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Přístaviště Hluboká nad Vltavou - Hamry, na kterém se právě nacházíte, bylo postaveno
v roce 2012 Ředitelstvím vodních cest ČR. Přístaviště je součástí projektu „Dokončení vltavské
vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“, který je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního
programu Doprava. Je určeno zejména pro stání lodí osobní lodní dopravy, které umožní
výletníkům návštěvu blízkého okolí. V rámci projektu bude také na jezu Hluboká vybudována
v místě původní vorové propusti plavební komora, kterou mohou proplouvat rekreační lodě o
délce až 44 m a šířce až 5,4 m.

Město Hluboká nad Vltavou leží na obou březích řeky Vltavy. Jeho historie je spjata s
královským hradem Hluboká. Osada vzniklá ve 13. století v podhradí Hluboké, s původním
názvem Podhrad, byla povýšena na městečko v r. 1496 Vilémem z Pernštejna. Městem se
Hluboká nad Vltavou, která vznikla spojením osad Podhrad, Hamr, Podskalí a Zámostí, stala
císařským rozhodnutím z r. 1907. Blízký Karlův hrádek založil král Karel IV. jako lovčí hrádek. V
částech města v obcích Bavorovice a Munice se uchovala lidová architektura tzv. „Hlubockých
blat“. Část obce Purkarec je známá svou vorařskou tradicí. V současnosti je Hluboká nad
Vltavou rychle se rozvíjejícím městem, podporující místní podnikatelské aktivity se širokou
nabídkou kulturních a sportovních příležitostí, se zázemím, které uspokojí každého návštěvníka
- hotely, pensiony, kempy, chaty, ubytování v soukromí, množství restaurací, letní plovárna s
tobogánem, krytý bazén se saunou, moderní kino, otevřené i kryté tenisové kurty, zimní stadion,
baseballový areál, jízdárna, golfové hřiště, fitness, hustá síť cyklotras v okolí a cyklostezka do
Českých Budějovic a Purkarce, vodní doprava, vodní lyžování, blízké letiště Hosín.

Přístaviště Hluboká nad Vltavou - Hamry

Po vodě - ekologicky, levně a v pohodě
Vydává Ředitelství vodních cest ČR, duben 2012, www.rvccr.cz

Státní zámek Hluboká
Hrad založil spolu s nedalekými Českými Budějovicemi v polovině 13. století král
Přemysl Otakar II., jako strážný hrad na skalnatém ostrohu, pod nímž opouští řeka
Vltava rybniční Českobudějovickou pánev. V držení se zde vystřídalo několik
šlechtických rodů. Mezi významné patřili např. Pernštejnové, kteří založili v roce
1490 nedaleký rybník Bezdrev, rozlohou druhý největší v Čechách. Další majitelé
hradu Hluboká Ondřej Ungnad ze Suneka, Jáchym z Hradce a jeho syn Adam
postupně přestavěli středověký hrad v renesanční sídlo. Od roku 1661 do r. 1947 byl
zámek v držení rodu Schwarzenbergů, kteří jej v letech 1839 -1871 přestavěli do
dnešní podoby v duchu romantické novogotiky podle vzoru anglického Windsoru.
Okolo zámku se rozkládá rozsáhlý anglický zámecký park s mnoha vzácnými
dřevinami, ze kterého jsou krásné výhledy na blízké České Budějovice,
Novohradské hory a Šumavu. 

ZOO Ohrada
Zoologickou zahradu Ohrada najdete v příjemném prostředí na břehu Munického
rybníka. Zoo byla poprvé otevřena pro veřejnost 1. května 1939. Vznikla jako
součást loveckého muzea v zámku Ohrada rozhodnutím tehdejšího majitele
hlubockého panství Dr. Adolfa Schwarzenberga. V současné době chová kolem
300 druhů zvířat ve více než 2900 exemplářích. V souladu s tradicí se i nadále
zaměřuje na chov našich druhů s rozšířením na zvířata Evropy a mírného pásu Asie.
Nechybí ovšem ani expozice, které návštěvníkům blíže představí faunu a floru
Austrálie, Ameriky nebo Afriky. www.zoo-ohrada.cz

Sportovně-relaxační areál
Sportovně relaxační areál na Hluboké je jeden z nejkomplexnějších areálů v České
republice, který nabízí nejen širokou nabídku sportovního vyžití, ale také dostatek
místa pro odpočinek a relaxaci. Areál je cílen především na rodiny s dětmi, ale na své
si přijdou všechny věkové skupiny. Areál nabízí komplexní zajištění služeb při trávení
volného času: zábava, občerstvení v restauraci i ubytování. Součástí areálu je lanové
centrum, síťové centrum pro děti, trampolíny, obří nafukovací trampolína, dřevěný
hrad, Adventure minigolf, který nabízí v moderním přírodním prostředí 18
minigolfových jamek různé obtížnosti, kurty na plážový volejbal, hřiště s umělým
povrchem či plocha pro pétanque. Pokud s sebou nemáte vlastní sportovní vybavení,
můžete využít služeb Půjčovny sportovního vybavení – půjčení kolečkových bruslí,
koloběžek, míčů apod. www.areal-hluboka.cz
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Skelná Huť u Hluboké
Skelná huť U Hluboké je obyčejná malá sklárna s výrobou běžného sortimentu skla.
V čem se však liší je to, že se snaží podporovat mladé umělce v jejich tvorbě a
sklárna je přístupná všem zájemcům, kteří se chtějí i jen podívat a zjistit co obnáší
sklářské řemeslo. Na Vaše zvídavé dotazy rádi odpoví a budete-li chtít můžete si také
sami vyzkoušet jak pracovat s píšťalou. Krom toho, zde samozřejmě můžete vidět
výrobu obvyklého sortimentu jako sklenky, vázičky, těžítka nebo různé dekorační
předměty. 


