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park, katedrálu v německém městě 
Cáchy, etiopské křesťanské skalní kostely 
a Simienský národní park v Etiopii, 
vikingskou osadu z 11. století a Nahannský 
národní park v Kanadě, ekvádorské 
hlavní město Quito, Galapážské ostrovy 
a senegalský ostrov Gorée.

První naše památky se na seznam dostaly 
v roce 1992 a patřila k nim historická 
centra v Praze, Českém Krumlově a Telči. 
V současnosti je na seznamu zapsáno 
12 našich kulturních památek a 19 památek 
je na předběžném seznamu. Každá památka, 
která se chce dostat na Seznam kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO, musí 
být předem zapsaná na předběžném 
seznamu a projít hodnocením odborníků 
UNESCO. O tom, že hodnocení je přísné, 
se přesvědčilo již několik našich památek, 
které raději svou přihlášku stáhly, než 
aby riskovaly záporné stanovisko 
komise. UNESCO totiž 
druhou šanci nedává, 
odmítnutí znamená 

Na Seznamu kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO jsou zapsány kulturní 
památky a přírodní lokality, které musí 
splňovat některé z deseti potřebných 
kritérií. Zapsaná památka nebo přírodní 
lokalita musí např. být mistrovským 
dílem lidského génia nebo výjimečným 
příkladem vzájemné výměny hodnot v čase 
nebo v rámci určitého kulturního okruhu, 
musí být mimořádným příkladem určitého 
typu architektury nebo přírodního celku 
dokumentujícího určité stadium lidského 
vývoje, musí být výjimečným svědectvím 
kulturních tradic současné nebo zaniklé 
civilizace nebo jedinečným příkladem 
lidského obydlí. Co se týče přírodních 
fenoménů, musí to být fenomén s vysokou 
estetickou hodnotou a výjimečnou krásou 
nebo příklad dokumentující ekologické 
a biologické procesy týkající se určitého 
ekosystému nebo musí být jedinečným 
příkladem vývoje geologických procesů.

Mezi prvními památkami, které 
byly zapsány na seznam v roce 1978, 
najdeme polské město Krakow a solný 
důl Wieliczka, americký národní park 
Mesa Verde a Yellowstonský národní 

Úvodní slovo



Umístění na prestižním seznamu není 
nastálo a v případě porušení pravidel může 
být lokalita ze seznamu vyškrtnuta. To byl 
v roce 2009 případ německých Drážďan, 
kde postavili přes Labe nový most, který 
narušil atmosféru města. Tímto směrem 
má nakročeno také Vídeň, která je 
na seznamu ohrožených památek, a to 
kvůli plánované moderní výstavbě v centru 
města, a hrozí jí tak osud Drážďan.

Praha může obě města brzy následovat. 
Důvodem by mohla být výstavba nových 
mrakodrapů na pražské Pankráci, které 
svou výškou přes 100 metrů podle 
odborníků UNESCO poruší panorama 
města. 

Jozef Petro

de� nitivní konec naděje dostat se na prestižní 
seznam. V případě stažení má navrhovaná 
památka možnost opravit vytýkané věci 
a zkusit žádost podat znovu.

Pokud ale památka stáhne svou žádost 
několikrát, a to se u nás stalo, stálo by za to 
zeptat se sám sebe, jestli nepřeceňuji své 
síly. Při pohledu z české kotliny může hodně 
památek vypadat unikátně, neměli bychom 
ale zapomenout na to, že zatímco se praotec 
Čech rozkoukával z Řípu a hledal „domov 
svůj“, na indických pláních u Khadžuraha 
umělci již vysekávali do chrámů sochy, které 
svou unikátností spojenou s erotičností 

překvapují návštěvníka i po více než 
tisíci letech.



Památky na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO
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Důvod zapsání:  �o�inn� ��m 
�u�en���to���� �e pion�rs��m �ílem 
mo�ernisti��� �r��ite�tur�� p�i �e�o� 
��st���� �ies ��n �er �o�e upl�tnil 
�on�ept � m�teriál� �o�el � t��ulo�� 
s�lo�� �ter� � re�i�enční �r��ite�tu�e 
t�to �o�� ne��l� o����l�� �á�l��ní 
m��len�ou �e�o �on�eptu �il� 
��l ��m s o�ro�s��m ote��en�m 
prostorem s minimálním počtem 
p�íče� � ��í post��en� � o�ele 
� t��ulo���o s�l��

Rok zapsání:  ����
Poloha:  � ������������� � ������������ �rno
Otevírací doba:  ��e�en�prosine� �enn� 
�rom� �o ������ le�en��nor �enn� 
�rom� �o� �t ����� pou�e or��ni�o��n� 
pro�lí���� �stup ����ou �o�inu
Vstupné:  ��� � ��� �č� �stupen�� 
�sou o����le ��pro��n� n� ��� m�sí�e 
�op�e�u� �stupen�� l�e ���oupit  t��� n� 
internetu
Web:  ����tu�en���t�eu

�o�le� n� �ilu �u�en���t �e ���r���

Brno � �il� �u�en���t
Brno – vila Tugendhat
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Vstupní hala vily Tugendhat

Vila Tugendhat se nachází v brněnské 
čtvrti Černá Pole a stojí na pozemku 
o rozloze přibližně 7 350 m2. Samotná vila 
se rozkládá na ploše asi 1 200 m2, zbytek 
pozemku tvoří zahrada. Třípatrová vila byla 
postavená ve svahu, v horní části veliké 
zahrady. Při pohledu z ulice nic nenapovídá, 
že se jedná o obrovskou stavbu, protože 
z tohoto místa je vidět pouze nejvyšší, tedy 
třetí patro. V tomto patře se nacházel vchod 
do vily se vstupní halou, dva pokoje rodičů 
s koupelnou a WC, dva pokoje pro děti 
s koupelnou a WC, pokoj pro vychovatelku, 
toaleta a malá terasa pro děti. Odděleně 
od soukromé části majitelů se nacházel byt 
správce (šoféra) spojený s garáží.

Z horního patra se po schodech 
dostanete do druhého patra s obrovským 
obývacím pokojem, zimní zahradou 
a terasou. Vzhledem k ploše 280 m2 bude 
lépe místo slova obývací pokoj používat 
výraz obývací prostor.

V tomto patře se kromě obývacího 
prostoru nacházela také promítací 
místnost, kuchyně, místnost pro 
přípravu jídel, místnost pro skladování 

Jen málo soukromých domů je zapsáno 
na Seznam kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Jedním z nich je 
brněnská vila Tugendhat, navržená 
německým architektem Ludwigem 
Miesem van der Rohe. Vila je ojedinělým 
příkladem moderního architektonického 
stylu, který se v Evropě vyvinul 
ve 20. letech 20. století a byl pojmenován 
funkcionalismus. Architektonická 
hodnota vily spočívá především 
v inovativním použití moderních 
prostorových a estetických konceptů, 
k nimž patří např. zcela novátorské 
použití ocelové kostry jako skeletu pro 
rodinný dům spolu s betonem a sklem. 
Velká skleněná okna vizuálně propojila 
interiér vily s velkou okolní zahradou, tak 
jak je to běžné v japonské architektuře. 
Jedinečný je také interiér vily navržený 
včetně nábytku architektem Ludwigem 
Miesem van der Rohe.

Vila byla postavena ve 30. letech 20. století 
na zakázku bohatého brněnského 
podnikatele Fritze Tugendhata a jeho 
manželky Grety. Mies van der Rohe, který 
je spolu s francouzským architektem Le 
Corbusierem, Němcem Walterem Gropiem 
a Američanem Frankem Lloyd Wrightem 
považován za zakladatele moderní 
architektury, navrhl nejenom samotnou 
budovu, ale také nábytek. 

K prvnímu kontaktu Tugendhatových 
s architektem, který byl kromě jiného 
posledním ředitelem Bauhausu, německé 
školy architektury a umění, došlo v roce 
1928. O rok nato se začalo s výstavbou 
domu, do kterého se rodina mohla 
nastěhovat v prosinci roku 1930.
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Zóna za onyxovou stěnou sloužila jako 
hudební „salonek“. Vedle byla knihovna 
a na ni navazovala zimní zahrada s okny 
s velkoplošnými skly. Ta tvořila celou čelní 
fasádu a jednu boční stranu. Architekt tím 
dosáhl propojení vnitřního prostoru se 
zahradou.

Vizuálně byl obývací prostor propojen 
se zahradou sedmi velikými okny o rozloze 
5 × 3,5 metru, která tvořila fasádu budovy. 
Dvě z těchto oken se dala celá zasouvat 
do podlahy. Fyzicky byl obývací prostor 
propojen se zahradou terasou se schodištěm.

V nejnižším, tedy prvním patře 
se nacházelo technické zázemí:  kotelna, 
místnost pro skladování uhlí, sklep, sklad 
ovoce, prádelna, sušárna, žehlírna, strojovna 
spouštěcích oken, místnost pro ohřev, 
ochlazování a vlhčení vzduchu, fotogra�cká 
laboratoř a několik dalších menších 
místností. Při projektování bylo pamatováno 
i na takové maličkosti, jako je např. molová 
komora sloužící k uchovávání kožichů.

Ze stavebního hlediska je budova 
pozoruhodná tím, že hlavním nosným 
prvkem domu nejsou zdi, jak je to obvyklé, 
ale ocelová skeletová konstrukce, která 

potravin, pokoj pro kuchařku a pokoj pro 
pokojské. Kromě obývacího prostoru, 
jehož součástí byla také zimní zahrada, 
se nachází ve druhém patře také terasa, 
která je schodištěm propojená se 
zahradou. Celý obývací prostor mohl 
být rozdělen do několika funkčních zón, 
a to pomocí onyxové stěny, půlkruhové 
stěny z ebenu a hedvábných závěsů. 
Hlavní funkční zónou byla jídelna, která 
byla od ostatního prostoru oddělená již 
zmíněnou půlkruhovou ebenovou stěnou. 
Jídelna se nacházela v přední části pokoje 
u oken nedaleko terasy a navazovala na ni 
přípravna jídel a kuchyně. Vedle jídelního 
koutu bylo u okna místo pro posezení 
s onyxovou stěnou v pozadí.

Obývací prostor

Ludwig Mies van der Rohe

�nám� něme�k� ar�hitekt se narodil 
v ro�e ���� ve městě �á�h� �ako �aria 
�ud�i� �i�hael �ies� �ruhou část sv�ho 
pří�mení van der �ohe začal používat� kd�ž 
se přestěhoval do Berlína a začal se živit 
�ako ar�hitekt� �ohe ��lo dívčí �m�no �eho 
matk� a slova �van der� �sou holandsk�ho 
p�vod� a �sou o�do�ou něme�k�ho 
predikátu �von�� kter� �e určen pouze 
příslu�ník�m �le�hti�k�ho p�vodu� �ivit 
se začal �ako kreslič návrh� ornament� 
na �asád�� pra�oval tak� v dílně sv�ho 
ot�e� pak se věnoval vnitřnímu desi�nu 

a nakone� ar�hitektuře�� kd�ž tento o�or 
nev�studoval� �spě�h se dostavil hned 
v pro�esní�h začát�í�h� �iž od počátku 
ve sv��h návrzí�h dával přednost čist�m 
a �ednodu�h�m �ormám� voln�mu 
prostoru a tlumen�m �arvám� �ento 
kon�ept ar�hitektur� ��l v přím�m 
protikladu k �přeplá�anosti� �asád 
rostlinn�mi a �in�mi �i�urativními motiv�� 
kter� ��l� t�pi�k� pro počátek ��� století�

�o několika stav�á�h pro �erlínskou 
smetánku dostal zakázku na návrh 
něme�k�ho pavilonu pro �větovou v�stavu 
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umožnila navrhnout dům s jedním velkým 
otevřeným prostorem. To je patrné zejména 
ve druhém patře, které slouží jako otevřený 
obývací prostor. Skeletová konstrukce byla 
v případě brněnské vily použitá při stavbě 
rodinného domu podle odborníků zřejmě 
poprvé. Dalším originálním technickým 
prvkem, který byl na svou dobu přímo 
revoluční, byl systém větrání, ochlazování 
a ohřívání vzduchu. Tedy to, co my dnes 
nazýváme systémem řízeného větrání. 
Třešničkou na dortu bylo zabezpečovací 
zařízení u vchodu do domu.

Jedinečnost vily rodiny Tugendhatových 
spočívá kromě originálního návrhu, 
technických postupů a materiálů, které 
se v té době při výstavbě rodinných 
domů nepoužívaly, zejména v návrhu 
a originálním ztvárnění obývacího prostoru.

Vila Tugendhat se dostala také 
do literatury a je hlavní „hrdinkou“ 
románu Skleněný pokoj, který napsal 
anglický spisovatel Simon Mawer. Zmínka 
o vile, respektive nábytku z ní, se objevuje 
také v románu Utz anglického romanopisce 
a autora cestopisů Bruce Chatwina Utz, 
jehož děj se odehrává v Praze.

v ro�e ���� v �ar�eloně a sou�asně také 
zakázku na soukromou vilu v �rně� �ěmito 
dvěma stavbami si vybudoval jméno jako 
neortodo�n� modernisti�k� ar�hitekt� 
Proto�e stavba pavilonu v �ar�eloně 
byla do�asného �harakteru ��ar�elonsk� 
pavilon� kter� tam stoj� dnes� je replikou 
z roku ������ je vila �u�endhat �iesov�m 
prvn�m trval�m d�lem� kter�m na sebe 
upozornil odbornou ve�ejnost�

��i�átá léta v �ěme�ku byla obdob�m 
nástupu na�ismu a na�isté měli jinou 
p�edstavu o ar�hitektu�e ne� �ies 

van der �ohe� ��ela opa�ná situa�e 
byla v ���� kde se za�ala prosazovat 
modern� ar�hitektura z�ela v du�hu jeho 
p�edstav� Proto se v ro�e ���� de�initivně 
p�estěhoval do ���� kde p�sobil nejenom 
jako ar�hitekt� ale také jako vysokoškolsk� 
peda�o�� � jeho nejznámějš�m budovám 
v ��� pat�� obytné domy na t��dě �ake 
�hore �rive v �hi�a�u ������� soukromé 
v�kendové s�dlo �arns�orth �ouse ������ 
a kan�elá�sk� komple� �ea�ram �uildin� 
v �e� �orku ������� �ies van der �ohe 
zem�el v ro�e ���� v �hi�a�u�

Po�itu propojen� vnit�n�ho prostoru 
se zahradou napomohla velkoplošná skla

Pohled na vilu ze zahrady
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�esk� �r�mlov� h�stor��ké �entr�m m�sta

Důvod zapsání:  �esk� �r�mlov se 
na l�st�n� k�lt�rního d�d��tví dostal �ako 
�ed�ne�n� příklad malého středov�kého 
m�sta� které s� vzhledem k mírovém� 
v�vo�� v pr�b�h� poslední�h ��� let 
za�hovalo svo� p�vodní zástavb�� 
dok�ment��í�í v�vo� m�sta od doby 
�ot��ké přes dob� renesan�e a� 
po baroko� �eandrov�t� teko��í �ltava� 
strmé kamenné svahy pod zámkem 
a zahrady v bezprostředním okolí 
představ��í v�z�áln� �ed�ne�n� příklad 
�nte�ra�e m�stského �elk�� zámk� 
a okolní přírody do �ed�ného �elk��
Rok zapsání:  ����

Poloha:  � ��� ���� � �������� ���ní �e�hy
Nejbližší větší město:  �eské ��d��ov��e 
��� km severn��
Doprava:  z �esk��h ��d��ov�� po s�ln��� 
�� třídy �íslo �
Otevírací doba:  � sezon� �e zámek 
otevřen� obvykle od ����hod�� m�mo 
sezon� se zavírá o hod�n� dříve� � pond�lí 
�e obvykle zavřeno� ale n�které památky 
�so� otevřené� � n�kter��h svát�í�h �so� 
v pond�lí otevřené v�e�hny památky�
Vstupné:  od ������ �� v záv�slost� 
na památ�e
Web:  �����kr�mlov��n�o� ����zamek� 
��eskykr�mlov��z� ����ota��vehled�ste��z

�esk� �r�mlov patří k ne�nav�t�vovan���ím míst�m v ���ní�h �e�há�h

Český Krumlov – historické centrum města



Český Krumlov, město zapsané 
na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO, patří 
k nejnavštěvovanějším městům jižních 
Čech. Ročně město navštíví více než 
jeden milion návštěvníků, z nichž je 
asi polovina ze zahraničí. Romanticky 
působící městečko leží uprostřed hezké, 
kopcovité krajiny asi 20 km jižně 
od Českých Budějovic. Rozkládá se 
na obou březích řeky Vltavy klikatící 
se pod vysokou skálou, na které stojí 
zámek, jehož počátky sahají do 13. století. 
Vltava vytváří ve městě esovitý meandr, 
který kromě toho, že je poetický, 
umožňuje pohled na zámek a na domy 
a kostely starého města z různých úhlů. 
Z tohoto důvodů patří Český Krumlov 
k nejfotogeničtějším městům u nás.

Panoramatu města vévodí tři věže. 
Největší z nich je válcovitá zámecká věž, 
která dominuje obrovskému zámeckému 
komplexu. Nedaleko od ní se nad střechy 
domů Latránu, čtvrtě rozprostírající se 
pod zámkem, tyčí čtyřhranná věž kostela 
sv. Jošta. Naproti ní na kopci se nad domy 
starého města vypíná věž gotického kostela 
sv. Víta, kterou z jedné strany „stíní“ 
vysoká a štíhlá střecha klenoucí se nad 
hlavní lodí kostela.

Vzhledem k tomu, že v historickém 
jádru Českého Krumlova nenajdete 
moderní budovy, můžete tady pozorovat 
přirozený růst města od 13. až po 19. století. 
Období bourání starého a budování nového, 
které tak neblaze zasáhlo mnoho českých 
měst v 19. století, se Českému Krumlovu 
vyhnulo. Podobně se mu vyhnuly betonové 
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stavby, budované v centrech měst v období 
socialismu. Ekonomická stagnace Krumlova 
v průběhu 19. a 20. století měla, jako vše 
negativní, také své pozitivní aspekty. Staré 
budovy sice chátraly, ze světa ale nezmizely. 
Město se jako Šípková Růženka probudilo 
ze svého spánku zejména po zapsání 
na Seznam kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO v roce 1992. Začalo 
se tady ve velkém restaurovat, ve velkém 
začali přijíždět turisté a rozjel se turistický 
byznys. Podnikatelé, které tento turistický 
rozmach živí, si současný stav nemohou 
vynachválit, obyčejným obyvatelům města 
a staromilcům se zase stýská po prázdných 
večerních uličkách a době, kdy mohli přejít 
po mostě sami a v klidu.

Dějiny zámku
Poprvé se písemná zmínka o Českém 
Krumlově objevuje v roce 1253, tedy 
v roce, kdy začala vláda krále Přemysla 
Otakara II. V jednom z jeho dokumentů 
se objevuje jméno Vítka z Krumlova, a to 
v staroněmeckém formátu jako Witigo de 
Chrumbenove. Jméno města prý vzniklo 
z německého výrazu Krumme Aue, což 
v překladu do češtiny znamená „Křivý 
luh“ – jde o zřejmou narážka na meandry, 
které Vltava ve městě vytváří. Z tohoto 
výrazu pak vznikl německý název města 
Krummau, ze kterého je odvozeno české 
označení města Krumlov. Přívlastek 
„Český“ se používá asi od 15. století.

Zdejší hrad založili někdy kolem 
poloviny 13. století páni z Krumlova. Když 
tento rod v roce 1302 vymřel, připadl 
Krumlov pánům z Rožmberka. Ti tady vládli 
následujících 300 let. Poslední Rožmberk, 
Petr Vok prodal Český Krumlov v roce 
1602 Rudolfu II. Po bitvě na Bílé hoře 
připadlo město rodině Eggenberků, kteří ho 

�ám��k�u �ě� n��z� �������n�u�

������ n��ná����� z��zám��k� �ě��

�ám��k� ná����� �� z���n�u ���á��u

Dějiny zámku
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získali jako dar od krále. Ti vymřeli a po nich 
hrad a zámek přešel v roce 1719 do majetku 
Schwarzenbergů, kteří jej vlastnili až do roku 
1947, kdy byl hrad převeden do rukou státu.

Starý Český Krumlov můžeme rozdělit 
na tři části: zámek, vypínající se nad městem, 
dále Latrán, čtvrť rozkládající se pod 
zámkem, a nakonec staré město. Do města 
je nejlepší vstoupit Budějovickou bránou, 
ke které je to z parkoviště pod zámeckou 
skálou něco přes sto metrů. Bránou 
postavenou v letech 1596–1598 se dostanete 
do čtvrtě nazývané Latrán, kterou vede 
stejnojmenná ulice lemovaná gotickými 
a renesančními domy. Ta vás přivede 
k prvnímu zámeckému nádvoří. Dnešní 
čtvrť Latrán vznikla jako osada, ve které žilo 
služebnictvo a personál pracující na hradě.

Prohlídka zámku

Budovy na prvním ze čtyř zámeckých 
nádvoří patří k nejstarším ve městě. 
Na tomto rozlehlém nádvoří se nacházely 
převážně hospodářské budovy (konírny, 
kovárna, kočárovna, sýpka, pivovar, 
ledárna). V budově Starého purkrabství 
zase bydlel a úřadoval purkrabí, tedy 
správce hradu. Z prvního nádvoří se 
dostanete na nádvoří druhé, kde se 
původně nacházel tzv. Dolní hrad. Pokud 
máte rádi pohledy na města z ptačí 
perspektivy, doporučujeme návštěvu 
věže, která tady stojí. Krumlovský 
zámek je po Pražském hradě druhým 
nejrozlehlejším zámeckým a hradním 
areálem u nás a pohled z věže nejenom 
na něj, ale také na celé město je úchvatný.

Druhé nádvoří získalo svou podobu 
ve druhé polovině 16. století za velké 

přestavby gotického hradu na renesanční 
zámek za vlády Viléma z Rožmberka. 
V této době tady byla postavena 

budova Nového purkrabství, kde sídlila 
administrativa spravující rožmberské 
dominium. Dnes se tady nachází knihovna 
čítající více než 40 000 knih.

Plá��o�� mo�� ��o�u�� �or�í hrad 
���zám��kou zahradou

��od�í �á�� mo��u

��á���� hl�d���� ��zám��k� zahrad�
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Z rozlehlého druhého nádvoří se 
vstupuje do tzv. Horního hradu. Dnes se 
ze druhého nádvoří dostanete do malého 
a intimního třetího nádvoří chodbou 
pocházející z doby renesanční přestavby. 
Až do poloviny 17. století vedl do Horního 
hradu padací most.

Třetí nádvoří si zachovalo svou 
renesanční podobu, jakou získalo v době 
vlády Viléma z Rožmberka ve druhé 

�etail �ontány v záme�kém parku

Bratři Vilém a Petr

�o�mberkové �páni z �o�mberka� byli siln� 
šle�hti�k� rod� kter� od kon�e ��� do počátku 
��� století vládl na jihu �e�h a svou mo�í 
konkuroval českému králi� �ejznámějšími 
�o�mberky byli poslední dva z tohoto rodu� 
a to �ilém z �o�mberka �narodil se v ro�e 
���� na zámku ��h�tzendor� v dnešním 
�akousku� zemřel ve svém palá�i v �raze 
v ro�e ����� a jeho bratr �etr �ok�

�ilém se ro�mbersk�m vladařem stal 
v ro�e ���� ve věku pouh��h �� let� �ned 
nato se z�častnil v�pravy česk��h šle�hti�� 
do �tálie� kteří tam doprovázeli budou�ího 
českého krále �a�miliána� jedou�ího si 
pro man�elku do �panělska� �rvní v�zvu 
českého krále �erdinanda �� z�častnit se 
v�pravy �ilém odmítl� �e druhém dopisu 
mu však král napsal� �e ještě nikdo neodmítl 
a �e dou�á� �e �ilém nebude první� �řání 
krále bylo rozkazem� naví� ro�mbersk�m 
vladařem se mohl �ilém stát ve svém věku 
jenom proto� �e byl králem předčasně 
zplnoletěn� „Na takowé arciknížecí druhé 
psaní pan připsal knížeti, že tak poslušně 
a poddaně se zachowati a na tu cestu se 
do Wlach [Itálie] k průvodu dání královně 
Marii wyprawiti a wydati chce,“* píše 
ro�mbersk� kronikář �á�lav �řezan�

�ilém� jako představitel jednoho 
z nejv�znamnější�h rod� českého 
království� byl �� let ����������� nejvyšším 
purkrabím �eského království� �o� byla 
nejvyšší �ředni�ká �unk�e v království� tedy 
byl jak�msi ministersk�m předsedou� �ako 
nejvyšší purkrabí byl současně předsedou 
�eského zemského sněmu� �eského 
zemského soudu a velitelem zemské 
hotovosti� �iděno dnešníma očima� 
kromě toho� �e by dnes byl ministersk�m 
předsedou� byl také předsedou �stavního 
soudu a vr�hním armádním velitelem� �o� 
královského purkrabího byla� jak vidíme 
ohromná� doba byla ale jiná�

�atím�o dnes jsou tyto �unk�e spojené� 
samozřejmě kromě odpovědnosti� také 
s odpovídají�ími příjmy a po�itky� v době 
�iléma z �o�mberka bylo vykonávání 
tě�hto �unk�í spojeno zejména s v�daji� 
�yly to v�daje na reprezenta�i� na �estování 
a v případě válečného nebezpečí 
i na vyzbrojení vojska� �yla to doba� 
kdy �estovní příkazy král neproplá�el� 
podobně neproplá�el diety a příspěvky 
na reprezenta�i� � proto�e pokladni�e 
první�h �absburk� na českém tr�nu byla 
často prázdná� o v�daje se museli dělit 
šle�hti�i� � pokud neměli peníze� museli 
se zadlu�ovat� �inanční byznys �un�oval 
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polovině 16. století. Oko návštěvníka 
přitáhnou zejména renesanční malby zdobící 
zdi nejenom třetího, ale také čtvrtého 
nádvoří, které se zachovaly, přestože v dalších 
stoletích byly na budovách prováděny další 
změny. Pokud si chcete prohlédnout interiéry 
zámku, najdete tady vstup do zámku. 
V opačném případě můžete pokračovat dále 
a přes čtvrté náměstí, které si také zachovalo 
svůj renesanční charakter, se dostanete 

�ako d�es� �do pe���e m�l� p���oval� kdo 
�em�l� pe���e bral a do �ástavy dával hrady� 
�ámky i �elé ves�i�e s obyvateli� � d�eš��ho 
pohledu se �ev� �elo�i�ké �a��t stav�t �ámek� 
kdy� �a to �emám� �id��o o�ima ��� stolet�� 
p���ky lo�iku m�ly� �e� repre�e�tativ��ho 
s�dla �lov�k �em�l ša��i �a vysokou �u�k�i 
v královstv�� a také přá�� krále bylo ro�ka�em� 
�dm�t�ut� mohlo ��ame�at �e�e�om 
�epř��e� �eho ma�estátu� ale v tom horš�m 
př�pad� také �trátu hlavy� �e�� tud�� divu� �e 
se �adlu�il i �ilém� � �adlu�oval se také �eho 
mladš� bratr �etr �ok�

�etr �ok se �arodil v ro�e ���� �a 
�ámku v �eském �rumlov�� �a ro�d�l 
od svého bratra ho vysoká politika 
mo� �elákala� �ával před�ost um��� 
a v mlád� do�ela rád �estoval� �ako 
devate�á�tilet� �i�o�h doprová�el 
v ro�e ���� krále �erdi�a�da �� �a �eho 
�est� do �ra�k�urtu �ad �oha�em� 
o tři roky po�d��i v ro�e ���� byl 
op�t ve �ra�k�urtu� a to při volb� 
�a�miliá�a ��� �a ř�msko��me�kého krále� 
� �ra�k�urtu od�el do �i�o�em� a odtud 
do �o�d��a� kde ho doko��e při�ala 
králov�a �l�b�ta �� ��sledkem �eho �esty 
byl �estov�� de��k Die niederlendische 
raiss� ve kterém popsal své �á�itky � �est 
po �i�o�emsku a ���lii�

�ak �ilém� tak i �eho bratr �etr udr�ovali 
�et�é ko�takty s v���am��mi rodi�ami 
u �ás i v �i�i��� �e�i �i��mi k �im patřila 
i rodi�a �ikuláše �ri�ského� �horvatského 
vo�ev�d�e� kter� proslul �ako bo�ov��k proti 
�urk�m� �e po ��m doko��e po�me�ová� 
vi��ak �destilát vyráb��� v �em��h b�valé 
�u�oslávie� a �eho podobi��a �dob� 
láhev� kterou mo��á ��áte � dovole�é 
v �horvatsku� �ikuláš �ri�sk� si v ro�e 
���� v�al �a �e�u sestru �iléma a �etra 
�vu� která mu porodila sy�a �a�a� �e� 
byl vy�hovává� �a dvoře �etra �oka� 
kter� svého sy�ov�e �a�a doko��e ur�il 
�a svého d�di�e�

�roto�e �ilém �e�a�e�hal potomka� 
stal se �etr �ok po �eho smrti v ro�e 
���� vladařem domu �o�mberského� 
�rom� statk� �d�dil ale také bratrovy 
dluhy� a kdy� se k tomu při�etly �eho 
vlast��� dlu�il �etr �ok astro�omi�kou 
�ástku � milio�u m�še�sk��h kop� �luhy 
pak �etr �ok řešil a� do ko��e svého 
�ivota� �emřel podob�� �ako �eho bratr 
be� potomka� a to v ro�e ���� �a �ámku 
v �řebo�i� � proto�e krát�e po ��m �emřel 
také ��m ur�e�� d�di�� �eho sy�ove� 
�a� �ri�sky� ro�mberské domi�ium 
přešlo podle rodové smlouvy do rukou 
�vamberk��

k Plášťovému mostu, tyčícímu se vysoko 
nad městem a spojujícímu Horní hrad se 
zahradou. Dvoupatrový zděný most se stavěl 
asi 70 let od konce 17. století do poloviny 
18. století. Dostanete se po něm na páté 
zámecké nádvoří a k zámeckému divadlu. 
Barokní divadlo bylo postaveno koncem 
17. století a zachoval se v něm nejenom 
dobový interiér, ale také kulisy, kostýmy 
a archiv. Jedná se o nejstarší zachovalé 
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barokní divadlo u nás, jehož dnešní stav 
pochází z úpravy provedené v roce 1766. 
Podobné zámecké divadlo se zachovalo 
v Litomyšli, to je ale asi o 30 let mladší.

Na divadlo navazuje zámecká barokní 
zahrada, která v dnešní podobě vznikla 
za Eggenberků koncem 17. století. Jedná se 
o zahradu o rozměrech 150 × 750 metrů, 
která dělá starosti dnešním městským 
„konšelům“. Důvodem je zdejší otáčivé 
hlediště, které na úředníky organizace 
UNESCO působí jako červená barva 
na býka. Divadlo, které se od svého vzniku 
v roce 1958 stalo kultovní jihočeskou 
divadelní scénou, každoročně přitahuje 
desetitisíce návštěvníků. Vše začalo v roce 
1958 malou točnou, která byla na rozdíl 
od té dnešní poháněná lidskou silou 
a měla kapacitu 60 míst. Dnes tady stojí 
točna elektrická s kapacitou 644 míst. 
V minulosti se tady uváděla převážně česká 
klasika, dnes zde na trávníku mezi letitými 
stromy můžete z otáčejícího se hlediště 
spatřit také operní představení.

Když se po prohlídce zámku vrátíte 
na první nádvoří a dáte se opět ulicí Latrán 
směrem doprava, dostanete se po pár 
metrech na dřevěný Lazebnický most. 
Na druhé straně řeky se nachází centrum 
města s hlavním náměstím.

Na druhé straně Vltavy bylo na zelené 
louce někdy před rokem 1274 založeno 
město. První zmínka o městě, přesněji 
o rychtáři města, pochází právě 
z uvedeného roku. Na náměstí stojí 
mariánský sloup z roku 1716. Domy 
lemující náměstí jsou většinou gotického 
původu s renesančními a barokními 
fasádami. Jedna z nejhezčích renesančních 
fasád zdobí bílou budovu radnice. 
Z rohu náměstí vybíhají čtyři ulice ústící 
do okružní ulice vedoucí kolem náměstí. 
Pátá ulice vybíhající z náměstí se jmenuje 
Horní a vede kolem gotického kostela 
sv. Víta k někdejšímu jezuitskému semináři.

Gotický kostel sv. Víta stojí na vysokém 
ostrohu vysoko nad vodami řeky 
Vltavy a tvoří jakýsi protiklad 
českokrumlovskému zámku. Byl postaven 
ve 14.–15. století a v osmdesátých letech 
16. století v něm byla vybudována hrobka 
pro manželku Viléma z Rožmberka Annu 
Marii Rožmberskou z Bádenu. V roce 
1592 byl do hrobky uložen také Vilém 
z Rožmberka. Těla obou tady spočívala 
v cínových rakvích až do roku 1783, kdy 

Staré město
Kostel sv. Víta
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se církev de�nitivně rozhodla náhrobek 
odstranit. Náhrobek vadil jezuitům, 
kterým dal kostel sv. Víta do správy právě 
Vilém z Rožmberka. Náhrobek jim byl 
trnem v oku i před tímto datem. Prý byl 
blízko oltáře a bránil věřícím při pohledu 
na něj. Jezuité ale naráželi na nesouhlas 
majitelů panství. Tentokrát však majitel 
souhlasil, a tak byla část náhrobku 
nacházející se na úrovni podlahy katedrály 
odstraněna. To ale nestačilo, a tak jezuité 
otevřeli také podzemní kryptu, kde objevili 
cínové rakve Viléma a jeho manželky. 
Rakve byly otevřeny, těla přemístěna 
do dřevěných rakví, vrácena do hrobky 
a cín z rakví o váze přibližně 500 kg 
byl v dražbě prodán. A zbyly ještě dvě 
náhrobní mramorové desky. Co s nimi? 
Kupec zřejmě nebyl, a tak byly vsazeny 
do zdi kaple sv. Jana Nepomuckého, 
kde jsou dodnes. To bylo „poděkování“ 

jezuitského řádu za to, že je vladař domu 
rožmberského pozval do Krumlova.

Když se teď vrátíte na Horní ulici 
a budete pokračovat dále, za několik minut 
dorazíte k jezuitskému semináři ze 16. století, 
který dnes slouží jako hotel. Naproti hotelu 
je v budově bývalého jezuitského semináře 
postaveného v polovině 17. století – jedná se 
o nejstarší barokní budovu města – umístěno 
regionální muzeum s expozicí věnovanou 
dějinám města a okolí.

Vítkovci

��t��v�i ��li st�r�� čes��� r��e�� �e��� 
���n� �e ��v�zen� �����t����� z��rči�e� 
�en ze��el v�r��e �������p��le le�en�� 
r�z�ělil sv�� ���ete� �ezi sv��� pět 
s�n�� �te�� se st�li z��l���teli �l�vn��� 
pěti r���v��� lini�� �ist�ri��� �e ��l��ená 
e�isten�e p������ čt�� s�n�� ten pát� 
��l pr� lev���če�� ���pát�� r���v�� 
linii �s�� �nes �zn�č�váni páni ze��trá�e� 
r���vá linie� �terá se ���ělil� ���pán� 
z���in��i���v�� �r���e� ��t� linie ��vá 
ně��� �zn�č�v�ná t��� ���� páni ze��trá�e 
����ezi��v�� �st�� �áni z��st� �ěli v�er�� 
čern�� r��i ve�zl�t�� p�li� ���le� n����p� 
ná� pr�zr���� �e �e�n�tlivá p�nstv� 
t���t� r��� se r�zpr�st�r�l� n���ze�� 
s�������� ����es���� �r��l�v� �� p���r�� 
��n��te�n ���elč n��čes�����r�vs��� 
p��ez�� ��ěre� n��sever se p�nstv� pán� 

z����e� ��� �s�� ��t��v�i ně��� �zn�č�váni� 
tá�l� �� ���ne�n��� �ěst� �e�le���rči�e 
���ilič�n�� le������ n��ně��e��� ��t��� 
�ne�n� �l�vn� silni�i� �terá sp����e �i� �e�� 
z��r����� ��sle�n�� vlá��e� pán� z����e 
��l �etr ���� �ter� ze��el v�r��e �����
Páni z Rožmberka�� er��  pětilistá červená 
r��e v�st���rn�� p�li� v���eli v�r��e ����
Páni z (Jindřichova) Hradce�� er��  
pětilistá zl�tá r��e v����r�� p�li� v���eli 
v�r��e ����
Páni z Krumlova�� er��  pětilistá zelená 
r��e v�st���rn�� p�li� v���eli v�r��e ����
Páni z Landštejna a Třeboně�� er��  
st���rná r��e v�červen�� p�li� v���eli 
p�čát�e� ����st�let�
Páni ze Stráže a (Sezimova) Ústí � er��  
���rá �černá� r��e ve�zl�t�� p�li� v���eli 
v�p�l�vině ����st�let�

��stel sv� ��t� se t�č� n�� �lt�v��



20

Holašovice jsou nejlépe zachovalou 
jihočeskou vesnicí s původními 
selskými statky z 18. a 19. století 
postavenými ve stylu tzv. jihočeského 
selského baroka. 

Po tom, co byly v roce 1998 zapsány 
na seznam UNESCO, dostaly se na mapu 
světových turistických atrakcí. Dnes, 
do předtím turisticky nedotknuté vesnice, 
proudí auta i autobusy s návštěvníky 
z celého světa. Ty na několik minut zaplaví 
náves, udělají spoustu fotogra�í a následně 
vyrazí za další atrakcí. A vesnice si žije dále 
svým poklidným životem.

�ola�ov��� � ar��l v�sn���

Důvod zapsání:  �ola�ov��� �sou 
n�o�v��l� u��l�n�m a�za��oval�m 
��l��m v�sn���é l�dové ar���t��tur� 
v�o�last� ���ní�� ����� �t�r� v��la 
v��zn�most �a�o s�ls�é �aro�o�
Rok zapsání:  ����
Poloha:  � ��� ������� � ��� �������� 
���o��s�� �ra�
Nejbližší větší město:  ��s�é 
�udě�ov��� ��� �m v���odním směr�m�
Doprava:  ���v��odně��ím zp�so��m �� 
doprava aut�m� z���s���� �udě�ov��� 
s��s�m dostan�t� po�s�ln��� �� tříd� �íslo ��
Otevírací doba:  volně přístupné
Vstupné:  zdarma
Web:  �����olasov�����u

���o��s�� v�sn��� s�p�vodním� s�ls��m� stat��

Holašovice – areál vesnice
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Holašovice leží asi 15 km západním 
směrem od Českých Budějovic. Jedná 
se o vesnici založenou někdy v průběhu 
13. století. Od roku 1292, kdy ji král 
Václav II. daroval cisterciáckému 
klášteru ve Vyšším Brodě, až do roku 
1848 byla majetkem tohoto kláštera. Její 
jedinečnost spočívá v tom, že si zachovala 
svůj původní půdorys z doby, kdy byla 
založená. Nejvíce je to patrné při pohledu 
na leteckou mapu, na které jsou hezky 
vidět nejenom jednotlivé statky, ale také 
hranice zahrad a polí, které navazovaly 
na vnitřní dvůr statků. Ten byl obklopený 
obytnými a hospodářskými budovami. 
Vesnice má obdélníkový půdorys 
o rozměrech 210 × 70 metrů. Uprostřed 
je rozlehlá náves s rybníčkem a kovárnou, 
okolo je 22 typických jihočeských statků. 
Dojem starobylosti je tady v centru 
vesnice stoprocentní, protože pohled 
na staré domy neruší žádná nová zástavba.

Výraz selské baroko nebo přesněji 
jihočeské selské baroko označující lidovou 
architekturu, která se rozvinula na jihu 

Čech, je tak trochu zavádějící. Označuje 
totiž architektonický styl, který vznikl 
v 19. století, tedy v době, kdy bylo baroko 
již součástí dějin architektury a bylo 
nahrazeno klasicismem. S barokem 
má selské baroko společné jenom 
ornamentální prvky zdobící fasády domů. 
Barevné spirály a další „kudrlinky“ zdobící 
domy statků v jihočeských vesnicích 
tak trochu připomínají kamenné křivky 
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barokních kostelů. Dalším spojitostí 
s barokem je tvar štítů, které připomínají 
fasády barokních kostelů. Domy postavené 
tímto stylem jsou typické zejména pro 
oblast jihočeských Blat, v jejichž jižní 
části se Holašovice nachází. Podobné 
domy tvořící menší či větší komplexy 
najdete také trochu severněji, a to v oblasti 
Soběslavských blat, v okolí Vodňan, 
Prachatic, částečně také kolem Písku, 
Tábora a Třeboně. Podobné domy objevíte 
na jihu Čech v téměř každé vesnici.

Ale pouze v jedné vesnici tvoří 
statky sedláků kompaktní uzavřený 
architektonický celek. V tom je právě 
krása a jedinečnost Holašovic. Další 
vzácností tohoto místa je skutečnost, 
že celá vesnice se zachovala v podobě, 
jakou měla, když tady většina štítů 
a barevných vyzdobených fasád ve druhé 

polovině 19. století vznikla. I když jsou 
některé domy mladší, jejich dnešní styl 
odpovídá stylu, který byl běžný v době, 
kdy tady selské baroko ve druhé polovině 
19. století vzkvétalo.

Typický jihočeský statek se skládá 
ze dvou budov spojených zdí s bránou 
uprostřed. Jedna budova byla obytnou 
budovou, druhá většinou špýcharem. 
Za bránou se nachází vnitřní dvůr 
s hospodářskými budovami, který je 
vzadu většinou uzavřen stodolou. Štíty 
domů mají trojúhelníkový tvar a svou 
podobou připomínají barokní kostely. 
Štíty mají v podstatě dvě podoby. Prvním 
typem štítu je štít, který má do oblouku 
vykrojené boční hrany a připomíná čelní 

Jihočeský statek



fasádu kostela sv. Mikuláše na Malé Straně 
v Praze. Statků s tímto typem štítu na obou 
domech patřících k jednomu statku je 
v Holašovicích relativně málo. Jedná se 
pouze o statky s číslem 3, 4, 5, 7, 9, 17, 
přičemž některé z nich mají tento typ štítu 
pouze na jednom z domů. Podstatně více 
je statků se štítem druhého typu. Druhá 
podoba přísně dodržuje tvar trojúhelníku, 
tak jak ho můžeme pozorovat v horní 
části fasády kostela sv. Mikuláše v Českých 
Budějovicích a na řadě dalších barokních 
kostelů.

Fasády a štíty domů jsou bohatě 
zdobeny barevnými reliéfy s různými 
motivy. Vypadají přesně jako ve druhé 
polovině 19. století, kdy byly přestavěny 
ve stylu selského baroka.

Severně od Holašovic, mezi Netolicemi 
a Hlubokou nad Vltavou, se nachází 
Hlubocká blata, krajina protkaná sítí 
menších i větších rybníků. Ve vesnicích, 
jako jsou Plástovice, Bavorovice, 
Opatovice, Pištín, Malé Chrášťany, Česká 
Lhota, Munice, Vlhlavy a Zbudov, se 
zachovala celá řada vesnických statků 
postavených ve stylu jihočeského selského 
baroka. Hodně statků se nachází zejména 
v Plástovicích, které se mohou pochlubit 
hezkou velkou návsí.

Malé Chrášťany zase vypadají jako 
typická česká vesnice, jak je známe 
z obrázků Josefa Lady. Hezká malá 
náves obklopená starými statky, s kaplí 
uprostřed a staleté lípy kolem. A v zimě je 
to vše zasypané sněhem. Prostě pohádka! 
Typickým architektonickým prvkem 
všech statků jsou jejich nádherné štíty 
bohatě zdobené ornamenty. Štíty mají 
podobu trojúhelníku s rovnými stranami 

nebo lehce do oblouku vykrojeného 
trojúhelníku s bílým lemováním. Pokud 
se budete chtít přenést do doby, kdy tyto 
hezké domy vznikaly, přečtěte si román 
Karla Klostermanna „Mlhy na Blatech“, 
který takto popisuje život vesnic na blatech 
v 70. a 80. letech 19. století:  „Kraj rovný 
jako stůl, vyplněný bohatými, žírnými 
lány, posetý nesčíslnými velkými i malými 
rybníky, pánev jakási, zalitá v dávnověku 
vodou, která tu tvořila, jak se zdá, obrovské 
jezero, z něhož tu a tam ostrůvek vystupoval 
a jehož břehy na severu a jihu sotva 
stanoviti lze…“

Okolí Holašovic


