
  

MĚSTO 

ROŽMBERSKÉ RŮŽE

Kostel sv. Marka
Další významnou památkou je bývalý hřbitovní  
kostel sv. Marka z roku 1650. Vzácností kostela je  
barokní osmiboká kaple s kopulí zdobená nádhernou  
freskou představující svatou Trojici. U kostela stojí kamenná 
kazatelna s pětilistou růží. Dnes slouží kostel kulturním 
účelům jako Galerie v kostele sv. Marka, která v sezoně nabízí 
zájemcům mnoho zajímavých výstav, koncertů a poskytuje 
své prostory ke konání civilních svateb.

Odpočinek nedaleko centra
Městem protéká Černovický potok, který na okraji města 
ústí do řeky Lužnice. Poblíž centra města je přírodní 
památka Nový rybník. V blízkém okolí se rozprostírají 
soběslavská Bla ta s typickou rašeliništní přírodou  
a architekturou jihočeského lidového baroka.

Rožmberský hrad
Znovuobnovenou slávou středověku je Rožmberský hrad 
založený v druhé polovině 14. století Jindřichem I.  
z Rožmberka. S hradním palácem je spojena okrouhlá 
věž Hláska, která je ve sklepní místnosti zaklenuta 
hvězdicovitou klenbou. V roce 2010 uvedlo město 
Soběslav do provozu městskou knihovnu v nově 
zrekonstruovaném severním křídle gotického hradu. 
Rožmberský hrad/knihovnu můžete navštívit zdarma 
během komentovaných prohlídek města (v červenci  
a srpnu) nebo během otevírací doby knihovny.

Infocentrum města Soběslavi
tel: 601 339 095

infocentrum@musobeslav.cz
www.musobeslav.cz/infocentrum

FB: Infocentrum Soběslav

Otevírací doba infocentra:
nám. Republiky 148

 červen - září
 Po - Ne: 9 - 12:30, 13 - 17:30

 nám. Republiky 1
 říjen - květen

 Po a St: 8 - 11, 12 - 16
 Út, Čt, Pá: 8 - 11, 12 - 14 So
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Historie

SobĚslav je rožmberské mĚsto ležící na soutoku Luž-
nice a Černovického potoka v malebné jihočeské kra-
jinĚ. 
Nejstarší stopy osídlení vrchu Svákov pocházejí  
z doby bronzové, pozdĚji zde Keltové a Slované 
vybudovali hradištĚ s mohutnými obrannými valy. 
Nedaleko hradištĚ, na křižovatce dvou obchodních 
stezek - Vitorazské a Solné (Zlaté stezky), vznikla na 
počátku 2. tisíciletí trhová osada, ze které vzniklo 
mĚsto SobĚslav.
První písemná zmínka o SobĚslavi je z roku 1293, kdy 
již byla majetkem pánů z Růže (Rožmberků). V roce 
1390 obdržela od Jindřicha z Rožmberka mĚstská 
privilegia podle vzoru královských mĚst. V té dobĚ již 
bylo mĚsto chránĚno hradbami s vodním příkopem, 
baštami se střílnami a padacími mosty. Rožmberkům 
patřila SobĚslav více než 300 let a z této doby se 
dochovaly zbytky mĚstského opevnĚní s příkopem  
a hrad s okrouhlou vĚží Hláska.

Kostel sv. Petra a Pavla  
a městská věž

Raně gotický kostel  
sv. Petra a Pavla patří  
k nejhezčím památkám 
ve městě. Byl vybudován 
v letech 1360 – 1380 
na místě původního 
raně gotického kostela. 
Vzácností kostela je 
sklípková klenba z let 
1499 – 1501 v chrámové 
lodi.  

K zajímavostem kostela 
patří gotická kaple  
Panny Marie Lurdské, 
kde se nalézá Boží hrob, 
který se otevírá vždy na 
Velikonoce. Dále pak 
cínová křtitelnice  
z roku 1501, ze které byl 
údajně pokřtěn Petr Vok 
z Rožmberka. 

U kostela sv. Petra a Pavla se majestátně vypíná štíhlá, 
68 m vysoká věž s cibulovitou barokní bání z roku 
1750. Součástí prohlídky věže je ukázka soběslavských 
věžních hodin a expozice výroby zvonů. Věž je 
zpřístupněna v červenci a srpnu od 9 do 17 h.

Kostel sv. Víta a střed náměstí

Skutečnou stavitelskou perlou je kostel sv. Víta. Jeho 
klenba nesená dvěma štíhlými pilíři a věž připomínající 
minaret je vrcholným dílem gotiky období Václava IV. 
Vedle kostela stojí radnice v průčelí s dvěma štíty. Střed 
náměstí zdobí kamenná kašna z roku 1724 se sochou  
sv. Floriana - patrona města. Poblíž kašny stojí morový 
sloup s korintskou hlavicí a sochou Panny Marie z roku 
1713.

Blatské muzeum: 
Smrčkův a Rožmberský dům
Na severní straně náměstí Republiky upoutá pozornost 
renesanční dům se dvěma štíty a arkýřem. Je to Smrčkův 
dům z roku 1564, v němž se nyní nachází národopisná 
expozice Blatského muzea. Významnou budovou je 
rovněž Rožmberský dům z 15. století. Byl přestavěn 
ze dvou špulířských domů, které koupil Petr Vok z 
Rožmberka pro své přechodné sídlo a roku 1609 ho 
daroval Zuzaně 
Vojířové, člence 
fraucimoru jeho 
ženy Kateřiny z 
Ludanic. Dnes je 
zde přírodovědná 
expozice Blatského 
muzea věnovaná 
přírodě Táborska. 
Otevřeno: květen-
září  9 - 17 h denně 
kromě pondělí.

Bronzová stuha na námĚstí Republiky 
vypráví legendu o bývalém primátorovi a jeho 
nemocném synovi. 

Náměstí vypráví legendu


