zde z iniciativy budějovických měšťanů proběhly první pokusy s těžbou, posléze
však byly zastaveny. Teprve v roce 1931 tu byl Kontinentální průmyslovou a obchodní
společností Bratislava otevřen důl a zahájena těžba. Ta se po určitých počátečních
problémech úspěšně rozvinula. V dole pracovalo okolo 170 lidí a těžilo se až 15 000 tun
antracitu ročně. Důl Etna se stal největším podnikem Lišovska. Problémy nastaly po roce
1945. Nejprve se důl potýkal s nedostatkem pracovních sil. Poté v roce 1946 došlo při
povodni k zatopení spodních pater šachty včetně technického zařízení. Těžba byla postupně
utlumována a v roce 1948 zanikla úplně. Dnes zde stojí bývalá správní budova dolu, na níž
je umístěna již nečitelná pamětní deska se jmény 4 horníků, kteří zde zahynuli při důlním
neštěstí (Soukup, P., 2008).
Mohylníky a archeologické stopy v Červeném Újezdci (141 - 146)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Asi 80 mohyl v lesích Červeného Újezdce pochází ze 7. až 8. století (www.depositum.cz).
Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se mohylníky a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 16342 / 3-5484, 24247 / 35482, 34459 / 3-5485, 39534 / 3-195, 41914 / 3-550347300 / 3-5504.
Stavebně-technický stav dědictví:
Mohylníky a archeologické stopy jsou mapovány a prozkoumávány archeology v souladu
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy.
Návrh využití:
Z hlediska ochrany a zachování mohylníků a archeologických stop není žádoucí poskytovat
o nich informace veřejnosti a nedoporučuje se je prozatím využívat v cestovním ruchu.
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DOLNÍ MILETÍN
Boží muka (147)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Na severním konci vsi stojí kamenná boží muka a uprostřed vsi novodobá sloupková
zvonička (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Boží muka nejsou zanesena v katastru nemovitostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 16968 / 3-250.
Stavebně-technický stav dědictví:
Boží muka jsou v zachovalém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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DOLNÍ SLOVĚNICE
Venkovská usedlost čp. 19 (149)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Usedlost čp. 19 se zdobenými štíty, datovaná rokem 1856, patří mezi hodnotné příklady
lidové architektury (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Jiří Šesták, Dolní Slověnice 19, Lišov, 373 72, LV 455, st. p. č. 18/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 18593 / 3-426.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt je v soukromém vlastnictví a slouží k bydlení nebo k druhému bydlení. Památky
lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a v některých z nich zřídit
ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze strany obcí, případně
Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich propagaci by měly
spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou památkami lidové
architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i v širším regionu.
Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Kostel Sv. Mikuláše a Linharta (148)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Nejvýznamnější slověnickou památkou je bezesporu kostel sv. Mikuláše a sv. Linharta,
původně gotická stavba z konce 13. století. Nejstarší podobu kostela připomíná presbytář
s trojbokým závěrem a opěráky, zaklenutý křížovou klenbou. Vnější vzhled pozměnila
barokní úprava, jejímž výsledkem je mimo jiné volutový štít západního průčelí a také věž
s charakteristickou zvoncovitou střechou. Vnitřní zařízení slověnického kostela je většinou
mladší – z konce 18. století (oltáře) a z 19. století (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Dolní Slověnice, Kostelní 171/2, Lišov, 373 72, st. p. 8, č. LV 195.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 44640 / 3-427.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kostel je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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HORNÍ MILETÍN
Návesní kaple (257)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Návesní kaple v Horním Miletíně byla vysvěcena 23. srpna 1908 (Lišov, 2004).
Vlastnictví:
Město Lišov, tř. 5. května 139/156, Lišov, 373 72, LV 1, st. p. č. 19.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka nezapsaná na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Návesní kaple je v zachovalém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: http://kostelyunas.net
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HŮRKY U LIŠOVA
Boží muka (150)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Historie božích muk v Hůrkách není známa.
Vlastnictví:
Boží muka nejsou zanesena katastru nemovitostí.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 31450 / 3-164.
Stavebně-technický stav dědictví:
Boží muka jsou v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Boží muka (151)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Historie božích muk v Hůrkách není známa.
Vlastnictví:
František Šachl, Hůrky 4, Lišov, 373 72, LV 33, st. p. č. 31.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 40425 / 3-163.
Stavebně-technický stav dědictví:
Boží muka jsou v zachovalém stavebně-technickém stavu, ale bohužel stojí na soukromém
pozemku za plotem.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Pomník padlým (152)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
U hlavní silnice v Hůrkách stojí velmi neobvyklý pomník padlým, na jehož třech stranách jsou
připomenuty nejen oběti první světové války, ale také obyvatelé Hůrek, kteří zahynuli nebo
opustili svou půdu ve válkách husitských a za války třicetileté. Památník byl později doplněn
ještě deskou se jmény zemřelých za nacistické okupace (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Město Lišov, tř. 5. května 139/156, Lišov, 373 72, LV 1, st. p. 103.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 24744 / 3-165.
Stavebně-technický stav dědictví:
Pomník je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Pomník je netypickou památkou a zasloužil by větší propagaci.

Foto: KP projekt s.r.o.
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KOLNÝ A VELECHVÍN
Venkovská usedlost čp. 2 v Kolném (157)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Bohatě zdobená usedlost čp. 2 v Kolném je datována rokem 1859 (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Ing. Vojtěch Novák, Jižní 2467/43, České Budějovice, 370 10, LV 48, čp. 2, st. p. 24/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 39532 / 3-196.
Stavebně-technický stav dědictví:
Venkovská usedlost je udržována v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Zaniklé vsi a archeologické stopy mezi Kolným a Velechvínem (153 – 156, 158)
Kategorie:
Archeologické památky.
Historie:
Severně od Velechvína se rozkládá Velechvínské polesí. Původně existovala jen část tohoto
lesního komplexu a ve zbylé části se nacházeli ve 14. – 17. století dvě vesnice – Prochod a
Žďár, z nichž po zalesnění zbývají jen sotva rozeznatelné zbytky. S oběma zaniklými
osadami sousedila soustava poměrně velkých rybníků, z nichž dnes v lese nacházíme pouze
hráze (Lišov, 2004).
Podle posledního dochovaného materiálu z roku 1938 bylo možné v lesích Velechvínského a
Libníčského revíru vídávat zbytky polí, luk, rybníků (rybničních hrází), louží, zřícených studní
a zbytků zdí zakrytých kopřivami, břečťanem, maliníkem a dalšími porosty. Ještě dříve bylo
možné v těchto místech vidět také poslední zbytky zakrnělých ovocných stromů.
V místech dnešních lesů v obdélníku mezi vesnicemi Ševětínem, Kolným, Velechvínem a
Mazelovem bývaly ve středověku až do třicetileté války dvě vesnice Žďár a Prochod, se
dvory, tvrzemi, rybníky, ovčíny, poli a lukami.
Ves Prochod bývala v místech, kde se lesu dodnes říká Prochod – východně od
„prochodské“ cesty vedoucí z Velechvína k Ševětínu, jihovýchodně od Černého kříže,
severovýchodně od Modrého kříže, jižně od potoka, v místech zvaných „Na Štěpánkách“. Asi
do roku 1915 zde býval vršík se zbytky zdiva šlechtického sídla prochodské tvrzi, rozpadlá
studna, úvozová cesta ke tvrzi, hráze po panských rybnících. Ves existovala již v dobách
kolem let 1250 – 1300. Kolem roku 1350 držel Prochod Ješek Prase, služebný pán ke hradu
Hluboké. Od jeho dědiců koupil Prochod v letech 1360 – 1370 Ješek Čelístka a jeho rod zde
vládl přes sto let. V letech 1406 – 1409 byl členem roty loupežníků zemana Matěje na
Kaplicku a Velešínsku Mikuláš Čelístko ml. z Prochodu a spolu s ním také zchudlý zeman
Jan Žižka z Trocnova. V letech 1455 – 1470 docházelo na Prochodě k častým sporům a
rvačkám kvůli majetku mezi bratry Jiřím a Matějem Čelístkovými. I v dalších generacích
docházelo ke sporům kvůli vlastnictví. Dalšími vlastníky byli Rynart Pakosta a bratři Ojířové,
kteří prodali panství Ondřeji Ungnadovi ze Suneka. V následujících letech Prochod zanikl,
zůstaly zde pouze rybníky (do 18. století). Poslední zmínka je roku 1551, kdy si pan Ondřej
Ungnád ponechal Prochod jako výměnek spolu s dalším zbožím. Roku 1562 při prodeji
Jáchymu z Hradce je Prochod jmenován již jen jako les.
Ves Žďár byla založena taktéž v době hlavní kolonizace, mezi lety 1250 a 1300, při
křižovatce cest vedoucí od Velechvína k Ševětínu a od Chotýčan a Kolného k Mazelovu. Ves
byla zpustošena už za husitských válek a od té doby upadala. Ondřej Ungnad ze Suneka
koupil i zdejší lovecký zámeček. Roku 1562, když král Ferdinand I. Habsburský prodával
hlubocké panství, bylo v soupisu dědičného vlastnictví již uvedeno: pustá ves Žďár a pustý
Prochod s lesem. Zůstal zde však panský dvůr. Roku 1628 (v době třicetileté války) byl ovčín
u Žďáru prodán kondotiérovi Marradasovi, nic jiného zde už nezbylo.
Dodnes jsou v místech zaniklé vsi vidět zbytky zdí bývalého ovčína a dalších staveb. Dodnes
zde zůstal zachován Žďárský rybník. V místě zvaném „U Rezidence“ stával kolem roku 1550
lovecký zámeček nebo panský dvůr. Kolem roku 1870, kdy byla zřizována cesta k Ševětínu,
byly zbytky „rezidence“ rozkopány a navozeny do cesty. Kolem roku 1907 byly viděny
poslední zbytky stavby (Novotný, V., 1938).
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Vlastnictví:
Vlastnictví pozemků ani přesná poloha míst, kde se zaniké vsi a archeologické stopy
nalézají, nebyly zjišťovány.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 18726 / 3-5606, 25955 / 35608, 31662 / 3-5609, 47206 / 3-5607, 25786 / 3-5610.
Stavebně-technický stav dědictví:
Objekt prochodské tvrze se nacházel v místě podél trasy cyklostezky, která vede od
Ševětína k rybníku Dvořišti. Je blíže ke vsi Velechvín. Je situován u malého potůčku na
ostrohu a před ním je hráz rozkopaného středověkého rybníčku. Nikdo o místě objektu
nevěděl, až po náhodném nálezu zde nezvyklých kamenů (rula) byla určena poloha. Po
provedení sondy byly nalezeny základy a nálezy keramiky a zlomků kovu (www.hrady.cz).
Návrh využití:
Pokud by bylo místo více prozkoumáno a označeno, dalo by se využít v rozvoji cestovního
ruchu v dané oblasti. O zaniklých vsích by měla být zmínka v turistických a cykloturistických
průvodcích.
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LIŠOV
Kostel Sv. Václava (133)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kostel Sv. Václava byl postaven v letech 1862 – 1865. Na jeho místě stál kostel starší, jehož
věž je součástí kostela dodnes. V roce 1619 byl Lišov vypálen a s ním i fara. Od té doby
docházel do Lišova cizí farář, a to až do roku 1661, kdy se lišovským farářem stal Stanislav
Gajecius, který sem přinesl obraz Matky Boží, jenž je součástí oltáře dodnes. V roce 1658
získal kostel zvon z Norimberka. Přesto, že prošel mnoha úpravami, bylo v roce 1861
rozhodnuto, že je nevyhovující, a kromě věže byla celá jeho stavba zbořena. O rok později
byl položen základní kámen stavby nové. Už v roce 1864 mohla být vysvěcena. V roce 1865
dostal kostel varhany pocházející z dílny varhanáře Františka Svítila staršího z Nového
Města na Moravě, významné osobnosti českého varhanářství. Neocenitelný význam mají
i proto, že jiný známý nástroj z jeho dílny se již neuchoval (www.hrady.cz).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Lišov, Žižkova 171, Lišov, 373 72, LV 535, st. p. č. 146.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 101948.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kostel je udržován v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
památky by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Socha Sv. Jana Nepomuckého (134)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kamenná barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící v horní části města u silnice v místě,
kde odbočuje cesta k Jelmu, patří mezi významné a zároveň nejstarší dochované lišovské
památky. Sochu nechal pořídit zdejší farář Jan Mann v roce 1715, ještě před svatořečením
Jana Nepomuckého. Svého času se u sochy konaly hudební produkce, jak o tom svědčí
zmínka z roku 1753. Ještě v první polovině 19. století byla socha pomalována živými
barvami, které se později nechaly oprýskat (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Město Lišov, tř. 5. května 139/156, Lišov, 373 72, LV 1, p. č. 2262/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 21534 / 3-237.
Stavebně-technický stav dědictví:
Socha sv. Jana Nepomuckého je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Sousoší Sv. Anny (135)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Barokní kamenná socha stojí uprostřed lišovského náměstí. Plastiku sv. Anny nechal zřídit
zdejší zbožný měšťan Karel Svoboda v roce 1760 a v témže roce byla vysvěcena. Později
byla socha natřena tak, aby barvy byly skutečné, což ovšem poškozovalo umělecký dojem
barokního díla. Dnes tedy stojí v přirozené barvě kamene a v 90. letech 20. století se
dočkala renovace (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Město Lišov, tř. 5. května 139/156, Lišov, 373 72, LV 1, p. č. 2260/1.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 28887 / 3-236.
Stavebně-technický stav dědictví:
Sousoší sv. Anny je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Fara, Žižkova 171 (140)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Nejstarším písemně doloženým duchovním správcem v Lišově byl farář Bedřich, který odtud
odešel v roce 1365. Farní budova stála odjakživa poblíž kostela, tedy nejspíš na svém
nynějším místě. Byla zničena válečnými událostmi roku 1619 a následně opuštěna. Roku
1631 obec vlastním nákladem dokončila její opravu. V průběhu staletí docházelo k častým
sporům mezi faráři a městečkem nebo faráři a vrchností a poměrně dlouho trvala i období,
kdy v Lišově farář vůbec nebyl. Za faráře Manna došlo roku 1718 ke stavbě nové stáje a
sýpky. Farář Benedikt Křepelka nechal v roce 1791 zvýšit farní budovu o jedno patro a zřídit
zde farářský byt. Roku 1828 se sice podařilo na poslední chvíli zachránit hospodářské
budovy fary před požárem, ale faráře Herrmanna to přimělo vystavět novou stodolu
z kamene a cihel při Budějovické silnici poblíž Horního rybníka (dnes dům čp. 572). Roku
1898 byla fara povýšena na děkanství. Součástí správního obvodu fary byly tradičně osady
Dolní Miletín, Hrutov, Hůrky, Levín a od roku 1934 ještě Velechvín (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Lišov, Žižkova 171, Lišov, 373 72, LV 535, st. p. č. 147/1, č. p. 171.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 17747 / 3-235.
Stavebně-technický stav dědictví:
Fara je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Obcím přináší větší atraktivitu
nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál
památky by mohl být více využit v cestovním ruchu na lokální a regionální úrovni, především
při propagaci obce v turistických a cykloturistických průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Špitál, tř. 5. května (139)
Kategorie:
Schwarzenberský odkaz.
Historie:
Počátky lišovského špitálu spadají do 16. století, ale jeho poloha se několikrát změnila. První
starodávný špitál stál poblíž kostela vedle hřbitova, zanikl však požárem na začátku
třicetileté války. Kolem roku 1663 se začal stavět nový obecní špitál na tzv. Pleskovské
zahradě, novostavba však nedopadla příliš dobře a městečko spíše hyzdila než zdobila.
Kníže Schwarzenberg nechal postavit obecní špitál na jiném místě, a na Pleskovské zahradě
nechal v letech 1675 – 1676 vybudovat knížecí špitál, zasvěcený Janu Křtiteli a svatému
Antonínu Paduánskému. Rozlehlá budova s knížecím erbem a nádhernou zahradou
reprezentovala městečko. Začátkem roku 1936 předal Jan ze Schwarzenbergu budovu
špitálu městu Lišovu, které ji vyhradilo pro kulturní a vzdělávací účely. Bylo zde umístěno
několik tříd obecné školy, mateřská škola a část městského muzea. Dnes je v něm umístěna
městská knihovna a obnovené městské muzeum (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Město Lišov, tř. 5. května 139/156, Lišov, 373 72, LV 1787, čp. 129, st. p. 143.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 16853 / 3-234.
Stavebně-technický stav dědictví:
Bývalý schwarzenberský špitál je udržován v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Schwarzenberský špitál ze 17. století je dnes restaurovaný na kulturní centrum s
národopisným muzeem Františka Miroslava Čapka - lišovského rodáka, vlastivědného a
národopisného pracovníka, galerií, stálou výstavou obrazů Jana Rafaela Schustera,
knihovnou, internetem pro veřejnost a odpočinkovou zahradou.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Měřický bod střed Evropy (136)
Kategorie:
Technické památky.
Historie:
Řada lidí má nevýrazné povědomí o tzv. Věčném místě. Tato lokalita se nachází v západní
části katastru města Lišova, v blízkosti odpočívadel při silnici na Třeboň. Na mýtině v lese se
nachází pomník v podobě obelisku s latinským nápisem: LOCUS PERENNIS diligentisimae
cumlibella librationis quas estin Austria st Hungaria confecta cum mensura graduum
meridionalium et parallerorum quam Europeam vocant ersetum. MDCCCLXXXIX, volně v
překladu: Stálé místo velmi pečlivého nivelačního měření, které bylo uskutečněno v
Rakousku a Uhrách, s určením délek poledníkových a rovnoběžníkových stupňů, které
nazývají evropským. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších technických památek regionu s
celostátním a celoevropským významem. V letech 1872 – 1896 zaměřoval a budoval
Vojenský zeměpisný ústav rakousko – uherského mocnářství síť základních výškových
bodů, potřebnou pro co nejpreciznější mapování. Tento projekt probíhal téměř souběžně s
triangulací evropského stupňového měření, které bylo iniciováno právě Rakouskem a
Německem. A právě jedním ze sedmi základních nivelačních bodů Rakousko – Uherska se
stal i ten lišovský. Z geomorfologického hlediska je umístěn na Lišovském prahu nad
Rudolfovským zlomem, který od sebe „odděluje“ dvě jihočeské pánve – Českobudějovickou
a Třeboňskou. Z hlediska tektonické stability ne na zrovna nejvýhodnějším místě, ale to
rakouští zeměměřiči ve své době nemohli tušit.
Z původních sedmi rakousko – uherských základních nivelačních bodů (ZNB) se na území
dnešní České republiky nalézá právě jen ZNB Lišov. Po první světové válce byla nivelační
síť zdokonalována a zahušťována, takže dnes má ČR 12 základních nivelačních bodů,
přičemž Lišov má označení ZNB I. a je označován za Mekku všech českých geometrů a
geodetů. Přesto dnes hlavní nivelační bod republiky nenajdeme v Lišově, ale na nově
vybudované soustavě – Pecný (ZNB XII.).
Pro běžná měření slouží kolem bodu rozmístěný systém stabilizací (kovové značky). Pokud
má být bod připojen k nivelační síti, je nutné odsunout krycí obelisk (jen s povolením
Zeměměřičského úřadu v Praze). Pro tuto příležitost je v něm uložena schránka obsahující
dobové písemnosti (potravinové lístky z Protektorátu, noviny z roku 1947 a 1969, kdy byl bod
naposledy napojen na síť), a pamětní listiny s podpisy účastníků měření.
Locus Perennis dříve nestával v relativně upraveném a příjemném prostředí tak jako dnes.
Po roce 1918 byl pomník v zuboženém stavu, neboť se nacházel přímo v kamenolomu
(dodnes v krajině velmi dobře čitelný), čněl nad 2 – 3 metry hlubokou jámou, která byla navíc
zatopena vodou. Teprve v roce 1968, kdy byl založen geodynamický polygon Lišov, byla
provedena sanace bodu a jeho okolí. Jámy byly zavezeny, a koncem 20. století proběhla v
okolí parková úprava i s vybudováním místa pro odpočinek.
ZNB Lišov – významná technická památka, jejíž význam přesahuje hranice ČR a střední
Evropy je dnes Chráněným územím geodetického bodu (Měšťan, S., 2005).
Vlastnictví:
Česká republika, LV 50, 1879/7.
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Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 37676 / 3-233
Stavebně-technický stav dědictví:
Památka je udržována v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Památka je dostatečně propagována v turistických průvodcích, zasloužila by si ale označení
(např. informační ceduli) u silnice na Lišov v místech odpočívadla, odkud se k památce dá
dojít během několika minut.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Měšťanský dům, Žižkova 71 (137)
Kategorie:
Památky měšťanské architektury.
Historie:
Historie měšťanského domu není známa.
Vlastnictví:
Michal Pancíř, Žižkova 71/100, Lišov, 373 72, LV 472, čp. 71, st. p. 106.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 36717 / 3-5657.
Stavebně-technický stav dědictví:
Měšťanský dům je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Měšťanský dům na první pohled nevzbuzuje dojem památkově chráněného objektu, uvnitř se
však nacházejí bohatě vyřezávané stropy. Měšťanský dům je v soukromých rukou a
veřejnosti není přístupný. Dům slouží k bydlení a v přízemí se nachází prodejna kožených
sedaček. Využití v cestovním ruchu závisí na záměrech majitele objektu.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Pivovar, Žižkova 81 (138)
Kategorie:
Schwarzenberský odkaz.
Historie:
Pivovar v Lišově byl založen roku 1535 Ondřejem Ungnadem ze Suneku. Pivovar byl
provozován obcí a dobře prosperoval. Neznámo kdy došlo k převedení vlastnických vztahů
na měšťanstvo a tento stav trval až do druhé třetiny 18. století. V roce 1765 však spolu
s velkou částí městečka vyhořel a měšťanům nezbylo prostředků na jeho obnovu. S pomocí
knížete Schwarzenberga došlo ke znovuzřízení pivovaru, který byl opět převeden do majetku
obce. V letech 1816 – 1818 proběhla rozsáhlá přestavba pivovarských objektů. Údržba
pivovaru se však rovnala nikdy nekončícímu úsilí, které značně zatěžovalo obecní pokladnu.
V druhé polovině 19. století se plánovala velkolepá přestavba a modernizace, ale nikdy
nebyla uskutečněna. Kolem roku 1870 se nájemci začali potýkat s nemalými finančními
problémy, které způsobovala silná konkurence budějovického a především třeboňského piva.
Roku 1898 rozhodli občané městečka o zrušení tohoto neperspektivního podniku. Do užívání
jej převzala zdejší tělocvičná jednota Sokol a v roce 1900 zde byla otevřena sokolovna.
V části bývalého pivovaru zůstal i nadále obecní hostinec, ve kterém se čepovalo třeboňské
pivo. Po druhé světové válce došlo ke zboření části budovy.
Přes různé mladší úpravy se lišovský pivovar zachoval v podstatě v podobě, jakou mu vtiskly
přestavby v první polovině 19. století, a představuje proto zřejmě nejvýznamnější památku
města. Renesanční původ budovy dokládají hřebínkové klenby v přízemí, velmi staré jsou
zřejmě i rozsáhlé sklepy pod budovou (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Tělocvičná jednota Sokol Lišov, Žižkova 81, Lišov, 373 72, LV 1419, čp. 81, st. p. 95/2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 50731 / 3-6198.
Stavebně-technický stav dědictví:
Pivovar je v částečně zachovalém stavebně-technickém stavu, přední fasáda a střecha jsou
opraveny, ale zbytek domu je třeba ještě zrekonstruovat.
Návrh využití:
V pivovaru je dnes sokolovna a vinárna. Propagaci památky by napomohla informační
cedule seznamující návštěvníky s bohatou historií objektu a pivovarnictví v Lišově a
s informací, že památka patří na ÚSKP ČR.
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Foto: KP projekt s.r.o.
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Muzeum Františka Miroslava Čapka (255)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Muzeum Františka Miroslava Čapka se nachází v budově knížecího špitálu. František
Miroslav Čapek za svůj život shromáždil cennou sbírku blaťáckých krojů a jiných
národopisných předmětů a velkou část věnoval právě lišovskému muzeu.
31. 7. 1938 jmenoval tehdejší starosta p. František Raindl rodáka F. M. Čapka čestným
občanem města Lišov, proto nese muzeum právě jeho jméno. František Miroslav Čapek se
narodil 27. ledna 1873 jako syn řezníka. Již od dětství tíhnul k historii rodného kraje. Činnost
F. M. Čapka byla především v regionální historii, propagaci významných jihočeských
osobností, ale také ve sběru národopisných materiálů velmi bohatá a různorodá. Zasloužil se
o vybudování pomníku popraveného Jakuba Kubaty na hlubockých Blatech, z vlastních
prostředků pomohl postavit školu ve Zbudově a mosty v Doudlebech a u Besednice.
Mnohá města a městečka v Čechách, která se právem mohla pyšnit bohatou minulostí, se
na počátku 20. století pokoušela své kulturní a hospodářské tradice zachytit a prezentovat
formou místních muzejních sbírek. Město Lišov nebylo výjimkou, naopak významnou historii
města dokumentovalo místní muzeum, které po celou první polovinu 20. století v Lišově
existovalo. Poměrně rozsáhlé městské muzeum bylo tvořeno sbírkami národopisné a
kulturně-historické povahy. V rámci centralizačního úsilí minulého režimu bylo městské
muzeum v Lišově v 60. letech 20. století zrušeno a jeho sbírky byly převedeny do muzeí
nadřazeného typu, především do krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích a
do některých centrálních muzeí v Praze. Vzhledem k bohatému kulturnímu životu, který byl
ve městě neustále pěstován, začala být po změně poměrů na přelomu 80. a 90. let 20.
století pociťována potřeba místní muzeum obnovit. Na počátku 90. let 20. století byla díky
obětavému úsilí členů místního vlastivědného spolku vybudována ve spolupráci Města Lišov
a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích expozice kulturní historie a řemesel v Lišově,
která odráží kulturu, hospodářství a řemesla v rámci každodenního života ve městě v
průběhu uplynulých staletí. Výstava postihuje nejdůležitější charakteristické rysy kulturních a
hospodářských dějin města, které byly formovány jeho polohou a významem lokálního
řemeslnicko-zemědělského a tržního sídla ležícího na staré obchodní silnici z Brna a
Jindřichova Hradce do Českých Budějovic. Sbírkové předměty, fotografie i dobový listinný
materiál dokumentují každodenní pracovní i sváteční život. Jsou zde prezentovány doklady
životního stylu v domácnostech prostých obyvatel i bohatších řemeslníků a obchodníků, kteří
zde v minulosti tvořili vyšší společenskou vrstvu. Jednotlivé výrobky, nářadí, výrobní náčrty a
plány přibližují tradice místní řemeslnické výroby, především nábytkářství, které v uplynulých
dvou staletích představovalo zdejší dominantní hospodářské odvětví. Lišovské nábytkářství
bylo významné nejen v rámci někdejší československé republiky, ale nábytek zde vyráběný
byl vyvážen i do zahraničí. O významu tohoto řemesla svědčí skutečnost, že v době 1.
republiky bylo v Lišově na 120 specializovaných nábytkářských firem. Výstava prezentuje
také tradiční rukodělnou zemědělskou výrobu v okolí města. Mimořádně hodnotné jsou
doklady bohatého spolkového života ve městě, stejně jako předměty dokreslující pro město
tolik významný fenomén řemeslnických cechů. Součástky blatského ženského kroje
vypovídají o skutečnosti, že Lišov ležící na okraji tradiční národopisné oblasti Blat v minulosti
při slavnostních příležitostech také krášlily typické blatské kroje a výšivky, ve kterých bohatší
selky přicházely do kostela a na poutě. Ostatně ještě docela nedávno zde blaťácké folklorní
a krojové soubory působily. Některé soubory předmětů a dobových fotografií doplňují obraz
života města v době válečných událostí v letech první a druhé světové války, stejně jako
událostí poválečných spojených s celkovými poměry v tehdejším Československu, které se
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rovněž promítly do osudů obyvatel Lišova. Výstava je rozsahem poměrně malá, na mnohá
důležitá témata už bohužel nezbyl prostor, ale přesto výsledný celek dostatečně výmluvně a
srozumitelně hovoří o někdejším významu a zajímavé minulosti města Lišov
(http://expedice.rps.cz).
Vlastnictví:
Město Lišov, tř. 5. května 139/156, Lišov, 373 72, LV 1787, čp. 129, st. p. 143.
Stupeň památkové ochrany:
Kulturní dědictví nezapsané na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Muzeum je umístěno v bývalém schwarzenberském špitále, který je v zachovalém stavebnětechnickém stavu.
Návrh využití:
Muzeum je jednou z hlavních atraktivit cestovního ruchu města Lišov. Otevřeno je v době
letních prázdnin 5 dní v týdnu. Informace o muzeu jsou dostupné na internetových stránkách
města Lišova www.lisov.cz.

Zdroj: www.lisov.cz
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Muzeum hracích strojků (256)
Kategorie:
Muzea, galerie a ostatní památky.
Historie:
Soukromý sběratel pan Karel Irmiš jej založil v roce 1950. Vystavuje zde na 60 kusů hracích
strojků (flašinetů, polyfonů a orchestrionů). Nejstarší z nich, cestovní flašinet švýcarské
výroby, na který hrávali váleční invalidé, pochází z roku 1866 (http://expedice.rps.cz).
Vlastnictví:
Karel Irmiš, tř. 5. května 315/219, Lišov, 373 72 (1/2), SJM Irmiš Karel a Irmišová Hana (1/2),
tř. 5. května 315/219, Lišov, 373 72, LV 237, čp. 315, st. p. 231.
Stupeň památkové ochrany:
Kulturní dědictví nezapsané na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Dědictví je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Muzeum hracích strojků je jednou z hlavních atraktivit města Lišov a je skutečným unikátem,
přesto se o něm málo ví, a proto by zasloužilo větší propagaci a podporu města. Muzeum je
otevřeno v době letní sezóny - od května do září každý den od 10 do 16 hodin. Informace o
muzeu jsou dostupné na internetových stránkách města Lišova www.lisov.cz.

Zdroj: www.lisov.cz
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ŠTĚPÁNOVICE
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Štěpánovice jsou obec ležící zhruba 3,5 km jihovýchodně od Lišova a 14 km vsv. od
Českých Budějovic. Obcí prochází silnice I/34, která spojuje České Budějovice a Třeboň. Žije
zde 709 obyvatel (ČSÚ, 2008).
Vesnice vznikla pravděpodobně koncem 13. nebo začátkem 14. století u kostela
Nanebevzetí Panny Marie, při dálkové komunikaci mezi Lišovem a Třeboní. Původně se
nazývala Štěpánov a bývala majetkem pánů z Landštejna. Štěpánovice značně utrpěly za
husitských válek, kdy táborské vojsko plenilo okolí Třeboně. Počátkem 16. století náležela
část vesnice Rožmberkům, od roku 1539 se staly příslušenstvím třeboňského panství a
s ním také sdílela své majitele z řad významných šlechtických rodů – Rožmberky,
Švamberky a nakonec Schwarzenbergy.
Na polohu při významné komunikaci dopláceli Štěpánovičtí i za třicetileté války, kdy tudy
mnohokrát protáhlo vojsko a kdy byla obléhána blízká Třeboň. Většina zdejších usedlostí
vyhořela, zpustla a jejich obnova trvala velmi dlouho. Za své vzala i štěpánovická fara, takže
kostel se na celé století stal filiálním kostelem fary v Ledenicích (Lišov, 2004).

Památky zapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

176

2

19272 / 3-450

Kostel
Nanebevzetí P.
Marie

Štěpánovice

49°0'12.079“N
14°39'8.399“E

261

177

2

19896 / 3-451

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Štěpánovice

49°0'6.378“N
14°39'13.214“E

262
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ

Kostel Nanebevzetí P. Marie (176)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Na vyvýšeném místě na okraji Štěpánovic stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, obklopený
hřbitovem. Původně gotická stavba z konce 13. století doznala přestaveb po požáru v 15.
století a později ještě barokních úprav. Barokní je i hlavní oltář. Pozdně gotická kamenná
křtitelnice v kostele pochází z roku 1515 (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Štěpánovice, č. LV 130, st. p. 2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 19272 / 3-450.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kostel je udržován v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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Socha Sv. Jana Nepomuckého (177)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Kamenný klenutý most o dvou obloucích na hlavní silnici uprostřed vsi je druhou
nejvýznamnější památkou Štěpánovic. Pochází pravděpodobně z počátku 19. století a zdobí
ho socha sv. Jana Nepomuckého (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Římskokatolická farnost Štěpánovice, č. LV 130, st. p. 2.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 19896 / 3-451.
Stavebně-technický stav dědictví:
Socha je udržována v zachovalém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Foto: KP projekt s.r.o.
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ZVÍKOV
STRUČNÁ HISTORIE OBCE A SEZNAM PAMÁTEK
Zvíkov je obec ležící zhruba 4 km jižně od Lišova a 11 km východně od Českých Budějovic,
ve které žije 275 obyvatel (ČSÚ, 2008).
Ve 14. století zde bylo založeno sídlo drobného šlechtického rodu, jenž byl zároveň držitelem
vesnice. Zřejmě již koncem 14. století zde byla postavena tvrz, na jejímž místě byla
vybudována kamenná budova nynější tvrze. Obvykle se podle kamenné desky zasazené ve
zdi uvádí rok stavby 1406, ale tato deska sem byla pravděpodobně osazena až druhotně.
Stylově odpovídá stavba době jagellonské, kdy byl majitelem Zvíkova Jiřík Majnuš
z Březnice. Roku 1539 koupil zvíkovský statek Petr z Rožmberka a připojil většinu vsi
k třeboňskému panství, zatímco tvrz koupil Ondřej Ungnad k panství Hluboká. Zvíkov značně
utrpěl za třicetileté války, kdy byla vypálena většina zdejších poddanských usedlostí a jejich
obnova trvala několik desetiletí. Podle soupisu poddaných třeboňského panství z roku 1651
žilo ve Zvíkově 53 lidí v 15 selských usedlostech. Před rokem 1841 se zde nacházelo 34
domů, ve kterých žilo dohromady 250 obyvatel. Od poloviny 19. století až do roku 1976 byl
Zvíkov obcí s vlastní samosprávou, pak připadl k Lišovu a v listopadu 1990 se zase
osamostatnil (Kolář, D., 2004).
Nemovité památky zapsané na ÚSKP ČR
Pořadí
198

Kat.
3

Č. rejstříku
36674 / 3-616

Druh památky/
název

Lokalizace
Zvíkov čp. 19

Tvrz

GPS
48°58'49.986“N
14°37'5.946“E

Str.
284

Památky nezapsané v ÚSKP ČR
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

258

2

Novorománská kaple

Zvíkov – náves

259

1

Venkovská usedlost na návsi
čp. 11

Zvíkov – náves

260

1

Venkovská usedlost na návsi
čp. 12

Zvíkov - náves

284

GPS

Str.

48°58'51.572“N
14°37'0.669“E
48°58'48.699“N
14°37'8.514“E

285

48°58'57.777"N
14°36'57.568"E

287
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POPIS STAVU PAMÁTEK A NÁVRH JEJICH VYUŽITÍ
Tvrz (198)
Kategorie:
Hrady, zámky, zříceniny a tvrze.
Historie:
Nejvýznamnější zvíkovskou památkou je nadevší pochybnost pozdně gotická tvrz, vzniklá
snad na základě starší stavby kolem roku 1500. Původně dvoupatrová, dnes již jen patrová
budova na mírně obdélném půdorysu, z neomítnutého kamenného zdiva, stojí uprostřed vsi.
Tvrz je hezky opravená patrová věžovitá stavba z lomového kamene, která má čtyřhranná i
střílnová okénka a na severní straně hrotitý vstupní portál. Když přestala být využívána jako
šlechtické sídlo, sloužila k hospodářským účelům a roku 1718 byla prodána do soukromých
rukou. Před rokem 1751 byla stavba snížena o střechu a jedno poschodí a získala dnešní
podobu (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Jaroslav Tájek, Budějovická 19, Zvíkov, 373 72 (1/2), Petr Tájek, Budějovická 19, Zvíkov,
373 72 (1/2), LV 69, čp. 19, st. p. 62.
Stupeň památkové ochrany:
Nemovitá kulturní památka zapsaná na ÚSKP ČR, č. rejstříku: 36674 / 3-616.
Stavebně-technický stav dědictví:
Tvrz je udržována v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
V současné době je tvrz soukromým majetkem a není veřejnosti přístupná. Tvrz stojí v
oplocené zahradě a je k ní připojen upravený statek čp. 20 ve stylu selského baroka z
počátku 19. století. Z vnějšku je možné si památku prohlédnout po celý rok.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Novorománská kaple (258)
Kategorie:
Církevní památky.
Historie:
Na návsi se nachází novorománská kaple, postavená před rokem 1890 lišovským stavitelem
Norbertem Bendíkem, ve které se konávaly bohoslužby i sňatky (Kolář, D., 2004).
Vlastnictví:
Obec Zvíkov, Zvíkov, 373 72, LV 1, st. p. 112.
Stupeň památkové ochrany:
Kulturní dědictví nezapsané na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Kaple je udržována v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Církevní památky tvoří významné kulturní dědictví naší země. Duchovní odkaz církevních
památek dnešnímu člověku je nesporný a dodává unikátní starobylé kouzlo jihočeské
krajině. Obcím přináší větší atraktivitu nejen z pohledu místních obyvatel, ale hlavně z
pohledu návštěvníků a turistů. Potenciál památky by mohl být více využit v cestovním ruchu
na lokální a regionální úrovni, především při propagaci obce v turistických a cykloturistických
průvodcích.

Zdroj: www.zvikovulisova.cz
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Venkovská usedlost na návsi čp. 11 (259)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Řada usedlostí kolem návsi si zachovala svůj někdejší půvab, některé jsou naopak
znehodnoceny moderními přestavbami (Kolář, D., 2004). Usedlost čp. 11 je jednou z těch,
které si svůj půvab zachovaly.
Vlastnictví:
SJM Řehovský Vladimír a Řehovská Miluše, Na Výsluní 11, Zvíkov, 373 72, LV 805, st. p.
63, čp. 11.
Stupeň památkové ochrany:
Kulturní dědictví nezapsané na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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Venkovská usedlost na návsi čp. 12 (260)
Kategorie:
Památky lidové architektury.
Historie:
Řada usedlostí kolem návsi si zachovala svůj někdejší půvab, některé jsou naopak
znehodnoceny moderními přestavbami (Kolář, D., 2004). Usedlost čp. 12 je jednou z těch,
které si svůj půvab zachovaly.
Vlastnictví:
Marie Novotná, Na Výsluní 12, Zvíkov, 373 72 (1/2), Jaromír Novotný, Lišovská 78, Zvíkov,
373 72 (1/2), LV 71, st. p. 52.
Stupeň památkové ochrany:
Kulturní dědictví nezapsané na ÚSKP ČR.
Stavebně-technický stav dědictví:
Usedlost je v zachovalém stavebně-technickém stavu.
Návrh využití:
Objekt slouží k bydlení. Památky lidové architektury by bylo vhodné propagovat jako celek a
v některých z nich zřídit ubytování. Záleží však na jejich majitelích a také na podpoře ze
strany obcí, případně Jihočeského kraje, České republiky a Evropské unie. Na jejich
propagaci by měly spolupracovat všechny obce na Hlubocku a Lišovsku, které jsou
památkami lidové architektury zdobeny. Spolupráce na jejich propagaci může probíhat i
v širším regionu. Památka by měla být zmíněna v propagačních materiálech k cyklostezkám.

Zdroj: KP projekt s.r.o.
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ZÁVĚR
Cílem předkládané studie bylo zmapovat všechny kulturní památky a další významná
kulturní dědictví v regionu a navrhnout možná řešení jejich využití pro rozvoj území. Jako
součást studie byl vypracován soupis kulturního dědictví a mapy kulturních památek
v regionu.
Ze studie vyplývá několik obecných doporučení určených především vlastníkům dotčených
nemovitostí, představitelům obcí, zprostředkujícím organizacím, odborné veřejnosti
a potenciálním investorům:
§ Provázání nabídky památek s cykloturistickými produkty
Naprostá většina památek obsažených ve studii se nachází přímo na cyklistických trasách
nebo v jejich blízkosti. Propagační materiály k cyklostezkám však představují pouze ty, které
jsou většinou všeobecně známější a které jsou dobře zdokumentovány na internetu. Nabízí
se zařazení vybraných méně známých památek, které mají potenciál být využity v rozvoji
cestovního ruchu, do propagačních materiálů pro cykloturisty.
§ Značení památek (především těch, které jsou zapsány na ÚSKP ČR)
Každé památce z ÚSKP ČR by prospělo, kdyby mohli být návštěvníci, kolemjdoucí atd.
informováni, že památka je zapsána na tento seznam, a tím by se dalo lépe vyhnout jejímu
ohrožení (tím, že by tato informace přešla do obecného povědomí). Informační tabule by
zároveň mohla obsahovat stručné informace o historii památky a neobvyklé zajímavosti.
§ Vzájemné provázání památek lidové architektury v sousedících obcích, příp. v širší
oblasti
Vzhledem k množství a rozmanitosti památek selského baroka v území Hlubocka a Lišovska
by stálo zato představit návštěvníkům památky lidové architektury jako celek, vytipovat, které
z nich by mohly být využity v rozvoji cestovního ruchu v oblasti a které by mohly sloužit jako
penziony, hospody, agroturistická zařízení nebo stavení představující tradiční řemesla
(kovárny atd.), a nabídnout ucelený turistický produkt, např. v podobě naučné stezky.
Případně by se také dalo zvážit, zda by prospělo zaměřit se na širší region, protože památky
selského baroka jsou typické pro celou oblast jižních Čech.
§ Zviditelnění jednotlivých kategorií památek – např. lidové architektury, církevních
památek, schwarzenberský odkaz
Některé kategorie památek by bylo vhodné propagovat i jiným způsobem – např. památky
lidové architektury, drobné sakrální stavby nebo památky představující schwarzenberský
odkaz by mohly být veřejnosti představeny formou výstavy fotografií nebo by jim mohly být
věnovány speciální internetové stránky. Jako inspirace tomuto návrhu posloužily internetové
stránky www.selskebaroko.cz, které jsou zaměřené na památky lidové architektury v celých
jižních Čechách, se spoustou fotografií, ale bohužel s malým množstvím informací o
památkách.
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§ Vytvoření naučné stezky „Po stopách našich předků“
V současné době není v obecném zájmu turisticky propagovat kategorii památek „mohylníky
a archeologické stopy“ vhledem k její dosavadní všeobecné neprozkoumanosti a hrozbě
vandalismu a „zlatokopectví“. Do budoucna by ale mohlo být zváženo, zda by tyto cenné
pozůstatky z dávných dob mohly být odhaleny veřejnosti a využity v rozvoji území.
Výsledky projektu budou na internetových stránkách k dispozici všem 18 obcím dotčeného
území, vlastníkům kulturního dědictví, zprostředkujícím organizacím, potenciálním
investorům, odborné veřejnosti, návštěvníkům oblasti a dalším zájemcům, a bude možné je
dále využít jako podklad pro rozvoj regionu prostřednictvím využití kulturního dědictví, a to
především pro cestovní ruch, který je významnou možností a nástrojem pro rozvoj
ekonomiky regionu. Jde zejména o vytváření nových pracovních příležitostí, ale také o tvorbu
dodatečných finančních zdrojů pro rozvoj území. Očekává se, že realizace navržených
využití památek bude mít vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu. Nová pracovní místa
vzniknou přímo v rámci využití památek a následně, s přílivem většího množství návštěvníků
oblasti, také u dalších poskytovatelů služeb v regionu (např. v ubytovacích, stravovacích a
sportovních zařízeních) díky tzv. multiplikačnímu efektu cestovního ruchu.

290

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: SEZNAM LITERATURY

SEZNAM LITERATURY
Braum, J.: Podzemí pod Hosínem - jedinečná technická památka důlního díla těžby kaolínu
dostupné na: http://janbraum.unas.cz/podzemi/index.htm (18.11.2009)
Cejpek, J. (2008): Karlův hrádek. Zřícenina nad Vltavou. Dostupné na internetovém serveru
e-Dovolená.cz:
http://www.e-dovolena.cz/clanky/jizni-cechy/karluv-hradek-184.html
(28.11.2009)
Černý, J. (1999): Barokní sloupy a sousoší v jižních Čechách. Seriál o historii a křesťanské
ikonografii kolem nás, vycházelo v periodiku českobudějovické diecéze Setkání - Aktuality č.
5 až 14, 1999. Dostupné na: http://katolicka-kultura.sweb.cz/barokni/barokni.html
(28.11.2009)
Chvojka, O., John, J. (2006): Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou. Archeologické výzkumy
v jižních Čechách, č. 19, 2006.
Hájek,
P.
(2009):
Zděná
boží
muka
v jižních
Čecháchhttp://www.npucb.eu/data/editor/151cs_big.jpg. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Českých Budějovicích.
Klabouch, V. (2009): Historický vývoj rychetní budovy a radnice v Rudolfově. Historická
analýza. Prosinec 2009.
Koblasa, P., Kovář, D. (1997): Město jménem Hluboká. Vydal historicko-vlastivědný spolek
v Českých Budějovicích nespolupráci s Městským úřadem Hluboká nad Vltavou, Jelmo.
Koblasa, P., Kovář, D. (2007): Historické útržky z Poněšic.
Kovář, D. (2008): Českobudějovicko. I. Levý břeh Vltavy. Nakladatelství Veduta, České
Budějovice.
Kovář, D. (2008): Českobudějovicko. II. Pravý břeh Vltavy. Nakladatelství Veduta, České
Budějovice.
Lišov 1334 – 2004. Stránky z dějin jihočeského města. Město Lišov, 2004.
Luniaczek, P. (2009): Putování za jihočeskou lidovou architekturou. Vydáno vlastním
nákladem za přispění Jihočeského kraje, České Budějovice.
Lutovský, M. (1996): Hroby předků. Nakladatelství Academia, Praha. Úryvky dostupné na:
http://www.mystika.cz/obecne/pohrby/obecne-menu-pohrby-mohyly-jc.htm (23.11.2009)
Mařík, J., (1905), Sassmann, A., (2005): Spis pamětní vydaný na oslavu čtyřicetileté
působnosti okesního zastupitelstva hlubockého. Praha, 1905. Přepsal a poznámkami doplnil
Alois Sassmann, duben 2005. Dostupné na: http://alois-sassmann.wz.cz/marik.htm
(16.11.2009)
Měšťan, S. (2005): Locus Perennis. Časopis Rudolfovský patriot, internetová verze.
Dostupné na: http://www.patriot.unas.cz/view.php?cisloclanku=2005052801. (19.11.2009)
Mrázek, V. (2004): Sukdolovský grunt v Úsilném. Rodopisná revue 2, léto 2004. Dostupné
na: http://jihogen.wz.cz/usilne.pdf (16.11.2009).
Novotný, V. (1938): Spisy k zaniklým vsím v okolí Kolného a Velechvína. Archivní materiál
z Městské knihovny Lišov.
Růžičková, A.: Střípky z minulosti Kostelce, Poněšic, Hroznějovic, Jaroslavic a Líšnice.
Hluboká nad Vltavou, Městský úřad, 2001.

291

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: SEZNAM LITERATURY

Soukup, P. (2008): Už jste tam byli? Těžba antracitu u Lhotic. Lišovský zpravodaj, březen
2008.
Návštěvnost turistických cílů v ČR – 2008. Česká centrála cestovního ruchu –
CzechTourism. Dostupné na:
http://www.czechtourism.cz/files/TZ/cs/14_08_09_navstevnost_turistickych_cilu_2008.pdf.
(27.11.2009)
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy. Nakladatelství
Svoboda, 1984. Dostupné na: www.hrady.cz (29.11.2009)
Vánoce v Hůrách. Kaplička a betlém. Hůrák, nepravidelný zpravodaj o dění v obci Hůry,
prosinec 2008. Dostupné na: www.hury.cz (29.11.2009)

292

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: SOUPIS

PŘÍLOHY

293

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: DOKLADY K VLASTNICKÝM VZTAHŮM

SOUPIS KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

294

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: DOKLADY K VLASTNICKÝM VZTAHŮM

NEMOVITÉ PAMÁTKY ZAPSANÉ NA ÚSKP ČR
Adamov
Č. rejstříku

Pořadí

Kat.

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

1

2

44589 / 3-2

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Adamov,
Adamovská ul.

49°0'4.403“N
14°32'21.437“E

30

2

2

44590 / 3-3

Sousoší
Nejsvětější
Trojice

Adamov

49°0'0.002“N
14°32'26.203“E

31

3

8

44591 / 3-1

Bývalá radnice,
Adamovská 39

Adamov,
Adamovská 39

48°59'57.435
14°32'26.165

32

Borek
Pořadí

Kat.

4

5

Č. rejstříku
21812 / 3-22

Druh památky/
název
Zvonička

Lokalizace
Borek - náves

GPS
49°1'16.821“N
14°29'55.461“E

Str.
34

Hluboká nad Vltavou
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

5

2

47260 / 3-117

Boží muka
marradaská ve
Vondrově

Dvůr Vondrov Hluboká nad
Vltavou

49°2'30.92“N
14°24'37.613“E

62

6

4

21866 / 3-124

Zemědělský dvůr
Vondrov

Dvůr Vondrov
Hluboká nad
Vltavou čp.763

49°2'30.92“N
14°24'37.613“E

76

7

2

41394 / 3-110

Kostel Sv. Jana
Nepomuckého

Hluboká nad
Vltavou Masarykova

49°3'4.974“N
14°26'8.668“E

71

8

2

15919 / 3-116

Kaplička Sv.
Barbory

Hluboká nad
Vltavou - na cestě
k zámku

49°3'6.528“N
14°26'11.927“E

63

9

2

45242 / 3-113

Kaplička U Rocha

Hluboká nad
Vltavou - směr
zámek Ohrada

49°2'32.047“N
14°25'42.268“E

64

10

2

31512 / 3-118

Židovský hřbitov

Hluboká nad
Vltavou - V od
Munického
rybníka

11

2

20928 / 3-115

Výklenková
kaplička Sv.

Hluboká nad
Vltavou - na cestě
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49°3'0.143“N
14°25'44.544“E
49°3'6.117“N
14°26'13.878“E

73

65
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Antonína

k zámku

12

2

16326 / 3-114

Boží muka při
parku

Hluboká nad
Vltavou – při
parku

49°3'29.87"N
14°26'3.939“E

69

13

2

21203 / 3-111

Boží muka u
zdravotního
střediska

Hluboká nad
Vltavou - proti
zdrav. středisku

Nedochovala se

70

14

2

20166 / 3-119

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Hluboká nad
Vltavou - při
rozcestí

15

5

86943 / 35879

Hráz rybníka
Bezdrev s
mostem č. 105822 a propustkem

Hluboká nad
Vltavou

49°2'50.091“N
14°25'50.091“E

75

83
49°2'3.805“N
14°24'29.388“E

16

5

32782 / 3-122

Bašta u rybníka
Bezdrev

Hluboká nad
Vltavou

49°2'17.802“N
14°24'18.238“E

17

5

24512 / 35875

Silniční most na
silnici II/146

Hluboká nad
Vltavou - na silnici
II/146

49°3'13.622“N
14°26'42.322“E

18

6

28949 / 35981

Rudný důl - štola
zv. Kampanova
díra

Hluboká nad
Vltavou

19

7

17276 / 3-128

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou - ve Staré
oboře

Nebylo
zjišťováno

89

20

7

19605 / 35478

Hluboká nad
Vltavou - Tolom

Nebylo
zjišťováno

89

21

7

20466 / 35530

Hluboká nad
Vltavou - Uhliště

Nebylo
zjišťováno

89

22

7

23173 / 35477

Hluboká nad
Vltavou - V
bokách

Nebylo
zjišťováno

89

23

7

24462 / 35474

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou - Nad
Kaštánkem, Zel.
rajtštajk

Nebylo
zjišťováno

89

24

7

29597 / 35532

Hluboká nad
Vltavou - Nad
munickými vraty

Nebylo
zjišťováno

89

25

7

35472 / 35274

Hluboká nad
Vltavou Purkarecká polesí

Nebylo
zjišťováno

89

26

7

36652 / 35531

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou Rudolfův kout

Nebylo
zjišťováno

89
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85
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Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou
Mohylníky a
archeologické
stopy v Hluboké
nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou - Vrkoč

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou - JZ 300m
od hradiště Baba

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou - Nad
Kampanovkou

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou - Holý
vrch

Nebylo
zjišťováno

89

Hluboká nad
Vltavou Zahrádecká vrata

Nebylo
zjišťováno

89

24347 / 3-120

Hradiště Baba

Hluboká nad
Vltavou - na srázu
k Vltavě

49°4'24.762“N
14°27'7.938“E

4

21147 / 3-103

Lovecký zámek
Ohrada

Hluboká nad
Vltavou čp.17

49°2'29.473“N
14°25'21.226“E

34

4

35190 / 3-105

Starý úřednický
dům

Hluboká nad
Vltavou, nám. Čsl.
armády 26

49°3'1.672“N
14°26'15.542“E

35

4

39530 / 3-102

Státní zámek
Hluboká nad
Vltavou

Hluboká nad
Vltavou čp.142

36

8

19077 / 3-106

Měšťanský dům,
Podskalí 146

Hluboká nad
Vltavou čp.146,
Podskalí

37

5

27241 / 3-121

Reliéf
z Ungnadova
mlýna

Hluboká nad
Vltavou, čp. 211 –
sejmut, dnes
v soukromém
vlastnictví

38

5

34661 / 3-123

Sýpka

Hluboká nad
Vltavou, Tyršova
ul.

39

2

33111 / 3-109

Výklenková
kaplička

Hluboká nad
Vltavou –
Zámostí, při
mostě přes
Vltavu, Hamry

49°3'14.286“N
14°26'38.927“E

51297 / 36236

Výklenková
kaplička Sv. Jana
Nepomuckého

Hluboká nad
Vltavou –
Zámostí, při silnici
na Kostelec

49°3'14.286“N
14°26'38.927“E

35226 / 3-107

Venkovská
usedlost,
Třeboňská 271

Hluboká nad
Vltavou - Zámostí,
Třeboňská 271

49°3'11.836“N
14°26'46.481“E

27

7

37595 / 35529

28

7

38275 / 35533

29

7

38889 / 35475

30

7

41658 / 35527

31

7

44641 / 35528

32

7

33

40

41

2

1
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49°3'4.17“N
14°26'29.753“E
49°3'3.054“N
14°26'6.756“E
Nelze určit

49°3'2.036“N
14°26'5.499“E

90

78
80

81

91

86

87

66

67

61
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42

2

22832 / 3-20

Kaplička

Bavorovice náves

49°1'31.941“N
14°26'31.659“E

59

43

2

37657 / 3-19

Boží muka

Bavorovice –
v rampě nadjezdu
trati

49°1'3.694“N
14°26'8.402“E

60

44

1

40530 / 3-21

Kovárna čp. 2

Bavorovice čp. 2

49°1'20.861“N
14°26'32.398“E

46

45

1

44592 / 3-5

Venkovská
usedlost čp. 4

Bavorovice čp. 4

49°1'19.749“N
14°26'31.943“E

47

46

1

35480 / 3-6

Venkovská
usedlost čp. 5

Bavorovice čp. 5

49°1'19.753“N
14°26'31.118“E

48

47

1

31294 / 3-7

Zemědělský dvůr
čp. 8

Bavorovice čp. 8

49°1'22.028“N
14°26'31.031“E

49

48

1

16539 / 3-8

Venkovská
usedlost čp. 11

Bavorovice čp. 11

49°1'22.354“N
14°26'26.534“E

50

49

1

27043 / 3-9

Zemědělský dvůr
čp. 12 a 59

Bavorovice čp. 12
a 59

49°1'22.827"N
14°26'27.099"E

51

50

1

37553 / 3-10

Zemědělský dvůr
čp. 13

Bavorovice čp. 13

49°1'23.581“N
14°26'30.829“E

52

51

1

14263 / 3-11

Venkovská
usedlost čp. 16

Bavorovice čp. 16

49°1'26.443“N
14°26'31.597“E

53

52

1

23092 / 3-12

Venkovská
usedlost čp. 17

Bavorovice čp. 17

49°1'28.05“N
14°26'32.379“E

54

53

1

22969 / 3-13

Venkovská
usedlost čp. 21

Bavorovice čp. 21

49°1'28.793“N
14°26'33.688“E

55

54

1

34280 / 3-15

Venkovská
usedlost čp. 29

Bavorovice čp. 29

49°1'31.067“N
14°26'31.915“E

56

55

1

14922 / 3-16

Venkovská
usedlost čp. 31

Bavorovice čp. 31

49°1'32.85“N
14°26'28.805“E

57

56

1

38679 / 3-17

Venkovská
usedlost čp. 38

Bavorovice čp. 38

49°1'21.712“N
14°26'22.565“E

58

57

7

26918 / 35490

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice –
les Babinec

Nebylo
zjišťováno

113

58

7

34507 / 35541

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice –
les Slavonice
střed

Nebylo
zjišťováno

113

59

7

34560 / 35538

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice –
Jaroslavický vrch
II

Nebylo
zjišťováno

113

60

7

35270 / 35508

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice –
Na kamenitém

Nebylo
zjišťováno

113

61

7

42216 / 35496

Mohylníky a
archeologické

Hroznějovice –
Jaroslavický vrch

Nebylo
zjišťováno

113
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stopy v
Hroznějovicích
62

7

45604 / 35277

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hroznějovicích

Hroznějovice –
les Babinec

Nebylo
zjišťováno

113

63

7

19949 / 3-175

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice - Hřeben

Nebylo
zjišťováno

115

64

7

24901 / 35525

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice – při
široké aleji

Nebylo
zjišťováno

115

65

7

26121 / 35523

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice – Nad
Rochačkami

Nebylo
zjišťováno

115

66

7

37036 / 35524

Mohylníky a
archeologické
stopy v Jeznici

Jeznice – Šífárna

Nebylo
zjišťováno

115

67

2

46975 / 3-210

Kostel Sv.
Vavřince

Kostelec

49°8'24.16“N
14°28'26.297“E

121

68

7

28255 / 35489

Mohylníky a
archeologické
stopy v Kostelci

Kostelec – Černý
les

Nebylo
zjišťováno

125

69

1

41965 / 3-209

Venkovská
usedlost čp. 8

Kostelec čp. 8

49°8'19.092“N
14°28'26.4“E

120

70

7

18051 / 35535

Mohylníky a
archeologické
stopy v Líšnici

Líšnice – nad
Čapím koutem

Nebylo
zjišťováno

130

71

7

40668 / 35536

Mohylník,
archeologické
stopy

Líšnice – na
Přísežné

Nebylo
zjišťováno

130

72

7

47040 / 35537

Mohylník,
archeologické
stopy

Líšnice – U
Hrázky

Nebylo
zjišťováno

130

73

1

102102

Zemědělský dvůr
Němčice, čp. 18

Líšnice čp. 18

49°8'5.376“N
14°29'47.804“E

127

74

1

21960 / 3-262

Venkovská
usedlost čp. 19

Munice čp. 19

49°3'44.11“N
14°24'15.816“E

132

75

1

23995 / 3-263

Venkovská
usedlost čp. 20

Munice čp. 20

49°3'44.183“N
14°24'14.226“E

133

76

1

39589 / 3-261

Venkovská
usedlost čp. 23

Munice čp. 23

49°3'44.552“N
14°24'10.476“E

134

77

7

17845 / 35518

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice - Hora

Nebylo
zjišťováno

138

78

7

19512 / 35511

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice –
Kamenice I

Nebylo
zjišťováno

138
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79

7

26390 / 35517

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice –
Kamenice II

Nebylo
zjišťováno

138

80

7

27082 / 35519

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice –
Dukátová plantáž

Nebylo
zjišťováno

138

81

7

46383 / 35495

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice – U
Háje

Nebylo
zjišťováno

138

82

7

22721 / 3-367

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Poněšicích

Poněšice

Nebylo
zjišťováno

138

83

1

100069

Venkovský dům
čp. 4

Poněšice čp. 4

49°6'18.209“N
14°28'56.236“E

137

84

3

28648 / 3-371

Hrad Karlův
Hrádek, zřícenina

Purkarec - na
skále nad Vltavou

49°6'41.169“N
14°27'36.725“E

155

85

2

37173 / 3-379

Kostel Sv. Jiří

Purkarec

49°7'44.777“N
14°27'8.671“E

153

86

2

46798 / 35263

Kaple Sv. Rozálie

Purkarec – les U
Rachaček, u
potoka za obcí

49°8'0.219“N
14°25'3.569“E

87

7

25964 / 35492

Mohylníky a
archeologické
stopy v Purkarci

Purkarec – Na
Kukli

Nebylo
zjišťováno

157

88

7

26833 / 3-380

Mohylníky a
archeologické
stopy v Purkarci

Purkarec Strážiště

Nebylo
zjišťováno

157

89

1

38576 / 3-374

Venkovská
usedlost čp. 30

Purkarec čp. 30

49°7'40.405“N
14°27'8.633“E

146

90

1

30827 / 3-376

Venkovská
usedlost čp. 34

Purkarec čp. 34

49°7'42.199“N
14°27'6.22“E

147

91

1

34975 / 3-378

Hospoda čp. 92

Purkarec čp. 92

49°7'42.862“N
14°27'6.015“E

148

154

Hosín
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

92

2

46701 / 3-148

Kostel Sv. Petra a
Pavla

Hosín

49°2'12.627“N
14°28'33.222“E

164

93

2

39709 / 3-150

Boží muka

Hosín, směr k trati

49°2'25.441"N
14°28'47.127"E

165

94

2

22325 / 3-151

Boží muka
Marradasova

Hosín, směr
Hluboká

49°2'20.62“N
14°28'17.819“E

166

95

5

31733 / 3-

Silniční most -

Hosín sil. II/146,

49°3'20.616“N

168
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5876

nadjezd nad tratí

směr Dobřejovice

14°30'6.301“E

96

7

23302 / 35520

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hosíně

Hosín, Bory II

Nebylo
zjišťováno

171

97

7

25703 / 35480

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hosíně

Hosín, Bory I

Nebylo
zjišťováno

171

98

7

33616 / 35481

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hosíně

Hosín, les
Bystřického

Nebylo
zjišťováno

171

99

7

38732 / 3-152

Mohylníky a
archeologické
stopy v Hosíně

Hosín, Skalka

Nebylo
zjišťováno

171

100

1

30638 / 3-147

Venkovská
usedlost čp. 24

Hosín čp. 24

49°2'13.749“N
14°28'32.546“E

161

101

2

29598 / 3-149

Fara

Hosín

49°2'12.86“N
14°28'34.698“E

167

102

7

14335 / 35512

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice Horní výrub

Nebylo
zjišťováno

170

103

7

15667 / 35486

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice Baba

Nebylo
zjišťováno

172

104

7

18904 / 3-449

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice

Nebylo
zjišťováno

172

105

7

19465 / 35491

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice Rulík

Nebylo
zjišťováno

172

106

7

19668 / 35514

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Skopojedle,
Pěkná vyhlídka

Nebylo
zjišťováno

172

107

7

20289 / 35515

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Holubci, též Na
pláni

Nebylo
zjišťováno

172

108

7

28300 / 35513

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice – nad
Novoborským
seníkem

Nebylo
zjišťováno

172

301
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109

7

33913 / 35507

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Zadní Pláně

Nebylo
zjišťováno

172

110

7

38173 / 35516

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice – U
obrázku

Nebylo
zjišťováno

172

111

7

46031 / 3-77

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice – U
myslivny, U
Dřevěnkáře

Nebylo
zjišťováno

172

112

7

46042 / 35980

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
Černá strouha

Nebylo
zjišťováno

172

113

7

45324 / 3-76

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Dobřejovicích u
Hosína

Dobřejovice –
kolem lesní cesty

Nebylo
zjišťováno

172

Druh památky/
název

Lokalizace

Hrdějovice
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

GPS

Str.

114

7

33360 / 35483

Mohylníky a
archeologické
stopy v
Hrdějovicích

Hrdějovice, U
kalových jam

Nebylo
zjišťováno

185

115

1

26240 / 3-156

Venkovská
usedlost čp. 15

Hrdějovice, náves
čp. 15

49°1'4.336“N
14°28'42.039“E

175

116

2

23921 / 3-161

Výklenková
kaplička

Opatovice – při
cestě do Opatovic

49°1'9.785“N
14°28'44.001“E

184

117

1

24632 / 3-160

Venkovská
usedlost čp. 5

Opatovice

49°2'2.928“N
14°26'53.296“E

176

118

1

21854 / 3-162

Kovárna čp. 6

Opatovice - náves

49°2'3.315“N
14°26'52.302“E

177

119

1

32223 / 3-157

Venkovská
usedlost čp. 7

Opatovice

49°2'4.863“N
14°26'52.984“E

178

120

1

27449 / 3-158

Venkovská
usedlost čp. 11

Opatovice

49°2'5.814“N
14°26'59.516“E

179

121

1

17112 / 3-159

Venkovská
usedlost čp. 12

Opatovice

49°2'7.093“N
14°27'1.032“E

180

302
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Chotýčany
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

122

2

37862 / 3-170

Kaplička Sv. Jana
Nepomuckého

Chotýčany, při čp.
17

49°4'0.807“N
14°31'11.658“E

192

123

1

37266 / 3-167

Venkovská
usedlost čp. 5

Chotýčany čp. 5

49°4'4.058“N
14°31'9.751“E

189

124

1

17093 / 3-169

Zájezdní hostinec,
čp. 17

Chotýčany čp. 17

49°4'0.116“N
14°31'12.343“E

190

125

1

34611 / 3-168

Venkovská
usedlost čp. 22

Chotýčany čp. 22

49°4'3.54“N
14°31'15.048“E

192

Lokalizace

GPS

Str.

Jivno
Pořadí
126

Kat.
2

Č. rejstříku
10673 / 36083

Druh památky/
název
Kaple Sv.
Vojtěcha

Jivno

48°59'43.341“N
14°34'9.35“E

249

Libín
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

127

2

39735 / 3-222

Kostel Božského
srdce Páně

Libín, při rybníku

48°58'10.612“N
14°41'3.252“E

251

128

2

14629 / 3-428

Kaplička

Spolí - náves

48°58'32.454“N
14°42'38.725“E

252

Libníč
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

129

2

26966 / 3-224

Kostel Nejsvětější
Trojice

Libníč

49°1'15.737“N
14°33'0.319“E

194

130

2

32080 / 3-225

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Libníč čp. 43

49°1'12.313“N
14°32'41.676“E

195

131

7

31829 / 3-226

Mohylník a
archeologické
stopy v Libníči

Libníč

Nebylo
zjišťováno

197

132

5

14159 / 3-223

Městské lázně,
čp. 17

Libníč čp. 17

49°1'16.219“N
14°33'1.949“E

196
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Lišov
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

133

2

101948

Kostel Sv.
Václava

Lišov

49°0'56.548“N
14°36'28.348“E

267

134

2

21534 / 3-237

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Lišov, směr
Rudolfov

49°0'55.931“N
14°36'2.086“E

268

135

2

28887 / 3-236

Sousoší Sv. Anny

Lišov, Náměstí
Míru

49°0'55.29“N
14°36'39.596“E

269

136

5

37676 / 3-233

Měřický bod střed
Evropy

Lišov, směr
Rudolfov

49°0'26.536“N
14°35'2.819“E

272

137

8

36717 / 35657

Měšťanský dům,
Žižkova 71

Lišov čp. 71

49°0'50.787“N
14°36'48.579“E

274

138

4

50731 / 36198

Pivovar, Žižkova
81

Lišov, Žižkova čp.
81, Tyršova 74

49°0'55.29“N
14°36'39.596“E

275

139

4

16853 / 3-234

Špitál, tř. 5.
května

Lišov čp. 129

49°0'51.67“N
14°36'51.255“E

271

140

2

17747 / 3-235

Fara, Žižkova 171

Lišov, čp. 171

49°0'51.67“N
14°36'51.255“E

270

141

7

16342 / 35484

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec - V kole

Nebylo
zjišťováno

256

142

7

24247 / 35482

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – les
Mojský

Nebylo
zjišťováno

256

143

7

34459 / 35485

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – les
Cikánský

Nebylo
zjišťováno

256

144

7

39534 / 3-195

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – les
Vávra

Nebylo
zjišťováno

256

145

7

41914 / 35503

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – Vávra II

Nebylo
zjišťováno

256

146

7

47300 / 35504

Mohylníky a
archeologické
stopy
v Červeneém
Újezdci

Červený
Újezdec – Vávra
III

Nebylo
zjišťováno

256

147

2

16968 / 3-250

Boží muka

Dolní Miletín,

49°1'17.123"N

257

304
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směr Hůrky

14°39'46.723"E

148

2

44640 / 3-427

Kostel Sv.
Mikuláše a
Linharta

Dolní Slověnice

149

1

18593 / 3-426

Venkovská
usedlost čp. 19

Dolní Slověnice,
čp. 19

49°1'45.636“N
14°39'18.853“E

258

150

2

31450 / 3-164

Boží muka

Hůrky, směr Lišov

261

151

2

40425 / 3-163

Boží muka

Hůrky, při čp. 4

152

9

24744 / 3-165

Pomník padlým

Hůrky ves

49°1'43.853“N
14°37'56.844“E
49°1'52.933“N
14°38'16.304“E
49°1'54.97“N
14°38'25.561“E

153

7

18726 / 35606

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Kolný - les Žďár

Nebylo
zjišťováno

265

154

7

25955 / 35608

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Kolný - les U
rezidence

Nebylo
zjišťováno

265

155

7

31662 / 35609

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Kolný - les Ovčín

Nebylo
zjišťováno

265

156

7

47206 / 35607

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Kolný - les U
rezidence

Nebylo
zjišťováno

265

157

1

39532 / 3-196

Venkovská
usedlost čp. 2
v Kolném

Kolný – náves čp.
2

Nebylo
zjišťováno

264

158

7

25786 / 35610

Zaniklé vsi a
archeologické
stopy mezi
Kolným a
Velechvínem

Velechvín – les U
studánky

Nebylo
zjišťováno

265

49°1'45.636“N
14°39'18.853“E

259

262
263

Rudolfov
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

159

2

15438 / 3-398

Kostel Sv. Víta

Rudolfov, Rudé
armády

160

5

37654 / 3-407

Hráz se sochou
Sv. Jana
Nepomuckého

Rudolfov

161

6

30901 / 3-401

Radnice,

Rudolfov,

305

GPS
48°59'36.383“N
14°32'27.515“E
48°59'27.609“N
14°32'28.039“E
48°59'35.515“N

Str.
207
209

208
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Hornická 11

Hornická čp. 11

14°32'21.076“E

162

1

36576 / 3-406

Venkovská
usedlost,
Hornická 36

Rudolfov,
Hornická čp. 36

163

1

45973 / 3-404

Venkovská
usedlost, Lípová
74

Rudolfov, Lipová
čp. 74

164

3

26840 / 3-399

Zámek –
zámeček čp. 93

Rudolfov,
Třeboňská 3, čp.
93

48°59'33.837“N
14°32'6.402“E

165

1

26309 / 3-402

Měšťanský dům,
Lipová 130

Rudolfov, Lipová
čp. 130

48°59'24.396“N
14°32'27.687“E

166

1

20288 / 3-403

Venkovská
usedlost, Lipová
152

Rudolfov, Lipová
čp. 152

167

1

33108 / 3-405

Venkovská
usedlost, Lipová
160

Rudolfov, Lipová
čp. 160

168

3

35799 / 3-400

Zemědělský dvůr
děkanský
Lustenek čp. 25

Rudolfov

Č. rejstříku

Druh památky/
název

48°59'31.497“N
14°32'29.549“E
48°59'25.025“N
14°32'25.74“E

48°59'24.447“N
14°32'26.927“E
48°59'24.922“N
14°32'26.081“E
48°59'24.096“N
14°32'48.764“E

203

204

210

211
205

206

212

Ševětín
Pořadí

Kat.

Lokalizace

GPS

Str.

169

2

31658 / 3-447

Kostel Sv.
Mikuláše

Ševětín

49°6'0.48“N
14°34'22.857“E

224

170

2

17796 / 3-448

Fara čp. 8

Ševětín čp. 8

49°6'1.399“N
14°34'24.797“E

225

171

1

27011 / 35631

Venkovská
usedlost čp. 9

Ševětín, Malé
náměstí čp. 9

49°5'59.26“N
14°34'25.679“E

219

172

1

23753 / 3-443

Venkovská
usedlost čp. 16

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 16

49°5'57.586“N
14°34'24.238“E

220

173

1

37355 / 3-444

Venkovská
usedlost čp. 17

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 17

49°5'57.486“N
14°34'23.45“E

221

174

1

25657 / 3-445

Venkovská
usedlost čp. 18

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 18

49°5'57.357“N
14°34'18.988“E

222

175

1

29998 / 3-446

Venkovská
usedlost čp. 19

Ševětín, Bedřicha
Smetany čp. 19

49°5'57.223“N
14°34'22.219“E

223

Lokalizace

GPS

Štěpánovice
Pořadí
176

Kat.
2

Č. rejstříku
19272 / 3-450

Druh památky/
název
Kostel
Nanebevzetí P.

306

Štěpánovice

49°0'12.079“N
14°39'8.399“E

Str.
261
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Marie
177

2

19896 / 3-451

Socha Sv. Jana
Nepomuckého

Štěpánovice

49°0'6.378“N
14°39'13.214“E

262

Úsilné
Pořadí

Kat.

Č. rejstříku

Druh památky/
název

Lokalizace

GPS

Str.

178

1

20854 / 3-517

Venkovská
usedlost čp. 1

Úsilné čp. 1

49°0'45.347“N
14°30'14.965“E

227

179

1

11381 / 36116

Venkovská
usedlost čp. 9

Úsilné čp. 9

49°0'43.174“N
14°30'24.499“E

228

180

6

21946 / 3-518

Rudný důl
Dědičná štola Sv.
Eliáše

Úsilné

49°0'48.965"N
14°30'24.136"E

229

Č. rejstříku

Druh památky/
název

GPS

Str.

Vitín
Pořadí

Kat.

Lokalizace

181

2

21156 / 3-534

Kaplička Sv. Jana
Nepomuckého

Vitín, náves

49°5'22.902“N
14°32'50.284“E

242

182

7

24617 / 35567

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín, v lese 1400
m od kaple v obci

Nebylo
zjišťováno

243

183

7

32874 / 35505

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín,
V Zahrádkách

Nebylo
zjišťováno

243

184

7

33191 / 3-536

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín,
V Poněšickém
revíru

Nebylo
zjišťováno

243

185

7

34868 / 3-449

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín, Baba I, Na
Babách, V
Zahrádkách

Nebylo
zjišťováno

243

186

7

34924 / 35506

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín,
V Zahrádkách
(Baba II)

Nebylo
zjišťováno

243

187

7

36627 / 35542

Vitín, U Mrňála

Nebylo
zjišťováno

243

188

7

37780 / 3-449

Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína
Mohylníky a
archeologické
stopy u Vitína

Vitín, Baba I,
Obůrka

Nebylo
zjišťováno

243

189

1

26564 / 3-526

Venkovská
usedlost čp. 1

Vitín čp. 1, náves

49°5'22.759“N
14°32'55.142“E

233

190

1

20139 / 3-533

Venkovská
usedlost čp. 2

Vitín čp. 2, náves

49°5'22.415“N
14°32'54.233“E

234

191

1

19538 / 3-527

Venkovská

Vitín čp. 3, náves

49°5'22.231“N

235
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usedlost čp. 3

14°32'52.533“E

192

1

30589 / 3-528

Venkovská
usedlost čp. 4

Vitín čp. 4, náves

49°5'22.024“N
14°32'50.233“E

236

193

1

32531 / 3-529

Venkovská
usedlost čp. 5

Vitín čp. 5, náves

49°5'22“N
14°32'49.837“E

237

194

1

26408 / 3-530

Venkovská
usedlost čp. 6

Vitín čp. 6, náves

49°5'22.322“N
14°32'46.985“E

238

195

1

42197 / 3-531

Venkovská
usedlost čp. 9

Vitín čp. 9,
Z okraj návsi

49°5'18.949“N
14°32'42.082“E

239

196

1

26560 / 3-535

Kovárna, čp. 27

Vitín čp. 27,
náves

49°5'22.746“N
14°32'45.589“E

240

197

1

21852 / 3-532

Venkovská
usedlost čp. 60

Vitín čp. 60,
náves

49°5'21.865“N
14°32'48.13“E

241

Zvíkov
Pořadí
198

Kat.
3

Č. rejstříku
36674 / 3-616

Druh památky/
název

Lokalizace
Zvíkov čp. 19

Tvrz

308

GPS
48°58'49.986“N
14°37'5.946“E

Str.
284
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ NEZAPSANÉ V ÚSKP ČR
Borek
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

199

4

Bývalá schwarzenberská
zájezdní hospoda čp. 1

Borek, Pražská ul. čp. 1

49°1'23.517“N
14°30'3.002“E

35

200

5

Těleso zaniklé
úzkorozchodné lesní drážky

Borek, lesní cesta u
konečné zastávky
trolejbusu

49°1'31.071"N
14°30'10.498"E

36

Hluboká nad Vltavou
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

201

2

Kaple Samaritánka

Hluboká nad
Vltavou

49°3'29.935“N
14°26'30.573"E

68

202

9

Alšova jihočeská galerie

Hluboká nad
Vltavou

49°3'4.17“N
14°26'29.753“E

92

203

9

Národní zemědělské muzeum Ohrada
- Muzeum lesnictví, myslivosti a
rybářství

Hluboká nad
Vltavou

94
49°2'29.43“N
14°25'21.226“E

204

2

Židovská synagoga

Hluboká nad
Vltavou

49°2'57.308"N
14°26'3.865"E

74

205

9

Secesní dům, Masarykova 78

Hluboká nad
Vltavou

49°3'7.074"N
14°26'4.296"E

96

206

8

Hlubocká radnice, Masarykova 36

Hluboká nad
Vltavou

49°3'6.627“N
14°26'7.761“E

97

207

8

Bývalá dívčí obecná škola,
Masarykova 47

Hluboká nad
Vltavou

49°3'11.129“N
14°25'57.331“E

98

208

8

Bývalý okresní dům, Masarykova 56

Hluboká nad
Vltavou

49°3'17.175“N
14°25'48.16“E

99

209

9

Galerie Knížecí dvůr

Hluboká nad
Vltavou

49°3'1.67“N
14°26'15.542“E

101

210

5

Dřívější vodárna „Trkač“

Hluboká nad
Vltavou

49°2'59.557“N
14°26'40.151“E

102

211

2

Marradasův sloup u parku

Hluboká nad
Vltavou

103

212

2

Kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha

Hluboká nad
Vltavou,
Zámostí

49°3'26.201“N
14°26'18.369"E
49°3'9.715“N
14°26'46.443“E

213

9

Stará obora

Hluboká nad
Vltavou

49°5'23.875“N
14°26'23.107“E

105

214

9

Pomník Záviše z Falkenštejna

Hluboká nad
Vltavou

49°2'59.773"N
14°26'48.056"E

106

309

104

STUDIE VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HLUBOCKA – LIŠOVSKA: DOKLADY K VLASTNICKÝM VZTAHŮM

215

8

Nový úřední dům, Masarykova 34

Hluboká nad
Vltavou

216

1

Venkovská usedlost čp. 5

Hroznějovice

217

1

Venkovská usedlost čp. 7

Hroznějovice

218

1

Venkovská usedlost čp. 34

Hroznějovice

219

1

Venkovská usedlost čp. 39

Hroznějovice

220

2

Kaplička Sv. Isidora

Hroznějovice

221

2

Kaplička Sv. Václava

Jeznice

222

1

Venkovská usedlost čp. 19

Jeznice

223

1

Venkovská usedlost čp. 24

Jeznice

224

1

Venkovská usedlost čp. 12

Kostelec

225

1

Venkovská usedlost čp. 25

Kostelec

226

1

Kovárna

Kostelec

227

1

Venkovská usedlost čp. 10

Líšnice

228

1

Venkovská usedlost čp. 6

Líšnice

229

2

Novorománská kaple

Munice

230

9

Poněšická obora

Poněšice

231

1

Kovárna

Poněšice

232

1

Statek U Lexů čp. 7 a 22

Poněšice

233

1

Venkovská usedlost čp. 1

Poněšice

234

2

Venkovská usedlost čp. 18

Poněšice

235

1

Kaplička

Poněšice

236

1

Venkovská usedlost čp. 26

Purkarec

237

1

Venkovská usedlost čp. 8

Purkarec

238

1

Venkovská usedlost čp. 29

Purkarec

239

9

Vorařské muzeum v Purkarci

Purkarec

49°3'5.016"N
14°26'10.626"E
49°9'4.542"N
14°28'49.492"E
49°9'7.161"N
14°28'52.279"E
49°9'3.371"N
14°29'2.711"E
49°9'1.51“N
14°29'6.496"E
49°9'4.215“N
14°28'52.31“E
49°8'58.183"N
14°26'38.415"E
49°8'56.972"N
14°26'43.586"E
49°8'53.11"N
14°26'41.191"E
49°8'19.325"N
14°28'29.458“E
49°8'17.939“N
14°28'30.903“E
49°8'18.485“N
14°28'29.96“E
49°7'45.663“N
14°29'16.594“E
49°7'46.349“N
14°29'17.821“E
49°3'45.496"N
14°24'20.888"E
49°4'35.173“N
14°28'13.681“E
49°6'14.774"N
14°28'46.629"E
49°6'17.882"N
14°28'53.749"E
49°6'20.97"N
14°28'52.631"E
49°6'14.399"N
14°28'46.115"E
49°6'20.533"N
14°28'52.734"E
49°7'36.649“N
14°27'10.562“E
49°7'38.969“N
14°27'7.97“E
49°7'39.067“N
14°27'8.315“E
49°7'46.349“N
14°29'17.821“E

100
108
109
110
110
112
116
117
118
122
123
124
128
129
135
139
141
140
142
143
144
149
150
151
152

Hosín
Pořadí
240

Kat.
6

Druh památky/ název
Orty

Lokalizace
Mezi Borkem a

310

GPS
49°1'45.891“N

Str.
169
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Hosínem

14°29'45.307“E
49°2'10.179“N
14°28'32.756“E
49°2'20.669"N
14°28'28.532"E

241

1

Venkovská usedlost čp. 54

Hosín

242

1

Venkovská usedlost čp. 36

Hosín

162
163

Hrdějovice
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

243

1

Venkovská usedlost čp. 23

Opatovice

244

1

Venkovská usedlost čp. 22

Opatovice

245

1

Venkovská usedlost čp. 2

Opatovice

GPS
49°2'3.308“N
14°26'54.174“E
49°2'4.457“N
14°26'54.063“E
49°2'4.416“N
14°26'58.988“E

Str.
181
182
183

Hůry
Pořadí
246

Kat.
2

Druh památky/ název
Kaplička nad návesním
rybníkem

Lokalizace
Hůry – náves

GPS
49°0'22.561“N
14°32'23.128“E

Str.
187

Libníč
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

247

8

Vila JUDr. Augusta Zátky
s parkem

Libníč

49°1'13.105"N
14°32'57.819"E

198

248

8

Vila Gabriela čp. 12

Libníč

199

249

8

Hönigova vila čp. 61

Libníč

49°1'10.175“N
14°33'2.326“E
49°1'10.12“N
14°32'44.182“E

200

Rudolfov
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

250

6

Naučná stezka Rudolfovo
město

Rudolfov

Nelze určit

214

251

9

Hornické muzeum Rudolfov

Rudolfov, Adamovská
13

48°59'43.301“N
14°32'24.622“E

216

Úsilné
Pořadí
252

Kat.
2

Druh památky/ název
Kaple Sv. Václava

Lokalizace
Úsilné

311

GPS
49°0'45.438“N
14°30'21.044“E

Str.
230
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Hvozdec
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

253

1

Venkovská usedlost čp. 5

Hvozdec

254

1

Venkovská usedlost čp. 9

Hvozdec

GPS
48°59'31.9“N
14°37'38.351“E
48°59'32.843“N
14°37'39.525“E

Str.
246
247

Lišov
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

GPS

Str.

255

9

Muzeum Františka Miroslava
Čapka

Lišov - špitál

49°0'56.637“N
14°36'30.76“E

277

256

9

Muzeum hracích strojků

Lišov, třída 5. května
315/219

49°0'53.581“N
14°36'57.621“E

278

257

2

Návesní kaple

Horní Miletín

49°0'58.252"N
14°40'23.58"E

260

Zvíkov
Pořadí

Kat.

Druh památky/ název

Lokalizace

258

2

Novorománská kaple

Zvíkov – náves

259

1

Venkovská usedlost na návsi
čp. 11

Zvíkov – náves

260

1

Venkovská usedlost na návsi
čp. 12

Zvíkov - náves

312

GPS

Str.

48°58'51.572“N
14°37'0.669“E
48°58'48.699“N
14°37'8.514“E

285

48°58'57.777"N
14°36'57.568"E

287

286
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