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OOkkoolloo  TTřřeebboonněě  
 

9. – 16. července 2017 
 
 

Sraz: v 7 hod na parkovišti mezi Sokolovnou a Ideonem (cca před hudebním 
klubem Ponorka) + nakládka kol do cyklovleku 

Odjezd: v 8 hod 

Ubytování: v osmi pokojích penzionu Na Lukách v Třeboni, Dukelská 517 

Cena zájezdu: již zaplacené ubytování pro 21 osob včetně řidiče 45 285 Kč, tj. 
323,50 Kč/os/den. Doplatek k záloze 2 000 Kč bude vyúčtován po skončení 
zájezdu podle faktury za najeté km autobusem. 

 

Program zájezdu: 

1. den: Neděle  9. 7. 
Trasa autobusu Pardubice – Humpolec - Rozkoš: prohlídka zříceniny hradu Orlík 0,5 km 
od parkoviště (zachovalý stav, výhled na Vysočinu) – Červená Lhota podle času 
prohlídka zámku – Třeboň, ubytování. 
 
2. den: Pondělí  10. 7. – Do Rakouska: 
Třeboň- rybniční soustava u Majdaleny – Chlum u Třeboně – Litchau (Rakousko) - 40 km  
Litchau – Třeboň (možná zastávka písák u Suchdola - koupání) – 30 km.    
Cestovní pojištění na cca 10 km v Rakousku si každý vybaví sám. 
Celkem asi: 70 km. 
  
3. den: Úterý  11. 7. – Novohradské hory: 
Třeboň – Nové Hrady (bus) asi 30 km. Nové Hrady (hrad, NPP Terčino údolí). Po 
prohlídce vykládka kol a odjezd -  Dobrá Voda (kostel, poutní místo) – Hojná Voda – 
Kraví hora 953 m. n. m. (rozhledna) –Trhové Sviny – Trocnov (Žižkovo rodiště) – Třeboň.               
Celkem asi: 50 km  
(pozn.: Možno jet na kole z Třeboně, bus ušetří čas na prohlídky památek) 
 
4. den: Středa 12. 7. – Okolo Světa Kolem rybníka Svět: 
Třeboň – Schwarzenberská hrobka – Spolský mlýn (u vesnice Spolí) 6 km – 
Třeboň (lázně) – Třeboň (ubytování).        
Celkem asi 12 km. 
Odpoledne individuální prohlídka města (zámek, věž a náměstí, lázně, pivovar – Regent, 
loď, pláž – koupání) 
 
5. den: Čtvrtek  13. 7. – Kolem Rožmberka: 
Třeboň – Nová Hlína (kamenný most) objet celý Rožmberk až na hráz – Klec (soustava 
rybníků) – Veselí nad Lužnicí – zpět - Dunajovice – Třeboň (kolem Horusického rybníka).     
Celkem asi 60 km. 
 
6. den: Pátek 14. 7. – Kleť a Český Krumlov: 
Třeboň – Třísov – železniční stanice (bus – 50 km). Třísov Dívčí kámen (zřícenina hradu) 
2 km. Po prohlídce vykládka kol a odjezd – Zlatá koruna (klášter) 2 km – Kleť 1084 m. n 
m. (rozhledna, hvězdárna) 8 km – Český Krumlov (nádraží) 10 km.    
Celkem asi 22 km. 
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Bus naloží kola na vlek, aby byla pod zámkem a odjede do centra na parkoviště. 
Individuální prohlídka města, pak odjezd busem zpět do Třeboně. (zastávka Římov - 
poutní místo, sypaná hráz přehrady) 
 
 7. den: Sobota  15. 7. – Z Dolního Dvořiště na Lipno: 
Třeboň – Dolní Dvořiště (bus) vykládka kol a odjezd – Rožmberk (hrad) – Vyšší Brod 
(klášter) – Čertova stěna (přírodní útvar) – Lipno (Stezka korunami stromů) asi 35 km. 
Dle času – Lipno – Frimburk (přívoz) 9 km - přívozem přes Lipenskou přehradu - Vítkův 
hrad 6 km – Vítkův hrad – Frimburk 6 km zpět opět přívozem. Bus naloží kola, odjezd 
zpět do Třeboně. 
 
8. den: Neděle 16. 7. – Odjezd do Pardubic   
 

V případě špatného počasí navštívíme některé památky autobusem bez kol. Nové 
Hrady; Český Krumlov; zámek Hluboká; Holašovice - unikátní soubor budov ve stylu tzv. 
selského baroka ze sedmdesátých let 19. století tvoří jedinečný celek, který je od roku 
1995 vesnickou památkovou rezervací a roku 1998 byl zapsán do Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 

Mapa: Edice cykloturistických map KČT 1:100 000 č. 19 ČESKOBUDĚJOVICKO – 
Třeboňsko, Novohradské hory 

Přihlášky:  
přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. 
Poplatek při odhlášení do 1 měsíce před odjezdem se stanovuje 500,- Kč  
1 měsíc až 1 týden před odjezdem - 50% z ceny zájezdu 
v době kratší než jeden týden před odjezdem 100% z ceny zájezdu. 
 
Trasy vybral a výlety vede: 
Josef Odvody; tel.724 995 237 (operátor O2) 

 
 
 
 
 

Vlastivědně - poznávací text 

Hrad Orlík 

Orlík u Humpolce je zřícenina hradu nad vesnicí Rozkoš. Stojí na 
zalesněném kopci v nadmořské výšce 645 m. Z hradu založeného na konci 
14. století se dochovaly rozsáhlé zbytky budov a opevnění. V roce 
1911 hrozí úplné zřícení hradní věže a proto v roce 1913 dochází na 
popud místních rodáků k prvé konzervaci jejich zbytků i ostatního zdiva. 
Další zabezpečovací práce jsou prováděny v letech 1939-41 Klubem 
českých turistů. Od roku 1958 je zřícenina chráněna jako kulturní 
památka ČR. V roce 1977 se zde natáčela část exteriérů filmové pohádky 
Václava Vorlíčka „Jak se budí princezny“. V roce 2014 byla opravena věž 
a byla dostavěna železnou konstrukcí. Slouží jako rozhledna. 
Vstupné  40,- plné; 30,- snížené (děti od 6 - 15 let, studenti, senioři 
nad 65 let).  
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Zámek Červená Lhota 

Romantický zámek obklopen rybníkem s kamenným mostem. Pohádkový vzhled zámku, 
historický nábytek, obrazy, porcelán, koberce atd. 
 

Třeboň 
Lázeňské město s romantickým centrem. Honosný renesanční zámek, náměstí s vyhlídkovou 
věží, dům Štěpánka Netolického (rybníkářské dědictví), pivovar Regent (expozice s ochutnávkou), 
pomník Jakuba Krčína (na hrázi rybníka Svět), Schwanzenberská hrobka (Novogotická kaple), 
rybník Svět - plavba lodí, koupání (písečná i travnatá pláž), lázně Aurora (léčba revmatismu, 
pohybového aparátu a jiné), krytý bazén s mírně slanou vodou (různé aqua atrakce, 40 m dlouhý 
tobogán). 

Nové Hrady 

Empírový zámek z počátku 19. století, který byl postaven pro Jana Nepomuka Buquoye. Dnes jej 
využívá Akademie věd ČR a je veřejnosti nepřístupný. 
Gotický hrad z 1. poloviny 13. století, který byl v držení Vítkovců, později byl po staletí v majetku 
Rožmberků. V roce 2001 byl prohlášen za národní kulturní památku České republiky. V současné 
době hrad nabízí tři prohlídkové trasy. Trasu č.I Hrad (buquoyské interiéry) a trasu č.II Byt 
panského úředníka (pohled do měšťanské domácnosti na počátku dvacátého století) a také trasu 
č. III. hradní příkop. Hrad Nové Hrady je jedenáctým nejnavštěvovanějším památkovým objektem 
v Jihočeském kraji. 
NPP Tereziino údolí, kde se nalézá i tvrz Cuknštejn. Původně Krásné údolí (Schönthal, Vallon 
Chéri) patří k nejranějším ukázkám nového pojetí aristokratické zahrady na českém území, 
založeno bylo Terezií Buquoyovou, rozenou Paarovou, za přispění jejího manžela Jana 
Nepomuka Buquoye, ve druhé polovině 18. století.  V Terčině údolí se nachází několik staveb a 
zajímavých míst, která si přímo říkají o návštěvu a lákají k fotografování a zkoumání tajemných 
zákoutí.  Od hradu vede červená turistická značka, která nás k tvrzi ze 14. století dovede. První 
zastavení provozujeme u Hamerského mlýna, další u Lázniček a poslední až u tvrze. Jedná se o 
jednu z nejlépe dochovaných středověkých tvrzí v jižních Čechách, která posloužila také 
potřebám filmu (Královský slib, Ať žijí řitíři). Tvrz je v současné době v rekonstrukci. 
Ve městě je ještě zpřístupněný servitský klášter a Buquoyská hrobka. 

 

 

Rybniční soustava PR Staré jezero poblíž Chlumu u Třeboně  
Soustava rybníků, romantická cesta po hrázích několika rybníků. 
Chlum u Třeboně -  Rakousko, zajímavý přechod do Rakouska.  
Litschau - městečko s hradem v Rakousku asi 5 km od hranic. 

 

Rybník Rožmberk 
Největší zachovalý rybník v Čechách, 647 ha. Vybudován Jakubem Krčínem mezi léty 1584 a 
1590. Rarita: Vodní elektrárna pod hrází rybníka. Rybník napájen řekou Lužnicí.  
Kamenný most přes rybník Vítek, známý z filmu ,,Byl jednou jeden král". (Werich, Burian). 

 
Novohradské hory 
Nejvyšší místo Kraví hora 953 m n. m. Dobrá voda, barokní kostel, dominanta krajiny. Nejčistší 
vzduch v Čechách, minerálka Dobrá voda. Hojná voda, bývalý kostel, léčivý pramen, studánka s 
dvířky. Kraví hora, bývalá vojenská hláska, vyhlídková plošina ve výšce 32 m. Výhled na 
Novohradské hory, část Šumavy, za dobré viditelnosti i Alpy. 

 

Trocnov 
Rodiště Jana Žižky, Žižkův pomník, pamětní kámen na místě bývalého dubu, kde se údajně 
vojevůdce narodil v roce 1360.  

 

Vlkov 
Rybniční soustava nedaleko Veselí nad Lužnicí, písečný přesyp vysoký 4 - 6 m. 
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Dívčí kámen 
Romantická zřícenina hradu, zachovalá památka. Místo osídleno již v pravěku , poblíž keltské 
opidum. 

 

Zlatá Koruna 
Cisterciánský klášter, 2 prohlídkové okruhy. Na řece Vltavě přírodní koupání nad jezem. 
 

Kleť 
Hora vysoká 1084 m n. m., rozhledna 18 m nad zemí, sluneční hodiny, hvězdárna, poblíž skalní 
útvary - hradby, 120 m dlouhé a 15 m vysoké. 

 

Český Krumlov 
Malebný zámek a celé město, památka UNESCO. Ve městě muzeum voskových figur, muzeum 
vltavínů, marionet  a jiné. 

 

Římov 
Poutní areál, Loretánská kaple, křížová cesta. Nedaleko obce se nachází 45 m vysoká hráz 
Římovské přehrady. 

 

Rožmberk hrad 
Někdejší sídlo Rožmberků, romantický, novogotický hrad. Několik prohlídkových okruhů. Sbírky 
zbraní, nábytku, obrazů. 

 

Cisterciánský klášter Vyšší Brod 
Prohlídka bez průvodce- interiéry opatského chrámu, gotické sklepení, oratoř, křížová cesta. 
Prohlídka s průvodcem- gotická galerie, knihovní chodba, teologický a filosofický sál. 

 

Čertova stěna 
Žulové kameny, legenda o vzniku byla námětem pro operu Bedřicha Smetany ,,Čertova stěna". 
Kamenné moře. 

 

Lipno 
Stezka korunami stromů, dřevěná vyhlídková věž mezi stromy, 40 m vysoká, bezbariérový 
přístup. Výhled na Šumavu, Lipno a Novohradské hory. Lanové centrum, a bobová dráha, 
aqupark s atrakcemi.  

 

Vítkův kámen 
Zřícenina hradu ze 14. století. Jeden z nejvýše položených hradů v Čechách. 

 

Holašovice 
Soubor venkovské jihočeské architektury, celá vesnice na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO 

 

Hluboká nad Vltavou 
Renesanční zámek přestavěn do stylu nové gotiky. Předlohou byl zámek Windsor v Anglii. 
Rozsáhlý park, v jízdárně Alšova jihočeská galerie. Zámeček Ohrada, barokní zámek, lesnické, 
lovecké a rybářské muzeum. Poblíž malá zoogická zahrada. 
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