
JIŽNÍ ČECHY – SÍDLA SCHWARZENBERGŮ 

 

SOBOTA 10.09.20222   ZÁKLADNÍ CENA 620,- Kč/osoba 

ZLEVNĚNÁ CENA 520,- Kč/osoba 

 

Odjezd z Veverských Knínic v: 6:00 hod 

Odjezd z Rosic v: 6:25 hod 

Odjezd z Hluboké nad Vltavou  17:30 hod 

 

Bližší informace k navštíveným místům: 

 

Zámek Orlík 

 
Zámek Orlík je skutečnou perlou mezi českými památkovými objekty. Každého 

návštěvníka uchvátí svou jedinečnou krajinnou polohou na břehu orlického jezera, okouzlí 

romantickými interiéry s bohatými sbírkami a neméně zaujme i svými dějinami, které se 

prolínají s nejvýznamnějšími milníky české a evropské historie. Ačkoliv přesné datum 

založení Orlíka není známé, je přesto jisté, že zde na vysokém ostrohu nad Vltavou již 

počátkem 13. století stála pevnost, která sloužila k ochraně obchodní stezky a zároveň jako 

místo, kde se vybíralo clo z plavby po Vltavě – tak to alespoň dokladují první dochované 

archivní zprávy. Na přelomu 13. a 14. století byl Orlík přestavěn a rozšířen v pevný 

gotický hrad a nadále pak sloužil jako jeden z četných opěrných bodů a správních center 

královské moci. 



V průběhu doby měnil Orlík často nejen majitele, ale i svou podobu – nejčastěji po 

požárech, které hrad postihovaly téměř v každém století… Jednu z nejrozsáhlejších  

a nejvýznamnějších přestaveb realizovali po devastujícím požáru počátkem 16. století 

v renesančním duchu Švamberkové, kteří hrad nechali důkladně opravit, následně rozšířit 

a zvýšit o druhé patro. V první polovině 18. století pak bylo přestavěno severozápadní  

a následně jihozápadní křídlo Orlíka. Roku 1802 zámek zachvátil požár, po kterém dal 

Orlík tehdejší majitel, maršál Karel Filip Schwarzenberg, zvýšit o další, již třetí patro.  

Poslední významné stavební úpravy zámku Orlík probíhaly v polovině 19. století. Zámku 

se dostalo zejména nové fasády ve stylu anglické novogotiky podle plánů architekta 

profesora Bernarda Grubera. V téže době byla v zámeckém parku vybudována i rodová 

hrobka sekundogenitury. Současným majitelem zámku je Jan Nepomuk Schwarzenberg, 

syn Karla VII. Schwarzenberga. 

 

 

 

Zámek Orlík nabízí pouze jednu prohlídkovou trasu. 

 

Interiéry zámku Orlík se s výjimkou čtyř místností v prvním patře dochovaly v intaktním 

stavu, v jakém je Schwarzebergové nuceně opustili v roce 1948. Podávají tak přímé 

svědectví o kultuře bydlení šlechty v uplynulých stoletích, a zároveň evokují velmi 

autentické pocity sídla, které dýchá teplem domova, a které bylo používáno rodinou 

majitelů účelně, bez zbytečné okázalosti, a které bylo zároveň klenotnicí vzpomínek, 

dokumentů a dalších předmětů, vztahujících se k rodu a jeho historii. První patro 

přehledně seznamuje s historií zámku, ale i historií orlické větve rodu Schwarzenbergů. 

Vysokou dokumentační hodnotu mají vystavené obrazy, rodokmeny a zejména rozsáhlá 

sbírka řádů a vyznamenání, které příslušníci rodu obdrželi za své služby diplomatické  

i vojenské. Zejména řády a vyznamenání zakladatele rodu, maršála Karla Filipa, jsou 

historicky unikátní. Modrý salon prezentuje kulturu bydlení zámožných vrstev v době tzv. 

druhého rokoka, tj. v druhé čtvrtině 19. století. Na stole vystavená kamenina pochází  



ze Staré Role na Karlovarsku, portréty představují orlické Schwarzenbergy 

a jejich příbuzné. Následuje výstup po točitém schodišti do druhého patra, kde se 

nacházejí: empírové sály, Teskův sál, rytířský sál, alá zbrojnice, zámecká knihovna, 

pušková chodba a trofejní chodba 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 200 Kč, dospělí 250Kč,  

    senioři 200 Kč, rodinné vstupné 600 Kč 

 

 

Schwarzenbergská  

hrobka 

 

 

V severní části parku se nachází nyní kompletně opravená soukromá hrobka 

sekundogenitury rodu Schwarzenbergů. Toto pietní dílo je údajně zmenšenou částečnou 

kopií schwarzenbergské hrobky u Třeboně. 

Nachází se zde ostatky význačných osobností rodu, mimo jiné zakladatel sekundogenitury 

Karel Filip, polní maršálek a vítěz nad Napoleonem u Lipska. Přestože vnitřek není 

přístupný veřejnosti, rozhodně pohled na toto pietní místo a okolní areál s klidnou 

atmosférou zaujme.  

Zdroj a více informaci: https://www.zamekorlik.cz/cs 

 

 

 

Akvárium (nachází se v bezprostřední blízkosti parkoviště ve velké  

žluté budově tyčící se za malou kapličkou) 

 

Akvarijní výstava nabízí ke zhlédnutí typické ryby našich vod, jako jsou kapři, štiky, 

okouni, pstruzi, sumci, jeseteři, ale i méně známé ryby českých řek a rybníků. 

 

 

https://www.zamekorlik.cz/cs


 

Výstava - když lososi táhli Vltavou 

Až do 20. století žil v České republice losos atlantický, zvaný též losos labský. Jeho 

populace důsledkem výlovu slábla a po výstavbě bariér úplně zanikla. Naše výstava vás 

však vrátí do časů, kdy ještě lososi každé jaro táhli českými řekami. 

 

Výstava - ztracená řeka 

Soudčástí akvarijní expozice je také výstava fotografií z doby, kdy orlická přehrada ještě 

nebyla přehradou. Prohlédněte si, jak to vypadlo před její výstavbou, když zde  

před rokem 1960 stály kostely, mlýny, pily, hospodářské a obytné budovy a zaniklo  

tak několik vesnic a osad. 

 

Orientační vstupné: dítě 45 Kč, dospělí 55 Kč, senioři 45 Kč 

Více informaci: http://akvariumorlik.cz 

 

 

Orlická lodní doprava 

 

Nabízí pravidelné plavby od zámku Orlík ke hradu Zvíkov a zpět. 

Společnost nabízí taky pravidelné okružní plavby, nebo plavbu s pirátským 

dobrodružstvím 

 

Orientační jednosměrné vstupné na loď děti od 3 let 100 Kč, dospělí 200 Kč  

 

 

Zdroj a bližší informace: https://www.orlickalodni.cz 

 

 

 

 

http://akvariumorlik.cz/
https://www.orlickalodni.cz/


 

           Hrad Zvíkov 

 

 

 

Historie hradu Zvíkova je od počátku spojena s královským rodem Přemyslovců. První 

krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197-1230), který roku 

1226 vyměnil tzv. oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za šest 

jiných vesnic. Získal tak do vlastnictví i skalnatý ostroh, na kterém byl hrad vybudován. 

Roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a hrad byl podstoupen Jindřichu 

z Rožmberka. Největší slávu získal hrad za vlády Karla IV.(1346-1378), který jej dal 

důkladně opravit a rád v něm i pobýval.  

V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán Tábory (v té době byl hrad v držení 

císaře Zikmunda), nebyl však dobyt. Roku 1437 získal hrad  Oldřich z Rožmberka, vůdce 

katolické šlechty. Charakter královského hradu si Zvíkov udržel až do třetí třetiny 

16. století, kdy byl prodán pánům ze Švamberka. Švamberkové provedli na chátrajícím 

hradě rozsáhlé renesanční úpravy, které však původní charakter stavby nenarušily. 

Vynikající pevnostní systém hradu umožnil odolávat útočníkům i za třicetileté války. 

Teprve během roku 1622 se zvíkovská posádka vzdala přesile a hrad byl císařským 

vojskem vyrabován a zpustošen. 

Roku 1623 získali hrad Eggenberkové a po jejich vymření roku 1719 přešel do vlastnictví 

Schwarzenbergů. Po rozdělení rodu na dvě větve (1790) přešel Zvíkov do vlastnictví 

mladší (tzv. sekundogeniturní) větve, zastoupené maršálem Karlem I. Schwarzenbergem, 

sídlícím na blízkém Orlíku. Po roce 1880 byla zahájena rekonstrukce královského paláce 

i hradeb. Původní kamenné prvky mají lehce narůžovělou barvu a jsou od nově vsazených 

částí snadno rozeznatelné. Práce byly ukončeny na přelomu 19. a 20. století a Zvíkov se 

stal opět skvostem českého stavitelského umění. Hrad zůstal majetkem Schwarzenbergů 

do roku 1948.  

 

 

 



Hrad nabízí pouze jeden základní okruh: 

 

Královský palác (základní okruh) 

 

Návštěvníci procházejí volně bez průvodce, orientují se podle šipek. Vstup na 

prohlídkovou trasu je možný ihned po zakoupení vstupenky. V přízemí se nacházejí 

prostory s expozicí věnovanou místním archeologickým nálezům. Následuje prohlídka 

sklepení a potom se vychází do patra. Severovýchodní část paláce tvoří terasy na místě 

bývalých královských místností. Odtud je výhled na Vltavu a její soutok s Otavou. Dále 

jsou již dochované nebo v minulosti rekonstruované sály. K vidění je model celého hradu, 

historický nábytek, transfery renesančních maleb, oltář přenesený z bývalého kostela sv. 

Mikuláše v Podhradí. Přístupná je také Hlízová věž s vyhlídkou. Prohlídka končí hradní 

kaplí, která byla postavena v druhé polovině 13. století a je vyzdobená nástěnnými 

malbami. Ke kapli přiléhá sakristie. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti od 6 let 60 Kč, dospělí 120Kč,  

    senioři 100 Kč, 

 

 

Zámek Hluboká nad Vltavou 

 

Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. 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. 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 získal panství španělský generál Don Baltazar de Marradas. Od jeho synovce  

v roce 1661 koupil Hlubokou 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 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 včetně úpravy parku a okolní krajiny. Byl přestavěn pod vlivem cest 

tehdejšího majitele, knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu a jeho manželky kněžny 

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. 

 

Prohlídkové okruhy: 

 

Reprezentační pokoje (základní okruh) 

 

Trasa nazvaná Reprezentační pokoje ukazuje tzv. piano nobile hlubockého zámku: ranní 

salon, čítárnu, kuřácký salon, malou a velkou jídelnu, knihovnu spolu s osobními pokoji 

kněžny Eleonory a expozici zbraní – předsíň zbrojnice a zámeckou zbrojnici. Stěny  

a stropy interiérů jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a obloženy ušlechtilým dřevem. 

Nejcennější nábytek se nachází v ranním salonu. Některé místnosti jsou zdobeny obrazy 

evropských mistrů 16. až 18. století, lustry, vitrážemi a keramikou z Delft. Portréty  

na stěnách znázorňují nejvýznamnější členy rodu Schwarzenbergů. Zajímavá je ukázka 

cenného mobiliáře, který soustředil knížecí rod 

Schwarzenbergů. Jde o luxusně zařízené interiéry  

z 19. století včetně 10 723 knih, uložených v policích 

zámecké knihovny. Bohatá sbírka zbraní patří mezi 

nejcennější kolekce v českých zámeckých sbírkách. 

 

Orientační vstupné: dítě do 6 let zdarma, dítě do 18let 100Kč, dospělí 240Kč, 

       senioři 190 Kč 

 



Soukromé apartmány 

 
Soukromé pokoje mají komornější charakter než tzv. piano nobile hlubockého zámku. 

Přibližují život posledních majitelů po romantické přestavbě v polovině 19. století, 

konkrétně knížecích párů Jana Adolfa II. Schwarzenberga s manželkou Eleonorou, roz. 

princeznu z Liechtensteinu, Adolfa Josefa s jeho manželkou Idou, roz. princeznu  

z Liechtensteinu, Jana Nepomuka II. s manželkou Terezií, roz. hraběnku Trauttsmandorf,  

a Adolfa s manželkou Hildou, roz. princeznou z Lucemburku a Nassau. Pokoje jsou 

zařízeny podle inventářů z posledního období pobytu Schwarzenbergů. Na trase je lovecká 

jídelna, přípravna, pracovna, mramorový sál, ložnice, pokoj pro služku a původní sanitární 

vybavení WC s koupelnou. Technickou zajímavostí je 

osobní a nákladní výtah. Zvýrazněným motivem je  

na prohlídkovém okruhu lov jako výrazný prvek života 

aristokratických obyvatel zámku, jejich rodin a přátel. 

Trasa prochází pokoji přízemí a prvního patra zámku. 

 

Orientační vstupné: dítě do 6 let zdarma, dítě do 18let 70Kč, dospělí 180Kč, 

       senioři 140 Kč 

 

Kuchyně 

 
Unikátní ukázka kuchyně velkého panského domu. Stejně 

jako romantická přestavba zámku v 19. století, byla  

i orientace kuchyně a její poloha inspirována anglickými 

sídly. Kuchyně je v suterénu, v části orientované na sever, 

aby tehdejší provoz s velkými kuchyňskými sporáky nerušil život na zámku. Návštěvníka 

překvapí nejen svou rozlohou, ale i jednotlivými částmi zaměřenými podle úpravy a 

charakteru jednotlivých pokrmů (studená kuchyně, teplá kuchyně, cukrárna). Autentické 

vybavení a zařízení bylo používáno ještě krátce po roce 1945. 

 

Orientační vstupné: dítě do 6 let zdarma, dítě do 18let 50Kč, dospělí 130Kč, 

       senioři 100 Kč 



Hostinské pokoje 

 
Prohlídková trasa Hostinské pokoje Vás zavede do tří 

apartmánů a několika pokojů II. patra zámku, kterých  

se od poloviny 19. století využívalo pro ubytování 

příbuzných, přátel a vážených hostů knížecí rodiny 

Schwarzenbergů. Součástí prohlídkové trasy je i tzv. 

Stříbrnice, která představí unikátní kolekce schwarzenberského stříbra.  

 

Orientační vstupné: dítě do 6 let zdarma, dítě do 18let 110Kč, dospělí 220Kč, 

       senioři 180 Kč 

 

Věž 

 
Velice zajímavý výhled na okolní krajinu umožňuje návštěva zámecké věže, pokud je 

ovšem příznivé počasí. Byla nově postavena po roce 1847 na místě původní věže 

barokního zámku, která se zřítila. Neměla hluboké 

základy a během radikální stavební 

rekonstrukce prvního nádvoří v 19. století byla 

stržena přední budova, která tvořila opěrné zdivo 

barokní věže. Nově postavená neogotická věž  

s cimbuřím měří          od nádvoří 52 metrů,  

od dolního parteru zámeckého parku 58 metrů. Je o něco nižší než Černá věž v nedalekých 

Českých Budějovicích, která měří 71,9 metru, má však o 20 schodů na ochoz víc, celkem 

245. Připočteme-li k výšce věže výšku ostrožny, na které zámek stojí, díváme se na okolní 

krajinu ze 102 metrů V případě špatného počasí bude věž zavřena! 

 

Orientační vstupné: dítě do 6 let zdarma, dítě do 18let 60Kč, dospělí 150Kč, 

       senioři 120 Kč 

 

 

 



Naučná stezka zámeckým parkem 

 

Trasa naučné stezky zámeckým parkem v Hluboké nad Vltavou o délce 2,5 km je fyzicky 

málo náročná. S krátkou objížďkou je sjízdná pro dětské kočárky. Jízda na kole po parku 

je zakázána a pohyb se psy je možný pouze na vodítku. 

Naučná stezka s deseti zastaveními návštěvníkům představí zajímavosti z historie 

a současnosti zámeckého areálu i kulturní krajiny Hlubocka. Kromě pravidelných zahrad  

u zámku návštěvníka zavede také do méně známého krajinářského parku, který patří 

k nejcennějším v jižních Čechách. Informační panely jsou doplněny bohatou obrazovou 

dokumentací, součástí každého panelu je orientační mapka s vyznačením místa zastavení. 

 

Zastavení naučné stezky: 

 

1. Naučná stezka zámeckým parkem v Hluboké nad Vltavou 

2. Dolní zahrada 

3. Horní zahrada 

4. Kompozice parku 

5. Vyhlídky 

6. Zahradník Rudolf Wácha 

7. Ptáci a rostliny 

8. Jezírko 

9. Hmyz 

10. Vodojem a Štekl 

 

 

Zdroj a více informaci: https://www.zamek-hluboka.cz/cs 

 

 

https://www.zamek-hluboka.cz/cs

