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Rybník Rožmberk – jihočeské moře
Rožmberk je tak velký, že na jeho hladině lze pozorovat 
zakulacení Země! Hráz se staletými duby je místo hodno 
k zastavení a obdivu práceq a důvtipu našich předků. 
Pod hrází v renesanční Rožmberské baště žili dříve 
baštýři, strážci rybníků. Okolo Rožmberka vede naučná 
stezka (22 km). V době podzimních výlovů zde můžete 
pozorovat hejna racků, kachen, hus, volavek a bahňáků.
Vlkovská pískovna – Sahara na Třeboňsku
Písečný přesyp u Vlkova je evropsky významná lokalita. 
Přesyp poskytuje útočiště vzácné pískomilné fauně a flóře. 
Vlkovská pískovna je součástí naučné stezky Veselské 
pískovny (7 km) a v létě oblíbeným místem ke koupání.
Hamr – o zkáze husitských naháčů
V malebné vesničce Hamr je kostel Nejsvětější Trojice 
– vzácný klenot renesanční chrámové architektury. Mo-
hutná tvrz tu stála už ve středověku. Slyšeli jste o sektě 
adamitů – „naháčů“ a jejich vyvraždění na ostrově u řeky 
Nežárky? Byly jejich zločiny a necudnosti vymyšlené 
nebo byli Janem Žižkou po právu krutě ztrestáni?
Roseč – Houbový park, Ráj skřítků a Muzeum fosilií
V Houbovém parku najdete interaktivní stezky i pohád-
kové postavy, spoustu her a soutěží. Unikátní sbírku 
zkamenělin najdete v malém Muzeu fosilií.
Roseč 3, Tel.: +420 604 247 389, www.houbovypark.cz

Jemčina – ozvěny štvanic
Barokní lovecký zámek proslavila rozsáhlá obora, místo 
pompézních parforsních honů. Na jeho prohlídce se 
seznámíte s historií Jemčiny i raketového vojska na 
zámku. Můžete se zde také ubytovat nebo se občerstvit 
v zámecké restauraci.
Zámek Jemčina, Tel.: +420 511 381 
www.jemcinazamek.cz
Stráž nad Nežárkou – sídlo Emy Destinnové
Starobylé město s romantickým okolím a nádherným 
údolím řeky Nežárky. Strážský zámek láká turisty na ně-
kolik prohlídkových tras včetně galerie a expozice slavné 
operní pěvkyně Emy Destinnové. Hudební zážitek si 
můžete odnést z koncertů cyklu „Zámek plný hudby“.
Hrad a zámek, Nám. Emy Destinnové 1 
Tel.: +420 736 614 500, www.zamekstraz.cz
Pomník Emy Destinnové, Stříbřec  
– řeka s duší krásné paní
Ema Destinnová byla vášnivá rybářka. Na břehu Nové 
řeky nedaleko Stříbřeckého mostu najdete v klidném 
lesním zákoutí u památného dubu žulový pomníček. Je 
na místě, které slavná pěvkyně nejvíce milovala.

Třeboňskem na Severovýchod

2 3



Rybník Vítek – mosty do pohádky
Přes jižní cíp rybníka Vítek byly postaveny dva kamenné 
záplavové mosty – lahůdka pro milovníky technických 
památek, ale i pohádek. Pamatujete na Jana Wericha, 
jako krále, v pohádce Byl jednou jeden král? Zrovna tady 
sypal sůl z pytlů do vody. Ochutnejte, jestli není ještě 
slaná…
Pergola u sv. Víta – v náruči vodní víly
Kousíček od Třeboně si odpočiňte v klidném romantic-
kém zákoutí U sv. Víta.
Vodní panna Pergolína tu láká do svých sítí! Možná mají 
vodní víly prsty i v léčivé síle zdejší studánky. U kapličky 
mezi rybníky se zalíbilo poustevníkovi, určitě se tady za-
líbí i vám. Zláká vás Pergolína nebo vůně grilované ryby, 
co se line z dřevěné terasy u hospůdky.

Slověnický mlýn – pohyb, vzrušení, adrenalin
Areál Slověnický mlýn je kombinací nádherné přírodní 
scenérie s atraktivními programovými prvky pro celou 
rodinu. Nabízí lanový park, aquazorbing, aquapaddler, 
aquaroller, lukostřelbu, střelbu z foukačky, střelbu na cíl 
z paintballové zbraně, bumperball, paintball a trampolí-
nu. Děti se mohou vydat na dovednostní Stezku vodníka 
Pentličky.
Slověnický mlýn, Dolní Slověnice 
Tel: +420 774 060 600, +420 606 516 147 
www.slovenicky-mlyn.cz, www.cop.cz
Dunajovická hora – pouť k dalekým obzorům
Zalesněný vrch jako stvořený k romantickým procház-
kám. Na vrchol a k poutní kapli sv. Kříže se studánkou 
vás zavede pěšina s křížovou cestou. Z úbočí od kraje 
lesa je překrásný rozhled do okolí Třeboně.
Lomnice nad Lužnicí – městečko uprostřed vod
Kostelík sv. Václava je jedinou stavbou, která zbyla 
ze zdejšího mocného hradu. V renesanční radnici, na 
náměstí najdete sezónní infocentrum. V okolí Lomnice 
si nenechte ujít národní přírodní rezervaci Velký a Malý 
Tisý nebo naučnou stezku Velký Lomnický (6 km) – blu-
diště lesíků, rybníků a rybníčků. V rákosí hnízdí vzácné 
ptactvo a zalétá sem i vzácný orel mořský. 
Informační a kulturní středisko, Náměstí 5. května 133 
Tel.: +420 380 130 016, www.lomnice-nl.cz

Třeboňskem na Severozápad
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Třeboňskem na Jih Chlum u Třeboně – na hranici skutečnosti
Chlum u Třeboně s rybníky Hejtman a Staňkovský je 
vyhlášené letovisko. Víte, že majitelem barokního zám-
ku byl František Ferdinand d’Este? Od zámku můžete 
projít křížovou cestou ke kostelu Nanebevzetí Panny 
Marie. Na tradičním prázdninovém festivalu Pohádko-
vý Chlum – Vodnický splav se to hemží vodníky a žije 
pohádkami.
Informační středisko, Třeboňská ul., www.chlum-ut.cz 
Tel.: +420 384 797 873, +420 722 418 068
Červené blato – cesta do pravěku
Čím jsou typická třeboňská blata, co je borkování, 
jak vypadá rašelinné jezírko nebo rojovník bahenní? 
Typické rašeliniště Třeboňské pánve si můžete z bezpečí 
povalových chodníčků prohlédnout na naučné stezce 
Červené blato (4 km). Tato evropsky významná lokalita 
je zároveň národní přírodní rezervací.

JINDŘICHOHRADECKO
Jindřichův Hradec – za Bílou paní na 15. poledník
Vydejte se za Bílou paní a pány z Hradce na Státní hrad 
a zámek. Navštivte také Dům gobelínů, kulturních tradic 
a řemesel nebo Muzeum Jindřichohradecka se slavnými 
Krýzovými jesličkami, Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií, výstavní dům Stará radnice, měst-
skou vyhlídkovou věž kostela nebo unikátní aqua show 
v centru sv. Floriána. Krásné výhledy na okolí města 
skýtá rozhledna na Rýdově kopci za obcí Děbolín.
Informační středisko město Jindřichův Hradec, Panská 
136, Tel.: +420 384 363 546, www.infocentrum.jh.cz
Červená Lhota – pohádky a život mimo čas
Za devatero řekami a devatero lesy leží na skalnatém 
ostrově pohádkově krásný vodní zámek. Návštěvu na 
Červené Lhotě si kromě prohlídky historických interiérů 
můžete zpestřit procházkou anglickým parkem či plav-
bou v pramičce. Třeba při toulkách po romantickém oko-
lí zahlédnete Zlatovlásku s Jiříkem…
Státní zámek Červená Lhota, Tel.: +420 384 384 228 
www.zamek-cervenalhota.eu

Za hranice Třeboňska
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ČESKOBUDĚJOVICKO – HLUBOCKO
České Budějovice – metropole pod Černou věží
Symbolem města je Samsonova kašna na náměstí Pře-
mysla Otakara II. Zdejší radnice vás okouzlí svou fasádou 
i zvonkohrou. Za prohlídku stojí komplex Dominikánské-
ho kláštera, Černá věž, Jihočeské muzeum nebo Muze-
um historie koněspřežky. Užijte si vyhlídkovou plavbu 
po Vltavě a za gastronomickými zážitky se vydejte do 
vyhlášené restaurace Masné krámy.
Turistické informační centrum, Nám. Přemysla Otaka-
ra II. 1, Tel.: +420 386 801 413, www.inbudejovice.cz
Hluboká nad Vltavou – za romantikou
Brány zámku pyšné princezny Krasomily i Alšovy jiho-
české galerie jsou dokořán po celý rok. Navštivte také 
ZOO Hluboká a lovecký zámeček Ohrada. Z výletní lodi 
na Vltavě se vám naskytne atraktivní pohled na lesy 
a skály. V Purkarci lze nahlédnout do Muzea voroplavby.
Infocentrum Hluboká nad Vltavou, Zborovská 80, 
Tel.: +420 387 966 164, www.hluboka.cz
Rudolfov – město stříbra
V Hornickém muzeum Rudolfov s expozicí hornictví 
a těžby stříbra se dozvíte o historii města Rudolfa II. 
s náhledem do alchymie, mincovnictví a prubířství. 
K procházkám do okolí lákají dvě naučné stezky: Člověk 
a krajina nebo Cesta kolem hornického města. Po domlu-
vě je možné navštívit Eliášovu dědičnou štolu v obci 
Úsilné a na vlastní kůži zažít pocity horníků v podzemí.
Tel.: +420 778 718 900, www: muzeum.rudolfov.cz

BOROVANSKO A TRHOVOSVINENSKO
Borovany – šesti smysly za zážitky
Překvapení čekají v Augustiniánském klášteře, zámku, v kera-
mickém Ateliéru Nazaret, na vyhlášených akcích Borůvkobra-
ní a Bitva o Slamburk. Do Borovanského mlýna se vypravte 
za kulinářskými zážitky, na Půdu plnou pohádek a farmu. 
Koupání bez chloru nabízí Přírodní koupaliště LAZNA.
IC Borovany, Žižkovo nám. 1, www.borovansko.cz
ZOO Dvorec – máme rádi zvířata
ZOO představuje přes 120 druhů zvířat. Má dlouhou 
tradici v chovu šelem. Pro nadšence a obdivovatele plazů 
je otevřeno terárium s největší kolekcí kober v EU.
Tel: +420603 482 445, www.zoodvorec.cz
Památník Jana Žižky v Trocnově – pocta vojevůdci
V areálu rodiště Jana Žižky s expozicí věnovanou jeho 
působení a historickému významu se můžete vypravit 
i na naučnou stezku (4 km), která vás zavede k zákla-
dům Žižkova dvorce, místu jeho narození a ke třinácti-
metrovému pomníku tohoto slavného vojevůdce.
Památník Jana Žižky z Trocnova, Tel: +420 391 001 519 
+420 727 822 571 (jen v sezóně), www.muzeumcb.cz
Trhové Sviny – v tajemném podhůří
Nejpůsobivějšími skvosty města jsou Žižkovo náměstí, 
gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a areál pout-
ního kostela Nejsvětější Trojice. K  poctě svého rodáka 
Karla Valdaufa město pořádá Festival dechových hudeb. 
Kulturní a informační centrum, Žižkovo náměstí 92 
Tel.: +420 386 301 488, www.tsviny.cz
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Buškův hamr - oheň a voda
V historické kovárně této unikátní technické památky 
zaujme funkční kovářské zařízení. V obytné části je k vi-
dění obydlí hamerníka. Vrcholem sezóny bývají Kovář-
ské dny, kdy je možné vidět celé zařízení v provozu.
Branka 588, Tel: +420 386 322 545 
www.buskuv-hamr.cz
Žumberk – opevněný unikát
Ojedinělá opevněná ves s tvrzí nabízí svým návštěvní-
kům tři prohlídkové trasy s expozicí lidového malované-
ho nábytku z jižních Čech a výstavu Ryby a lidé.
Žumberk – tvrz, Tel.: +420 391 001 550 
www.muzeumcb.cz
NOVOBYSTŘICKO
Nová Bystřice – Česká Kanada s vůní benzínu
Svezte se vláčkem úzkokolejky a užijte si výhledy do 
krajiny přírodního parku Česká Kanada. Atraktivitami 
oblasti jsou Regionální úzkokolejné muzeum, Veterán 
muzeum Nová Bystřice, Muzeum čs. opevnění, hrad 
Landštejn, nejsevernější bod Rakouska a Kámen repub-
liky. Nejkrásnějšími kouty neporušené přírody vede 
Graselova stezka.
Turistické informační středisko N. Bystřice, Mírové nám. 54 
Tel.:+420 384 386 909, www.novabystrice.cz

Schrems – partnerské město
Partnerské město Třeboně rozhodně stojí za návště-
vu. Kunstmuseum Waldviertel se sochařským parkem 
zanechá výjimečný umělecký dojem. Zážitkové centrum 
Unterwasserreich s překrásnou vnitřní i venkovní expo-
zicí vodní říše nabízí prohlídky v českém jazyce. V národ-
ním parku Hochmoor najdete 20 m vysokou rozhlednu 
Himmelsleiter „Žebřík do nebe“.
www.schrems.at
Gmünd – voda, skály, historie
Návštěvník městečka Gmünd by si rozhodně neměl 
nechat ujít historické centrum s krásnými renesančními 
domy, ani Přírodní park Blockheide nebo oázu odpočin-
ku a relaxace Sole-Felsen-Bad.
dolnirakousy.cz/mesta/mesto-gmund, www.gmuend.at
Heidenreichstein - pohádkově romantický hrad
Nedaleko hranic leží impozantní středověká pevnost, 
která se plným právem honosí označením největšího 
vodního hradu v rakouských zemích. K prohlídce lákají 
pozoruhodně zachovalé interiéry. Po předchozí dohodě 
je možný výklad v českém jazyce.
www.kinsky-heidenreichstein.at

K rakouským sousedům
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Turistické informační centrum města Třeboně 
Masarykovo nám. 103, 379 01 Třeboň 
tic@itrebon.cz, www.itrebon.cz 
Tel: +420 384 721 169, +420 724 064 504

TŘEBOŇSKO.
Krajina  
dvojího nebe.
Na vodních hladinách  
zrcadlící se paměť věků  
a dávné příběhy,  
život pulzující tradicí.
Romantika.
Mlha, která si lehá do vřesů.
Oživlá historie.
Malý kousek ráje, pohádka  
v království rožmberské růže.
Památné stromy.
Tiší svědkové naší dočasnosti.
Chráněné ptačí eldorádo.
Ptačí křik, skřehot a údery křídel.
Království vážek a žab.
Vůně bahna a rybiny,  
šupiny pod vodní hladinou.
Svět z koňského hřbetu.
Vlající hřívy, pastviny,  
vůně sena.
Tajemno.
Pověsti, čertovské kvílení  
za bouřných nocí.
Nekonečné zážitky a dobrodružství.
Vzrušení, adrenalin, akce.
Úsměv a zábava.
Pojďte hledat poklady tam, kde  
je jiní nevidí… Prožijte sladké  
jarní probuzení, opojné léto,  
hravý podzim i zimní  
pohádku NA TŘEBOŇSKU.
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