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KRAJINA SE PŘEDSTAVUJE

Kdo z Čechů, ale i z mnoha zahraničních hostů, by neznal Tře-
boň a okolí? A kdo z Jihočechů by neměl rád tento kout své vlas-
ti? Malebná krajina se svými rozlehlými lesy a se svými stovkami 
rybníků, z nichž některé patří k největším u nás, okouzlila nejed-
nu romantickou duši a ovlivnila nejednoho básníka, spisovatele či 
malíře. Komu by se nelíbily upravené vesnice a vesničky či odleh-
lejší samoty, s nimiž se zde setkáváme? To všechno neodmyslitelně 
patří k Třeboňsku a je to většinou to první, co si člověk v souvislos-
ti s touto oblastí vybaví. Samozřejmě nelze opomenout zdejší láz-
ně, občas pozapomenutá poutní místa a několik starobylých měs-
teček, která rovněž vhodně doplňují ráz třeboňské krajiny. Zde se 
zájemce nemusí zastavit jen v turisty oblíbené Třeboni se spoustou 
historických památek, ale může obdivovat i poklidný Chlum, zva-
ný dříve též Chlumec, či se může vydat na sever a poznat Lomnici, 
sevřenou velkými rybničními plochami, anebo o kus dál ležící Kar-
dašovu Řečici. Na pomezí Třeboňska a Jindřichohradecka, někde 
tam, kde se dosud rovinatá krajina začíná mírně vlnit, nalezneme 
také půvabné městečko Stráž se zámkem a jeho zdaleka viditelnou 
mohutnou věží, které jistě rovněž stojí za naši návštěvu. Ve výčtu 
půvabů a kouzel Třeboňska by se dalo pokračovat, a proto pojďme 
a přibližme si některá z těchto zajímavých míst blíže, na stránkách 
této knihy, jež se vám, milí čtenáři, právě dostala do rukou.

Autor, 24. V. 2007
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OD TŘEBONĚ K LOMNICI

spolí

Nadmořská výška: 445 metrů nad mořem, rozloha přilehlého katast-
rálního území: 607 hektarů, současná správní příslušnost: nyní osa-
da obce Libín, počet domů a obyvatel v roce 1840 – 30 domů, 180 
obyvatel, počet domů a obyvatel v roce 1930 – 37 domů, 182 obyva-
tel, samoty patřící k obci – Spolský mlýn, Odměny.

Spolí příslušelo odnepaměti k třeboňskému panství. Poprvé se 
v historii objevuje v roce 1371 („in villa Spole“), následně hned roku 
1379 („Spole“) a v roce 1390 („villa Nawspoly“). Neobvyklé pojmeno-
vání Spolí povstalo od tvaru „s polu“, což značí z poloviny, slovo 
spolje lze vysvětlit jako spolné, resp. společné. Postupně Rožmber-
kové předávali ves augustiniánskému klášteru v Třeboni, až náleželo 
celé Spolí církevní vrchnosti. Po zrušení kláštera patřilo Spolí opět 
v letech 1567–1631 k třeboňskému panství. Když došlo k obnovení 
kláštera, ze Spolí se zase stala klášterní ves. Za třicetileté války potkal 
vesnici o něco příznivější osud ve srovnání s jinými lidskými sídly 
v oblasti. V roce 1787 změnilo Spolí vrchnost. Kníže Schwarzenberg 
koupil v dražbě zrušený třeboňský klášter a celý jeho majetek přivtě-
lil včetně Spolí ke svému fideikomisnímu panství Třeboň. Roku 1790 
se poddaní vykoupili ze závazků k vrchnosti částkou 348 zlatých 35 
krejcarů. Nadále však zdejší sedláci museli robotovat s potahy 82 dní 
v roce a ručně 261 dní. Kromě toho spolští chalupníci byli povinni 
vypomáhat 205 dní v roce při schwarzenberském dvoře Dvorce. 

Za pozornost návštěvníků určitě stojí drobná zvonička se špiča-
tou střechou na návsi. Nelze opomenout Spolský rybník, jenž měří 
124 hektarů. Leží na libínském, a nikoliv spolském katastru. Jedná se 
o jednu z nejstarších vodních nádrží na Třeboňsku. Připomíná se již Mapa I.
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v roce 1377, proslulý rybníkář Jakub Krčín ji v roce 1574 ještě zvětšil. 
V 19. století se u Spolí rovněž dobývala železná ruda pro železárny 
ve Františkově na chlumeckém panství. Živnosti (1939) – hostince 
Anna Suchomelová, Jan Mašek, kolář Tomáš Čada, kovář Josef Lud-
vík, krejčí Jan Vlášek, mlynář Jan Veselý, trafika Jan Vlášek.

domanín

452 m n. m., 1.242 ha, nyní obec, 1840 – 41 domů, 334 obyvatel, 1930 
– 70 domů, 367 obyvatel, samoty – U Brejchy, U hrobky, U Lenců, 
U svatého Jiljí, Vrchy.

První zmínka o vesnici pochází z roku 1367, ves je však staršího 
původu. Název pochází nejspíše od osobního jména Doman. Ve výše 
zmíněném roce prodal rytíř Frank ze Zalin (Franco de Zelynie) dvůr 
se vsí bratřím Rožmberkům. V roce 1376 přikázali, aby byl zvýšen 
počet mnichů v novém třeboňském klášteře a k jejich vydržování  

Spolí.

Mapa II., od Třeboně k Lomnici.
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určili vesnice Dunajovice, Domanín, díly ve Dvorci, Hrachovišti 
a Opatovicích a jisté další dědiny. V držení Domanína se následně 
připomínají Jan Podlavička z Domanína a Lhoty, potom Petr z Miletí-
na. V pozdějších letech ovšem držel Domanín jednoznačně třeboň-
ský klášter, až do doby, kdy ho v roce 1566 zrušil Vilém z Rožmberka. 
Za třicetileté války ves značně utrpěla průtahy vojsk, všech 22 used-
lostí zůstalo pustých. Domanín přešel opět pod klášter. Po zrušení 
řádu a jeho kláštera přešel Domanín definitivně koncem 18. století 
k třeboňskému panství. 

Zdejší škola vznikla v roce 1867, ale již řadu let předtím se vyučo-
valo v jednom domku koupeném obcí. V roce 1896 tady byl založen 
sbor dobrovolných hasičů. Z Domanína pocházeli předkové poz-
dějšího levicového brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka 
de Oliveira. Úřad prezidenta vykonával v letech 1956–1961 a založil 

ultramoderní brazilské hlavní město Brasília, ležící v centru rozleh-
lé jihoamerické země. Živnosti (1939) – hostince Marie Dušková, 
Roza Šimánková, kovář Jan Vondrák, krejčí Josef Leština, obchod 
smíšeným zbožím František Trnka, trafika Marie Lerchová, velko-
statkář František Šíp. 

Na domanínském katastru stojí kostel svatého Jiljí, zmiňovaný 
poprvé roku 1515. V roce 1574 byl rozšířen a roku 1776 přibyla věž. 
V letech 1784–1876 sloužil kostel zároveň jako hrobka členů knížecí 
rodiny Schwarzenbergů. Během bouřlivého roku 1848 odtud někdo 
ukradl stříbrné zvony. Později nahradila starý kostel svatého Jiljí 
novogotická knížecí hrobka, jejíž osmiboká kaple byla zasvěcena 
Božímu Vykupiteli. Byla vybudována v letech 1875–1877 podle plá-
nů architektů J. Schmidta a D. Deworetzkého. Nejcennější z vyba-
vení je Trippelův mramorový sarkofág z roku 1793. Z pochovaných 
příslušníků nejbohatší české šlechtické rodiny můžeme uvést napří-
klad knížete Jana (†1789), kněžnu Paulinu, nadanou malířku, která 
uhořela na plese v Paříži (†1810), knížete Josefa (†1833), knížete Feli-
xe, rakouského ministerského předsedu (†1852), knížete Jana Adol-
fa II., rakouského diplomata (†1888) a další. Celkem zde odpočívá 
přes dvě desítky Schwarzenbergů.

Domanínská návesní kaple byla vystavěna ve dvacátých letech 20. 
století podle vzoru řecko-katolické kaple na území Podkarpatí. Stav-
bu zaplatilo československé ministerstvo školství a národní osvěty 
jako náhradu za zdejší cenný gotický obraz Kladení Krista do hrobu 
ze 14. století. Domanínská obec drahocennou památku raději věno-
vala státu, poněvadž se obávala možného odcizení. Jeho kopie zdo-
bí oltář moderní domanínské kaple.

Nedaleký Opatovický rybník (160 ha) vybudoval třeboňský fiš-
mistr Josef Štěpánek Netolický a roku 1574 ho upravil regent Jakub 
Krčín z Jelčan. Na hrázi rostou duby staré 200–300 let, podél hrá-
ze probíhá Zlatá stoka.

Dvůr Vrchy (německy Berghof) nebyl panstvím nikdy pronajat 
a stále byl obhospodařován ve vlastní režii. Původně malý dvůr se 
připomíná roku 1590 ve zprávě hejtmana Václava Špulíře z Jiter. Roz-
šíření se dočkal za Viléma z Rožmberka, v roce 1681 byl vystavěn 
z kamene a po požáru (1730) zmodernizován. Rovněž byl nazýván 
Horec a za Schwarzenbergů činila jeho výměra 287 hektarů.

Domanín.
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branná

442 m n. m., 1.563 ha, nyní osada obce Třeboň, 1840 – 53 domů, 446 
obyvatel, 1930 – 82 domů, 486 obyvatel, samoty – Obora, Prátr.

První zmínka o ní („Brana“) je v listině ze dne 23. září 1366 při 
prodeji třeboňského zboží Janem z Landštejna. Polovina vsi náležela 
tehdy vladycké rodině z Branné. Další zpráva pochází z roku 1370 
(„in Branna“). Později odváděli vesničané platy třeboňskému klášte-
ru. Název vesnice získala pravděpodobně podle potoka, který tudy 
protéká. Místní jméno Branná je odvozeno nejspíše od slova „bra-
ně“. Braně zabraňovaly tomu, aby neodplouvaly proti proudu ryby 
z rybníka. 

Traduje se, že se v okolí obce kdysi těžilo stříbro. Branná je zmi-
ňována také v souvislosti s pohraničními potyčkami s vojsky rakous-
kých pánů v roce 1476. Tehdy totiž Rakušané zajali jakéhosi Kuchtu 
pocházejícího z Branné. Nedaleký dvůr Obora (německy Thier-
garten) existoval již v roce 1366, protože ho mělnický probošt Jan 
z Landštejna prodal i s okolními vesnicemi Rožmberkům. Z roku 
1495 víme o existenci dvou větších rybníků v okolí Branné. Jedna-
lo se o Rudu (72 ha), který zřídil třeboňský rybníkář Josef Štěpánek 
Netolický. Název Ruda pramení ze skutečnosti, že se zde ve středo-
věku těžila ruda. V roce 1508 byl rybník Ruda ještě rozšířen. Dále se 
prameny zmiňují o Jamském rybníku (44 ha). Brannou těžce pozna-
menala třicetiletá válka. Po válce zde zůstal jeden usedlík z někdej-
ších třiatřiceti. Branná trpěla také za vleklých napoleonských válek, 
neboť se v ní několikrát (1792, 1797 ad.) ubytovali vojáci.

Obec si v roce 1813 postavila jednoduchou školu, ale víme, že 
již o čtyři roky dříve sem do vsi docházel učitel. Nová školní budo-
va vznikla roku 1884. Stavbu zdejší mešní kaple Nanebevzetí Panny 
Marie financovala v roce 1851 obec. V 19. a 20. století se těšil znač-
né oblibě výletní hostinec Prátr. Živnosti (1939) – hostince Václav 
Buman, Josef Hlaváč, Josef Petřík a „Stromovka“, kapelníci Antonín 
Špika, Jan Velser, kolář Jan Vrchota, kovář František Cepák, obchod 
s ovocem a zeleninou Oskar Hambek, řezník Josef Petřík, obchod 
smíšeným zbožím Josef Müller, tesaři František Hadač, Václav Jirá-
ček, Jan Staněk, trafika Tomáš Vrchota, truhlář Karel Sírek.

V lesích mezi Brannou a Herdou, již na sousedním majdalenském 
katastru, stojí rozvaliny lesní kaple svaté Barbory. Už v 15. století 
tady žil poustevník, jenž sbíral od štědrých poutníků dary na posta-
vení kostela. Ten skutečně vznikl v letech 1495–1498. V roce 1527 
si stěžoval třeboňský hejtman Jan Cinišpán z Heršláku, „že u sva-
té Panny Barbory při tom kostelíku v lese zdržuje se poustevník vyznání 
víry pod obojí, který katolíky a víru jejich tupí a lid jen šálí“. Později tu 
bohoslužby konali faráři z Lutové, pak na čas ze Suchdola. Kostelík 
trpěl častými požáry, až ho v roce 1714 nechala znovu postavit kněž-
na Eleonora ze Schwarzenbergu. V rámci reforem císaře Josefa II. 
byl kostel roku 1786 zrušen a zařízení přeneseno do Třeboně, Jílovic 
a Bošilce. Díky neopatrnosti zdržujících se zde šindelářů shořel roku 
1810 kostelní krov, plechem krytá věž i vedlejší stavení. V roce 1834 
vznikla na místě kostela kaple, opodál zřídila vrchnost dvě hájov-
ny. Dva kilometry severně od svaté Barbory byl v roce 1919 postaven 
pomník svatého Huberta. 

Branná.
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třeboň

Alternativní název místa: Wittingau, 434 m n. m., 2.397 ha, nyní měs-
to, 1840 – 292 domů, 3.319 obyvatel, 1930 – 664 domů, 4.838 obyva-
tel, samoty – Borkovna, Obecní mlýn, Opatovický mlýn, Na hrádeč-
ku, Na kopečku, Pod kopečkem, U sv. Petra a Pavla, Svatý Vít.

Původní osada Třeboň vznikla v nehostinném a těžko prostup-
ném pomezním hvozdu. Po roce 1185 daroval Vítek z Prčice anebo 
jeho syn jižní část Třeboňska rakouskému klášteru ve Zwettlu. Již 
určitou dobu na západ od řeky Lužnice držel rozlehlé území. Obje-
vuje se termín Wittigenowe – Vítkův luh, Vítkova mokřina (1240). 
Také blízko pozdější Třeboně existovala ves Opatovice, prý dostala 
název podle opata kláštera ve Zwettlu coby dávného vlastníka. Český 
název Třeboň byl odvozen nejspíše od slovesa tříbiti. Znamená tedy 
„místo lesa, křoví, pařezů, kořenů, jam a mlak zbavené, od nich vyčištěné, 
k osívání a bydlení upravené“. V polovině 13. století koupili teritorium 
bratři Pelhřim („Pilgerimi de Witigenowe“) a Ojíř, synové Vítka mlad-
šího, a brzy se začali psát z Třeboně, rovněž ze Svin nebo z Lomni-
ce. Později přešla Třeboň, která se brzy vyvinula v opevněné měs-
tečko, dědictvím na Vítka z Landštejna (†1316). Začala také užívat 
landštejnský znak – stříbrnou růži v červeném poli.

Již roku 1280 měla farní kostel svatého Jiljí. V roce 1362 prodal půl 
Třeboně Litolt z Landštejna Rožmberkům. Dne 23. září 1366 koupili 
bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka druhou polovinu měs-
ta („Trziebon“) a půlky vesnic Břilic, Branné a Lubně (sic!), dále celé 
vsi Hrachoviště, Kramolín a Jílovice. Třeboň za pánů z Růže dosáhla 
značného rozmachu. Podle urbáře z roku 1379 zabírala scelená Tře-
boň sedmnáct a půl lánu, bylo zde mimo jiné sedmdesát pět used-
lostí, vně města šest stavení, dvoje lázně, masné krámy a pivovar. 
Významná byla pro město výsada z roku 1376 – tzv. právo královské 
– nárok na odúmrť a možnost odvolání z rozsudku městského sou-
du. Již v roce 1385 se zmiňuje rychtář v čele městské správy. Postup-
ně jeho úřad ztrácel význam a koncem 18. století zanikl. Hlavní pra-
vomoc náležela radě dvanácti přísežných konšelů, první z nich se 
nazýval primátor. Radě předsedal purkmistr, od 14. století reprezen-
tant města. Důležitým počinem bylo založení kláštera augustiniá-

nů roku 1367. Do nového kláštera byli posláni tři bratři z Roudnice. 
Klášter si zvolil nového probošta a brzy získal i vlastní statky v oko-
lí. V roce 1380 byl přilehlý klášterní kostel svatého Jiljí dokončen až 
po klenbu, existovaly oltáře svaté Magdaleny a svatého Augustina. 
Založení kláštera dokládal také latinský nápis v kostele: „Anno domi-
ni millesimo trecentesimo sexagesimo septimo VIII. kal. Junii fundatum 
est monasterium canonicorum regularium ordinis s. Augustini in Trzebon 
alias Witignaw per nobiles dominos dominos de Rosenberg Jodocum, Pet-
rum, Vlricum et Joannem fratres germanos, primos et principales ipsius 
monasterii fundatores.“

Útrap válek si Třeboň s okolím užila za sporů Jindřicha z Rožm-
berka s králem (1395). Značné škody na okolních rybnících způsobi-
li ve třicátých letech 15. století husité. Jinak ale díky močálům a hra-
dbám Třeboň jejich útokům odolala. Také za vlády Jiřího z Poděbrad 
se Třeboňsko nevyhnulo pobytu vojáků.

Město značně ožilo poté, co sem z Krumlova přesídlil v roce 1602 
rožmberský vladař Petr Vok se svým dvorem. Vypůjčíme si dobo-
vou vzpomínku: „Petr Vok byl povahy veselé, rád míval hosty a také prý 
se časem u některého souseda ohlásil na návštěvu a večeři, ovšem že dal 
napřed jídla a nápoje v hojnosti tam dopraviti. Také masopustní mumraje  

Třeboň, Schwarzenberský pivovar.
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si dával před okny svého zámku pořádati.“ Už dříve, v roce 1479, si zvo-
lil Třeboň za své trvalé sídlo jeden z rožmberských vladařů – Vok 
z Rožmberka (†1505), za něhož došlo k radikální přestavbě hra-
du a vznikla díky Josefu Štěpánkovi Netolickému Zlatá stoka, kte-
rá zajišťuje vodu celé třeboňské rybniční soustavě. Za Petra Voka 
z Rožmberka zaznamenala zámecká rezidence řadu dalších proni-
kavých změn. Již předtím, za Viléma z Rožmberka, začalo vznikat 
Břilické předměstí.

Když vymřeli Rožmberkové, převzali celé panství roku 1611 Švam-
berkové a po konfiskaci jejich majetku za přímou účast na stavov-
ském povstání v roce 1621 sám panovník, císař Ferdinand II. Bylo tře-
ba ovšem město Třeboň pro císaře získat, neboť se nalézalo v rukou 
stavovské posádky. Velel jí Angličan John Syton, jenž proslul drsným 
vymáháním peněz a rozličných dávek u měšťanů – „…jestliže v půl 

druhý hodině na konec 4.000 zlatých neopatříme, jsou vojáci pozdviženi, 
že se do domů tři položí, zplundrují, zdrancují, a tu noc město ohněm 
zničí“. Falcko-česká posádka odešla v roce 1622, část přešla rovnou 
k císařským. Měšťané byli omilostněni, kapitulace před generálem 
Baltasarem Marradasem se odbyla na úrovni a v uvolněné atmosfé-
ře u kostela svaté Alžběty dne 24. února 1622. Velitelem císařské 
posádky v Třeboni se stal Zdeněk Kolovrat. Císařští vojáci obdrželi 
od generála Marradase („Naše pozdravení předně a co nejináč vám pro-
kázati můžeme, zvláště milí přátelé!…Protož jest naše vůle, abyšte vy buď-
to pefelichhaberům anebo knechtům podtud žádnou více kontribuci nedá-
vali. Jestliže by se pak kdo proti tomu postavoval aneb vás k něčemu nutiti 
chtěl, vězte nám o tom oznámiti. Kteréhož my ztrestati skutečně bez ušet-
ření nepomineme.“) i českého místodržitele Liechtensteina přísný 
zákaz obtěžovat Třeboňské a ukládat jim nějaké pokuty a kontribu-
ce. Roku 1631 nechal císař Ferdinand II. obnovit ve městě klášter, jenž 
byl zrušen Vilémem z Rožmberka v roce 1566. Po dokončení nezbyt-
ných oprav konventu sem přišli mniši z Klosterneuburgu. Klášter byl 

Třeboň, socha 
Odpočívající Kristus 
(18. století), rozcestí 
na Kopečku.

Třeboňský renesanční zámek.
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znovu zrušen roku 1785 na rozkaz císaře Josefa II. a o dva roky poz-
ději došlo k prodeji klášterního statku zahrnujícího několik vesnic. 
Třeboňská farnost zahrnovala vsi Brannou, Břilice, Domanín, Spo-
lí, Starou a Novou Hlínu, Holičky, Lužnici, Přeseku.

V letech 1632–1645 ponechal císař město a panství v zástavě pol-
skému králi Vladislavu IV. Od roku 1660 ji vlastnili Schwarzenbergo-
vé. Dne 2. dubna 1660 dostal Schwarzenberg panství jako náhradu 
za zapůjčené peníze a jako odměnu za prokázané služby v Nizo-
zemí. Nová vrchnost žila hlavně ve Vídni, na zámku v Libějovicích 
u Vodňan či v Červeném Dvoře u Chvalšin. Na Třeboň zajížděli 
jenom občas, přesto se o ni vzorně a příkladně starali, iniciovali 
řadu stavebních úprav zámku a zámeckého parku, nechali opravit 
či postavit hospodářské dvory, myslivny, hájovny, průmyslové pod-
niky, kostely, kaple atp. Dne 25. listopadu 1661 přijel nový majitel 

Jan Adolf ze Schwarzenbergu poprvé od Lince na návštěvu města. 
V místech mezi rybníky Světem a Opatovickým ho uvítali zástupci 
města a doprovodili ho až do zámku.

Třeboň nesužovali pouze vojáci (nejhorší to bylo v letech 1611–
1648, 1741–1744 a za válek s napoleonskou Francií), ale i ničivé požá-
ry. Nejhorší zažila Třeboň v letech 1489, 1562, 1618, 1620, 1686, 1723 
a 1781. Roku 1562 lehlo popelem 48 domů, v roce 1618 celkem 83 
domů, roku 1723 pak 52 domů i s radnicí. V roce 1781 shořelo 68 
domů, radnice, pivovar, masné krámy, kostel svatého Jiljí a klášter. 
Ještě roku 1844 postihl město požár. Tentokrát zůstal střed nepoško-
zen, ale na Břilickém předměstí shořelo 40 domů a 30 stodol.

V polovině 19. století se Třeboň členila na vnitřní město, zámec-
ký okres, Břilické (Budějovické) předměstí a samoty jako Hrádeček, 
svatá Maří Magdalena, svatý Vít, svatý Petr a Pavel, dvory Vrchy 
(Berghof), Nový (Neuhof), Mlýnský (Mühlhof), Opatovický mlýn. 
K městu se počítaly zprvu i nedaleké Holičky.

Někdejší panství Třeboň sestávalo z vlastního rozlehlého třeboň-
ského panství a dále z postupně přivtělených statků Lomnice (připo-
jena v roce 1441), Vztuhy (1660), Bzí (1672), Žimutice (1676), Zborov 
a Německé Ohrazení (1709), Hamr a Val (1728), Vřesná (1693–1735, 
pak k řečickému dominiu), Třeboň (původní klášterní statek, 1787) 
a Borovany (1785). Na sklonku feudalismu k němu příslušelo 123 
lidských sídel včetně měst či městeček jako Třeboň, Soběslav, Vese-
lí, Lomnice, Dolní Bukovsko, Ledenice, Borovany ad. Panství Tře-
boň bylo hned po Krumlovu největší na území Českého království. 
Koncem 19. století, za éry knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu, 
činila výměra dominia 31.208 hektarů. Panství zahrnovalo 24 dvorů, 
18 lesních revírů, 295 rybníků, 11 průmyslových podniků. Zaměst-
návalo celkem 64 úředníků a nacházely se zde tři zámky – Třeboň, 
Bzí a Borovany. Prvním zásahem do rozvoje panství byla poválečná 
pozemková reforma. Československý stát tehdy zabral 7/8 schwar-
zenberského majetku na Třeboňsku. V roce 1940 zabavili rodině pan-
ství nacisté, roku 1947 o něj přišli zvláštním zákonem Lex Schwar-
zenberg opětovně.

Velmi důležitou součástí panství byl vždy zámecký archiv. Prvním 
archivářem se stal oficiálně roku 1596 Václav Březan, ale již před ním 
pečoval o písemnosti dlouholetý rožmberský kancléř Václav Albín 

Třeboň, 
Novohradská brána.
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z Helfenburka. Z dalších významných zaměstnanců knížecího archi-
vu jmenujme alespoň Petra Kašpara Světeckého, Karla Jakuba Bat-
tistu, Theodora Wagnera, Theodora Antla, Františka Mareše, Jose-
fa Salabu, Antonína Markuse, Václava Hadače.

Po zániku vrchnostenského systému správy se Třeboň stala síd-
lem okresní soudu, který se ustavil v roce 1850. Příslušný soudní 
okres zahrnoval obce dříve poddané krumlovské prelatuře, chlumec-
kému či třeboňskému panství. Konkrétně se jednalo o samostatné 
místní obce Lhota, Petrovice, Hamr, Chlumec (dnešní Chlum u Tře-
boně), Klikov, Lutová, Mirochov, Nová Ves (německy Kösslersdorf, 
zanikla), Staňkov, Stříbřec, Žíteč, Branná, Břilice, Cep, Domanín, 
Herda, Holičky, Hrachoviště, Hrdlořezy, Jílovice, Kojákovice, Kra-
molín, Lipnice, Mladošovice, Spolí, Stará Hlína, Suchdol, Šalmano-
vice a Třeboň. V roce 1920 se ještě zvětšil o vitorazské obce odtržené 
od Dolního Rakouska – České Velenice (Böhmzeil), Německé (Bein-
höfen, dnešní Dvory nad Lužnicí), Halámky (Witschkoberg), Kra-
bonoš (Zuggers), Kunšach (Gundschachen), Rapšach (Rotten-
schachen), Tušť (Schwarzbach) a Novou Ves nad Lužnicí (Erdweis). 
V letech 1941–1945, kdy neexistoval jindřichohradecký okres, přibyly 
ještě dočasně Dolní Lhota, Dvorce, Lásenice, Libořezy, Mníšek, Písti-
na, Plavsko, Příbraz, Stráž a Vydří. Po linii státní správy byl zřízen 
ve stejné době politický okres, v jehož čele stál okresní hejtman. Do 
jeho 806 čtverečních kilometrů rozlehlého obvodu spadala 4 města, 
4 městečka a 83 vesnic. 

Za Protektorátu Čechy a Morava v Třeboni sídlil okresní úřad, 
berní správa, berní úřad, katastrální měřičský úřad, důchodkový 
kontrolní úřad, okresní soud, cejchovní úřad, okresní četnické veli-
telství. Nacházelo se tu také státní vyšší reálné gymnázium, měst-
ské muzeum, divadlo, chudobinec, chorobinec, sirotčinec, městský 
biograf „Světozor“, redakce novin „Jihočeský Obzor“. Z tehdejších 
živností můžeme pro orientaci zmínit 6 lékařů, zubaře, 3 zvěrolé-
kaře, 3 advokáty, 3 autodílny, 4 cukráře, 2 drogerie, 2 fotografy, 
3 hodináře, 12 holičů, 15 hostinců, hotely „Koníček“, „Zlatá hvěz-
da“ a „Zlatý hrozen“, 3 kavárny, knihkupectví, 2 obchody koloniál-
ním zbožím, 3 kováře, 31 krejčích, lékárnu, 5 mlynářů, 10 obuvníků, 
5 obchodů ovocem a zeleninou, 8 pekařů, pohřební ústav, 7 řezní-
ků, 15 obchodů smíšeným zbožím, 11 truhlářů atd. V roce 1960 zís-

kala Třeboň statut lázeňského města, na druhé straně přestala být 
okresním městem.

„Třeboň má v létě velmi příjemné, převahou chladnější podnebí a jest 
proto vyhledávána výletníky, kteří se koupáním v četných rybnících a pro-
cházkami v překrásném okolí rádi osvěžují. Podzim, zima a jaro jsou tu 
mlhavé, vlhké a cizinci v těchto obdobích těžko snášejí zdejší klima.“ Tato 
charakteristika platí určitě jak pro minulost, tak i současnost.

Stručně se pozastavme u výčtu památek. Vedle zámku, augustini-
ánského kláštera, klášterního kostela svatého Jiljí, hřbitovního kos-
tela svaté Alžběty upozorněme v rychlosti na tři zachovalé městské 
brány, Budějovickou, Hradeckou neb Vídeňskou a Svinenskou, baš-
ty z let 1525–1527, radnici z roku 1566, Štěpánkův dům na náměstí,  

Třeboň, kříž u silnice 
do Jindřichova 
Hradce.
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Krčínův dům u zámku, hotel U bílého koníčka s vročením 1544, 
kapli svatého Petra a Pavla (1646), kapli svatého Jana Nepomucké-
ho (1750), kapli svatého Víta (1761). Na náměstí se nachází marián-
ský sloup, který vyhotovil budějovický sochař Leopold Hueber v roce 
1780. Potřebný kámen se dovezl z rakouského Eggenburgu. Stavbu 
podpořila Alžběta Pilsová, manželka purkmistra. U zámku nahra-
dil v 17. století starou rožmberskou zbrojnici podle plánů Jakuba 
de Maggi a Pavla Ignáce Bayera vrchnostenský pivovar, přestavěný 
a rozšířený v letech 1864–1865.

Z rodáků si zaslouží zmínku Václav z Třeboně, roku 1429 kazatel 
v Betlémské kapli, Jan Drachovský (1577–1644), představený jezuit-
ské koleje ve Znojmě a autor české gramatiky, Petr Kašpar Světec-
ký, ředitel vídeňské státní kanceláře a c. k. dvorní rada, Josef Šusta 
(1874–1945), významný český historik. V letech 1709–1718 bydlel na 
zámku malíř John George Hamilton.

K Třeboni neodmyslitelně patří rybník Svět (201ha), dříve Ne-
vděk. Jeho hráz je v koruně dlouhá 1.400 metrů a vysoká 7,5 metru. 
Vybudoval jej v letech 1571–1574 Jakub Krčín z Jelčan, přičemž zato-
pil Svinenské předměstí a původní kostel svaté Alžběty.

Adolf Heyduk – O třeboňském rybolovu: „O třeboňském rybolo-
vu dudat chci a pět, když tam Krčín regentoval, který stvořil Svět – veli-
ký rybník vele, prostý vad a chyb. Víc než hvězd má nebe skvělé, bývalo 
v něm ryb.“

břilice

434 m n. m., 1.382 ha, nyní osada obce Třeboň, 1840 – 63 domů, 
756 obyvatel, 1930 – 122 domů, 634 obyvatel, samoty – Dvorce, 
Harazín.

Nejstarší historické zmínky o vsi v močálovitém terénu pocházejí 
z let 1366 („villa Brzulicz“) a 1371 („Brzilicz“). Vesnice však nepochyb-
ně vznikla mnohem dříve. Pojmenování poukazuje na polohu na 
břidlicovém podkladě. Od začátku se jednalo o landštejnský, vzápě-
tí rožmberský majetek. Jeden díl Břilic byl v roce 1395 darován měs-
tu Třeboni a to si tam postavilo vlastní dvůr. Třeboňský augustinián-

ský klášter držel u Břilic několik rybníčků. Vesnici vyplenily nejprve 
v roce 1423 a podruhé roku 1433 husitské tlupy. Nebyla ušetřena ani 
za vpádu Pasovských v roce 1611 a pochopitelně jako celý kraj za tři-
cetileté války. Po bitvě u Lomnice (1618) vojáci pobrali u hospodářů 
hovězí maso, skopce, telata, slepice, kuřata. Roku 1625 v Břilicích 
žili jenom čtyři osedlí. V roce 1661 se tu narodil Bartoloměj Neve-
selý (†1720), pozdější senior augustiniánského konventu. Válečné 
události zasáhly vesnici také za válek o dědictví rakouské a za válek 
s napoleonskou Francií. Zle tu tou dobou řádil i dobytčí mor, kte-
rý způsobil značné škody zdejším sedlákům. Počátkem 19. století se 
na okolních polích dobývala železná ruda pro chlumecké železárny 
a nacházela se tady vydatná ložiska rašeliny. Vyučování po domech 
začalo v Břilicích roku 1816. Školní budovu postavila obec o dvacet 
let později. V roce 1820 uvolnila obec prostředky na stavbu kaple 
Panny Marie. Živnosti (1931) – hostince Marie Jáchymová, Josef Pum-
pr, kovář Jan Bambule, krejčí Josef Pelant, družstevní lihovar, pokrý-
vač František Papáček, obchody smíšeným zbožím Pavla Kohnová, 
Josef Prokop, tesař František Jáchym, trafika Pavla Kohnová, truh-
lář Tomáš Vrchota, zedník Václav Jirka.

Břilice.
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Na břilickém katastru leží poplužní dvůr Dvorce. Dříve tu stála 
stejnojmenná vesnice patřící vladykům ze Dvorce, kteří se pozdě-
ji začali psát jako Dvořečtí z Olbramovic. Vlastnili i vesnici Dvorec 
u Borovan. V pramenech se s nimi setkáváme v průběhu 14. a 15. sto-
letí. V roce 1380 získal dva lány měšťan Henslin z Merklína, potom 
skupoval zdejší pozemky třeboňský klášter. Roku 1533 ves Dvorce 
prodal Adam Rouzim ze Bzí Petrovi z Rožmberka. V roce 1570 ves-
nice shořela. Požár zavinil pastýř, kterého za tento čin místní prý 
vhodili do ohně. Ze vsi tak zbyl pouze klášterní dvůr o výměře 562 
hektarů. Po zániku kláštera v Třeboni se dostal do schwarzenber-
ských rukou a od roku 1938 ho vlastnila hrabata Černínové z Chu-
denic, majitelé českých panství Chudenice, Jindřichův Hradec, Krás-
ný Dvůr a Petrohrad.

Stranou od Dvorců, při hlavní silnici, stojí ještě poplužní dvůr 
Vranín, zvaný občas též Kunová. Původně tady stálo drobné síd-

lo vladyků z Vranína. Roku 1387 Michal z Vranína koupil ve vsi Vra-
nín pozemky. V roce 1400 prodala Kunka, žena Viškona z Vranína, 
nějaké pozemky ve Vraníně třeboňskému klášteru, jenž ves postup-
ně získal celou. Po husitských válkách nedošlo k obnově husity vypá-
lené vesnice. Regent Krčín nechal později vylepšit dvůr Vranín i sou-
sední Dvorce. K Třeboni příslušel Vranín (polesí a dvůr) až do roku 
1938, kdy se stal součástí černínského velkostatku Štěpánovice. Při 
dvoře existovala i hájovna.

přeseka

430 m n. m., 790 ha, nyní osada obce Třeboň, 1840 – 32 domů, 236 
obyvatel, 1930 – 49 domů, 227 obyvatel.

S Přesekou se v dějinách setkáváme poprvé roku 1371 („Przese-
ka“). V roce 1389 je zmiňován Zachariáš z Přeseky („Zacharias de 

Břilice.

Přeseka.
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Prziessieky“). Název vesnice dostala podle sekání a mýcení lesů a křo-
vin, přeseka je v podstatě průseč přes les, prosekaná cesta upro-
střed lesů. Podle pověstí tady žil jakýsi zeman Pirkner, který tu měl 
dokonce vařit pivo. Přeseka odváděla roční platy třeboňskému kláš-
teru. V roce 1553 zde působili hospodáři Janek, Jančík, Kanclíř, Jíra 
Baucků, Kovář, Franěk, Říha, Richtář, Kašpar, Bartoš, Vejskal, Kaš-
par Vrtů, Petr Sádlo, Kašpar Míků, Zika, Klasovec, Prokeš, Pavel, 
Kozel, Fencl, Matouš, Kalát a Kotas. 

Od počátku 17. století příslušela k panství Třeboň. Třicetiletá 
válka zasáhla Přeseku hned na úvod. Vojáci stavovského generála 
Thurna nařídili zdejšímu lidu zabít pro jejich potřeby patnáct skop-
ců po jedné kopě grošů, tři vepře po půl kopě, jedno tele a dvacet 
slepic po šesti groších. Zároveň dodat čtyři a půl vědra bílého piva 

po třech kopách. Také za napoleonských válek tady byli ubytováni 
vojáci. V první polovině 19. století zde hledali železnou rudu. Ško-
la vznikla až v roce 1872. Živnosti (1931) – hostinec Tomáš Kubeš, 
kovář Tomáš Klečka, obchod smíšeným zbožím Julie Nebáznivá, tra-
fika Vojtěch Valenta.

Na katastru obce se rozprostírá rybník Káňov (156 ha), který 
založil třeboňský fišmistr Josef Štěpánek Netolický. Po zvětšení pro-
vedeném roku 1564 dosáhl dnešní rozlohy. Káňov sousedí s Rožm-
berkem, po jeho hrázi dlouhé 460 metrů vede silnice do Prahy.

dunajovice

Dunajice, 458 m n. m., 819 ha, nyní obec, 1840 – 45 domů, 270 oby-
vatel, 1930 – 73 domů, 385 obyvatel.

Poprvé se ves připomíná roku 1376 („villa Dunagowicz“), kdy ji 
páni z Růže darovali třeboňským augustiniánům. Díky tomu mohl 
být zvýšen počet tamějších mnichů z osmi na šestnáct. Pojmenování  Přeseka, 

Pomník padlým.

Dunajovice.
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patrně lze vysvětlit jako ves lidí Dunajových. V roce 1566 připad-
ly Dunajovice k panství Třeboň. Hned na počátku třicetileté války 
odsud hospodáři ve velkém počtu utekli, ale na nátlak tehdejšího 
správce třeboňského panství Viléma Slavaty z Chlumu se po bitvě 
na Bílé hoře vrátili. Lomnický pivovar zde držel tou dobou krčmu, 
do níž dodával své pivo. Ačkoliv se sedláci v Dunajovicích po počá-
tečních zmatcích znovu usadili, po třicetileté válce byla vesnice zce-
la pustá. Ani jeden z původních 22 gruntů neměl hospodáře.

Škola vznikla až v novější době, přesněji v roce 1895. Její dvě tří-
dy navštěvovalo 71 dítek. V okolí se těžila rovněž železná ruda pro 
chlumecké železárny, ale dobývání poměrně rychle ustalo pro vysoké 
náklady na dopravu. V lesích získávali místní rašelinu. Během 19. sto-
letí fungovalo u obce vojenské cvičiště. V obci se od roku 1857 nachá-
zí kaple Zvěstování Panny Marie, postavená na náklady obce. Obec 
Dunajovice patřila po zániku feudalismu k okresnímu hejtmanství 
České Budějovice, k soudnímu okresu Lišov. Po roce 1960 patřila 
k okresu Jindřichův Hradec. Živnosti (1931) – výroba cementového 
zboží Antonín Halváček, obchodníci dobytkem Jan Kreník, Franti-

šek Salaba, hostince Josef Kukačka, Václav Pumpr, kolář Jan Bam-
bula, kovář Václav Marek, řezník Josef Kukačka, obchody smíšeným 
zbožím Josefa Kreníková, Kateřina Toníková, tesař Jan Míšek, trafi-
ka Marie Marková, truhlář Vojtěch Landa.

Jižním směrem od obce, v polesí Malý Vranín, se nachází Duna-
jovická hora (502 metrů nad mořem). Na jejím vrcholu stojí kaplička 
svaté Anny, k níž vede křížová cesta. Říkávalo se tu „u Krista Pána“. 
V 18. století zde vznikla kaplička svatého Kříže. Roku 1885 necha-
la obec Dunajovice zřídit vlastním nákladem čtrnáct zděných kapli-
ček, v nichž jsou obrazy se zastaveními křížové cesty od P. Bedřicha 
Kamarýta, děkana z Deštné. Zároveň došlo k opravě původní kap-
le. Přímo pod vrcholem vyvěrá léčivý pramen. Dunajovická hora se 
vždy těšila pověsti hojně navštěvovaného poutního místa, každoroč-
ně sem směřovala procesí zblízka i zdaleka. V současnosti se tady 
konají bohoslužby během červnové dunajovické pouti.

horní slověnice

454 m n. m., 478 ha, nyní osada obce Lišov, 1840 – 29 domů, 208 oby-
vatel, 1930 – 38 domů, 200 obyvatel, samoty – Sádek.

Dunajovice.

Horní Slověnice.
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Vzhledem ke společným, a často podobným, dějinám se sou-
sedními Dolními Slověnicemi je historie Horních Slověnic včetně 
zpráv o jejich bývalé tvrzi obsažena v kapitole týkající se Dolních 
Slověnic.

Živnosti (1939) – obecní hostinec, kovář František Beneš, lom Fer-
dinand Vápeník, mlynář Ludvík Adamec, řezník Karel Voda, trafika 
Karel Voda, obchod smíšeným zbožím Augustin Kuncl.

dolní slověnice

438 m n. m., 920 ha, nyní osada obce Lišov, 1840 – 30 domů, 233 
obyvatel, 1930 – 44 domů, 240 obyvatel.

Slověnice dříve sestávaly ze dvou částí – Dolní a Horní s bývalou 
vesničkou Sádkem, později existovaly jako jedna vesnice a po vzniku 
samostatného Československa byly opět rozděleny na Horní a Dolní 
Slověnice. Obě vsi od sebe odděluje jižní prodloužená část rybníka 
Dvořiště, na jehož místě prý stával klášter jeptišek z řádu svaté Klá-
ry, které po zboření kláštera nalezly útočiště v Českém Krumlově. 

Poprvé se Slověnice připomínají roku 1359 („Slouenicz“). Ve vsi 
stávala patrně již ve 14. století vodní tvrz, která vždy patřila k lomnic-
kému zboží stejně jako přilehlá vesnice. Z roku 1409 pochází zprá-
va, že „Bradáč ptáčník Zvíkovcův chtěl jest tvrz Slověnice panu Erhartovi 
zraditi a byl jest vůdce k Budějovicům“. Známe jméno jednoho purkra-
bího, a sice Jana Hazmuka z Proseče, který zde v letech 1405–1409 
prokazatelně působil. Není známo, kdy tvrz přesně zpustla, ale nej-
spíše k tomu došlo poté, co se spolu s Lomnicí dostala k třeboň-
skému panství v první polovině 15. století. Každopádně roku 1541 
byla již pustá. V popisu třeboňského panství z toho roku je uvede-
no: „Slověnice dolní s podacím, Slověnice horní s dvorem Douchovým i se 
sbořenou tvrzí.“

Již ve 14. století zde stál kostel svatého Mikuláše a Linharta, v roce 
1384 uváděn jako farní, pak jako filiální k Lomnici. V roce 1393 zemřel 
slověnický farář Mikuláš. K farnosti kromě samotných Slověnic ještě 
náležely Dunajovice. V období husitských válek působil ve Slověni-
cích farář podobojí. Za Jiřího z Poděbrad, za válek mezi českým pan-

stvem, musel roku 1468 slověnický farář utéci i s cennostmi a ukrýt 
se na třeboňském hradě, než pominulo nebezpečí. V roce 1785 zde 
nechal císař Josef II. založit lokálii. Prvním duchovním správcem se 
stal P. Malachias Kreitzar. Roku 1858 byla tato lokálie povýšena na 
faru. Kostel svatého Mikuláše a Linharta je původně raně gotický, 
jednolodní, obdélný s presbytářem pětiboce ukončeným, na zápa-
dě s barokní věží, členěn pilastry a římsami.

Na návrší mezi Slověnicemi a Dunajovicemi mělo dojít dne 9. 
listopadu 1618 k bitvě mezi oddíly stavovského generála Heinricha 
Matthiase Thurna a císařského generála Karla Bonaventury Buquo-
ye. Střet vstoupil do dějin pod označením bitva u Lomnice. Nyní 
nechme krátce promluvit pamětníky krvavé události: „Buquoy proni-
kl rychle s předvojem kolem severního břehu rybníka Koclířova k rybníku 
Dvořišti a počal přecházeti po jeho mohutné hrázi k lesu a tímto na volnou 
cestu k Lišovu. Ještě však lesem nepronikl, když Thurn po osmé hodině ran-
ní opět mu byl v patách u vesnice Smržova, dorážeje prudce na zadní voj 
císařský, podřízený plukovníku Marradasovi. Tomuto dostalo se úlohy, aby 

Dolní Slověnice, farní kostel sv. Mikuláše a Linharta.


