
Hluboká nad Vltavou kastélya
GPS: 49.051097 , 14.441564 (Központi parkoló = 49.051230 , 14.432856)
A parkolótól gyalog kb 500 méter dombnak felfelé, vagy kisbusz 50 CzK/személy), visszafelé már 
kényelmesen le lehet sétálni a parkolóba, de láttuk, hogy hintóval is fel lehet utazni.
http://www.zamek-hluboka.eu/en/
373 41 Hluboká nad Vltavou 
E-mail: hluboka@budejovice.npu.cz 
Tel: +420 387 965 526
http://hu.marys.eu/csehorszag/hluboka-nad-vltavou/

A város mintegy 10 km-re fekszik České Budějovicetől. 
A város híres, fesztiváljairól és kiállításairól, de leginkább 
a gyönyörű neogótikus kastélyáról híres, amely egy nagy 
angolparkban található. Hluboká kastélyt tavak és erdők 
(vadász kastélyokkal) veszik körül. 
A kastély, amely egy impozáns környezetben, az 
angolpark közepén fekszik, gótikus eredetű, de az eredeti 
szépsége csak rajzokban és metszetekben maradt fenn.

A XVIII. század elején úri vadász kastéllyá alakították át, 
amelynek tulajdonosai, a Schwarzenberg hercegek 1840 és 
1871 között angol gótikus stílusban, a windsori  kastély 

mintájára, Tudor-stílusú neogótikus kastéllyá építtették át. 
A kastély 140 gazdagon berendezett szobával és 11 toronnyal büszkélkedik. A kastély esküvők és 
egyéb rendezvények közkedvelt helyévé vált az évek során.

A kastély közelében több kulturális és sportprogram 
várja az érdeklődőket. 

Az idegenvezetők külön figyelmet szentelnek a 
színházra, az ebédlőteremre, a télikertre, a 
kápolnára, és a lovardára, amelyek a többi 

látványosságok 
közül is 
kiemelkednek.

A vadász 
hagyományokat 
a későbbi korok, kevésbé nagyszabású vezetői is folytatták: 
az épület 1939 és 1945 között ugyanis Göring vadász 
kastélya volt.

Kastély belső ismertetése.
A Schwarzenbeg hercegek közel háromszáz évig éltek itt, és  ez idő alatt felhalmozott használati 
tárgyak, csaknem érintetlenül a helyükön maradtak és ma is megtekinthetők.
Belépünk a hatalmas bejárati csarnokba, mint a fejedelmi Schwarzenberg család vendégei. A terem 
berendezése emléket állít az ősi eredetű a családnak, ami a 12. századra nyúlik vissza.  A kastély 
mint egy fejedelmi lakóhely volt berendezve, elsősorban ősszel használták, a vadászati idényben.  
Kiemelkednek a  gyűjtemények közül a fal szőnyegek és kárpitok, ezek európai szinten is 
különösen értékesek, ugyanígy a szobák  bútorai is értékesek.

Az emeleten először Eleonore hercegnő privát szobáit tekinthetik meg, aki saját maga volt a belső 
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terek kialakítási tervezője. A gyönyörű és energikus Eleonore Liechtenstein (1812-1873) hercegnő 
kiemelkedő személyiségek közé tartozott, követte a divatot, újdonságokat hozott a belső 
berendezésbe.
A termek  intarziás több fajta fából készített parkettával-, a fa lambériák gazdagon vésett 
elemekkel-, és díszített mennyezettel vannak burkolva. A kazettás mennyezetekbe aranyozott bőrt, 
vásznat és aranyozott  gipszet használtak a szalonokban és a sokszögű toronyban.  Az aranyozással 
dekorált festett virágok, Glasser bécsi festő munkái.  Miután látták a hálószobát, az öltözőt, 
következnek a kastély egyéb helységei, a Morning Szalon, ami Schwarzenbergs család őseinek 
képgalériáját mutatja be.
A Nagy étkező mellett található a Golden Hall.  Ez neoreneszánsz stílusban volt berendezve, 17. 
századi flamand falikárpit gyűjteménye 
Példabeszédeket ábrázolnak, a 16. századi keleti 
szőnyeg  buddhista szimbólumokkal díszített, az 
úgynevezett "chintamani", egyedi tárgy a maga 
nemében a világon.
A könyvtár a legnagyobb terem, amelyet 
korábban nagyteremként használtak a barokk 
kastélyban,   12.000 kötetet tartalmaz.  A 
könyvtárból a folyosó végén találjuk a kápolnát, 
e mögött a színház termet, majd egy óriási 
fegyvergyűjteményt nézhet meg a látogató. A 
falakon a 16.századból származó csempék 
vannak, melyek a közeli reneszánsz Kratochvíle 
villából kerültek ide, annak újjáépítése során. 

A kastély látogatás a Vörös-toronyban fejeződik be, ahol a kastély eredeti fegyvertára volt, innen 
lépcsőn a télikertbe jutunk.

Švejk Étterem, Čsl. armády 26, Hluboká nad Vlt.
A kastély szomszédságában található tipikus cseh étterem. A 
barátságos hangulatú étterem cseh specialitásokkal és nemzetközi 
ételekkel várja vendégeit.

Dél-Bohémia Galéria
A galériában a dél-bohémiai gótikus művészeti alkotások mellett egy gyűjteményt is 
megtekinthetnek az oda látogatók a XVI-XIX. századi cseh és európai művekből, amely magában 
foglal egy egyedülálló dán festmény kiállítást. 

Ohrada Kastély (ez itt csak utalás, részletesen, külön lapon!)
Az Ohrada kastély Hluboká városától mindössze 2 km távolságra található. Eredetileg vadász 
kastélynak épült és különböző vadász fesztiváloknak adott otthont. Jelenleg erdei- és vadász-
múzeum üzemel (a világon az egyik legrégebbi) benne.
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Hluboká nad Vitavou a Bodéjovicei-medence peremén, mocsaras tóvidéken, 380 m magasságban 
fekvő, 3500 lakosú városka. Észak és kelet felől erdő szegélyezi. Európai hírű nevezetessége a 
Moldva egyik kanyarulata fölötti sziklás terepen, a 83 m magasságban épült nagyméretű várkastély, 
Hluboká vára, amely hercegi tulajdonosainak annaleseiben Frauenberg néven is szerepel. A vár 
alapjai gótikusak, a XIII. századból valók, a középkorban ennek is a Fosenbergek voltak 
tulajdonosai. A Schwarzenberg hercegek 1840 és 1871 között a bécsi műépítész, Franz Beer tervei 
szerint, az angliai Windsor-kastély mintájára, romantikus gótikus Tudor-stílusban építették át, s ma 
egyik, kívül-belül legpompázatosabb várkastélya a Cseh Köztársaságnak. Képgyűjteménye a prágai 
Nemzeti Galériával vetekszik. A Schwarzenbergek a legnagyobb pompával, fényűzéssel 
rendeztették be a várkastélyt, egyéb kastélyaikból is ide gyűjtötték az értékeket. Hlubokán minden 
megmaradt, és múzeumi gyűjteményként ma is látható. A gyűjtemény állami letétekkel még 
szaporodott is.

A hatalmas Tudor-kastély termeinek alapos megtekintésére alig elegendő egy nap. 144 szobája, 
terme van tele különböző korú képekkel, portrékkal, szobrokkal, bútorokkal, porcelánokkal, 
fegyverekkel, vadász trófeákkal, a Schwarzenberg tábornokok hadi szerzeményeivel, gótikus, 
reneszánsz, barokk műkincsekkel, gobelinekkel. A kastély 1664-től kezdve csaknem 300 éven át 
család tulajdonban volt. Van a kastélyban kápolna és színházerem is. A lovarda  s a télikert 
épületében 1956 óta egy újabb, igen gazdag állami képgyűjtemény is látható. A gyűjteményt az 
egyik leghíresebb cseh festőről, Mikolás Alesről (1852-1913) nevezték el. A világhírű Galériában 
dél-csehországi képzőművészek alkotásait őrzik, időrendben a gótikus korától kezdve mindmáig.

Hlubokától 2 km-re délkeletnek terül el az 522 hektáros – csaknem 750 holdas – Bezdrev tó, gátján 
öreg tölgyfasorral, partján strandfürdővel, táborhellyel, csónakkölcsönzővel. Dél szegletében áll az 
Ohrada (Palánk) nevű barokk vadász kastély (1718). A kastélyban vadászati, erdészeti, halászati 
múzeum tekinthető meg. A Bezdrev a környék legnagyobb halastava, a Moldva egy csatornája 
táplálja.

Azokat a tavacskákat azonban, amelyeket nem táplál folyóvíz – és ilyenek százával vannak - 
„mennyei tavaknak” hívja nép, mert csak az ég csatornája öntözi őket. Egy ilyen tó van Hlubokától 
északra, 2 km-nyire is a Krivonoska partján. Kempingjében többek között 600 literes 
söröshordókban is lakhat a vendég. 
Hlubokától szintén északra – a Ohrada kastély parkján kívül – hatalmas vadaskertben sétálhatunk, 
ha nem félünk a szarvastól, őztől, muflontól, dámvadtól, s persze, a vaddisznótól.

Vezetési típusok Felnőtt Nyugdíjas
Kastély termek és szobák – A – (10-30 perc) 150 CzK 100 CzK
Privát apartmanok – B – (60 perc) 140 CzK 100 CzK
Konyha – C – (30-60 perc)   90 CzK   70 CzK
Kastély torony (vezetés nélkül szabadon)   40 CzK   25 CzK

Az egyes vezetések között akár több óra is lehet!



Kastély termek és szobák - A útvonal

Privát apartmanok – B útvonal (csak szombat, vasárnap,

Konyha (csak szombat, vasárnap

Torony – csak szombat, vasárnap (vezetés nélkül 245 lépcső)
Kastély park – egész nap nyitva, vezetés nélkül díjmentes


