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Vodní zámek Blatná
Pohádkový zámek s tajemnou zahradou
První zmínky o někdejším hradu pocházejí z roku 1235. Už dříve však stávala na kamenném 
ostrůvku uprostřed bažin dřevěná tvrz. Nejslavnější období zámku je svázáno s rodem 
Lvů z Rožmitálu, kteří začali Blatnou velkoryse přestavovat. Od roku 1798 patří Blatná 
Hildprandtům z Ottenhausenu, za jejichž působení byl původní hrad na přelomu 18. a 19. století 
změněn na zámek. Hildprandti byli  
ze zámku v 50. letech 20. století 
vyhnáni, ale v roce 1990 jim byl 
vrácen. Dominantou zámku je bílá 
věž, která se již z dálky odráží na 
vodní hladině. Zámecké interiéry jsou 
zařízeny především rodovými sbírkami 
Hildprandtů. Najdete zde například 
orientální, barokní a empírový salonek, 
lovecký salon a rodinnou galerii. 
Unikátní je tzv. „Zelená světnice“  
s malbami z konce 15. století. 
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Veřejnosti přístupný je také anglický park kolem 
zámku. Můžete zde nakrmit daňky skvrnité, obdivovat 

krásu pávů a cizokrajných dřevin.

TIP 

© JCCR
49°25‘22“N, 13°52‘46“E

Wasserschloss Blatná 
Märchenschloss mit geheimnisvollem Garten
Die ersten Aufzeichnungen über die damalige Burg stammen aus dem Jahr 1235. Auf 
der steinernen, kleinen Insel in der Mitte des Sumpfes stand jedoch bereits früher eine 
Holzfestung. Die Glanzzeit des Schlosses ist mit dem Adelsgeschlecht Lev von Rosenthal 
verbunden, das Blatná großzügig umbaute. Seit dem Jahr 1798 gehört Blatná der Familie 
Hildprandt von und zu Ottenhausen, die zur Wende des 18. und 19. Jahrhunderts für die 
Umgestaltung der ursprünglichen Burg in ein Schloss sorgte. Die Hildprandts wurden in 
den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts aus dem Schloss vertrieben, aber im Jahr 1990 wurde 

es ihnen zurückgegeben. Die Dominante 
des Schlosses bildet der weiße Turm, 
der sich schon von Weitem im Wasser 
spiegelt. Das Schlossinterieur besteht 
vor allem aus der Familiensammlung 
der Hildprandts. Man findet hier z.B. den 
Orient-, Barock- und Empire-Salon, den 
Jagdsalon sowie eine Familiengalerie. 
Einzigartig ist der sog. „Grüne Salon“ mit 
Malereien vom Ende des 15. Jahrhunderts.
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Für die Öffentlichkeit ist auch der umliegende 
englische Garten zugänglich. Man kann hier 

Damhirsche füttern, die Schönheit der Pfauen sowie 
der exotischen Bäume und Sträucher bewundern.

TIPP 

15.
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