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Český a Německý rod 
první zmínka z roku 1172
během 12. století se rod jmenoval Seinsheim 
pod tímto jménem vystupovali až do 15. 

století
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    Základní informace 
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Poslední změna 
Schwarzenberského erbu



nadaný politik a diplomat (hrabě)
1670 povýšen na říšského knížete 
uměl mluvit 5 jazyky 

                    Jan Adolf I.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/7/77/Jean-
Adolphe_de_Schwarzenberg.jpg/250px-Jean-
Adolphe_de_Schwarzenberg.jpg



Karel VII. Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich 
Antonín Vratislav Menas , 12. kníže ze 
Schwarzenbergu, okněžněný  lankrabě v 
Kleggau , hrabě ze Sulzu a vévoda krumlovský 

 kníže, kancléř prezidenta republiky , senátor   
    a ministr zahraničí a kultury

                  Karel VII.   

https://www.top09.cz/files/photos/large/20090910162054.jpg



chodil do základní školy v Čimelicích (okres 
Písek) 

dálkové studium měšťanské školy a 
gymnázia

Univerzita ve Vídni a Štýrském Hradci 
Lesnictví v Mnichově
1965 musel přerušit studium

          Karel VII. (vzdělání)



12.12. 1960 byl Karel VII. adoptován svým 
strýcem 

1965 se stal dědicem rodového majetku
1979 se stal držitelem titulu 12. knížete ze 

Schwarzenbergu 
2013 šance na prezidentský úřad

      Karel VII. (průběh života)



  Jihočeský kraj
Třeboň    
Hluboká 
Orlík 
Český Krumlov
Zlatá koruna 
Čimelice
Bukovany 
.... 

Postoloprty
Vídeň
Praha 
Murau 
Schwarzenberg
…..

                        Majetek 
        Ostatní 



po vymření rodu Eggenbergů převzali 
panství Schwarzenbergové 

stal se nejpřednějším panstvím 

  Majetek   (Český 
Krumlov)

https://www.zamek-ceskykrumlov.cz/website/var/tmp/image-
thumbnails/30000/30274/thumb__OgTagImage/panoramaticke-
foto-zamek-cesky-krumlov_1.png



1719 zdědili Schwarzenbergové eggenberský 
majetek 

1725 přestavba severozápadního křídla 
1751-1753 přestavba jihozápadního křídla
1801 vyhořel 

   Majetek (zámek Orlík)

http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Nov2012/1407860.jpg?ad9d



1661 koupil Jan Adolf I. za 385 000 zlatých 
1662 v obci Podhradí manufaktura 
1741 francouzské vojsko obsadilo Hlubokou
1742 kníže z Lobkowicz vydal rozkaz                

  k ostřelování zámku  

       Majetek (Hluboká)

https://www.pixoto.com/images-photography/buildings-and-architecture/public-and-
historical/zamek-hluboka-nad-vltavou-5382623556272128.jpg



    Třeboňská  
novogotická stavba 
1877 byla vysvěcena 

Bedřichem 
Schwarzenbergem

1864 vysvěcena
v parku zámku 

Orlík 

                   HROBKY
        Orlická 



    Třeboňská          Orlická

http://img.groundspeak.com/waymarki
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sloužil k plavení dřeva z českých knížecích 
panství do Vídně

první plavba 1791 

  Schwarzenberský plavební 
kanál

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/719766.jpg



     DĚKUJEME ZA POZORNOST

        KONEC



http://www.zamekceskykrumlov.eu/nejvyznamnejsi-
vlastnici-ceskokrumlovskeho-hradu-a-
zamku/schwarzenberkove/vyvoj-schwarzenberske-
pozemkove-drzby-v-cechach/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11453913494-
modra-krev/415235100131002-schwarzenbergove

http://www.zamekceskykrumlov.eu/nejvyznamnejsi-
vlastnici-ceskokrumlovskeho-hradu-a-
zamku/schwarzenberkove/
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