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Naše setkání má sice v záhlaví název města, jež je jeho střediskem, naše toulky 

však povedou nejen po oblasti blízké Třeboňské rybniční pánve, leč zavítáme i 

do České Kanady na historickém pomezí Čech a Moravy jižně od Jindřichova 

Hradce, a taky do Novohradských hor na hranici Čech a Rakouska. Jsme tedy 

tentokrát zaměřeni na turisticky velmi atraktivní oblast, která je sama o sobě 

předpokladem, že si naši klubovou akci náležitě užijeme.  

Jako obvykle nevynecháme místní historické, přírodní ani technické 

pamětihodnosti, a tak se tedy sluší postupně si trochu představit alespoň 

některá místa regionu, který hodláme v rámci svého programu poctít naší 

návštěvou . Popisy jednotlivých etap jsou označeny pro přehlednost silnou 

svislou čarou a začínají na str. 5. Historické a místopisné poznámky jsou jako 

obvykle psány kurzívou. 

 

Střediskem a základnou je pro nás tentokrát jihočeské město Třeboň, půvabné 

starobylé město s téměř 8,5 tisíci obyvateli. Leží nedaleko 

rakouských hranic, mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým 

Hradcem, v okouzlující mírně zvlněné krajině Třeboňské pánve,        

v krajině s hlubokými lesy, rozsáhlými loukami a bezpočtem 

velkých    i malých rybníků. 

Třeboň s rybníkem Svět 
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Třeboň 

Počátky města sahají do poloviny 12. století, kdy v místě vznikl dvorec a poté 
osada. Kolem roku 1280 je připomínán farní kostel v Třeboni (Witingenowe). 
Statut města Třeboň získala v roce 1341 a v letech 1376 a 1378 tzv. právo měst 
královských a výsadu na dovoz soli. Původně byla v držení Vítkovců (Vítek z 
Prčic), v roce 1366 přešla pod záštitu bratrů z Rožmberka a získala svůj český 
název. V roce 1367 čtyři rožmberští bratři založili v Třeboni augustiniánský 
klášter, který se stal střediskem vzdělanosti celé oblasti (zrušil jej až císař Josef 
II. k roku 1785, klášterní prostory pak připadly třeboňskému vikariátu). Knížecí 
pivovar v Třeboni byl založen roku 1379. Ke konci 14. století bylo kolem města 
postaveno opevnění hradbami a příkopem, které se osvědčilo v husitských 
válkách, a proměnilo Třeboň v nedobytnou pevnost, schopnou odolat mnohým 
útokům.  

V 80. letech 16. století (za majitele Viléma z Rožmberka) měl na třeboňském 
zámku alchymistickou dílnu Edward Kelley. Po smrti svého bratra Viléma do 
Třeboně přenesl své sídlo rožmberský vladař Petr Vok z Rožmberka, který zde 
roku 1611 bez dědiců zemřel. Panství připadlo Švamberkům a po bitvě na Bílé 
hoře císaři. Roku 1660 se panství Třeboň stalo majetkem knížecího rodu 
Schwarzenbergů, kteří je spravovali až do první pozemkové reformy z roku 1919 
(zámek až do roku 1940, respektive 1948). Roku 1779 zde byl zřízen katolický 
vikariát, který existoval až do roku 1952. V polovině 19. století učitel Václav 
Hucek a jeho dcera Berta zde při rašeliništi založili první slatinné lázně v těsné 
blízkosti Zlaté stoky. 

První rybníky založil koncem 15. století Štěpánek Netolický. Na jeho dílo v 16. 
století navázali rybníkáři Mikuláš Ruthard z Malešova a Jakub Krčín.  

Město je v současnosti významnou památkovou a přírodní rezervací. Proto je 
hojně navštěvováno turisty a lázeňskými hosty. Ve městě jsou dvojí lázně: 
Bertiny lázně a Lázně Aurora. Sídlí zde podnik Rybářství Třeboň, největší 
rybářství v Evropě, a pivovar Regent založený roku 1379.  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1280
https://cs.wikipedia.org/wiki/1341
https://cs.wikipedia.org/wiki/1376
https://cs.wikipedia.org/wiki/1378
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtkovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/1366
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmberkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1367
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_augustini%C3%A1n%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1785
https://cs.wikipedia.org/wiki/1379
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_z_Ro%C5%BEmberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Kelley
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Vok_z_Ro%C5%BEmberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1611
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ni_ze_%C5%A0vamberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/1660
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbergov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemkov%C3%A1_reforma_v_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/1779
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bkan%C3%A1t_a_vikari%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Hucek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Hucek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Hucek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slatinn%C3%A9_l%C3%A1zn%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_stoka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nek_Netolick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Ruthard_z_Male%C5%A1ova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Kr%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1zn%C4%9B_Aurora&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Regent_(pivo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1379
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Neodmyslitelnou součástí Třeboně je honosný renesanční zámek, rozkládající se 
na jihozápadní straně městského 
centra.    V těchto místech stával 
nejdříve panský dvorec, změněný 
na tvrz a později kamenný 
hrádek, zmiňovaný poprvé roku 
1374. Nedlouho předtím koupili 
Třeboň Rožmberkové, kteří 
městu a jeho širokému okolí 
dopřáli náležitý rozvoj.  

Po smrti posledního Rožmberka 
(1611) zdědili zámek 
Švamberkové, kteří přišli               
o většinu majetku po osudové 
bitvě na Bílé hoře. Třeboňské panství daroval císař Ferdinand II. své vlastní 
rodině, ale o snadno nabytý majetek nikdo nepečoval a záchranou pro zámek je 
až přechod do rukou starobylého rodu Schwarzenbergů, kteří jej získávají v roce 
1660.  

Knížecí rod Schwarzenbergů 
vlastní zámek až do roku 1940, 
kdy jej zabírá gestapo. Počátkem 
dvacátých let, po první 
pozemkové reformě, však 
Schwarzenbergové zámek 
opouštějí a poté slouží po několik 
let jako hotelové zařízení. Po 
válce v roce 1945 je nad zámkem 
zavedena národní správa a v roce 
1947 byl třeboňský zámek 
zestátněn. Vedle zámku se 
rozprostírá park, oblíbené místo 
odpočinku třeboňských občanů, 
turistů i lázeňských hostů. 

Větší část třeboňského zámku dnes zaujímají depozitáře Státního oblastního 
archivu. Nachází se zde mimo jiné i rožmberský archiv, jeden z nejcennějších 
šlechtických archivů. Řada archiválií je uznána za kulturní památky; nejstarší 
uložená listina pochází z roku 1184. 

https://www.trebonsko.cz/zamek-trebon
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1. etapa, pátek 18. června, 133 km 

ÚSEK TŘEBOŇ – NOVÁ BYSTŘICE, 38 km 

                         Z parkoviště u hotelu Svět vyjedeme doleva po ulici 

Sportovní, po asi 250 m najedeme doleva na silnici č. 154, na prvním kruhovém 

objezdu se dáme doprava na silnici č. 34/E551. V obci Stará Hlína odbočíme 

doprava na silnici 1536 kolem rybníka Starý Vdovec na  Stříbřec, Mníšek, a před 

obcí Libořezy odbočíme doleva na silnici č. 153. Pokračujeme přes Příbraz, kde 

kolem prodejny Jednota odbočíme vpravo, jedeme stále po silnici č. 153 asi po 

1,2 km se napojíme v přímém směru na silnici č. 34/E551. V obci Lasenice 

odbočíme doprava na silnici č. 149, projedeme osadu Bílá, u obce Číměř 

odbočíme mírně vpravo na silnici č. 128, a ta nás dovede až do Nové Bystřice, 

k muzeu autoveteránů na adrese Vídeňská 136, kde bude naše dnešní první 

zastávka. Parkování v objektu muzea. 

Třeboň 

start v 9 .00 

Nová Bystřice,      

muzeum veteránů 

Jindřichův Hradec 

Zámek Červená Lhota 
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Muzeum v Nové Bystřici je prvním a největším muzeem amerických 

automobilů v Čechách. 

Málokteré prostory se 

hodí k procházce 

historií tak, jako stará, 

opuštěná textilní 

továrna. Dali jsme jí 

nový život a nyní je z ní 

továrna na 

vaše zážitky…                   

 

Tedy vítejte v dobách, kde 

automobily dělaly první krůčky, v 

časech hojnosti a ohromných 

karoserií i v éře rychlých sportovních aut, 

legendárních strojů. Muzeum v Nové 

Bystřici vám nabídne cestu časem, 

retrospektivní pohled do minulosti se snahou zachytit ten obrovský 

skok, které toto odvětví za posledních sto 

let udělalo. Vnímejte atmosféru s vůní 

prachu a benzínu, šotolinových cest a stále 

divokého západu. Nechte se vtáhnout do 

večerní atmosféry před svítícím 

Manhattanem let padesátých. Buďte 

součástí hippie doby let sedmdesátých…    

V každém sále si odpočiňte v pohodlných 

křeslech a těšte se z pohledu na stroje, které kdysi dávno brázdily 

cesty tak vzdálené. Máme velké parkoviště. Pro auta, motocykly i 

autobusy. Máme kavárnu s lahodnou kávou 

z Hondurasu a Brazílie. Máme obchod s věcmi, které 

nikde jinde nekoupíte. Máme i dětský koutek a máme 

radost z každého návštěvníka, který k nám zavítá.                                                         

Pavel Janouš, autor muzea a kurátor sbírky, tel. 777 004 699. 
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ÚSEK NOVÁ BYSTŘICE – JINDŘICHŮV HRADEC   32 km 

Od muzea veteránů pojedeme proti směru našeho příjezdu po silnici č. 128 asi 

500m, pak u pošty odbočíme doprava na silnici 152, mineme čerpací stanici a 

po 2,5 km odbočíme mírně vlevo na silnici č. 151. Projedeme obce Klenová, 

Kaproun a v Kunžaku odbočíme doleva na silnici č. 164. Projedeme obce Lomy, 

Člunek, pokračujeme mezi rybníky Krvavým a Kačležským na Hospříz, do 

Jindřichova Hradce, kde za čerpací stanicí Benzina odbočíme doleva na 

Vídeňskou ulici, která nás kolem rybníka Vajgar dovede na Mírové náměstí, kde 

zaparkujeme. 

Zastávka nám umožní porozhlédnout se po tomto půvabném historickém 

městě, a pokud to bude možné, navštívíme i zdejší zámek a poobědváme.   

 

Jindřichův Hradec 

Nová Bystřice 
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Jindřichův Hradec 

Za první opevněné sídlo na území Jindřichova Hradce můžeme 
považovat pohraniční přemyslovské hradiště z 9. až 10. století. Na 

konci 12. století okolní region získal do sféry vlivu mocný rodu Vítkovců, z nějž se 
po smrti Vítka I. z Prčice oddělili páni z Hradce, kteří vlastnili zdejší panství až do 
roku 1604, kdy vymřeli po meči. 

Přelomovým rokem se stal rok 1293, kdy byl Jindřichův Hradec poprvé zmíněn 
jako město. V této době již měl Hradec s největší pravděpodobností dobudováno 
opevnění a v následujících desetiletích se pokračovalo s plánovitou výstavbou 
převážně kamenných měšťanských domů. V první třetině 14. století přišli do 
města minorité, kteří založili kostel sv. Jana Křtitele a následně přilehlý klášter. 
Po polovině 14. století se stavební ruch zaměřil na budování farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie.  

Rozkvět města plynule pokračoval v 15. století a vrcholu dosáhl v 16. století, v 
době vlády Jindřicha IV. z Hradce a jeho syna Adama. Ke gotickým stavbám se 
přidávaly stavby renesanční, hlavně díky přítomnosti mnoha italských 
stavebníků, přestavujících hrad na moderní zámek. Vypuknuvší třicetiletá válka 
byla počátkem úpadku Jindřichova Hradce, byť byl v té době dokonce druhým 
největším městem celého Království Českého. Koncem 17. století převzali 
panství Černínové z Chudenic a vlastnili je až do roku 1945. 

Zámek Jindřichův Hradec 

Původní hrad založil Jindřich z rodu Vítkovců na 

počátku 13. století. Vlivný renesanční velmož 

Jáchym z Hradce započal v polovině 16. století 

s přestavbami méně významných budov 

starého hradu a po víceleté přestávce 

pokračuje stavební ruch i za Jáchymova syna 

Adama II. z Hradce, kdy celý areál získává 

vrcholně renesanční podobu. Svou velikostí a nádherou zastínilo sousední 

budovy na hlavním nádvoří tzv. Nové stavení Adamovo, projektované A. 

Ericerem, které dokončil roku 1587 Baltazare Maggi, podle jehož plánů vznikly 

další stavby v zámeckém areálu. Nejvýznamnější z nich je tzv. Rondel s 

velkolepou vznosnou klenbou a zlacenou reliéfní dekorací interiéru.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtkovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtek_I._z_Pr%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ni_z_Hradce
https://cs.wikipedia.org/wiki/1604
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_men%C5%A1%C3%ADch_brat%C5%99%C3%AD_konventu%C3%A1l%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Jind%C5%99ich%C5%AFv_Hradec)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_IV._z_Hradce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_I._z_Hradce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesan%C4%8Dn%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%ADnov%C3%A9_z_Chudenic
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ÚSEK JINDŘICHŮV HRADEC – ČERVENÁ LHOTA  20 km 

 

Z Náměstí míru vyjedeme západním směrem po ulici Komenského, na první 

křižovatce pojedeme doleva na Balbínovo náměstí, přejedeme Nežárku a po 

150 m odbočíme ostře doprava na ulici Bratrskou, sledující tok Nežárky až na 

křižovatku typu T, kde odbočíme doleva na ulici Pražskou, z níž vzápětí 

sjedeme mírně vpravo na ulici 9. května a pokračujeme už po silnici č. 128 na 

Lodhéřov, Deštná u Jindř. Hradce, kde odbočíme doleva na silnici č. 12836 

(ulice Adamská) směrem na Červenou Lhotu. Zastavíme na parkovišti u zámku a 

na prohlídku se vydáme pěšky (asi 350 m). 

Jindřichův Hradec 

Zámek Červená Lhota 
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Jednou z nejromantičtěji položených památek v Čechách je jihočeský vodní 

zámek Červená Lhota. Vyrůstá na skále, která se přehrazením údolí a 

vzedmutím vodní hladiny stala malým ostrůvkem. Zemanskou tvrz koupil roku 

1530 Jan Kába z Rybňan a brzy na to ji přestavěl na renesanční zámek. Po roce 

1641 se Lhota stala majetkem Slavatů, pánů na nedalekém Jindřichově Hradci. 

Před polovinou 19. století 

nechal E. J. Schönburg-

Hartenstein upravit zámecký 

exteriér v romantickém 

duchu. Na počátku 20. 

století cimbuří a jiné 

neogotické prvky zmizely. 

Architekt H. Walcher z 

Moltheimu je nahradil 

pseudorenesančními štíty s 

oblouky nahoře, pro 

Červenou Lhotu dnes charakteristickými.  
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ÚSEK ČERVENÁ LHOTA – STRÁŽ N. NEŽÁRK. – TŘEBOŇ 43 km 

 

Z parkoviště u zámku Červená 

Lhota pojedeme zpátky směrem na 

obec Deštná, asi po 500 m 

odbočíme doprava na silnici            

č. 12386 směrem obec Jižná.          

Tu projedeme, pokračujeme na 

Pluhův Žďár, kde na okraji obce 

najedeme mírně vlevo na silnici     

č. 12841, a po 200 m odbočíme 

doprava na silnici č. 12843. 

Projedeme osadu Pohoří a po 3 km 

vjedeme do Kardašovy Řečice. 

Tady za kostelem odbočíme doleva 

na silnici č. 23, mineme po pravé 

straně rybníky na kraji města a po   

1 km odbočíme mírně vlevo na 

silnici č. 1488 na Mnich, Ratboř, 

Roseč, Hatín, Plavsko a konečně 

Stráž nad Nežárkou, kde se na chvíli 

zastavíme se vzpomínkou na 

nejslavnější českou operní pěvkyni, 

Emu Destinnovou. 

 

 

Červená Lhota 

Stráž nad Nežárkou 

Třeboň 
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Emilie Paulina Jindřiška Kittlová, známá pod pseudonymem Ema 
Destinnová, resp. Emmy Destinn (1878 Praha –1930 České Budějovice), 
byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost. 
Ve svých 20 letech byla sice odmítnuta v Národním divadle v Praze, 
kariéru však úspěšně zahájila v témže roce v Berlíně. Po deseti letech 
získala angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku, kde v mnoha 
představeních zpívala společně například s Enrikem Carusem. 

Debutovala roku 1897 v drážďanské dvorní opeře v roli Santuzzy v opeře 
Sedlák kavalír. Úspěch jejího debutu byl tak obrovský, že byla okamžitě 

přijata k pětileté spolupráci v berlínské Státní opeře Pod lipami. Po úspěšných hostováních ve 
Vídni, Londýně, Praze a Paříži byla v roce 1908 pozvána také do newyorské Metropolitní 
opery. O rok později tam ztvárnila Mařenku ve Smetanově Prodané nevěstě, o jejíž uvedení v 
MET se sama zasloužila. Premiéru dne 19. února 1909 dirigoval Gustav Mahler. Opera byla 
uvedena v němčině v překladu Maxe Broda.. 

Jenom v Národním divadle v Praze, když v něm roku 1900 odzpívala tři 
vystoupení, se jí nedostalo žádného ohlasu ani uznání. Jedno z jejích 
angažmá v Praze bylo z politických důvodů přerušeno. Stále častěji 
vystupovala také v jiných divadlech v Praze, hostovala tam celkem 
86krát, z toho v roce 1908 nadšeně oslavována konečně i v Národním 
divadle. Jeho čestným členem byla prohlášena ve stejném roce. Krátce 
nato byla vyznamenána titulem komorní zpěvačka při pruském 
císařském dvoře. Roku 1914 zakoupil její přítel Dinh Gilly za její peníze 
zámek ve Stráži nad Nežárkou, její útočiště až do konce života.  

O rok později odjela koncertovat do Ameriky. Její cesta skýtala odboji 
skvělou možnost, jak dopravit za hranice důležité informace. Když se v roce 1916 z Ameriky 
vrátila do Čech, čekala ji na hranicích c. k. rakouská policie, Destinnové se ale podařilo 
proklouznout. Od té doby ale byla pod soustavným dohledem a měla přísný zákaz vycestovat 
za hranice Rakouska. Uchýlila se na svůj zámek ve Stráži nad Nežárkou, který je přístupný 
veřejnosti teprve od roku 2006.  

V roce 1923 se provdala za důstojníka československého letectva Josefa Halsbacha. Těžce 
onemocněla, ale včasná operace jí zachránila život. V roce 1925 podnikla krátké turné po 
Jugoslávii a vystoupila v Bratislavě. Téhož roku ji na zámku ve Stráži navštívil i T. G. Masaryk.  

Roku 1926 se začala loučit s operní i koncertní kariérou. Poslední pražský koncert se konal 
v Lucerně a následovalo turné po 20 městech Československa. V roce 1928, u příležitostí 
10. výročí vzniku Československé republiky, zpívala svůj poslední koncert v Londýně. Pro 
značnou obezitu a nepohyblivost se stáhla do ústraní na svůj zámek ve Stráži nad Nežárkou 
a jen příležitostně zpívala na koncertech. „Není ničeho horšího, než když se musíte dívat na 
starou ženu na jevišti,“ bylo její krédo, které ji přimělo k dobrovolnému odchodu ze scény. Na 
její tvář se můžete podívat na současné dvoutisícikoruně, pokud se Vám někdy tak velká  
bankovka dostane do ruky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
https://cs.wikipedia.org/wiki/1878
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metropolitn%C3%AD_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Enrico_Caruso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Debut
https://cs.wikipedia.org/wiki/1897
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedl%C3%A1k_kaval%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_opera_Pod_lipami&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1908
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metropolitn%C3%AD_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metropolitn%C3%AD_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metropolitn%C3%AD_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prodan%C3%A1_nev%C4%9Bsta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Brod
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/1900
https://cs.wikipedia.org/wiki/1908
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1916
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_nad_Ne%C5%BE%C3%A1rkou
https://cs.wikipedia.org/wiki/1925
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turn%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jugosl%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Lucerna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9do


13 
 

Ze Stráže nad Nežárkou pokračujeme po silnici č. 1489 (ulice Chlumecká) mezi 

rybníky do obce Pistina, u další obce Stříbřec odbočíme doleva na silnici 1536, 

přejedeme Stříbřecký most přes Novou řeku a kolem rybníka Stolec, Nový 

Vdovec a Starý Vdovec dojedeme do Staré Hlíny, kde odbočíme doprava na 

silnici č. 34/E551, která nás za krátkou chvíli dovede do Třeboně.  

Na kruhovém objezdu před Penny-marketem vyjedeme třetím výjezdem vlevo 

na silnici č. 154 (ulice Táboritská), pokračujeme až k rybníku Svět, kde 

odbočíme doprava, a ulicí U Světa dojedeme po 500 m k našemu hotelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientační časový harmonogram první etapy 

Místo 
doba 
startu 

cíl 
vzdálenost 

km 
doba jízdy 

min. 
zdržení 

min. 

Třeboň, hotel Svět 9.00 Nová Bystřice 38 45 120 

Nová Bystřice 11.45 Jindř. Hradec 32 45 150 

Jindř. Hradec 14.30 
 
Červ. Lhota 20 30 120 

Červená Lhota 16.30 Třeboň  43 60   
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       2. etapa, sobota 19. června, 136 km             

Dnešní etapa je více zaměřena na přírodní pozoruhodnosti, které nám 

nabízí Třeboňsko a Novohradsko. Budeme-li mít štěstí na počasí, užijeme 

si jízdu mezi mnoha rybníky a taky navštívíme jednu z nejnovějších 

českých rozhleden, postavenou v roce 2018 na Hradišťském vrchu poblíž 

Kaplice ve výšce 780 m n.m. A taky se můžeme přesvědčit, zda ještě stále 

platí verše klasika české poezie Antonína Sovy:  

Ty české rybníky jsou stříbro slité, 

žíhané temnem stínů pod oblaky, 

vloženy v luhy do zeleně syté 

jsou jako krajů mírné, tiché zraky. 

Sbírka  Z mého kraje, báseň Rybníky 

 

Rozhledna Hradiště Nové Hrady 

Chlum u Třeboně 
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ÚSEK TŘEBOŇ – KAPLICE – HRADIŠTĚ  44 km 
 

Od hotelu vyjedeme východním směrem, objedeme po silnici 154 část 

rybníka Svět, a asi po 1 km po startu odbočíme mírně vpravo na silnici      

č. 155 na Domanín, Mladošovice, Petrovice, Vrcov a na náměstí 

v Borovanech odbočíme doleva na silnici č. 157. Projedeme Dvorec (stále 

po silnici 157) a po 3 km jsou před námi Trhové Sviny. 

Jedeme stále po silnici č. 157 na Mohuřice, Besednice, Soběnov  a 

Blansko, kde odbočíme ostře doleva na silnici č. 154. Po 1 km dojedeme 

na parkoviště v obci Hradiště, odkud se vydáme pěšky na rozhlednu (ca 

20 min.). 
 

Naskýtá se nám možnost 

navštívit jednu z 

nejmladších rozhleden u 

nás, která byla postavena 

na podzim roku 2018 a pro 

veřejnost slavnostně 

otevřena 23. března 2019. 

Jedná se o rozhlednu na 

Hradišťském vrchu, stojící v 

nadmořské výšce 780 metrů 

n. m. Vzhled rozhledny je 

opravdu netypický, jedná se 

o kovovou věž s dřevnými 

prvky, jejíž půdorys má tvar 

pětilisté růže. Vysoká je 

necelých 30 metrů, na 

vyhlídkovou plošinu vede 

149 dřevěných schodů a nabízí se z ní opravdu pěkný rozhled do širého 

okolí. Prohlédnout si můžeme město Kaplice, zříceninu hradu Vítkův 

kámen, vrcholky kopců Kleť a Novohradských hor a za dobrého počasí 

jsou vidět i Alpy. My zaměříme svoji pozornost hlavně na oblast 

Novohradských ho, kam nás zavede další část dnešní etapy. 
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ÚSEK HRADIŠTĚ– DOBRÁ VODA–NOVÉ HRADY,  37 km 

 

Přírodní park Novohradské hory se rozkládá na samém jihu Čech východně od 

Šumavy, kterou v mnohém připomíná (na schématu vyznačeno elipsou). Je 

vymezen obcemi Nové Hrady, Žumberk, Benešov nad Černou a Malonty a těsně 

přiléhá k rakouské hranici, za níž pokračuje jako 

přírodní park Nordwald. Území bylo po dlouhá desetiletí 

zakázanou zónou u železné opony a je velmi dobře 

zachovalé – horské hluboké lesy se zaniklými sklářskými 

osadami střídají podhorské pastviny s venkovskými 

samotami a menšími obcemi. Turisty teprve objevovaný 

kout naší půvabné země. 

Z parkoviště pod rozhlednou pokračujeme po silnici č. 154 do osady Ličov, kde 

přejedeme říčku Černá a po dalších 800 m odbočíme doprava na silnici č. 1589 

na obec Desky, Meziříčí, Malonty. Zde odbočíme doleva na silnici č. 158, 

projedeme postupně obce Rapotice, Pohorská Ves, Černé Údolí, Staré Hutě, 

Hojná Voda, Horní Stropnice, Světví, a zastavíme v Nových Hradech na 

parkovišti u zámku. Zámek je veřejnosti nepřístupný, navštívíme tedy jen hrad. 

Hradiště, rozhledna 

Dobrá Voda 

Nové Hrady 

http://itras.cz/sumava/
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Roku 1698 pohasíná sláva Hojné Vody, o něco níže, pod Kraví horou, byl totiž 

objeven nový pramen. Místo a osada 

kolem něj vzniklá bylo pojmenováno 

Dobrá Voda. Kaplička nad 

zázračným pramenem záhy přestávala 

stačit davům poutníků a tak hrabě 

Albert Karel Buquoy začal r. 1706 se 

stavbou poutního a farního kostela P. 

Marie Nanebevzaté. Stavitel není 

známý. Ke slavnostnímu vysvěcení 

došlo roku 1715. Rozrůstající se obci 

byla udělena svoboda trhu a znak - na 

modrém štítu porostlý vrch, z něhož 

prýští pramen. 

Hrad Nové Hrady byl postaven na 

ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a 

Novohradským potokem zřejmě v první 

polovině 13. století. Má za sebou několik 

přestaveb. Do současné podoby byl 

přestavěn koncem 18. století, kdy byla 

zrekonstruována horní část 

severovýchodní věže, kde byl uložen 

rodinný archiv rodu Buquoyů a knihovna. 

Zámek v Nových Hradech je součástí 

skupinky aristokratických sídel, jež byly 

budovány na novohradském panství 

v průběhu vlády šlechtického rodu 

Buquoy. S tímto rodem byla historie 

zdejšího kraje spjata po 325 let. 

Začátkem 19. století byla na tehdejším 

východním okraji města zahájena 

stavba zámku, který měl nahradit již 

zastaralé a nevyhovující sídlo. Byl 

postaven v empírovém stylu podle francouzského vzoru a byl velmi dovedně 

zakomponován do přírodního okolí; nyní v něm sídlí Akademie věd. 
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ÚSEK  N. HRADY–CHLUM U TŘEBONĚ–TŘEBOŇ  52 km 

Z parkoviště u zámku projedeme celým městečkem a najedeme v přímém 

směru na silnici č. 154, mineme čerpačku PapOil a pokračujeme na Štiptoň, 

Byňov, těsně za hrází Býnovkého rybníku přejedeme trať ČD a odbočíme 

doprava na silnici č. 15425, a kolem restaurace Jakule zamíříme opět do 

třeboňské chráněné oblasti. Projedeme osadu Hořejší Chalupy, Hranice, Dvory 

nad Lužnicí – tady u kostela odbočíme doprava na silnici č. 1505, a po 500 m 

odbočíme doleva na silnici č. 103. 

Nové Hrady 

Chlum u Třeboně 
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Po 800 m dojedeme k silnici č.24/E59, překřížíme ji šikmo a pokračujeme po 

silnici č. 1509 na Rapšach, kde na návsi odbočíme doleva na silnici č. 15015 na 

Františkov, na křižovatce typu T u penzionu Relax jedeme doleva na silnici          

č. 1502  podél říčky Dračice, po 2,5 km v Klikově odbočíme doprava na silnici    

č. 1534 směrem na Chlum u Třeboně. Po 4,5 km u Purkrabského rybníka 

odbočíme doprava na silnici č. 153, která nás po hrázi rybníka Hejtman dovede 

do Chlumu u Třeboně. 

Chlum u Třeboně – historické zajímavosti 

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1399. Ves Chlum patřila již ve 14. 

století panu Jindřichovi z Rožmberka, jenž 19. srpna roku 1399 svůj poplužní 

dvůr v Chlumu od starodávna pustý prodal šafářce a hospodyni ve špitále 

Třeboňském Peltratě za 28 kop grošů. 

V 15. století se v okolí Chlumu těžila železná ruda, která zde byla zpracovávána 

až do roku 1887, kdy byly vysoká pec, válcovna a staňkovský hamr postaveny 

mimo provoz. V září 1909 byla i výroba skla v Chlumu úplně zastavena z důvodu 

neobnovení pachtovních smluv majitelem panství arcivévodou Františkem 

Ferdinandem d´Este, který nelibě nesl blízkost sousední sklárny za svým letním 

rodinným sídlem.  

Novobarokní zámek v Chlumu u Třeboně 

byl vystavěn počátkem 18. století na 

místě bývalé tvrze. Zámecký areál je 

chráněn jako kulturní památka. 

V roce 1875 zdědil dvanáctiletý František 

Ferdinand d'Este po svém strýci 

modenském vévodovi Františku V. 

přídomek d'Este a s ním i obrovský 

majetek včetně panství Chlum  u Třeboně 

v jižních Čechách, paláců ve Vídni, v Římě a v Benátkách a jedinečných 

uměleckých sbírek. Majetek spravoval zpočátku do roku 1877 jeho otec 

arcivévoda Karel Ludvík d'Este. Po sarajevském atentátu se dcera Žofie se svými 

mladšími bratry Maxmiliánem a Ernstem uchýlili na rodinný zámek Konopiště, 

kde společně přečkali první světovou válku.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1399
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_I._z_Ro%C5%BEmberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_ruda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlum_u_T%C5%99ebon%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Franti%C5%A1ka_Ferdinanda_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konopi%C5%A1t%C4%9B
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Poutní a farní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, zvaný „Malá 

Mariazell“, byl postaven roku 1745 

baronem Janem Františkem z 

Fünfkirchenu jako votivní kostel na 

poděkování za záchranu života. Roku 

1804 pak rozšířen jeho potomkem. 

Do tohoto kostela chodili také 

příslušníci rodu Habsburků, kterým 

panství náleželo od roku 1861.                                 

V oratoři kostela se dozvěděly děti o 

zavraždění svých rodičů Františka 

Ferdinanda d'Este a jeho manželky Žofie  

v Sarajevu 28. června roku 1914.  

 

 

Pokračujeme po silnici č. 153 do obce Lutová, vyjedeme přímým směrem na 

silnici č. 1532 a jedeme až do obce Stříbřec, kde odbočíme doleva na silnici        

č. 1536, po chvíli přejedeme Stříbřecký most přes Novou řeku a jako včera se 

vracíme do Třeboně mezi rybníky Stolec, Starý a Nový Vdovec,  v obci Nová 

Hlína odbočíme doleva na silnici č.34/E551, a již známou cestou se vrátíme do 

našeho hotelu. Po chvíli relaxace nás čeká večeře a tradiční společenský večer. 

 

Orientační časový harmonogram 2. etapy 

místo start hod. cíl 
vzdálenost 

km 
doba jízdy 

minut 
zdržení 
minut 

Třeboň 9.00 Hradiště, rozhledna 44 60 120 

Hradiště 11.30 Nové Hrady (oběd) 37 60 150 

Nové Hrady 14.30 Chlum u Třeboně 33 45 60 

Chlum u Třeboně 16.15 Třeboň 22 30   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Chlum_u_T%C5%99ebon%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Chlum_u_T%C5%99ebon%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Chlum_u_T%C5%99ebon%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mariazell
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Votivn%C3%AD_kostel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsburkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orato%C5%99_(architektura)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_z_Hohenbergu
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… a jedem! 


