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Bývalé královské město Vodňany

Nacházíte se ve městě, které obklopeno rybníky leží u řeky Blanice v srdci jižních Čech.  
Rybníkářská tradice a možnosti sportovního rybolovu v malebné krajině s řadou historických 
památek jsou hlavním důvodem k návštěvě města a jeho okolí. 
Název města je odvozen od jeho polohy v oblasti mokřadů při dolním toku řeky. Původní  
pojmenování Vodná znamenalo místo, kde bývala voda v každé roční době. Odvozením  
z něho vzniklo označení Vodňany jako obec lidí, bydlících ve Vodné. Proto se Vodňanům  
kdysi říkalo Aquileia Bohemorum, české Benátky.
Půdorysná disposice města i prameny archeologické kladou jeho počátky do druhé poloviny  
13. století a nabízí se souvislost s vlnou kolonizace za vlády krále Přemysla Otakara II.  
(1253 – 1278). Nejstarší písemná zmínka o Vodňanech pochází až z roku 1318, kdy je jako  
rozhodčí jednoho sporu uveden komorník z Vodňan. Druhá dochovaná zpráva z roku 1327  
připomíná Vodňany jako místo, kde se vybírá clo. Nejdůležitější středověkou listinou je  
privilegium krále Jana Lucemburského z roku 1335/6, které se dodnes zachovalo v archivu města.
Středověké dolování drahých kovů v nedalekých Svobodných horách a rýžování zlata na Blanici 
a při Radomilickém potoku připomíná městský znak s horníkem ve zlatém poli, který drží štít 
s českým lvem, po stranách obklopený hornickým nářadím, dochovaný na pečetidle z roku 1562. 
Tak jej mohou návštěvníci spatřit na budově městského úřadu, na kašně uprostřed náměstí  
Svobody a na východní straně věže děkanského kostela. Z historického znaku je odvozen  
novodobý městský prapor v barvách zelené a zlaté, který od roku 1996 Vodňany užívají při  
slavnostních příležitostech.
Ve městě a připojených osadách trvale žije cca 7 000 obyvatel. Od 1. 1. 2003 spravují Vodňany 
coby obec s rozšířenou působností současné Vodňansko. Jsou členem Sdružení obcí Blanicko-
otavský region. 

Městské muzeum a galerie

V roce 1895 za podpory především spisovatelů J. Zeyera, F. Heritese a O. Mokrého se  
ve Vodňanech uskutečnila národopisná výstava, na které se shromáždily první předměty  
budoucí muzejní sbírky. Její instalace se realizovala o deset let později v prostorách radnice. 
Prvním kustodem nového městského muzea se stal učitel Haštal Mostecký, který měl hlavní 
zásluhu na jeho rozvoji v období mezi světovými válkami. Od r. 1959 muzeum užívá prostory 
bývalé synagogy. Od 1. května do konce září je zde možné navštívit expozici Rybářská tradice  
ve Vodňanech o historii města, o zdejším rybníkářství, rybářství a mlynářství.  
Vznikla ve spolupráci se Střední rybářskou školou ve Vodňanech.
V budově radnice je téměř celoročně otevřena městská galerie, založená v roce 1967.  
Dr. B. Žahour rodnému městu daroval 157 obrazů od 95 českých malířů přelomu 19. a 20.  
století (O. Blažíček, V. Brožík, O. Bubeníček, A. Kalvoda, F. Kaván, K. V. Mašek, J. Panuška,  
J. Ullmann, J. Uprka, F. Ženíšek aj.). Svým počinem inspiroval řadu dalších dárců a díky  
nim vznikla cenná sbírka výtvarných děl, kterou od r. 1992 cílenými nákupy podporuje  
Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové. 
Největší sbírkový soubor kreseb je vystaven v sále Mikoláše Alše (1852 – 1913). Jedná se  
o předlohy k výzdobě děkanského chrámu ve Vodňanech a protivínské školy. Pamětní síň  

Františka Heritese (1851 – 1929) představuje vodňanského rodáka, lékárníka, spisovatele 
novel z prostředí malého města, literárního redaktora, po určitou dobu starostu města  
a především organizátora kulturního dění. Nábytkem a předměty z pozůstalosti Heritesovy 
rodiny je navozena atmosféra měšťanské domácnosti konce 19. století. Pozoruhodná  
je rozsáhlá rodinná knihovna, která ukrývá řadu cizojazyčných publikací, ale především  
knižní dary od literárních přátel s vlastnoruční dedikací. 
S významnou osobností české literatury 19. století seznamuje pamětní síň Julia Zeyera  
(1841 – 1901). Spisovatel v přátelství s F. Heritesem a básníkem Otakarem Mokrým  
(1854 – 1899) žil ve Vodňanech v letech 1887 – 1899 převážně v tzv. domě U Čápů.  
Okouzlen malým městem a jeho okolím přiměl řadu svých přátel k jeho návštěvě  
(Z. Braunerová, A. Chittussi, F. Bílek, A. Heyduk) a napsal tu mnohé ze svých děl.  
Vystavená sbírka keramiky, porcelánu, skla a textilu představuje J. Zeyera jako vášnivého  
sběratele i cestovatele. Novorenesanční nábytek z 80. let 19. století vypovídá nejen  
o vkusu majitele, ale také o potřebách tehdejší pánské domácnosti. 
V sále dr. Žahoura jsou vystaveny portréty a předměty vodňanských osobností ( J. Zrzavý,  
O. Mokrý, B. Žahour, V. Kopista aj.) a část knihovny M. Havla Gelasta Vodňanského  
ze 16. století.

Historické památky

Opevnění a mlýnský náhon s mostem 
a sochou sv. Jana Nepomuckého
Opevnění se dochovalo téměř po celém obvodu vnitřního města. V současné podobě  
s čtyřmi zachovanými hranolovými baštami pochází z 15. a z 1. poloviny 16. století,  
vybudované na starších základech. Tři středověké městské brány (Bavorovská, Písecká,  
Týnská) a jedna novověká (Nová) byly zbořeny kolem r. 1840. Středověkou technickou 
památkou s hospodářským i obranným významem je mlýnský náhon při severním okraji 
městského jádra. Poblíž místa někdejší Písecké brány jej překlenuje nízký kamenný můstek 
s krucifixem a sochou sv. Jana Nepomuckého (kolem r. 1730). Tomuto malebnému zákoutí  
se říká Vodňanské Benátky.

Kostel Narození Panny Marie
Děkanský kostel vznikl snad současně s městem. V 1. polovině 15. století byl mistrem  
Jaklíkem a jeho synem Václavem nově postaven presbytář ve slohu vrcholné gotiky.  
V 80. letech 16. století byla upravena severní loď se zpěváckou kruchtou a předsíň. Kostel 
značně poškodil požár města r. 1722, poté restaurován. Patrně v té době byly na kostelní  
věži namalovány znaky města Vodňan, Království českého a tehdejšího děkana A. Vokouna.  
V letech 1894 – 1897 regotizován R. Stechem podle návrhů J. Mockera. Tehdy chrám  
vyzdoben uvnitř nástěnnými freskami, vně na štítech sgrafity a okna v presbytáři vitrážemi 
podle návrhů M. Alše a pořízeno do něj novogotické zařízení. Na klenbě nad hlavním  
oltářem jsou namalováni čtyři vodňanští kapři. Alšovy návrhy spolu s částmi někdejšího  
barokního mobiliáře se nacházejí ve sbírkách vodňanského městského muzea a galerie.  
Na 64 metrů vysoké věži visí 6 zvonů, z nichž největší jménem Marek byl odlit r. 1725.  

U jižní strany kostela stojí misijní kříž z r. 1853. V dlažbě u věže je vyznačena památka  
na zvon jménem Jan, který se roztříštil při snímání pro válečné účely r. 1917.

Kostel sv. Jana Křtitele
Původně špitální a hřbitovní, nepřímo zmíněný r. 1414. Původní jednoduchá gotická stavba, 
která stávala uprostřed hřbitova, byla pro nevyhovující technický stav zbořena r. 1843.  
Nynější empírový kostel, postavený podle plánů J. Sandnera, byl vysvěcen r. 1848. Oltářní  
obraz Křtu Páně darovala císařovna matka Karolina Augusta. Většina zařízení je novorene-
sanční a novobarokní. Před kostelem stojí kamenný kříž z r. 1847 s novější sochou Krista. 
Přilehlý hřbitov byl po zrušení v 80. letech 20. století přeměněn v pietní park. Zůstaly  
zachovány hroby rodiny Heritesovy, rodiny Mokrých a někdejší novogotická děkanská  
hrobka. Od r. 2005 je nazýván Parkem Jana Pavla II.

Kaple sv. Vojtěcha
Založena a vystavěna v letech 1730 – 1732 vodňanským měšťanem Kristiánem Jonášem. 
Uzavřena a odprodána do soukromých rukou r. 1787, znovu vysvěcena r. 1816. Od r. 1860  
je majetkem města Vodňany. Ke kapli byl přemístěn hřbitov, který je spolu s novou obřadní 
síní v užívání od r. 1960.

Husův sbor
Církve československé husitské byl stavěn od r. 1923 podle Procházkových plánů, upravených 
místním stavitelem A. Křížkem. Slavnostně otevřen byl r. 1925. Autorem vnitřní výzdoby  
je V. Churaň z Prachatic. V sousedství bývalého hřbitova se zdvihá atypická 20 m vysoká věž, 
projektovaná arch. Weinzetlem z Č. Budějovic a korunovaná zlaceným kalichem. V objektu 
se nachází farní úřad Církve československé husitské.

Bývalá synagoga
Prostá stavba v klasicistním slohu. Od svého dokončení r. 1860 až do druhé světové války 
sloužila k bohoslužbám místní židovské náboženské obci. Po úpravách je od r. 1959  
využívána k výstavním účelům městského muzea. Za bývalou synagogou se nachází budova 
někdejší židovské školy z r. 1868. Hřbitov vodňanských židů, založený r. 1839, se nachází 
u osady Pražák.

Kašna na náměstí Svobody
Upravena r. 1928 podle návrhu J. Kvasničky, od něhož pochází alegorická socha Svobody.  
Na středovém sloupu pod ní lze spatřit kromě městského znaku i symboly ve městě  
provozovaných činností – rybářství, zemědělství a průmyslu.

Nejstarší a nejmladší socha
Ve Vodňanech se nachází na zastavěné ploše 307 ha pouze 5 soch, pro každou je určena  
plocha 61,5 ha. Nejstarší a také nejoblíbenější sochou je sv. Jan Nepomucký na mostě přes 
mlýnský náhon v Mlýnské ulici. Její postavení podnítil vodňanský děkan Antonín Jan  
Vokoun kolem roku 1730. Socha svatého ochránce dobré pověsti byla spolufinancována  
z pokut za vzájemné urážky mezi měšťany. Sochařské a stavební práce prováděl mistr Vojtěch  
Větrovský se svými tovaryši. Socha byla zrestaurována v roce 2007. Naopak nejmladší vodňan-
skou sochu „Motýl na květině“ vytvořil akademický sochař Miroslav Hudeček z Říčan u Prahy 
v roce 1977 v prostoru před tehdy nově vybudovanou školou na Bavorovské ulici. Jeho  
manželka Olga Hudečková, keramička, zároveň vyzdobila vstupní prostor budovy. Manželé  
Hudečkovi při příležitosti 30. výročí otevření školy převzali od vedení města čestné občanství.

Pověsti
O chytrých z Vodňan
Roku 1646 projížděl zabláceným městem císař Ferdinand III.  
Na základě stížnosti měšťanů na nedostatek peněz na vydláždění  
náměstí se rozhodl přispět na potřebnou věc. Při druhé návštěvě  
města však ke svému údivu zjistil, že nové dláždění mají pouze ulice 
(před domy měšťanů) vedoucí k náměstí, které je nadále plné bláta. 
Tito pak požadovali nový příspěvek, protože císař přece sám vidí,  
že peněz dal málo. Ferdinand III. tak dvakrát zaplatil „chytrým 
z Vodňan“ dlažbu na náměstí.

Kapr v kleci
V době vlády císařovny Marie Terezie se prý chytrým vodňanským 
měšťanům vysmívali, že chovají kapra v kleci na věži kostela. 
V roce 1734 byla věž po rozsáhlém požáru obnovena a na památ-
ku děkana Antonína Jana Vokouna ozdobena jeho iniciálami  
a vyobrazením ryby s letopočtem. To se pravděpodobně stalo  
terčem humoru tehdejších vtipálků. Památka se nedochovala. 
Nyní se na východní straně věže nachází městský znak, na jižní 
straně znak království českého a na západní straně osobní znak 
děkana Vokouna – dva okouni v zlatém poli s modrým pruhem. 
Současníkům tak připomíná zásluhy nositele erbu o obnovu  
kostela a odlití největšího vodňanského zvonu sv. Marka.

Stříbrné sochy v podzemní chodbě
Kdysi oltář ve vodňanském kostele zdobilo dvanáct soch apoštolů 
ze stříbra. Ve válečných dobách však byl pro ně vybudován tajný 
úkryt. Z nárožního domu na konci bývalé Hrnčířské (nyní  
Heritesovy) ulice prý vede podzemní chodba až k osadě Pražák, 
kde jsou v opuštěné štole sochy zakopány. Současná Heritesova 
ulice má však dva konce a na každém konci dva domy. Doposud  
se neodhalilo, o který dům se jedná.

Ptačí muž
Na samotě Klůs u Strpí žil šikovný truhlář Vít Fučík, který  
si vysloužil přezdívku Kudlička. Traduje se, že si vyrobil křídla  
a za pomoci měchýřů naplněných bahenním plynem létal.  
Jeden ze svých pokusů zakončil snad přistáním na okně tehdejší  
židovské modlitebny, ve které k smrti vyděsil modlící se židy.  
Jeho prvenství v létání se nikdy nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo.  
„Ptačí muž“ byl v roce 1804 pochován na hřbitově na Bílé Hůrce 
a židé si ve Vodňanech teprve o padesát let později postavili  
do současnosti dochovanou synagogu.

kresba: Václav Parýzek – Kacíř na křídlech, 
Vodňany 1985.
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17_ Petr Chelčický (Zeyerovy sady); autor František Bílek 1914
18_ Socha Republiky či Svobody – kašna (nám. Svobody); autor Josef Kvasnička 1928
19_ Sv. Jan Nepomucký – most (Mlýnská ul.) kol. 1730
20_ Motýl na květině – areál ZŠ (Bavorovská ul.); autor Miroslav Hudeček 1977
21_ Jan Žižka z Trocnova (Žižkovo nám.); autor Josef Kvasnička 1928
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12_ Severovýchodní parkánová zeď
 (Barvířská ul.)

13_ Bašta východní
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14_ Bašta jihovýchodní (Zeyerovy sady)
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Pamětní desky:
36_ František Herites (1851 – 1929), lékárník a spisovatel 

(nám. Svobody čp. 1)
37_ Váša Příhoda (1900 – 1960), světoznámý houslový virtuos 

(nám. Svobody čp. 8)
38_ Otakar Mokrý (1854 – 1899), notář a básník 

(nám. Svobody čp. 194)
39_ Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856), herec a dramatik 

(nám. Svobody čp. 23)
40_ 50. výročí ukončení II. světové války (nám. Svobody čp. 24)
41_ M. Jan Kampanus (kolem 1570 – 1622), literát a rektor 

pražské univerzity (Alešova ul., čp. 50 budova ZŠ)
42_ Julius Zeyer (1841 – 1901), spisovatel, dramatik a básník 

(Zeyerovy sady čp. 43)
43_ Dr. Antonín Majer (1826 –1880), technik a zakladatel 

průmyslových škol v Čechách (Majerova ul. čp. 164)
44_ František Žemlička (asi 1897 – 1945), člen partyzánské 

skupiny Šumava II (Kampanova ul., čp. 330 stanice ČD)

Pomníky a památníky:
45_ Obětem I. a II. světové války (Zeyerovy sady, park)
46_ Obětem komunistické zvůle (Zeyerovy sady, park)
47_ Dr. Theodor Mokrý (1857 – 1945), lesnický a rybářský 

odborník (Zátiší, rybářská škola)
48_ Mlynářům při řece Blanici za pomoc v nouzi (Mlýnská ul.)
49_ Pamětní kámen u stromu třetího tisíciletí (Elektrárenská 

ulice, autobusové nádraží)
50_ Hrob spisovatele Františka Heritese a jeho manželky  

Marie (park Jana Pavla II.)
51_ Hrob rodiny Mokrých (park Jana Pavla II.)

Významné stromy:
52_ Dub letní (mezi železniční tratí a silnicí u autokempu  

Pražák) – výška 25 m, obvod kmene 532 cm, stáří 260 let, 
údaje při vyhlášení památným stromem v roce 2001.  
Strom nese jméno po vodňanském spisovateli Františku  
Heritesovi – Heritesův dub.

53_ Lípa malolistá (u kapličky vedle budovy Střední rybářské 
školy ve Vodňanech) – výška 23 m, obvod kmene 527 cm, 
stáří 261 let, údaje při vyhlášení památným stromem  
v roce 2001.

54_ Lípa svobody I. (na pozemku ZŠ Bavorovská) zasazena  
žáky školy dne 21. března 1990.

55_ Lípa svobody II. (v parčíku u Domova důchodců) zasazena 
zástupci města dne 30. března 1990.

56_ Lípa svobody III. (původně v Husově ul., r. 2012 přenesena 
na Radomilickou ul.) – zasazena členy Spolku přátel  
Dřemlin ze Železného Brodu v listopadu 1990.

57_ Strom Dne Země I. (park v Holečkově ul.) – červenolistý 
buk, první solitérní strom, který byl vysazen členy  
OS Krajina při příležitosti Dne Země dne 22. dubna 1998.  
V započaté tradici se každoročně pokračuje.

58_ Lípa partnerství (v parku u Kulturního domu) zasazena  
u příležitosti podpisu partnerské smlouvy mezi městem 
Vodňany a obcí Wartberg ob der Aist (Rakousko) dne  
23. června 2001.

59_ Strom 3. tisíciletí (Elektrárenská ul.) – lípa malolistá  
vysazena jako projev vděku zdravotně postižených městu  
u pamětního kamene dne 21. října 2001.

60_ Dub na ochranu proti povodním (pod hrází  
Příbramovského rybníka) zasazen členy Spolku přátel 
Dřemlin ze Železného Brodu a vodňanskými rybáři dne  
5. listopadu 2004. Dub byl vysazen na místě, kde byla  
hráz rybníka poškozena při povodních v roce 2002.  
Členové spolku finančně přispěli na její opravu.

61_ Lípa česko-polského přátelství (v parku Jana Pavla II.) 
zasazena zástupci města Vodňany a partnerského města 
Sieraków dne 30. dubna 2005.

62_ Lípa přátelství mezi Slovinskem a Českou republikou  
(v parku u Kulturního domu) zasazena při příležitosti  
87. výročí vzniku samostatného československého státu 
velvyslancem Slovinské republiky a starostou města  
Vodňany dne 27. října 2005.

LEGENDA

 1 – 5_ Kostely a modlitebny

 6 – 11_ Drobné církevní stavby

 12 – 16_ Hradební bašty

 17 – 21_ Sochy

 22 – 35_ Významné stavby – památky

 XX*_ Vzdálenější objekty 
  nacházející se mimo plán X* X*


