TISKOVÁ ZPRÁVA
Zámek Hluboká otevírá novou prohlídkovou trasu „Hostinské pokoje“
Č. Budějovice, 17. října 2017
Ve středu 18. října budou veřejnosti vůbec poprvé zpřístupněny pokoje II. patra zámku Hluboká.
Nová prohlídková trasa nazvaná Hostinské pokoje představí kormě tří apartmánů i pokoje pro
personál, toalety, koupenu, žehlírnu a technické zázemí. Vrcholem prohlídky bude místnost tzv.
Stříbrnice, v níž je vystavena unikátní sbírka schwarzenberského stříbra. Trasa bude v letošním
roce otevřena do 19. listopadu.
Jeden z nejkrásnějších a nejromantičtějších zámků České republiky, zámek Hluboká, nabídne od
středy 18. října svým návštěvníkům novou prohlídkovou trasu. Po časově i finančně náročných
stavebních a restaurátorských zásazích, kterým předcházel pečlivý archivní průzkum, se podařilo
navrátit třinácti místnostem jejich autentickou podobu.
„Od počátku přestavby zámku v 19. století mělo II. patro sloužit jako ubytovací prostory pro 'vysoké
hosty', tedy pro šlechtické návštěvníky rodiny Schwarzenbergů. Hosty zvala tato knížecí rodina
zejména na proslavené podzimní hony, ale i přes léto zde občas pobývali významní členové
vládnoucích dvorů Evropy, vyslanci různých států nebo příslušníci habsburského dvora“, upřesnila
kunsthistorička Mája Havlová, která je jednou z autorek nové prohlídkové trasy.
Kromě tří apartmánů – paarovského, larischovského a czerninského, které nesly označení podle svých
nejčastějších hostí, budou k vidění také pokoje pro služebnou, komorníka a řidiče, žehlírna, koupelna,
toalety i služební výtah. Pozornost zaslouží salon „Tegetthoff“, věnovaný památce rakouského
viceadmirála Wilhelma Tegetthoffa, který je vybaven kapitánským můstkem z fregaty Schwarzenberg
a dalšími památkami na tuto významnou osobnost rakousko-uherského námořnictva.
Vrcholem prohlídkové trasy bude prostora tzv. Stříbrnice, v níž bude muzeálním způsobem
prezentována unikátní kolekce schwarzenberského stříbra, čítající na 120 předmětů z drahého kovu.
„Kolekce schwarzenberského stříbra, uložená na zámku Hluboká, patří mezi nejhodnotnější a nejlépe
dochované sbírky svého druhu. Vystavené předměty jsou připomínkou zámeckých stříbrnic „Silberkammer“, kam se ukládaly jak reprezentativní předměty, tak i stříbrné stolní nádobí, které
zvyšovalo lesk hodovních tabulí“, říká kunsthistorička Zuzana Vaverková, autorka koncepce hlubocké
Stříbrnice.
Mezi historicky nejcennější artefakty ze sbírky patří renesanční a barokní poháry na víno. Těžiště
kolekce, co do rozsahu, pochází z 2. poloviny 19. století. Tvoří ji unikátní soubor stříbrných, zlacených
dekorativních nádob a plochých mis, do kterých si Schwarzenbergové nechávali zlatnicky zasadit
medaile získané na hospodářských výstavách.
Jednotlivé artefakty byly od konce 19. století vystavovány pouze ojediněle. Veřejnosti se tyto
sbírkové fondy představují ve své exkluzivní celistvosti poprvé.
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Pro novou prohlídkovou trasu bylo zrestaurováno 350 kusů mobiliárních předmětů, nainstalováno na
1200 kusů přírodnin a v rámci zámku bylo přestěhováno na 3000 předmětů.
„Hostinské pokoje budou zařízeny do nejmenších detailů, aby v návštěvníkovi evokovaly živoucí, stále
obývané prostory. Nikde na prohlídkové trase nebudou zátarasy, provazy ani pochozí koberce. Proto
budou skupiny omezeny na osm návštěvníků“, sdělila tisková mluvčí jihočeských památkářů Markéta
Slabová
Nová prohlídková trasa Hostinské pokoje byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Za stavební a restaurátorské práce byla vynaložena celková částka 27, 3 mil. Kč. Celý projekt trval od
18. listopadu 2015 do 30. září 2017.
Trasa bude otevřena od 18. října do 19. listopadu a základní vstupné činí 250,- Kč.
_________________________________________________________
Kontakt:
Mgr. Markéta Slabová, pracovník vztahů k veřejnosti, ÚPS Č. Budějovice, tel.: 778 417 685, slabova.marketa@npu.cz
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