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Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území. Cílem spolku je přicházet s aktivitami, 
které povedou ke zvyšování kvality turistických cílů, produktů 
a služeb a tuto kvalitu propagovat prostřednictvím moderních 
marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
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MÍSTA, KDE SE NĚCO DOZVÍTE 

aAugustiniánský klášter v Borovanech
Nepřehlédnutelná dominanta náměstí v Borovanech je celoročně 
(v otevírací době infocentra) otevřena pro veřejnost. Návštěvníci 
mají možnost v klidu se procházet areálem kláštera a navštívit 
klášterní muzeum s originály soch z římovské pašijové cesty, 
prohlédnout si Škapulířovu kapli a navštívit lapidárium barokních 
soch v gotické křížové chodbě nebo se seznámit s historií pout-
nictví v regionu. Během letní sezóny, od května do září, jsou pro 
zájemce připraveny prohlídky s průvodcem. V rámci Prohlídky 
šesti smysly se zážitky objevíte kostel Navštívení P. Marie, 
Škapulířovu kapli a prelaturu (zámek), uslyšíte ozvěnu klášterní 
knihovny a hlasy významných osobností kláštera, vyzkoušíte 
si církevní oblečení, setkáte se s posledním prelátem a na závěr 
ochutnáte něco ze zásob Matěje Kozky z Rynárce.

Kromě Infocentra je pulzujícím srdcem kláštera i Kavárna ZÁMEK, 
která celoročně nabízí borůvkové menu. Jejich horké borůvky 
a borůvkové koktejly jsou synonymem pro pojem „ochutnat 
Borovany“.  Na počest zakladatele borovanského kláštera Petra 
z Lindy (pozn. Linde - německy Lípa) zde můžete ochutnat origi-
nální čaj, kde se snoubí borovanská historie a současnost - lípa  
a borůvky. 

Více informací najdete na www.borovansko.cz

b Památník Jana Žižky z Trocnova
Přibližně 3 kilometry od Borovan se nachází celoročně přístupný 
areál Památníku, který je jednou ze dvou Národních kulturních 
památek, nacházejících se v turistické oblasti Novohradsko – 
Doudlebsko. U vstupu do areálu najdete muzeum s novou expo-
zicí věnovanou husitskému vojevůdci Janu Žižkovi. Muzeum je na 

rozdíl od zbývající části areálu otevřeno sezónně, tj. od května 
do září. Po prohlídce muzea můžete pokračovat například po 
okružní naučné stezce v délce cca 4 km, na které najdete 10 infor-
mačních panelů, mapujících významné milníky husitství. Cestou 
se dostanete například k třináctimetrovému žulovému pomníku 
vojevůdce nebo k místu údajného Žižkova narození. Podrobnější 
informace najdete na www.muzeumcb.cz

c Venkovské muzeum v Kojákovicích
Venkovské muzeum Kojákovice najdete uprostřed venkovské 
památkové zóny Kojákovice, místní části obce Jílovice. Expo-
zice je umístěna v budově bývalé školy a přibližuje vývoj obce, 
život jednotlivých selských rodů a dalších obyvatel venkova, 
které v 19. století zasáhla horečka vystěhovalectví do Ameriky.  
V muzeu získáte informace o jejich velkém rozhodnutí, odvážné 
cestě přes oceán i o jejich dalších osudech v cizí zemi, kde 
nalezli svůj nový domov. Muzeum je otevřeno denně vždy  
v průběhu července až srpna. Mimo tyto dva měsíce lze návštěvu 
domluvit na tel: 602 471 653. Podrobnější informace najdete  
na www.kojakovice.cz

d Veteran muzeum Jílovice
V místní části Jílovice-nádraží najdete kromě železniční stanice 
na trase České Budějovice – České Velenice i soukromé muze-
um veteránů. Můžete si zde prohlédnout řadu historických 
automobilů a motocyklů. Při zájmu o prohlídku (pro skupinu 
osob) je třeba kontaktovat majitele sbírky na telefonním čísle  
602 496 145. Podrobnější informace najdete na 
www.veteranmuzeumjilovice.cz 

e Mlsná ovečka – exkurze na agroturistické farmě 

V Borovanech můžete navštívit malou farmu Mlsná ovečka  
s chovem  dojných východofríských  ovcí. V rámci  exkurze  
si prohlédnete  chovatelské zařízení, malou dojírnu,  můžete 
si vyzkoušet ruční dojení a  stříhání vlny. Více informací, ceník 
a možnost objednání na www.mlsnaovecka.cz 

MÍSTA, KDE SE NĚCO NAUČÍTE

fAteliér Nazaret

Ateliér Nazaret najdete v areálu Augustiniánského kláštera 
v Borovanech. Ateliér nabízí tvůrčí aktivity pro děti i mládež. 
Můžete si zde namalovat vlastní keramiku, vyrobit vlastní šperk, 
namalovat obrázek či naučit se pracovat s ovčí vlnou. Ateliér  
je vhodným cílem pro školní i školkové skupiny, které se roz-
hodnou přijet na Borovansko za poznáním a zážitky. Skupiny by 
se měly předem nahlásit. Podrobné informace o otevírací době  
a nabízených programech a kurzech najdete na www.nazaret.cz 

MÍSTA, KDE SI TO UŽIJETE 

gBorovanský mlýn a Půda plná pohádek
Malé ani velké nezklame pohádkový pobyt ve mlýně s rybníkem 
a restaurací. Vyzkoušet si zde můžete práci čeledína na farmě, 
zarybařit si s vodníkem Kebulem nebo se seznámit s mlynářským 
vraníkem. A děti si určitě nenechají ujít Půdu plnou pohádek nebo 
krásné dětské hřiště. Návštěvníkům se zde nabízí po předchozí 
dohodě možnost prohlídky rodinné ekologické farmy, která 
chová koně, ovce, kozy, krávy, prasata a drůbež nebo zakoupení 
kozího mléka a mléčných výrobků. Podrobnější informace najde-
te na www.borovanskymlyn.cz 

hMuzeum loutek v Ledenicích
V Ledenicích na adrese Náměstí č. 49 najdete soukromé muzeum 
významného loutkářského rodu Finků. Součástí muzea je i stálá 
loutková scéna, kde na požádání, nebo alespoň jednou měsíčně, 
pan Fink hraje dle rodinných textů loutkových her divadlo. 
Otevřeno je od pondělí do neděle od 12 hodin do 16 hodin. 
Mimo otevírací hodiny je možno zvonit nebo volat na telefon  
606 925 146. 

iZOO Dvorec

V Zoologické zahradě Dvorec naleznete 70 druhů zvířat. Důraz 
je kladen hlavně na šelmy - tygry, lvy, levharty, šakaly či vlky. 
Obdivovat můžete ale například i skupinu primátů, tapíra 
jihoamerického, kolekci hadů nebo hrocha obojživelného. ZOO 
Dvorec připravuje pro své malé i velké návštěvníky řadu zajíma-
vých zážitkových programů. Dozvíte se jak se kterým zvířetem 
manipulovat, jak se jmenují, jak jsou stará i to odkud do zoo při-
cestovala. Podrobnější informace o otevírací době a programech 
najdete na www.zoodvorec.cz 

MÍSTA, KDE SI ODPOČINETE 

jKoupaliště Lazna
Přírodní koupaliště Lazna se nachází v klidové zóně města 
Borovany blízko centra a nabízí krásný výhled do krajiny. Jeho 
originalita spočívá v biologickém způsobu udržování čisté vody, 
který je zajištěn bez chemické úpravy a probíhá ve filtračních 
lagunách působením vodních rostlin a přírodních ekosystémů.

Koupaliště nabízí:

• koupání bez chlóru, vhodné pro alergiky
• vodní herní prvky pro děti (skluzavka, houpačka, vodní hřib)
• skokanský můstek
• molo včetně zdvihacího zařízení pro invalidy
• dětské hřiště (houpačky, lanovka, skluzavka, pirátská věž)
• šatny (přebalovací pult, bezpečnostní schránky)
• sprcha s teplou vodou
• hřiště pro plážový volejbal
• občerstvení s posezením na terase
• možnost půjčení lehátek, slunečníků, badmintonu, míče  

a sítě na plážový volejbal
• připojení na wifi, webkamera

 Aktuální informace o provozu najdete na www.borovansko.cz 
nebo můžete volat na telefon: 730 588 168 

Borovansko
Objevte malebný 
kout na jihu Čech
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Borovansko

Borovansko je jednou z devíti oblastí, která přispívá do bohaté 
sbírky kulturních a přírodních pokladů území Novohradska – 
Doudlebska, tedy turistické oblasti nacházející se jihozápadně od 
Českých Budějovic směrem k českorakouské hranici mezi Českým 
Krumlovem na západě a Třeboní na východě. Podobu území 
do značné míry určují Novohradské hory a řeka Malše se svým 
přítokem Stropnicí. Celá oblast je bohatá na významné kulturní 
památky a přírodní zajímavosti a právě Borovansko je v této sbírce 
bohatě zastoupeno. 

Krajina uprostřed pomyslného trojúhelníku mezi Českými Budě-
jovicemi, lázeňskou Třeboní a Novohradskými horami nabízí 
návštěvníkovi příležitost k odpočinku, poučení i prožití krásných 
dnů v malebném jihočeském prostředí. Návštěvníci zde najdou 
řadu atraktivních turistických cílů, které jsou propojeny trasami 
pro pěší i cyklisty. Ty jsou díky rovinatému či mírně zvlněnému 
terénu ideální pro rodinná putování. Atraktivitu cílů pak doplňují 
kvalitní služby, díky kterým se návštěvníci mohou zdržet v této 
oblasti i několik dní. 

Borovansko je pojmenováno po největším sídle této oblasti, 
po městě Borovany. Díky velmi dobré dostupnosti z Českých 
Budějovic a to jak automobilem, tak i vlakem či autobusem jsou 
ideálním nástupním místem pro poznávání celé oblasti. Oblast 
však netvoří pouze Borovany, ale rovněž i městys Ledenice  
a obce Jílovice, Mladošovice, Strážkovice a Ostrolovský Újezd. 

Podrobné informace o Borovansku najdete na
www.borovansko.cz 

TIPY NA VÝLET
 
Borovansko má hustou síť značených cyklistických i pěších 
stezek, které propojují nejen zmíněné turistické cíle, ale vedou 
krajinou rybníků kolem starobylých jihočeských statků, božích 
muk a kapliček v polích. Každý návštěvník tak má řadu možností 
jak si naplánovat své putování s ohledem na délku, náročnost 
trasy a místa, která chce navštívit a poznat. Přesto si dovolujeme 
zmínit následující tipy na výlet: 

Naučná stezka Totalita rozděluje – demokracie 
spojuje 

Naučná stezka je určena pro pěší turisty. Měří pouhých 7,5 
kilometru a obsahuje devět informačních panelů. Výchozí bod 
najdete u borovanského vlakového nádraží a hned druhé zasta-
vení je u dochovaného betonového bunkru, který je zapuštěn  
do náspu železniční trati. Stezka dál prochází kolem říčky Strop-
nice, u které byla v letech 1936 až 1938 vybudována souvislá linie 
opevnění. Ta byla sice již zbourána, nicméně dodnes je možné 
mezi stromy najít zbytky železobetonových staveb. Informační 
tabule seznamují návštěvníky stezky s dobrými sousedskými 
vztahy Borovanska a severní oblasti Rakouska za éry Rakouska-
-Uherska i dříve, ale i s jejich zhoršením po nástupu Hitlera k moci. 
Vypráví také o historii Borovanska za 2. světové války, jejím konci 
a vybudování železné opony za komunistického režimu. Naučná 
stezka je značena zelenou turistickou značkou. Online mapu 
naleznete zde: https://mapy.cz/s/1k9aG

Cyklotrasa: Na kole okolo Borůvkovan – Borovanský 
dětský „razítkový“ okruh 

Jde o 26 km dlouhý okruh, který je značen standardní cyklotu-
ristickou značkou s doplněným symbolem borůvek. Náročnost 
trasy odpovídá tomu, že je určena pro děti a jejich rodiče. Trasa 
vede po asfaltových cestách a málo frekventovaných silnicích 
přes jednotlivé osady a turistické zajímavosti v nejbližším okolí 
Borovan. V průběhu trasy můžete navštívit například Borovanský 
mlýn, Památník Jana Žižky, ZOO Dvorec. Okruh, který je vhodný 
pro všechny typy kol tak není jenom o jízdě na kole, ale také 
o poznání a zážitcích. Po trase je možné „sbírat“ razítka podle 
pověstí v okolí na občerstvovacích zastávkách v osadních pohos-
tinstvích a vybrané místní pověsti si přečíst na informačních 
panelech zakreslených v mapce. Další razítka s kaprem Jakubem 
Borůvkářem lze získat na pohádkových místech (infocentrum, 
ZOO Dvorec, penzion Borovanský mlýn). Online mapu naleznete 
zde:  https://mapy.cz/s/1k9qP

K rodišti Jana Žižky z Trocnova a po stopách 
husitství 

Cyklistický okruh dlouhý téměř 64 km není opatřen speciálním 
značením. K orientaci v průběhu trasy jsou však využívány 
standardní cykloturistické značky s označením tras 1123, 1128, 
1018, 1121 a 1122. Trasa dějinami husitství vás nejprve zavede do 
Trocnova k Památníku Jana Žižky, abyste poté pokračovali přes 
Trhové Sviny na Doudlebsko, tedy do jedné z nejpozoruhodněj-
ších národopisných oblastí jižních Čech. Kraj v okolí řeky Malše 
a dolního toku Stropnice opředený řadou tajemství a mýtů získal 
své označení podle starého slovanského kmene Dudlebů, který 
tuto oblast osídlil před více jak tisíci lety a na ostrohu nad Malší 
vybudoval hradiště. Kromě již zmíněného Památníku Jana Žižky 
a obce Doudleby navštívíte na trase například Buškův hamr 
s možnou prohlídkou expozice kovářství a hamernictví, barokní 
kostel Nejsvětější Trojice, Svatý Jan nad Malší s muzeem loutek, 
Římov se známou křížovou cestou a další zajímavé obce nacháze-
jící se v těsné blízkosti řeky Malše. 

AKCE, KTERÉ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT 

Borůvkobraní 

Již tradičně se druhý červencový víkend v Borovanech koná 
gastronomicko-kulturní festival, jehož základním tématem jsou 
borůvky. V průběhu dvoudenního festivalu je v areálu augustini-
ánského kláštera připraven bohatý kulturní a společenský pro-
gram, kterému dominuje tradiční soutěž v pojídání borůvkových 
knedlíků. Ale i ti, kteří se do soutěže nezapojí mají po celé dva dny 
možnost ochutnat nejrůznější dobroty z borůvek. 

 

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 

Informační centrum Borovany
Žižkovo nám. 1 (přízemí zámku)
Borovany 373 12

Telefon: 387 001 356
E-mail: info@borovany-cb.cz 
Web: www.borovansko.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně a poskytuje mimo jiné 
následující služby: 

• Poskytování informací o turistických zajímavostech, doprav-
ních spojích, ubytování, stravování na Borovansku

• Přístup na veřejný internet
• Prodej map, turistických publikací, pohledů, suvenýrů, 

borůvkových suvenýrů
• Zajištění prohlídek kláštera s průvodcem 
• Půjčování elektrokol 

Ubytování a stravování 

Nabídka ubytování v oblasti Borovanska je dostupná na
www.borovansko.cz/ubytovani. 

Nabídku gastronomie naleznete na
www.borovansko.cz/gastronomie

 https://mapy.cz/s/1k9bg

BOROVANY

LEDENICE



Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území, jehož součástí je i Trhovosvinensko. 
Cílem spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšová-
ní kvality turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propa-
govat prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz
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Instagram @novohradskodoudlebsko
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MÍSTA, KDE SE NĚCO DOZVÍTE 

a Buškův hamr 
V nenáročné docházkové vzdálenosti od centra Trhových Svinů 
se nachází jeden ze tří funkčních vodních hamrů na území České 
republiky. Pro návštěvníky je zde připravena expozice tvořená 
zařízením kovárny na vodní pohon. Respekt například budí 
„kobyla“, tj. dubový buchar, který při své hmotnosti 300 kilogra-
mů dokáže kovat až 150 úderů za minutu. Celé zařízení můžete 
za příznivého stavu vody v Klenském potoce vidět v provozu. 
Součástí expozice je i jedinečná kolekce nářadí hamerníka. Pro-
hlídku expozice hamru je možné absolvovat s průvodcem, jehož 
poutavý výklad pomůže odhalit mnohá tajemství náročné práce 
kovářů v 19. století a v první polovině 20. století. Buškův hamr 
však není jen místem, kde lze obdivovat zašlou slávu kovářských 
mistrů minulých století. V současnosti je také místem, kde jsou 
v letních měsících pořádány koncerty, divadelní představení 
a slavnosti, při kterých se mohou projevit i kovářští mistři sou-
časnosti. Podrobnější informace o provozní době a pořádaných 
akcích najdete na www.buskuv-hamr.cz

b Kostel Nejsvětější Trojice

Nedaleko od Buškova hamru na trase naučné stezky Trhovosvi-
nensko se nachází jeden z klenotů českého baroka, poutní kostel 
Nejsvětější Trojice. Kostel byl postaven v letech 1708 – 1710 
a podoba kostela, se kterou se setkáváme dnes je založena 
na centrálním půdorysu a přizpůsobena svatotrojičnímu zasvěce-
ní. Kostel má proto tři oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníková 
okna a celý je obklopen šestibokým ambitem se třemi věžicemi. 
V nejbližším okolí poutního kostela ještě najdeme budovu 
bývalých nevelkých lázní a trojbokou kapli se studánkou, o jejíž 
vodě se říká, že má léčivou moc a poutníkům po omytí očí zlepší 
zrak. Prohlídka kostela je možná po předchozí domluvě na KIC 
v T. Svinech nebo s jeho správcem. Další informace najdete na:  
http://www.tsviny.cz/pametihodnosti/ms-1020/p1=1020 
nebo svtrojice.webnode.cz

c Městská památková zóna Trhové Sviny 

Historie Trhových Svinů se datuje od poloviny 13. století, kdy 
na staré obchodní stezce z Vitorazska do Čech, v místě soutoku 
Svinenského a Farského potoka bylo založeno sídlo, které 
se postupem doby stalo významným obchodním centrem celé 
oblasti. O bohaté historii města dodnes svědčí řada památek, 
díky kterým byla v Trhových Svinech vyhlášena městská památ-
ková zóna. Jejím centrem je náměstí s radnicí. Ta stojí uprostřed 
měšťanských domů spojených podloubím. Jistou zvláštností je, 
že náměstí není v jedné rovině. Měšťanské domy s radnicí stojí 
na jižní straně, která je o několik metrů níže než severní strana 
náměstí. Vystoupáme-li kolem šestiúhelníkové kamenné kašny 
z roku 1864 až na severní stranu náměstí získáme zajímavý 
výhled, kdy téměř v úrovni očí objevíme při pohledu na radnici 
bohatě zdobený radniční štít. 

d Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Nedílnou součástí městské památkové zóny je kostel Nane-
bevzetí Panny Marie. Cesta z náměstí ke kostelu nás zavede  
do úzkých uliček, v nichž historii budeme vnímat při každém 
našem kroku. Na konci této působivé, leč nepříliš dlouhé cesty 
objevíme dominantu Trhových Svinů, gotický kostel ze 13. 

století, který původně sloužil i jako obranná stavba. Přesvědčí nás 
o tom například opěrná zeď a věž na jeho západní straně. Kostel 
je přístupný v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě 
na KIC T.Sviny nebo se správcem kostela. Další informace a 
aktuální kontakty najdete na: www.farnost-trhovesviny.cz 
nebo: www.tsviny.cz/pametihodnosti/ms-1020/p1=1020

e Tvrz Žumberk 

Přibližně 8 kilometrů jižně od Trhových Svinů je možné navštívit 
stálou expozici lidového malovaného nábytku z jižních Čech 
a výstavu Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkáři v jižních Čechách 
a ve Waldviertlu. Obě expozice jsou umístěny do tvrze založené 
v polovině 13. století. Její návštěva, a tedy i prohlídka expozic, je možná 
v rámci organizovaných prohlídek s průvodcem. Kromě tvrze však stojí 
za prohlídku i celá vesnice. Při procházce kolem tvrze se dostanete 
k znovuobnovené vodní nádrži, na jejímž břehu můžete obdivovat dřevě-
né sochy vzniklé v rámci dřevosochařských sympozií. V případě potřeby 
občerstvení pak můžete ochutnat pivo z místního pivovaru Žumberk. 
Více informací najdete na www.muzeumcb.cz

f Naučná stezka Červené Blato 

Za součást Trhovosvinenska je možné počítat i obec Petříkov, v jejímž 
správním území najdeme Národní přírodní rezervaci Červené Blato. 
Pro zpřístupnění této rezervace slouží cca 3 kilometry dlouhá okružní 
naučná stezka, která je určena pouze pro pěší turisty. Trasa je převážně 
tvořena povalovými chodníčky, které umožňují průchod měkkým 
terénem. Naučná stezka je vybavena devíti informačními tabulemi, které 
poskytují základní informace o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí 
a o historii sklárny, která s těžbou rašeliny úzce souvisela. Červené 
Blato má své kouzlo ve všech ročních obdobích. Přesto si dovolujeme 
upozornit na návštěvu v červnu, v době květu Rojovníku bahenního 
(Ledum palustre). Tento nevysoký keřík Vás nepřivítá pouze nádherným 
bílým květem, ale i omamnou vůní. V “době borůvek” pak můžete nalézt 
i vlochyni (Vaccinium uliginosum), které se lidově říká “opilka.”  Pozor, její 
plody nejsou jedlé!

MÍSTA, KDE SE NĚCO NAUČÍTE

g Zážitkové včelařství – Med není jed 

Na exkurzi na včelnici se můžete vydat do Ostrolovského Újezda. 
Prohlédnete si výsadbu medonosných rostlin „včelí louku“, mladý 
ovocný sad a včelnici. Návštěvníkům zapůjčují včelařskou kombi-
nézu a ochranné rukavice. V rámci exkurze se podíváte do včelího 
úlu, naučíte se rozpoznat včelí matku, trubce, prohlédnete si včelí 
larvičky. Na rozloučenou dostanete malý dárek - skleničku medu. 
Exkurze jsou určeny pro malé skupiny od 2 do 6 osob. Pro větší 
skupiny po dohodě. Více informací najdete a objednat se můžete 
na www.mednenijed.cz 

MÍSTA, KDE SI TO UŽIJETE 

h ZOO Dvorec
Čeká zde na Vás 70 druhů zvířat. Důraz je kladen hlavně 
na šelmy - tygry, lvy, levharty, šakaly či vlky. Obdivovat můžete 
ale například i skupinu primátů, tapíra jihoamerického, kolekci 
hadů nebo hrocha obojživelného. ZOO Dvorec připravuje pro své 
návštěvníky řadu zajímavých zážitkových programů. Dozvíte 
se jak se kterým zvířetem manipulovat, jak se jmenují, jak jsou 
stará i to odkud do zoo přicestovala. Podrobnější informace 
o otevírací době a programech najdete na www.zoodvorec.cz 

MÍSTA, KDE SI ODPOČINETE 

i Přírodní koupaliště Velký rybník v Trhových 
Svinech
Přírodní koupaliště Velký rybník se nachází ve směru na Nové 
Hrady hned za výjezdem z města. Koupaliště je dostupné autem 
i na kole a z centra města se na koupaliště dostanete pohodlně 
i pěšky. Součástí koupaliště je i provoz sezónního stánku 
s občerstvením.
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Trhovosvinensko
Trhovosvinensko je další z oblastí, která společně s ostatními 
tvoří pestrou mozaiku kulturních a přírodních pokladů území 
Novohradska – Doudlebska, jehož podobu do značné míry 
určují Novohradské hory a řeka Malše se svým přítokem Strop-
nicí. Tato charakteristika však neplatí o Trhovosvinensku, protože 
ani Novohradské hory, ani řeka Malše se Trhovosvinenska nedo-
týkají. Přesto či možná právě proto je tato oblast zajímavá. 

Trhovosvinensko tvoří totiž přechod mezi Českobudějovickou 
pánví a Novohradskými horami a tento přechod je díky svému 
reliéfu velmi pestrý. Na jednu stranu jsou nám odsud nabízeny 
pohledy do mohutných a tajemných hor a na straně druhé najde-
me místa, z kterých lze shlížet do Českobudějovické pánve. 

Trhovosvinensko se svojí rozmanitou krajinou láká především 
k výletům, které je možné absolvovat jak pěšky, tak i na kole. 
Připravené trasy na Trhovosvinensku nás zavedou nejen 
k významným památkám jako je například Buškův hamr nebo 
Poutní kostel Nejsvětější Trojice, ale také na místa, kde objevíme 
drobné sakrální stavby, boží muka, smírčí kříže, památné stromy 
nebo mystické kamenné útvary. Mnohé z nich sice v turistických 
průvodcích nenajdeme zvýrazněné tučným písmem, ale jejich 
existence ovlivní vnímavého návštěvníka stejně a možná i více, 
než známé a hojně navštěvované turistické cíle. 

Trhovosvinensko je pojmenováno po největším sídle této oblasti, 
po městě Trhové Sviny. Oblast však netvoří pouze Trhové Sviny, 
ale rovněž další menší obce. Navíc zde neexistuje ostrá hranice se 
sousedním Borovanskem a Novohradskem. Většina turistických 
cílů v těchto dvou sousedních oblastech je z Trhových Svinů 
dosažitelná do 15 minut jízdy autem. 

TIPY NA VÝLET
 
Díky zajímavé a pestré krajině bylo na Trhovosvinensku připrave-
no několik různě náročných tras pro pěší i cykloturisty. Některé 
z těchto tras mají podobu naučných stezek, takže návštěvník má 
díky informačním panelům možnost dozvědět se řadu zajíma-
vých informací o daných místech. 

Naučná stezka Trhovosvinensko 
4,5 kilometrů dlouhá a nenáročná naučná stezka provede pěší 
turisty po nejbližším okolí Trhových Svinů a po samotném městu. 
Turisté navštíví postupně 12 stanovišť včetně Buškova hamru 
a Poutního kostela Nejsvětější Trojice a o každém místě získají 
díky infopanelům a tištěnému průvodci řadu zajímavých infor-
mací. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lKF5 

Naučná stezka Krajinou humanity 
6 kilometrů dlouhá pěší naučná stezka po krajině kolem obce 
Chvalkov, Kamenná, Kondrač a Slavče. Stezka vede členitou 
krajinou a vyhledává místa, z kterých lze pozorovat Novohradské 
nebo Slepičí hory. Jedním z těchto míst je např. Kondračská hora 
(682m). Zvláštností stezky je, že na 7 informačních tabulích pro-
vází turisty 7 významných světových humanistů. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lMc2 

Cyklotrasa Za léčivou vodou 
Středně náročná, 10 km dlouhá trasa je vhodná pro pěší a pro 
horská a trekingová kola. Cyklotrasa vychází z Trhových Svinů 
a pokračuje ke kostelu Nejsvětější Trojice a dále pak na Čížkrajice, 
Mezilesí a po trase naučné stezky Pamětí Slepičích hor zpět 
do Trhových Svinů. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lKOJ

Hamernická trasa

Středně náročná, 11 km dlouhá trasa je vhodná pro pěší 
a pro horská a trekingová kola. Trasa vychází z Trhových Svinů 
směrem ke kostelu Nejsvětější Trojice, aby dále pokračovala 
do Mohuřic, Lniště, k Buškově hamru a odtud zpět do Trhových 
Svinů. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lL1A

Cyklotrasa Za tajemnými kameny 
Středně náročná, 12 km dlouhá trasa je vhodná pro pěší 
a pro horská a trekingová kola. Trasa vychází z Trhových Svinů 
směrem na Rejta a Hrádek, kde turisté najdou tajemné kamen-
né útvary. Trasa se pak obrací a pokračuje na Pěčín a dále pak 
po hrázi rybníku Prelát se zpět vrací do Trhových Svinů. Online 
mapa: https://mapy.cz/s/1lLhf

Cyklotrasa Okolo rybníků
Středně náročná, 19 km dlouhá trasa je vhodná pro horská 
a trekingová kola. Trasa vychází z Trhových Svinů směrem 
na osadu Lhotka a dále pak po hrázích četných rybníků, které 
se rozkládají kolem obce Olešnice. Přes osadu Buková se pak trasa 
vrací do Trhových Svinů. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lLv9 

Vyhlídková cyklotrasa 
Náročná, 34 kilometrů dlouhá trasa je vhodná pro horská 
a trekingová kola. Trasa vychází z Trhových Svinů směrem 
na Buškův hamr a pokračuje dále na Nežetice, Todně, Todeňskou 
horu, Fenclovu vyhlídku, Nesměň až do Besednice. Odtud pak 
vede k rozhledně Slabošovka a opět přes Besednici, Mohuřice 
zpět do Trhových Svinů. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lM5n

Naučná cyklotrasa Pamětí Slepičích hor 
Okruh, který je v maximální variantě dlouhý 54 km, spojuje 17 
zastávek s informačními panely, které popisují historii jednotli-
vých míst. Cestu po trase je možné vést z Trhových Svinů přes 
Slavče do Besednice, Soběnova, Benešova nad Černou, Kamenné 
a Žumberka. Odtud se pak trasa vrací přes Bukovou zpět do Trho-
vých Svinů. Cyklotrasa je značena cykloturistickými značkami 
doplněnými logem trasy. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1ltMC 

AKCE, KTERÉ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT 

Festival Karel Valdauf 
Každým rokem se v srpnu koná velmi populární festival decho-
vých hudeb na počest významného hudebníka a trhovosvinen-
ského rodáka Karla Valdaufa. V průběhu dvoudenního festivalu 
se na trhovosvinenském náměstí představí více jak desítka 
dechových kapel nejen z jižních Čech, ale i dalších krajů České 
republiky. 

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 

Informační centrum Trhové sviny
Žižkovo nám. 92
Trhové Sviny 374 01

Telefon: 386 301 488
E-mail: kic@tsviny.cz 
Web: www.tsviny.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně a poskytuje mimo jiné 
následující služby: 

• Prodej map, průvodců a pohledů
• Distribuce informačních materiálů
• Turistické informace o městě a okolí
• Podrobná databáze ubytovacích kapacit
• Aktuální kulturní přehled
• Jízdní řády vlaků i autobusů
• Předprodej vstupenek na některé akce v okolí
• Prodej vstupenek přes CBsystem
• Kopírovací služby
• Veřejný internet
• Půjčování elektrokol 

Nabídka ubytování a stravování v oblasti Trhovosvinenska je 
dostupná na www.tsviny.cz/ubytovani/ms-1747/p1=1747 nebo 
na www.tsviny.cz/restaurace/ms-1748/p1=1748

 

 https://mapy.cz/s/1k9bg

TRHOVÉ
SVINY



Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území, jehož součástí je i Novohradsko. Cílem 
spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kva-
lity turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat 
prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
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CÍLE, KTERÉ BYSTE NEMĚLI MINOUT 

a Státní hrad Nové Hrady 

Gotický hrad byl založen na skalnatém výběžku s mohutným 
14 m hlubokým příkopem jako pomezní hrad, který měl chránit 
obchodní stezku z Čech do Rakouska. Poprvé je hrad zmiňován 
v roce 1279 jako majetek Ojíře ze Svin. V průběhu dalších století 
několikrát měnil majitele a tak se přes Rožmberky a Švamberky 
dostal po dobytí generálem Karlem Bonaventurou Buquoyem 
v roce 1619 do držení rodu Buquoyů. V jejich majetku, zůstal 
až do roku 1945. Dnes je hrad, který je národní kulturní památkou 
ve správě Národního památkového ústavu. Hrad lze navštívit 
v rámci dvou prohlídkových tras v období dubna až října denně 
mimo pondělí. V období listopadu až března jsou příležitostně 
připraveny zimní prohlídkové trasy. Nádvoří hradu je běžně 
přístupné celoročně. Bližší informace najdete na 
www.hrad-novehrady.eu 

b Zámek a zámecký park 
Další dominantou města je empírový zámek. Jeho vznik je spojen 
s Janem Nepomukem Buquoyem, který jeho stavbu nechal v roce 
1801 zahájit, nicméně jeho dokončení se již nedočkal. Zámek 
se stal honosným sídlem jeho rodinných následovníků až do roku 
1945 kdy byl celý majetek rodiny Buquoyů v Nových Hradech 
vyvlastněn. Zámek poté sloužil různým účelům. V době občanské 
války v Řecku tu například našly domov tzv. „řecké děti“. Později 
sloužily jeho prostory střední zemědělské škole a od roku 2000 
je sídlem Akademického a univerzitního centra. Reprezentační 
prostory zámku jsou proto dnes přístupné pouze příležitostně. 
Na druhé straně mohou návštěvníci zavítat do zámecké restau-
race Rotunda, která se nachází na severní straně zámku nebo se 
projít zámeckým parkem, kde mohou obdivovat zajímavé dřevě-
né sochy. Více informací najdete na www.chateau-novehrady.cz 

c Buquoyská hrobka
Hrobka postavená v letech 1902 – 1904 v pseudogotickém stylu 
stojí na východním konci novohradského hřbitova. Je v ní umís-
těno 8 rakví s tělesnými ostatky Buquoyů a jejich příbuzných 
z rodu Cappy. V tympanonu portálu je umístěn kamenný reliéf 
s buquoyským znakem a rodovým heslem „DIEU ET MON ROI“ 
(Bohu a mému králi). Hrobka je přístupná v rámci organizova-
ných prohlídek, které pravidelně pořádá Kulturní a informační 
centrum Nové Hrady. Bližší informace o termínu prohlídek 
a dalších zajímavostech z Nových Hradů najdete na 
www.kicnovehrady.cz

d Novohradská kovárna 
Na cestě k hradu nelze minout objekt Novohradské kovárny. 
Ta byla postavena v roce 1719 a představuje velmi cenný příklad 
kovářské živnosti, která přecházela v jedné rodině po několik 
generací z otce na syna. Celý objekt se skládá z obytné části, chlé-
va, stodoly a plně funkční kovářské dílny se sbírkou kovářského 
nářadí. Kovárna dnes slouží jako živé muzeum, kde stálá expozice 
je příležitostně obohacována o ukázky z původního kovářského 
řemesla a dalších tradičních lidových rukodělných činností. Více 
informací najdete na www.kovarnanovehrady.cz 

e Galerie Koželužna 

Novohradská galerie Koželužna se nachází v budově, která 
dříve sloužila pro různé řemeslné či hospodářské účely. Dnes 
je Koželužna především výstavním prostorem, ve kterém 
se během roku konají výstavy, tvůrčí aktivity a doprovodný 
program k výstavám. Pravidelně se zde konají i tvůrčí a výtvarné 
dílny pro děti a jejich rodiče. V letních měsících zde prostřed-
nictvím letních výtvarných kurzů najde každý svoji „tvořivou 
parketu“. Příjemná a inspirativní setkání a atmosféra jsou pro 

Koželužnu hodnotou, na kterou se nezapomíná. Podrobnější 
informace najdete na www.kicnovehrady.cz 

f Novohradské muzeum 
Muzeum nabízí návštěvníkům přehled, který se zastavuje 
u významných událostí a osobností, které tvořily historii Nových 
Hradů a jejich okolí. Jedinečný pohled na reliéf místní krajiny 
nabízí unikátní model Novohradských hor, který v měřítku 1:12 
500 zobrazuje území o ploše přes 500 km². Model je osazen 90 
svítícími diodami, které označují nejvýznamnější hory, obce, 
vodní plochy a přírodní zajímavosti Novohradska. Informace 
o otevírací době muzea a příležitostných doprovodných progra-
mech najdete na www.kicnovehrady.cz

g Skanzen „železné opony“ 
Expozice se nachází u hraničního přechodu Nové Hrady 
– Pyhrabruck. Jejím cílem je přiblížit vývoj ochrany hranic 
od nejstarších dob až po vstup České republiky do schengenské-
ho prostoru. Větší část expozice je zaměřena na ochranu státní 
hranice v době tzv. studené války, kdy státní hranici hlídala vojska 
Pohraniční stráže. Informace o otevírací době najdete na
www.kicnovehrady.cz 

h Sýpka Stropnice – Muzeum Novohradských hor 
Velká část expozice je určena dětem. Je hravá a umožní, aby 
si děti vyzkoušely svoji zručnost, sílu a dozvěděly se něco 
nového. Děti se zabaví také venku, kde jsou připraveny malé 
vodní hrátky a skluzavka. Rodiče tak mají možnost si v klidu 
posedět venku, osvěžit se, odpočinout. Během letních prázdnin 
se konají „Živé soboty,“ kdy jsou pro děti připravené tvůrčí dílny 
a divadelní představení. Pro organizované skupiny dětí a mládeže 
je připraven bohatý program, např. autentické zemědělské stroje, 
oživlé klasy, kouřící milíř, bosochodka a rozhledna, pečení chleba 
a pečiva dle tradiční novohradské receptury. Možné je objednat 
komentovanou prohlídku anebo si sýpku projít sami. Více infor-
mací najdete na www.sypka-stropnice.cz 

i Stodola plná pohádek v Horní Stropnici 
V Horní Stropnici na náměstí v domě č.p. 72 čeká na nejmenší 
návštěvníky a jejich rodiče stálá výstava klasických českých 
pohádek. K vidění jsou zde stateční princové, krásné princezny, 
víly, vodníci, čarodějnice, čerti a další pohádkové postavičky. 
Otevírací doba je v období července až srpna denně vyjma 
pondělí a úterý od 9:00 do 16:00 hodin. Mimo tyto dva měsí-
ce je pak možné stodolu navštívit v pondělí, středu, pátek 
či sobotu. Pro ověření otevírací doby doporučujeme navštívit  
www.borovanskymlyn.cz  nebo volat na 607 351 382. 

j Kostel Panny Marie Těšitelky – Dobrá Voda u 
Nových Hradů
Základní kámen barokního kostela byl položen v roce 1706 
a po slavnostním vysvěcení, ke kterému došlo v roce 1715 
získával kostel postupně svůj věhlas jako jedno z nejvýznam-
nějších mariánských poutních míst v Čechách. Nebylo výjimkou, 
že se zde scházeli poutníci z Čech, Moravy, Rakouska, Německa, 
Slovenska, Maďarska i Slovinska. Důležitost místa byla umoc-
něna existencí lázní, které inspirovaly známého spisovatele Zik-
munda Wintera k pojmenování tohoto místa „Jihočeské Lurdy“. 
Kostel v posledních letech prošel náročnou rekonstrukcí, v rámci 
které byly restaurovány i interiéry kostela. Bez nadsázky lze říci, 
že se povedlo skvělé dílo, které rozhodně stojí za vidění. Kostel 
je přístupný návštěvníkům i mimo konání liturgických obřadů. 
Více informací na www.klaster.cz

MÍSTO, KDE SI ODPOČINETE 

k Plovárna Horní Stropnice 
Plovárna Horní Stropnice se nachází v malebném prostředí 
Novohradských hor. Plovárna byla v roce 2009 kompletně zre-
konstruována. Rozměry bazénu jsou 55/35m, hloubka je 215cm 
a oddělený dětský bazén 120cm. Vstupné se neplatí. Součástí 
areálu je přilehlá restaurace s letní zahrádkou. Samozřejmostí 
jsou sprchy a WC pro hosty areálu. Dále je možno v areálu stano-
vat za přijatelné ceny. Více zde: www.plovarna-hs.cz/o-nas
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Novohradsko

Novohradsko je významnou a navštěvovanou oblastí, takže 
je zcela přirozené, že se spolupodílí na názvu celé turistické oblasti 
Novohradsko – Doudlebsko. Často se pod pojmem Novohradsko 
míní celé území Novohradských hor. V našem letáku představuje 
Novohradsko mnohem menší území. Jeho centrem je město 
Nové Hrady, které můžeme chápat jako jihovýchodní vstupní 
bránu do Novohradských hor. Krajina Novohradska má pestrý 
reliéf. Převážně rovinatý terén (ležící částečně ještě v CHKO 
Třeboňsko) kolem obcí Petříkov, Hranice, Žár se postupně zvedá 
a přes Nové Hrady a Horní Stropnici přechází do kopců a prvních 
významných vrcholů Novohradských hor. Tato pestrost vytváří 
ideální podmínky pro aktivní turistiku (pěší i cyklo) návštěvníků 
různé výkonnostní úrovně. 

Celá oblast je však zajímavá nejen svým přirozeným terénním 
reliéfem, ale rovněž i svojí historií. Jde o území, které je na jedné 
straně ohraničeno česko-rakouskou hranicí, tj. území, na kterém 
se podepsaly bouřlivé dějinné události první poloviny 20. století. 
Naštěstí se za posledních 25 let povedlo opravit převážnou 
většinu dominantních kulturních památek a následně je i oživit 
zajímavými aktivitami. Pokud zavítáte na Novohradsko můžete 
se s řadou těchto aktivit seznámit i Vy. 

Novohradsko, tedy především dvě jeho centra – Nové Hrady 
a Horní Stropnice - je velmi dobře dostupné jak automobilem, 
tak i autobusy. Nové Hrady mají i svoji vlakovou stanici. Ta je ale 
vzdálena od centra města cca 5 km. 

Podrobné informace o Novohradsku najdete na 
www.kicnovehrady.cz 

TIPY NA VÝLET

Naučná stezka Červené Blato
Unikátní přírodní rezervace Červené Blato je přístupná díky cca 
3 kilometry dlouhé okružní naučné stezce, která je určena pouze 
pro pěší turisty. Trasa je převážně tvořena povalovými chodníč-
ky, které umožňují průchod měkkým terénem. Naučná stezka 
je vybavena 9 informačními tabulemi, které poskytují základní 
informace o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí a o his-
torii sklárny, která s těžbou rašeliny úzce souvisela. Nenechte si 
ujít návštěvu hlavně v květnu a červnu, kdy blato pokryjí koberce 
rozkvetlého rojovníku bahenního, který je zapsán do červené 
knihy ohrožených rostlin. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lAKA

Prales Hojná Voda 
Prales Hojná Voda je významnou přírodní památkou nejen 
v rámci Novohradských hor, ale střední Evropy vůbec. Společně 
se Žofínem, se jedná o dva nejstarší pralesy u nás. Roku 1838 je 
vyhlásil hrabě Jiří Buquoy. Hojnovodským pralesem vede naučná 
stezka kdy se na 11 panelech okružní trasy dozvíte nejen o vlast-
ním pralese, ale také o lesní kartografii, pěstební činnosti a jedné 
velmi zajímavé historické události. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lALL

Terčino údolí 

Terčino údolí se řadí svou ranou krajinářskou tvorbou k nejvý-
znamnějším historickým parkům v České republice. V roce 1949 
byl vyhlášen národní přírodní památkou. Zdejší naučná stezka 
má celkem 12 zastavení, kde se návštěvníci dočtou o zaniklých 
stavbách či o unikátní flóře a fauně. Na východním okraji stojí 
na vyvýšeném místě gotická tvrz Cuknštejn. V parku se nachází 
také objekt původních lázniček z konce 18. století. Tradičním 
cílem procházek po Terčině údolí je 13 metrů vysoký vodopád. 
Online mapa: https://mapy.cz/s/1lAOd

Pamětí Novohradska 
Poznávací okruh dlouhý 54 km spojuje 19 zastávek s panely 
informujícími o vážné, i té méně vážné historii jednotlivých míst. 
Trasa vede z 90% po zpevněných komunikacích s asfaltovým 
povrchem. V některých částech je asfalt nekvalitní a tyto úseky 
jsou vhodné pouze pro horská a trekingová kola. Orientace 
na trase je zajištěna pomocí oficiálního značení KČT pro cyklo-
turistické trasy 1050, 1046, 34 doplněného logem trasy. Online 
mapa: https://mapy.cz/s/1lAYL

První tři vrcholy Novohradských hor
Vysoká (1 034 m.n.m.), Kraví hora (953 m.n.m), Kuní hora (925 
m.n.m.) – tři vrcholy Novohradských hor, které jako první uvidíte 
při příjezdu od Českých Budějovic. Na každý vrchol vede stezka 
značená pomocí červených pásových turistických značek 
a na každém ze tří vrcholů najdou návštěvníci sloup s kovovým 
razidlem, které nese emblém příslušné hory. Pokud se návštěvní-
kům podaří zdolat všechny tři vrcholy a emblém z razidel otisk-
nout na vrcholový list (k vyzvednutí je například v IC v Nových 
Hradech), mohou jej po návratu vyměnit za pamětní minci. 
K trasám byl vydán stejnojmenný průvodce. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lB1x 

Naučná stezka Buquoyská krajina 
Smyslem naučné stezky je připomenout historii a význam jak 
dochovaných architektonických a krajinných památek, tak 
i staveb, které zanikly, chátrají, byly radikálně přestavěny nebo 
ztratily svou původní funkci, a které přitom tvořily nedílnou sou-
část původního krajinného celku. Na 20 panelech instalovaných 
v Nových Hradech a nejbližším okolí je představena celá řada 
dosud nepublikovaných historických skutečností zjištěných 
nejen na základě důkladných archivních rešerší, ale i díky vzpo-
mínkám pamětníků. Texty doplňuje bohatý, většinou nepubli-
kovaný obrazový materiál za sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, 
Státního oblastního archivu v Třeboni a Národního památkového 
ústavu. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lJmo

Via Verde
Přeshraniční cykloturistická stezka, která propojuje turistické cíle 
na obou stranách česko-rakouské hranice. Součástí trasy, kterou 
lze absolvovat i pěšky jsou 3 zastavení a odpočinková místa 
k setkávání obyvatel z obou hraničních oblastí. Prvním místem 
je pamětní meditační zvon zaniklých obcí, osad a jejich částí 
na Hojné Vodě, který je zavěšen jako symbol velké duchovní síly 
do sluneční brány. Druhým místem setkávání je kamenný stůl 
poutníků u poutního kostela na Dobré Vodě. Poslední místo zasta-
vení pak nalezneme na rakouské straně, kde byla modernizována 
přístupová cesta na vrchol hory Mandelstein a vybudována nová 
vyhlídková plošina. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lB9p

 

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Kulturní a informační centrum Nové Hrady
Náměstí republiky 46
373 33 Nové Hrady 

Telefon: 386 362 195
E-mail: infoc@novehrady.cz 
Web: www.kicnovehrady.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně a poskytuje mimo jiné 
následující služby: 

• Poskytování informací o turistických zajímavostech, doprav-
ních spojích, ubytování, stravování na Novohradsku 

• Přístup na veřejný internet
• Prodej map, turistických publikací, pohledů, suvenýrů
• Zajištění prohlídek hrobky s průvodcem 
• Půjčování elektrokol 
• Prodej vstupenek přes CBsystem
• Kopírovací služby

Ubytování a stravování 
Nabídka ubytování a stravování v oblasti Novohradska je dostup-
ná na www.kicnovehrady.cz/informacni-centrum/ubytovani a 
www.kicnovehrady.cz/informacni-centrum/restaurace 

 https://mapy.cz/s/1k9bg
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Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území, jehož součástí je i Benešovsko. Cílem 
spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kva-
lity turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat 
prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
 

Vydal: Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
1. vydání – náklad 2 000 ks

Grafická úprava, sazba a tisk: www.Muj-Grafik.cz

CÍLE, KTERÉ BYSTE NEMĚLI MINOUT

a Městská památková zóna Benešov nad Černou 
Benešov nad Černou je severní vstupní branou do Novohradských 
hor, ale současně je ideálním výchozím místem pro objevování 
krás nedalekých Slepičího hor. Městečko leží na hlavní silnici 
z Kaplice do Nových Hradů a každý kdo tudy projíždí nemůže 
minout náměstí s dominantou kostela sv. Jakuba Většího. Není 
to však jediná památka a proto není divu, že v roce 1995 byla 
v Benešově nad Černou vyhlášena městská památková zóna. 

Kostel sv. Jakuba Většího
První záznamy o obci pocházejí z roku 1306 a již v roce 1332 je 
datován vznik kostela sv. Jakuba Většího. Původně gotický kostel 
byl v roce 1630 zásluhou Marie Magdaleny Buquoyové přestavěn 
v barokním slohu. Výzdoba a mobiliář v kostele je z 19. století. 

Radnice
Na náměstí najdeme řadu zajímavých a velmi starých domů. 
Jedním z nich je i budova, která slouží jako radnice. Byla postave-
na v roce 1594. Nad vchodem můžeme vidět pětilistou růži a na 
fasádě jsou zobrazeny sluneční hodiny a dva erby, z nichž levý je 
švamberský a pravý je aliančním - buquoyským erbem hraběnky 
Marie Magdaleny di Biglia. 

Dům č.p. 125
V těsném sousedství radnice se nachází jeden z nejstarších 
dochovaných domů. Jeho výstavba spadá do 14. století. Vznikl 
spojením dvou pozdně gotických domů v jeden, který následně 
prošel renesanční přestavbou. V současnosti patří dům mezi nej-
významnější stavby náměstí nejen z hlediska architektonického, 
ale také díky službám, které jsou v něm poskytovány. Najdeme 
v něm ordinace praktického, zubního a dětského lékaře, Klub 
důchodců, obecní knihovnu a turistické informační centrum. 

Morový sloup sv. Jana Nepomuckého 
Dalším významným architektonickým prvkem na náměstí 
je Morový sloup sv. Jana Nepomuckého. Sloup, který byl posta-
ven v roce 1726 je ozdoben sochami sv. Floriána, sv. Šebastiána 
a sv. Rocha.

Náměstí však není jen místem koncentrace historicky význam-
ných staveb, ale i základním výchozím a orientačním bodem 
pro výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Jsou zde umístěny 
turistické mapy a úvodní informační panely k naučným stezkám. 
Více informací o Benešově nad Černou získáte na 
www.benesovnc.cz 

b Stálá výstavní expozice v Černém Údolí 
Jedním z míst, které by neměl minout žádný turista seznamující 
se s historií Novohradských hor, je areál bývalé roty Pohraniční 
stráže v Černém Údolí. Areál již zdaleka neslouží svému původ-
nímu účelu, tedy jako zázemí pro vojáky strážící socialistické 
hranice státu. Dnes je zde zázemí pro turisty (Hotel u Pralesa), 
kteří objevují přírodní krásy Novohradských hor a bohaté leč 
často pohnuté dějiny tohoto území. Návštěvníci se zde mohou 
seznámit s expozicí pojednávající o historii vorařství a těžby 
dřeva v Novohradských horách, tedy o zásadním způsobu obživy 
obyvatel v období od 18. století do 1. poloviny 20. století. Menší 
část expozice je pak věnována i období po 2. světové válce, tedy 
období, které je spojeno s účelem proč byl areál roty vybudován 
a obydlen pohraničníky.

c Pohoří na Šumavě 

Název nás může trochu klamat, protože výše jmenovanou osadu 
nenajdeme ne Šumavě, ale v Novohradských horách, přibližně kilometr 
od státní hranice s Rakouskem. Živá historie městečka, v kterém ještě 
koncem 19. století žilo více jak 1300 obyvatel, byla přerušena událostmi 
po 2. světové válce a výstavbou tzv. železné opony. Němým svědkem 
pohnuté historie i nadějné současnosti tohoto místa se stal kostel 
Panny Marie Dobré rady. S vysídlením vesnice postupně chátral, až se 
v 90. letech 20. století částečně zřítil, aby pak díky značnému úsilí lidí, 
kterým osud Pohoří nezůstal lhostejný postupně vstával z popela. Dnes 
je tak kostel místem řady kulturních, společenských a pochopitelně 
i církevních aktivit. Pohoří na Šumavě je dnes vhodným výchozím mís-
tem pro návštěvu nejvyšších českých novohradských vrcholů Kamence 
a Myslivny, českého pramene Lužnice a pro objevování zbytků zaniklých 
sklářských hutí v okolních lesích.

d Pohorská Ves 
Cestou z Pohoří na Šumavě do Benešova nad Černou se pro-
jíždí přes obec Pohorská Ves. Její historie sahá do 2. poloviny 
18. století, tedy do období, kdy oblast Novohradských hor 
zažívala díky sklárnám a těžbě dřeva hospodářský rozvoj. 
Dnes, stejně jako řada dalších odlehlých míst na Novohradsku, 
zažívá obec postupný rozvoj a oživení. Příkladem může být 
místní kostel sv. Linharta, který prochází postupnou rekonstrukcí 
a díky tomu se stává místem liturgických i kulturních aktivit. 
V těsném sousedství kostela je v provozu turistické informační 
centrum, kde zájemci získají nejen informace o obci a jejím 
okolí, ale budou mít možnost nahlédnout do interiéru kostela 
a seznámit se s příběhem jeho obnovy. Více informací najdete 
na www.pohorskaves.cz 

e Žofínský prales 
Mezi významné cíle Novohradských hor zcela jistě patří i Národní 
přírodní rezervace Žofínský prales. Tento cíl však v sobě skrývá 
háček. Žofínský prales je totiž pro běžné turisty nepřístupný 
a nikdo, kdo nemá příslušné povolení by do něj neměl vstupovat. 
Spolu s Pralesem Hojná Voda patří mezi nejstarší přírodní rezer-
vace ve střední Evropě. Na ploše 38,3 ha jej v roce 1838 založil 
tehdejší majitel panství, hrabě Jiří František August Buquoy. Dnes 
má prales rozlohu 102 ha a mohli bychom v něm najít stromy 
až 400 let staré. Vzhledem k jeho nepřístupnosti se ale při hledání 
těchto pamětníků musíme spokojit pouze s cestou, která vede 
kolem jeho plotu. 

f Malonty 
Další významnou obcí, která může posloužit jako nástupní místo 
do Novohradských hor je obec Malonty. První písemná zmínka 
o obci je z roku 1360. Zakladateli Malont byli němečtí kolonis-
té, kteří byli povoláni od pánů z Michalovic z Horních Rakous 

do Čech, aby zde vymýtili lesy. Tito osídlenci založili v okolí obce 
dvě sklárny, měli i dva domy s právem vařit pivo. V průběhu dal-
ších let a staletí se několikrát změnili vlastníci Malont, až v roce 
1620 skončili v majetku hraběte Buquoye a stali se tak až do roku 
1945 součástí novohradského panství. 

Nejvýznamnější památkou v obci je kostel sv. Bartoloměje, který 
vznikl z původně gotické kaple sv. Kateřiny, založené v 1. polovi-
ně 14. století. Koncem 15. století byl kostel rozšířen na dvoulodní 
chrám. Zařízení je barokní a datuje se kolem roku 1710. Zvony 
nesou letopočty 1423 a 1507. Okolí Malont nabízí vhodné terény 
pro jízdu na koních.

g Tvrz Tichá 

Tvrz Tichá se nachází asi 4 km jihovýchodně od obce Dolní Dvo-
řiště na břehu rybníka Hláska ve stejnojmenné vsi. Po červené 
turistické stezce z Dolního Dvořiště se na Tichou dostanete 
po téměř hodinové nikterak rychlé chůzi. Stezka je však sjízdná 
i pro cyklisty. Přes ves vede také cyklostezka č. 1018.

První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1360. Z původní tvrze se 
do současné doby dochovala třináct metrů vysoká, dvoupatrová 
věž, která vzhledem k temnému interiéru sloužila pravděpo-
dobně jen jako obranná stavba. Má přibližně čtvercový půdorys 
o rozměrech 8,1 × 8,23 metrů. V roce 2010 se rekonstrukce věže 
ujalo sdružení Hrady na Malši, které zde vytvořilo expozici věno-
vanou mimo jiné i historii tvrze. Tvrz se tak stala součástí pro-
duktu ZEMSKÁ CESTA, který má podobu souvislé linie lemované 
českými a rakouskými hrady od Českých Budějovic až k Dunaji. 
Více informací najdete na www.hradynamalsi.cz

Benešovsko
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Benešovsko
Poloha Benešova nad Černou předurčuje toto městečko 
k zaujmutí významné pozice mezi obcemi, z kterých lze vycházet 
na toulky po Novohradsku. Benešov bývá označován jako severní 
brána do Novohradských hor, ale stejně tak může být označován 
jako jižní brána do Slepičích hor, kam je to ostatně z benešovské-
ho náměstí podstatně blíž.
 
Nicméně zůstaňme věrni tradici a chápejme Benešovsko jako 
oblast, jejíž součástí jsou Novohradské hory, tedy především 
jejich centrální a západní část. Benešovsko je tak jednou z osmi 
oblastí, která přispívá do bohaté sbírky kulturních a přírodních 
pokladů území Novohradska – Doudlebska, tedy turistické 
oblasti nacházející se jihozápadně od Českých Budějovic směrem 
k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem na západě 
a Třeboní na východě. 

V oblasti Benešovska nenajdeme příliš sídel. Kromě Benešova 
nad Černou lze hovořit ještě o Pohorské Vsi, Malontech a čás-
tečně i Dolním Dvořišti. To však nic neubírá na atraktivitě tohoto 
území. Právě naopak. Většinu zde pokrývají lesy, louky a vodní 
plochy a celá oblast je tak rájem pro turisty, kteří vyhledávají 
krásné přírodní scenérie i tajemná zákoutí se zbytky původních 
sídel, sklářských hutí, cest a starých ovocných stromů. Benešov-
sko je i přes tuto opuštěnost bohaté na příběhy. Příběhy těch, 
kteří museli tento kraj v minulosti opustit, ale i příběhy těch, kteří 
se dnes snaží obnovovat a zachraňovat to, co se zachránit ještě dá. 

Přejeme všem vnímavým návštěvníkům Benešovska, aby se jim 
podařilo tyto příběhy objevit, pochopit a předat těm, kteří se 
na Benešovsko teprve chystají. 

TIPY NA VÝLET

Benešovsko s rozlehlou zalesněnou plochou Novohradských hor 
a s velmi řídkým osídlením je rájem pro poutníky všeho druhu. 
Na své si zde přijdou pěší turisté, cykloturisté a v neposlední řadě 
i jezdci na koních. Při pohledu na mapu je zřejmé, že zde existuje 
tolik možností pro výběr jednotlivých tras a pro jejich vzájemnou 
kombinaci, že není v možnostech tohoto letáčku představit vše.
Trasy, které jsou zde uvedeny jsou tak pouhým výčtem a příkla-
dem těch, které určitě stojí za to absolvovat.

Naučná stezka Brána do Novohradských hor 
Naučná stezka je určena pro pěší turisty. Měří pouhých 6 km 
a obsahuje osm zastavení. Naučná stezka má všeobecné 
vlastivědné zaměření a na jednotlivých informačních panelech 
seznamuje s historickými, přírodními i kulturními zajímavostmi 
Benešova nad Černou a jeho nejbližšího okolí. Začátek trasy je na 
náměstí v Benešově, pokračuje k památníku Adalberta Stiftera, 
(jehož život a tvorba je s městečkem úzce svázána), k huti Gabrie-
la, k říčce Černé a k budově bývalého chudobince, který je spojen 
s další významnou osobností Benešova, spisovatelem Josefem 
Ganglem. Online mapa: https://mapy.cz/s/1ltYE 

Z Benešova nad Černou okolo Zaječího vrchu 
Naučná stezka své návštěvníky provede po nejbližším okolí 
Benešova nad Černou. Trasu lze absolvovat podle GPS souřadnic. 
Více informací naleznete v průvodci, který je k dostání v infocent-
ru v Benešově nad Černou. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lu32

Údolím říčky Černé 
Stezka je zaměřena na vlastivědné zajímavosti podél toku Černé, 
zejména na historii voroplavby a vodní elektrárnu. Návštěvníci 
se dostanou k Soběnovské přehradě, seznámí se s historií hradu 
Sokolčí a s bohatou faunou a florou v údolí řeky Černé. Online 
mapa: https://mapy.cz/s/1ltyC

Naučná cyklotrasa Pamětí Slepičích hor 
Okruh, který je v maximální variantě dlouhý 54 km, spojuje 17 
zastávek s informačními panely, které popisují historii jednotli-
vých míst. Cestu po trase je možné vést z Benešova nad Černou, 
přes Soběnov, Besednici, Slavče do Trhových Svinů a dále pak 
přes Žumberk, Kamennou, Rychnov u Nových Hradů zpět 
do Benešova. Cyklotrasa je značena cykloturistickými značkami 
doplněnými logem trasy. Kromě informací na 17 panelech mají 
informační centra v oblasti k dispozici i publikaci, která dává 
podrobnější informace o jednotlivých místech na trase. Online 
mapa: https://mapy.cz/s/1lu6s 

Z Pohoří na Šumavě k nejvyšší hoře Novohradských hor
Jedním z doporučených pěších výletů z výchozího místa 
v Pohoří na Šumavě je trasa vedoucí po zelené turistické značce 
k státní hranici u rakouské vesnice Stadlberg. Na cestě k hranici 
si můžete udělat odbočku k českému pramenu Lužnice a poté se 
vydat cestou (označenou modrou turistickou značkou) vedoucí 
po státní hranici až na nevyšší vrchol Novohradských hor Kame-
nec (1072m). V průběhu této hraniční cesty potkáte zajímavá 
boží muka, upravenou studánku s místem pro oddych, historický 
rozcestník na tzv. Šancích, který označuje trojmezí mezi Horním 
a Dolním Rakouskem a Jihočeským krajem. Na české straně 
tohoto území pak můžete potkat i zbytky stavení, která tu kdysi 
stávala a sloužila svým obyvatelům jako domov i místo pro 
práci. Z Kamence pak trasa vede po zelené turistické značce zpět 
do Pohoří na Šumavě. Celý okruh je dlouhý přibližně 10 km 
a je možné ho především v oblasti Kamence považovat za středně 
obtížný. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lu6s 

Po stopách zaniklých sklářských hutí 

Po stopách zaniklých sklářských hutí v Novohradských horách 
se můžete vydat na kole, kdy výchozím místem pro toto puto-
vání bude Pohorská Ves. Z návsi lze vyjet po silnici směrem 
na Černé Údolí. Trasa je značená cykloturistickou značkou 
č. 1193, takže byste neměli minout odbočku z této silnice doprava 
do mírného stoupání. Pokud se budete držet této značky zcela 
jistě neminete působivý Huťský rybník, na jehož pravé straně 
objevíte přístřešek s vypreparovanou sklářskou pecí, která byla 
součástí Terčiny hutě. Značená cesta však vede po levé straně 
rybníka a dovede vás až do údolí, kde stávala Skelná Huť a Stříbrná 
Huť a kde Lužnice opouští české území. Následuje strmý výjezd 
po cestě vedoucí podél Lužnice až k bývalé Janově Huti. Odtud 
se pak již snadno dostanete do Pohoří na Šumavě. Cestou zpět 
po převážně klesající silnici do Pohorské Vsi pak ještě narazíte 
na klauzury, které sloužily pro plavení dřeva, Baronův 
Most, osady Leopoldov a Uhliště. Celý okruh je dlouhý 25 
km a je vhodný pro trekingová či horská kola. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lub8 

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Informační centrum Benešov nad Černou 
Benešov nad Černou 125
382 82 Benešov nad Černou 

Telefon: 727 814 457
E-mail: knihovna@benesovnc.cz
Web: www.benesovnc.cz nebo www.infocentrumbenesovnc.cz

Informační centrum je otevřeno celoročně a poskytuje mimo jiné 
následující služby: 

• Poskytování informací o turistických zajímavostech, doprav-
ních spojích, ubytování, stravování na Benešovsku 

• Přístup na veřejný internet
• Prodej map, turistických publikací, pohledů, suvenýrů

Nabídka ubytování a stravování v oblasti Benešovska je dostupná 
na www.infocentrumbenesovnc.cz.
 

 https://mapy.cz/s/1k9bg
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Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území, jehož součástí je i Besednicko. Cílem 
spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kva-
lity turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat 
prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
 

Vydal: Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
1. vydání – náklad 2 000 ks

Grafická úprava, sazba a tisk: www.Muj-Grafik.cz

Cíle, které byste neměli minout
a Městys Besednice 

Městys Besednice najdeme asi 10 km severovýchodně od Kaplice 
na severním úpatí Soběnovské vrchoviny, která je možná zná-
mější pod názvem Slepičí hory. Díky této poloze je Besednice 
ideálním výchozím místem pro výlety k vrcholům Slepičích hor, 
které nesou příznačný název Kohout (871 m.n.m.) a Slepice (865 
m.n.m.). První písemná zmínka o obci se datuje k 2. říjnu 1387, 
nicméně se předpokládá, že její historie je ještě starší. Mezi 
významné architektonické památky patří barokní kostel svatého 
Prokopa z roku 1738, který je spolu s kostely ve Svatém Janě, 
Střížově a v Soběnově nepřehlédnutelnou dominantou celého 
Doudlebska. Za pozornost stojí i kaplička se sochou svatého 
Jana Nepomuckého, kterou můžeme najít na náměstí. Největším 
souborem památek v Besednici jsou štítové statky č. p. 60-63 na 
návsi s průčelími propojenými průběžnou profilovanou římsou 
jako sjednocovacím prvkem. Jedním z nejstarších statků, který 
si zachoval architekturu selského baroka, je i statek č.p. 60. 
Jeho zajímavostí však není pouze architektura, ale i skutečnost, 
že se v něm nachází Chovná stanice hřebců. Majitel stanice je navíc 
sběratelem koňských postrojů a dalšího pracovního a parádního 
příslušenství. Sbírku koňských postrojů, ohlávek, chocholů, bičů 
atd. je možno zhlédnout po předchozí domluvě s majitelem.
Více informací můžete dohledat na www.besednice.cz 

b Douchův háj 
Nedaleko od Besednice ve směru na Trhové Sviny můžeme asi 
po 2,5 km odbočit ze silnice doprava na polní cestu, která nás 
dovede až na rozcestí na kraji lesa. Pokud se z tohoto rozcestí 

dáme levou cestou dojdeme zanedlouho k Douchovu háji, 
což poznáme mimo jiné i díky informačnímu panelu, který toto 
místo označuje. Douchův háj v sobě ukrývá skalní útvar tvořený 
skupinou žulových balvanů, mezi kterými je kaplička s obrázkem 
Panny Marie. To svědčí o tom, že toto místo si našlo u křesťanů 
značnou úctu. Odpradávna k tomuto místu zvanému „Vandlička“ 
přicházeli okolní obyvatelé a přinášeli sem obětiny a květiny. 
Jeden z velkých balvanů má vodní mísu, ve které se drží neustále 
dešťová voda. Voda v kamenné míse má podle pověsti uzdravující 
účinky, stejně tak i pobyt na místě samém. 

c Soběnov 
Při cestě z Besednice do Kaplice nemůže ujít naší pozornosti 
dominanta kostela sv. Mikuláše v Soběnově, tedy obce, která 
leží na úpatí vrchu Kohout. Soběnov patří mezi nejstarší vesnice 
regionu, což je dokládáno i tím, že již před rokem 1000, kdy ještě 
Doudlebsko patřilo pod Slavníkovce, tu stávala kaple. Mezi zdejší 
památky patří původně gotický kostel svatého Mikuláše, který 
byl v polovině 17. století barokně přestavěn a roku 1853 opraven. 
Gotický původ je patrný na věži. Soběnov má díky své poloze 
velmi atraktivní okolí, v kterém se propojují zajímavé přírodní 
lokality s bohatou a pestrou historií.

d Hrad Sokolčí 

Kousek za obcí, na ostrohu nad říčkou Černá se nachází 
dobře patrné zbytky hradu Sokolčí. O jeho historii je toho 
však známo velmi málo. Z informací, které jsou publikovány 
na www.hradynamalsi.cz vyplývá, že hrad byl pravděpodobně 
založen po roce 1358 Jindřichem z Velešína, příslušníkem pánů 
z Michalovic, a již po roce 1541, tedy ani ne po 200 letech je ozna-
čován jako zbořený. V současnosti se o torzo hradu stará spolek 
Hrady na Malši, který jej zahrnuje do svého produktu Zemská 

cesta. Z obce Soběnov se lze k hradu dostat cestou vedoucí 
směrem na Děkanské Skaliny, po které se sejde až do údolí řeky 
Černé. Tam je třeba odbočit doprava na mlýn U dubu a pokračo-
vat po naučné stezce „Údolím Černé“ značené zeleně. V případě, 
že je nízký stav vody v řece, je možné se přebrodit a pokračovat 
až k hradnímu ostrohu. Pokud je však stav vody vysoký, je třeba 
po schůdné pěšině dojít až k Soběnovské přehradě a po její hrázi 
řeku přejít. Odtud už je hrad vzdálen po proudu řeky necelých, 
avšak náročných 500m, kdy je nutné vystoupat na příkrý skalní 
ostroh, na kterém hrad leží. Cestou také možná potkáte horo-
lezce, protože žulová stěna pod hradem je jimi vyhledávanou 
lokalitou. 

e Soběnovská přehrada 

Na říčce Černé tekoucí nedaleko Soběnova, byla v roce 1925 
dostavěna přehrada, která je nejstarší funkční přehradou v jižních 
Čechách. Její původně kamenná hráz zadržuje jezero o ploše 3,9 
ha a objemu 73,5 tisíce m³ vody. Význam nádrže spočíval v jejím 
energetickém využití blízkou vodní elektrárnou v údolí Černé, 
kam byla voda z nádrže odváděna štolou a podzemním potrubím 
o výškovém rozdílu 59,5 m. Při povodních v roce 2002 se však 
protrhla přehrada Zlatá Ktiš na horním toku Černé a voda, která 
díky tomu přitekla do přehrady, protrhla část hráze. Povodňová 
vlna pak zcela zdevastovala asi 2 km dlouhý úsek k elektrárně 
pod obcí Blansko. Původní svěží říčka se v jediném okamžiku stala 
téměř stojatou vodou v obrovském korytě s odhalenými balvany. 
V roce 2006 byla na místě původní sypané hráze postavena nová 
betonová hráz obložená kamenem. Po této události z roku 2002 
byla také obnovena naučná stezka „Údolím Černé“. 

f Svatý Jan nad Malší 
Svým věkem mnohem mladší obcí než Soběnov a Besednice 
je Svatý Jan nad Malší. Čím kratší historii však má, tím nepřehléd-
nutelnější se stává v krajině, která tuto obec obklopuje. Obec leží 
asi 10 km severně od Kaplice a asi 5 km východně od Velešína. 
Až do počátku 18. století se v místech nynější obce prostíralo 
jen pusté návrší, zvané Ločenická hora. Roku 1732 se zde údaj-
ně velešínskému faráři Riezenschopferovi zjevilo pět zářících 
hvězd, což dotyčný pokládal za znamení sv. Jana Nepomuckého 
a nechal na místě postavit kapli, věnovanou tomuto světci. Kaple 
byla vysvěcena roku 1735 a postupem času se stala oblíbeným 
poutním místem, kolem něhož se začali usazovat obyvatelé. 
Navštívit Svatý Jan nad Malší se však vyplatí bez ohledu 
na to, jestli chcete udržovat poutní tradici místa nebo ne. Kromě 
fascinujícího výhledu do všech světových stran, můžete v obci 
obdivovat náves plnou zeleně, díky které obec získala 2. místo 
v celoevropské soutěži ENTENTE FLORALE. V obci však také 
můžete navštívit Muzeum loutek a stálé expozice obce s otevírací 
dobou vždy ve středu, pátek, sobotu a neděli od 13:00 do 17:00 
hodin. Bližší informace najdete na www.svjan.cz

g Ločenice a h Nesměň 

V těsném sousedství Svatého Jana nad Malší ve směru na Trhové 
Sviny leží mnohem starší obec, než je již zmíněný Svatý Jan 
nad Malší. Obec Ločenice byla zřejmě založena dávno před 
rokem 1360, kdy je o ní zmínka jako o středověkém sídle. Obec 
Ločenice spolu s osadou Nesměň se vyznačuje selskou lidovou 
architekturou a řadou památkově chráněných objektů (např. 
původní starou kaplí přestavěnou v roce 1937 a starou kovárnou 
se zvoničkou v Nesměni).

Besednicko
Místa, která 
vás naplní 

energií 
Tipy

na Výlet
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Besednicko 
Besednicko je jednou z osmi oblastí, z kterých se skládá turistická 
destinace Novohradsko – Doudlebsko. Zatímco o celé turistické 
destinaci lze tvrdit, že jejími dominantami, které jí dávají charak-
ter, jsou Novohradské hory a řeka Malše, v případě Besednicka 
musíme tuto charakteristiku upravit. Besednicko – to je přede-
vším Soběnovská vrchovina (známější pod lidovým názvem 
Slepičí hory) a říčka Černá.
 
 Soběnovskou vrchovinu alias Slepičí hory vyhlásil v roce 2004 
Jihočeský kraj za přírodní park s celkovou rozlohou 40,7 km². 
Součástí přírodního parku jsou všechny tři nejvyšší vrcholy Slepi-
čích hor: Kohout (871 m. n.m.), Vysoký kámen (865 m. n.m.), který 
je znám také pod jménem Slepice a Besednická hora (753 m.n.m.), 
u které se naopak vžil název Kuře. Významná část Slepičích hor je 
zalesněna smrkovým lesem a protkána značenými turistickými 
trasami jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Pěší trasy byly vybírány 
tak, aby neminuly výše uvedené tři vrcholy, zavedly návštěvníky 
k monumentálním skalním útvarům a působivým výhledům, ale 
také aby ukázaly turistům i podmanivé údolí říčky Černá.
 
Pro výlety do Slepičích hor je možno vybrat několik nástupních 
míst. Z důvodů dopravní dostupnosti z Českých Budějovic 
a vzdálenějšího vnitrozemí je ideálním výchozím místem městys 
Besednice. Ten je dostupný prostřednictvím hromadné auto-
busové dopravy, lze v něm využít informačních služeb místní 
knihovny a služeb obchodu a restaurací. Do oblasti Besednicka 
jsou kromě Besednice zahrnuty i obce Soběnov, Ločenice a Svatý 
Jan nad Malší 

Podrobné informace o Besednicku lze najít na 
www.besednice.cz/okoli/ 

TIPY NA VÝLET 

Rozhledna Slabošovka u Besednice 

Nedaleko Besednice se nachází rozhledna Slabošovka. Jedná 
se o telekomunikační věž s rozhlednou, která vznikla díky společ-
nosti T-Mobile v roce 2002. Čtyřhranná ocelová stavba se nachází 
ve výšce 624 metrů nad mořem. Rozhlednová plošina je ve výšce 
24 metrů a návštěvníkovi, který tam musí vystoupat po 120 scho-
dech se otevře výhled na Slepičí hory, Blanský les, Novohradské 
hory, přilehlou část Šumavy a při dobré viditelnosti jsou vidět 
i obrysy Alp. Zajímavě je vyřešen vstup na rozhlednu. Oproti 
jiným podobným konstrukcím začíná úplně „mimo“ těleso věže, 
a přes technické zázemí se k vnitřnímu schodišti rozhledny pře-
chází po „lávce“ umístěné asi ve třech metrech. Z obce Besednice 
můžete na rozhlednu dojít asi kilometr dlouhou cestou, která 
je značená zelenou turistickou značkou. Věž je volně přístupná 
po celý rok. Online mapa: https://mapy.cz/s/1ltpy

Výstup na vrcholy Slepičích hor 
Co by to bylo za Slepičí hory, kdyby se jejich nejvyšší vrchol 
nejmenoval Kohout s 871 metry nadmořské výšky. Ještě před 
několika lety se z vrcholu nabízela vyhlídka z ochozu staré dře-
věné rozhledny, v současnosti je na vrcholu pouze nepřístupná 
vysílací věž a místo je zalesněné. Kromě věže však na vrcholu 
narazíme i na trigonometrický bod, který zde byl označen 
při zemském vyměřování roku 1867. Údajně je tento bod země-
pisným středem Evropy. Sousední Vysoký kámen, známější 
pod lidovým názvem Slepice (865 m.n.m.), nabízí na vrcholu 
zajímavější výhledy. Červená turistická trasa, která návštěvníky 
přivádí na Slepici ve směru od Benešova nad Černou, vede po tzv. 
Nebeských schodech a skalním hřbetu v závěru. Podle pověstí 
se z hory vysílaly do okolí ohňové signály a za Keltů byla hora 
kultovním místem. K výstupu na Slepici je možné využít trasy 

z dalších směrů. Žlutá značka vede od východu z Klení, od západu 
červená trasa či cyklostezka 1187 z Děkanských Skalin, přes 
Velké Skaliny, Daleké Popelice a Myslivnu pod Kohoutem, kde se 
nachází rozcestí: severně stoupání na Kohout a jižně (po asi sto 
metrech po asfaltce odbočka vpravo) stoupání na Vysoký kámen. 
Online mapa: https://mapy.cz/s/1ltwO

Naučná stezka Údolím Černé 

Jednotlivá zastavení cca 4 kilometry dlouhé naučné stezky 
představují zajímavosti z přírody, z historie osídlení a využití 
okolí této malebné říčky. Po úvodním zastavení směřuje stezka 
k nejstarší jihočeské vodní nádrži u obce Soběnov. U této přehrady 
je možné delší zastavení především pro milovníky sportovního 
či rekreačního rybolovu. Nerybařící turisté mohou dále pokračo-
vat k skalnímu ostrohu, který horolezcům nabízí 25 metrů vyso-
kou skalní stěnu. Stezka odtud vede k zřícenině hradu Sokolčí. 
Od něho pak pokračuje podél “zdivočelé” říčky až k mlýnu 
u Dubu. Zde je možné se nejen občerstvit, ale také seznámit se 
s historií mlynářského řemesla a sklářství, které je charakteristické 
pro celou oblast Novohradských hor. V okolí Černé se však v minu-
losti velmi rozmohlo i vorařství, jehož historii detailně popisuje 
další zastavení. Naučná stezka končí u vodní elektrárny, posta-
vené již v roce 1924. Poslední panel je tak věnován technickým 
dokonalostem elektrárny. Online mapa: https://mapy.cz/s/1ltyC

Naučná cyklotrasa Pamětí Slepičích hor 
Okruh, který je v maximální variantě dlouhý 54 km, spojuje 
17 zastávek s informačními panely, které představují vážnou 
i nevážnou (díky pověstem a legendám) historii jednotlivých 
míst. Cestu po trase je možné vést z Benešova nad Černou, přes 
Soběnov, Besednici, Slavče do Trhových Svinů a dále pak přes 

Žumberk, Kamennou, Rychnov u Nových Hradů zpět do Benešo-
va. Cyklotrasa je značena cykloturistickými značkami doplněný-
mi logem trasy. Kromě informací na 17 panelech mají informační 
centra v oblasti k dispozici i publikaci, která dává podrobnější 
informace o jednotlivých místech na trase. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1ltMC

Mariánská poutní cesta – Hájek u Soběnova 
Jedná se o dvanáct kamenných zastavení z roku 1872. Cesta 
byla odborně restaurována v roce 2010. „Mariánský kult“ 
je známý spíše z oblastí Rakouska. Tak jako v případě obce Soběnov 
lze však nalézt sakrální stavby a pašijové cesty zasvěcené Panně 
Marii i v českém pohraničí. Tyto stavby tak odkazují na společ-
nou minulost a prolínání kultury, církevních a světských vlivů 
na obyvatelstvo tehdejšího rakousko-uherského mocnářství. 
Online mapa: https://mapy.cz/s/1ltNL

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Informační centrum Kaplice
Linecká 305, Kaplice 382 41
Telefon: 387 001 356
E-mail: infocentrum@kickaplice.cz 
Web: www.ikaplice.cz 

Informační centrum Velešín
Nám. J. V. Kamarýta 89, 382 32 Velešín
Telefon: 725 919 382
E-mail: info@pomalsi.cz 
Web: www.kicvelesin.cz 

Informační centrum Benešov nad Černou
Benešov nad Černou 125, 382 82 Benešov nad Černou 
Telefon: 727 814 457 
E-mail: knihovna@benesovnc.cz 
Web: www.benesovnc.cz 

Informační centrum Trhové Sviny
Žižkovo nám. 92, Trhové Sviny 374 01
Telefon: 386 301 488
E-mail: kic@tsviny.cz 
Web: www.tsviny.cz 

 https://mapy.cz/s/1k9bg
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Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území, jehož součástí je i Kaplicko. Cílem 
spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kva-
lity turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat 
prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
 

Vydal: Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
1. vydání – náklad 2 000 ks

Grafická úprava, sazba a tisk: www.Muj-Grafik.cz

CÍLE, KTERÉ BYSTE NEMĚLI MINOUT 

a Městská památková zóna Kaplice 
První písemné zmínky o Kaplici jsou datovány v roce 1257. 
V průběhu své bohaté historie měnila Kaplice několikrát své 
pány. Patřila Bavorům ze Strakonic, pánům z Pořešína, Rožm-
berkům, Švamberkům a v době pobělohorské přešla pod vládu 
Buquoyů. Není proto divu, že se na území města dochovalo 
několik cenných objektů z různých slohových období. Díky této 
koncentraci památkově hodnotných budov a staveb bylo v roce 
1990 historické jádro Kaplice vyhlášeno městskou památkovou 
zónou.
 
Nejstaršími památkami Kaplice jsou dva kostely stojící východ-
ně od náměstí. Kostel sv. Floriána je jednolodní, s barokním 
zařízením. Dnešní podoba je z poč. 16. století. Původně 
zde pravděpodobně stála románská kaple. Kostel sv. Petra a sv. 
Pavla je doložen roku 1383. Zajímavostí je skutečnost, že oba 
kostely spolu sousedí, což je v případě města velikosti Kaplice 
velmi neobvyklé a vzbuzuje to řadu dohadů a hypotéz. 

Centrem Kaplice je náměstí s renesanční radnicí. Na náměstí však 
stojí za pozornost i kamenná kašna (1646) se sloupem někdejšího 
pranýře, dům č. 215 s figurálními sgrafity a dům č. 206 s kamen-
ným portálem. Tento dům byl původně pivovarem. Pak svého 
času sloužil jako divadlo a v současné době jeho sklepní prostory 
vytvářejí zázemí pro Galerii Krampus s expozicí démonických 
masek a kostýmů. 

b Galerie Krampus 

Rekonstruované sklepní prostory bývalého rožmberského pivo-
varu vás přenesou do démonického světa Krampusů a Percht. 
Uvidíte bezprostředně zblízka dokonale zpracované masky 
vyřezávané ze dřeva či kůže i originální Krampus odění a výbavu. 
Masky pocházejí z Horního Rakouska. Krampus je alpská démo-
nická bytost, mýtická šelma, napůl zvířecí, napůl lidská, která 
se objevuje především v období Adventu. Expozice je otevřena od 
února do září. Po dohodě nabízíme kostýmované noční prohlídky 
doplněné světelnými efekty s překvapením. Více informací o 
otevírací době a vstupném najdete na www.ikaplice.cz, příp. na 
telefonu 380 311 388. 

c Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově 
Bujanov je malá obec nedaleko Kaplice, jejíž historie sahá 
až k roku 1347, kdy je datována první písemná zmínka o obci. 
Do roku 1945 byl Bujanov obydlen jen německými občany 
a po roce 1945 při osídlování českého pohraničí byl přidělen 
převážně občanům z Ločenic a okolí. Význam Bujanova výrazně 
vzrostl s vybudováním koněspřežné dráhy vedoucí z Českých 
Budějovic do Lince. V roce 1826 zde byla totiž vybudována 
přepřažní stanice, která svému účelu sloužila až do roku 1870, 
tedy do doby, kdy koně byly nahrazeny parními lokomotivami. 
V bývalém strážním domku bylo v roce 1995 otevřeno Muzeum 
koněspřežné dráhy. Zde se můžete dozvědět něco o historii této 
unikátní technické památky, o realizaci a době užívání koněspřež-
né dráhy. K vidění je zde také model přepřažní stanice v Bujanově 
a výseč kolejiště v měřítku 1:1. Bývalý strážní domek není jedinou 
památkou na trase koněspřežné železnice. Do krajiny na Kaplicku 
a dále pak na rakouském území jsou místy až bizarně zasazeny 
torza pilířů mostů, náspy s kamennými stoličkami či klenuté 
mosty. Muzeum je otevřeno od května do října každou sobotu 
a neděli od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod. V jiném termínu 
je nutná předchozí domluva na tel.: 380 327 054, e-mail: 
obecbujanov@quick.cz 
 

Hrady na Malši

Středověké hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na 
niti. Spojovala je stará Zemská cesta, která vedla v jejich blízkosti 
z Českých Budějovic až k Dunaji. Dnes na této značené trase 
můžete navštívit celkem 5 středověkých hradů na české straně 
cesty. Celková délka Zemské cesty je 137km. V celém úseku 
je schůdná pro pěší a částečně i pro cyklisty. Sdružení Hrady 
na Malši zajišťuje provoz, opravy a výzkumy středověkých sídel 
i Zemské cesty. Tradiční akcí je putování středověké karavany 
od hradu ke hradu. Více informací na ww.hradynamalsi.cz.

d Hrad Pořešín

Založen v polovině 13. stol. na ostrohu severně od města Kaplice. 
V areálu hradu každoročně probíhá letní divadelní festival. K 
návštěvě zve archeologické muzeum, expozice středověkého 
odívání, unikátní soubor hradních klíčů a mincovní sbírka včetně 
dvou zlacených prstenů. V předhradí je možné shlédnout funkční 
expozici středověkého kuchařství a vyzkoušet práci v kovářské 
hrnčířské a metalurgické dílně. Navštívit je možno i hradní krčmu 
„U Markvarta z Pořešína“ s výběrem teplých i studených místních 
specialit. Na začátku léta je na hradě organizován archeologický 
kemp pro mládež, podzim zahajuje tradiční turnaj ozbrojenců „ve 
šraňcích“. Více informací na www.hradynamalsi.cz. 

e Tvrz v Tiché
Založena kolem roku 1280. Původně dvouvěžová vodní zemská 
pevnost u Dolního Dvořiště na hranicích s Horním Rakouskem. 
V roce 1478 byli ve věži tvrze vězněni rakouští zajatci. V letech 
1789 - 1790 byla tvrz přestavěna na pivovar. Zachována je 
hlavní dvoupatrová věž, středověká sklepení, základy obvo-
dové hradby a branské věže. V budoucnosti proběhne uni-
kátní česko - francouzský projekt zastřešení věže s použitím 
originálních středověkých tesařských metod. Více informací na 
www.hradynamalsi.cz.

f  Hrad Sokolčí
Založen okolo roku 1358 v blízkosti Benešova nad Černou, nebyl 
zřejmě zcela dostavěn a brzy zanikl. Hrad Sokolčí je opravdové 
sokolí hnízdo, které je rozloženo na nevelkém skalnatém ostrohu 
s převislými sráznými stěnami, strmě spadajícími k řece. Nej-
krásnější přírodní scenérie ze všech hradů v oblasti horního toku 
řeky Malše. Hrad je přístupný i mnoha horolezeckými stezkami 
s nejvyšší obtížností 6+. Zachovány jsou základy branské a obyt-
né věže i sklepení paláce. Hrad zahrnuje dochované předhradí 
s obrannými příkopy. Více informací na www.hradynamalsi.cz.

g Hrad Louzek
Založen na přelomu 13. a 14. století. V roce 1420 se zde připo-
mínají páni z Horry, zakladatelé rodu Harrachů. V bezprostřední 
blízkosti komunikace E55 u vsi Skoronice před hraničním 
přechodem Dolní Dvořiště leží na strmém skalním ostrohu nad 
Malší části obranné věže, torzo paláce, sklepení a obvodových 
hradeb. Dochováno je rovněž předhradí a části přístupové 
cesty. Sdružení Hrady na Malši zde organizuje pravidelná letní 
divadelní představení a akce s historickou tématikou. Více 
na www.hradynamalsi.cz   

h Poutní kostel Svatý Kámen 
Asi 3 km východně od Dolního Dvořiště stojí nad tokem říčky 
Tichá významná církevní památka – poutní kostel Svatý Kámen. 

Tento název získalo poutní místo díky legendě, vážící se k balva-
nu, na němž se údajně zjevila Panna Maria. Německý název Maria 
Schnee beim Stein odráží zasvěcení kostela Panně Marii Sněžné. 
Poutní kostel se nalézá na mírném návrší, s přístupovou cestou 
vroubenou šesti kapličkami. Barokní kostel Panny Marie Sněžné 
byl postaven v letech 1653 – 1701. Při kostele býval klášter, ten 
byl však roku 1950 zrušen a později byla stavba zcela odstraně-
na. Nad studánkou, jejíž vodě se připisují zázračné účinky, byla 
postavena v roce 1709 barokní kaplička. Podrobnější informace 
lze získat také na: www.farnostkaplice.cz 

i Kostel Narození Panny Marie v Cetvinách 
Cetviny, bývalý městys ležící těsně u česko-rakouské hranice 
byl po 2. světové válce vysídlený a až do roku 1989 zde byli 
jedinými obyvateli vojáci pohraniční stráže. Cetviny zcela zanikly 
a jediné, co se z původního městečka zachovalo,  je kostel Narození 
Panny Marie a působivý starobylý hřbitov při cestě k Janově Vsi. 
Nad Cetvinami na návrší ve Farském lese můžete nalézt křížovou 
cestu (z roku 1883, obnovenou na konci 20. století), kapli sv. 
Šebestiána a Lurdskou kapli, pod níž ze skalního podloží vyvěrá 
pramen léčivé vody. Z Cetvin se do Rakouska dostanete po mostě 
přes Malši a tam se můžete napojit na cyklostezky rakouským 
příhraničím.

Kaplicko
Krajina, která 

je psána 
Malší 

Tipy
na Výlet
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Kaplicko
Kaplicko patří mezi jednu z osmi oblastí, která je zdrojem bohaté 
sbírky kulturních a přírodních pokladů území Novohradska – 
Doudlebska, tedy turistické oblasti nacházející se jihozápadně 
od Českých Budějovic směrem k česko-rakouské hranici mezi 
Českým Krumlovem na západě a Třeboní na východě. Podobu 
celého území do značné míry určují Novohradské hory a řeka 
Malše se svým přítokem Stropnicí. 

A právě řeka Malše je jedním ze dvou významných fenoménů, 
se kterým jsou spojeny nejvýznamnější kulturní památky a pří-
rodní zajímavosti Kaplicka. 

Kromě Malše, která protíná celou oblast od Cetvin přes Kaplici až 
k Velešínu, je celé území protnuto ještě jednou, dnes již bohužel 
pomyslnou linií. Druhým fenoménem je proto koněspřežná 
dráha, která se sice nedochovala, ale v krajině Kaplicka po ní stále 
můžeme najít stopy.

Kaplicko však není bohaté jen svojí historií, ale též současností. 
Kaplice patří mezi města, kde je bohatý kulturní a společen-
ský život a tak v podstatě nelze během roku najít víkend, 
kdy se ve městě nic neděje. 

Kaplice je centrem této oblasti, ale není jediným jejím sídlem. 
Díky geografické blízkosti i historickým vazbám sem patří i obce 
Bujanov, Omlenice, Střítež a pochopitelně Dolní Dvořiště. Velmi 
dobrá dostupnost Kaplice je dána i tím, že leží na důležitém tahu 
k významnému hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště – Wullowitz. 
Kromě automobilu tak mohou turisté využít i dopravu autobu-
sem či vlakem.

Podrobné informace o Kaplicku najdete na www.ikaplice.cz

TIPY NA VÝLET 

Procházka městským parkem v Kaplici 
Pokud nechcete či nemůžete absolvovat několika kilometrové 
výlety do okolí Kaplice a přesto byste se rádi dostali do přírody, 
máte velmi zajímavou alternativu přímo ve městě. Městský park 
ve středu města poskytuje krásné procházky ve stínu košatých 
stromů, kde v parkovém jezírku můžete pozorovat rybky, 
či se zasnít u kamenitého jezu parkem protékající řeky Malše. 
Pro děti je zde k dispozici hřiště. Park zdobí umělecké výtvory 
ze sochařského sympozia, ale jsou zde nainstalována i venkovní 
stacionární tréninková zařízení pro procvičování, posilování, 
zlepšování pohyblivosti, koordinace a rovnováhy celého těla. 

Naučná stezka „Řemeslo na řece“ 
Zatímco procházka po městském parku je určena především 
pro pěší výlety, naučnou stezku „Řemeslo na řece“ budou zřej-
mě absolvovat hlavně cykloturisté. Česká část naučné stezky 
seznamuje návštěvníka především s historií mlýnů a hamrů 
v úseku mezi Kaplicí a česko-rakouskou hranicí v okolí Cetvin. 
Stezka postupně vede okolo zaniklého Blábolilova mlýnu 
v Kaplici k Velíškovu mlýnu, dále k mlýnům a hamrům v Tiché 
a v Cetvinách. Informační tabule však upozorňují i na další velmi 
významné a zajímavé památky – kostely v Kaplici, gotický kostel 
v Rychnově nad Malší, zámeček Schrötter, tvrz v Tiché a zaniklé 
městečko Cetviny s kostelem. V Cetvinách je též vyznačena 
odbočka pro pěší, která turisty podél Malše zavede k poslední-
mu českému zastavení pojednávajícímu o zaniklých mlýnech 
na česko-rakouské hranici. Po přejezdu na rakouskou stranu 
se můžete například těšit na revitalizované zříceniny starých 
hamrů v údolí řeky Feldaist, gotický kostel sv. Michala v Grünba-
chu u Freistadtu, koněspřežku a muzeum “ Péče o prádlo” v Rein-
bachu, návštěvu Green Belt Centra ve Windhaagu u Freistadtu 
nebo Mairpindtský viadukt. Stezka vede převážně po zpevněných 

komunikacích místního významu. Je průnikem cyklistické trasy 
č. 1018 a přeshraniční kulturně-historické stezky “Gewerbe am 
Fluss – Řemeslo na řece” z Freistadtu do Kaplice. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lAiZ

Z Kaplice na Pořešín 

Jedno ze zastávkových míst Zemské cesty je hrad Pořešín. 
Z Kaplice je toto zachráněné a oživené torzo středověkého hradu 
snadno dostupné pro pěší turisty. Výchozím bodem trasy, která 
je značená modrou, je městský park v Kaplici. Odtud se můžete 
vydat podél levého břehu řeky Malše, kde cesta vede divokou 
krajinou říčního kaňonu. Až k soutoku s říčkou Černou je terén 
mírný, pokračuje po levém břehu Malše s několika zajímavými 
obtížnějšími pasážemi. Ale nebojte se. Překonání balvanů říčního 
břehu je zajištěno řetězem. Teprve v posledních pasážích narůstá 
strmost a svah spadá prudčeji až do řeky. V těchto místech 
je tudíž nutná opatrnost i jistá obratnost při přecházení po str-
mém terénu. Zřícenina hradu se objeví po levé straně, na ostrohu, 
částečně ukrytá stromy. Cesta vzhůru vede vlevo od hradu.  
Online mapa: https://mapy.cz/s/1lAm4

AKCE, KTERÉ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT 

Krampus show Kaplice 
Již pětiletou historii má za sebou tato ojedinělá akce, kterou 
od roku 2012 vždy začátkem prosince hostí Kaplice. Několik 
desítek skupin především z Horního, ale i Dolního Rakouska 
a Bavorska s více jak 500 maskami Krampusů či Percht, lesních 
skřetů a jiných bytostí prochází připravenou trasu ulicemi města, 
aby pobavily a možná i postrašily malé i velké diváky. Návštěv-
níci Krampus show však mají v tento den na výběr i další bohatý 

kulturní program skládající se například z vystoupení známých 
hudebních skupin. Více informací o aktuálním ročníku najdete 
na www.ikaplice.cz 

 

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Infocentrum Kaplice
Linecká 305
382 41 Kaplice

Telefon: 380 311 388
E-mail: infocentrum@kickaplice.cz 
Web: www.ikaplice.cz 

Informační centrum je otevřeno celoročně a poskytuje mimo jiné 
následující služby: 

• Prodej map, pohlednic, průvodců, knih s místní tématikou, 
turistické známky a vizitky, pamětní mince, propisky, mag-
netky apod. 

•  Velký výběr propagačního materiálu z širokého okolí (Kaplic-
ko, Novohradsko, České Budějovice, Šumava, Lipensko,...)

• Kopírování, tisk, scanování
• Infokiosek (turistické informace o městě a okolí, Pomalší, 

dopravní spojení - idos)
• Půjčovna elektrokol a elektroskútrů

Ubytování a stravování 
Nabídka ubytování a stravování v oblasti Kaplicka je dostupná na 
www.ikaplice.cz/ubytovani.html a 
www.ikaplice.cz/restaurace.html 

https://mapy.cz/s/1lA8v
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Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území, jehož součástí je i Velešínsko. Cílem 
spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kva-
lity turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat 
prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
 

Vydal: Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
1. vydání – náklad 2 000 ks

Grafická úprava, sazba a tisk: www.Muj-Grafik.cz

CÍLE, KTERÉ BYSTE NEMĚLI MINOUT 

Velešín 

Historie Velešína sahá do počátku 13. století, kdy v těsném 
sousedství s řekou Malše byla založena osada, která díky 
tomu, že ležela na důležité obchodní stezce postupně nabývala 
na významu. Později byla proto tato osada povýšena na trhové 
městečko, které žilo bohatým obchodním a řemeslným životem. 
Dnes je Velešín znám díky významnému strojírenskému podniku 
Jihostroj. Na druhé straně je ho však možné považovat i za kul-
turní centrum celé širší oblasti Velešínska a Doudlebska, které 
určitě stojí za to navštívit. V rámci připravené vycházkové trasy 
Velešínem (viz Tipy na výlet) se může každý návštěvník seznámit 
s nejdůležitějšími historickými objekty ve městě a jeho blízkém 
okolí (např. kostel sv. Václava, bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba, 
barokní radnice, Mariánské sousoší). 

a Velešínské městské muzeum
V prvním patře bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba je instalována 
expozice místního muzea. Jeho součástí je historický model 
Velešína v podobě dle katastrální mapy z roku 1893, zhotovený 
panem Zdeňkem Korbelou. Od stejného autora je i menší model 
zobrazující část velešínské koněspřežky s nákladním povozem 
se solí. Stálá expozice přibližuje návštěvníkům to nejzajímavější 
z historie města od nejstarších dob až do roku 1945. Otevírací 
doba muzea je shodná s otevírací dobou Infocentra. 

b Dům č.p. 20 – „Kantůrkovec“ 
Pozdně gotický dům, který najdeme v dolní části náměstí J. V. 
Kamarýta je v těsném sousedství kostela sv. Václava a tvoří tak 
s ním zajímavou architektonickou kompozici. Jeho význam jako 

turistického cíle však není pouze v tom, kde stojí a jak vypadá 
zvenku, ale především v tom, co se odehrává uvnitř. Díky úsilí 
Spolku přátel města Velešína zde najdeme pestrou škálu aktivit, 
z nichž si každý návštěvník může vybrat něco zajímavého. 
V jedné části domu je umístěna stálá výstava s názvem Malovaný 
svět manželů Šítalových. Jedná se o stálou expozici více jak dvě 
stě obrazů velešínských naivistů, která je umístěna do reálných 
kulis bytu manželů Šítalových. Kromě této expozice najdeme 
v domě i zrekonstruovanou unikátní černou kuchyni a na dvorku 
plně funkční chlebovou pec. Každoročně v adventním čase 
je pak možné v gotickém sklepení domu obdivovat „Betlém Pavla 
Rouhy“. Další vnitřní prostory domu a přilehlý dvorek je pak 
místem řady tvůrčích, kulturních a společenských aktivit (např. 
Setkání řemesel, Folkový festival „Indiánské léto“, Velikonoční 
výstava a trh), které organizuje již zmíněný Spolek přátel města 
Velešína. V Kantůrkovci se tak můžete nejen něco zajímavého 
dozvědět, ale i se něco praktického naučit. Více informací najdete 
na www.velesinpratele.cz a návštěvu domluvit na telefonu 
725 919 382. 

c Galerie „Jakub“ 
Dříve nevyužité půdní prostory bývalého kostela sv. Filipa a Jaku-
ba byly propojeny v jeden nádherný víceúčelový výstavní prostor 
vhodný pro pořádání výstav různých oborů výtvarného umění. 
Prostor je též vhodný pro setkávání při komorních koncertech, 
autorských čteních, divadelních vystoupeních, ale i přednáškách 
a prezentacích menšího rozsahu. Aktuální nabídku akcí či výstav 
v galerii najdete na www.kicvelesin.cz

d Zřícenina královského hradu Velešín 
Hrad Velešín patří mezi nejstarší feudální sídla v jižních Čechách. 
Byl vybudován již na konci první třetiny 13. století jako královský 
hrad k upevnění moci a ochraně zájmů Přemyslovců v této oblas-
ti. Od krále Přemysla Otakara II. hrad získal Čéč z Budějic, pak jej 
vlastnili páni z Michalovic a nakonec Rožmberkové. V roce 1487, 

za vlády Voka II. z Rožmberka, byl hrad opuštěn. V současné době 
je hrad v péči sdružení Hrady na Malši a nedílnou součástí jejich 
produktu Zemské cesty. Významným počinem sdružení zde bylo 
vybudování dřevěného mostu přes hradní příkop, čímž se zříceni-
na hradu zpřístupnila širšímu okruhu návštěvníků.

e Římov
Římov je významným jihočeským poutním místem. Jeho historie 
zřejmě sahá až do 10. století, nicméně první zmínka o Římově 
pochází až z roku 1395. Opravdu zásadní rozvoj Římova však 
začal až o více jak 230 let později. Na návrh jezuitského lékárníka 
Jana Gurreho došlo v Římově roku 1648 k založení poutního 
místa s loretánskou kaplí a rozsáhlou křížovou cestou, jejíž 
jednotlivá zastavení jsou roztroušena v okolní krajině. Okolo lore-
tánské kaple byl postaven čtyřboký ambit a o něco později také 
kostel sv. Ducha. Již během druhé poloviny 17. století se ustálily 
pravidelné termíny poutí a podle dobových zpráv sem chodilo 
ročně 40 až 80 tisíc poutníků. V současné době do Římova tolik 
návštěvníků asi nepřichází, což je možná škoda, protože kromě 
již zmíněné loretánské kaple, křížové cesty a kostela sv. Ducha 
je možné v obci navštívit i další zajímavá místa. Na náměstí 
J. Gurreho je například možné navštívit římovskou galerii, kde 
se pravidelně konají výstavy výtvarného umění. Za návštěvu 
stojí i místní Muzeum Roubenka s expozicí věnované mimo jiné 
i koněspřežné dráze. 

f Muzeum Roubenka v Římově
Název muzea je odvozen od skutečnosti, že muzeum se nachází 
ve své původní roubené budově, která je jednou z nejstarších 
místních staveb (1610). Expozice je věnována bývalé koněspřežní 
železnici z Českých Budějovic do Lince a jejímu projektantovi 
Františku Antonínu Gerstnerovi, který měl v Římově projekční 
kancelář. Expozice je pak doplněna funkčním modelem kolejiště 

s vláčky, které jsou dílem německého rodáka žijícího dnes 
v Římově. Bližší informace o aktuální otevírací době je možné 
získat na www.rimov.cz nebo na telefonu 387 987 105. 

g Vodní dílo Římov 
Na jižním okraji obce Římov byl tok řeky Malše přehrazen jednou 
z nejmladších přehrad v jižních Čechách. Přehrada Římov byla 
vybudována v letech 1971 – 1978. Jejím hlavním účelem bylo 
vytvořit zásobárnu pitné vody pro nedaleké České Budějovice 
a pro skupinový vodovod střední části jižních Čech. Tento účel 
však vytváří určitá zásadní omezení pro využití přehradní nádr-
že pro turistické a rekreační účely. V přehradě je tak zakázáno 
koupání a rybolov. Rovněž provoz lodí je pro běžné návštěvníky 
zapovězen. I přes tato omezení stojí za to se z centra Římova 
k přehradě vypravit a prohlédnout si toto monumentální 
vodohospodářské dílo. Sypaná přehradní hráz je 290 m dlouhá 
a v koruně 45 m vysoká. Celkový objem nádrže je 33,80 mil. m³. 

h Slovanské hradiště Branišovice 
Jednou ze součástí obce Římov je osada Branišovice, v jejíž blíz-
kosti můžeme najít jedno z nejstarších jihočeských slovanských 
hradišť, které bylo ve své době (8. až 9. století) významným 
opěrným a strážním bodem. Hradiště se nacházelo na ostrohu 
vysoko nad údolím řeky Malše. Plocha hradiště byla ohraničena 
strmými svahy jak k řece Malši tak do úzkého kaňonu Branišo-
vického potoka. Stopy po hradišti jsou dodnes v terénu patrné. 
Rozpoznat můžeme například zbytky tří valů oddělujících první 
předhradí, druhé předhradí a Akropoli. 

i Plovárna Velešín 
V letních horkých dnech může být příjemné využít služeb veřej-
ného venkovního koupaliště „Na Skalkách“ a osvěžit se ve víceú-
čelovém bazénu. Areál má celkovou plochu 7195 m² a zahrnuje: 

• víceúčelový bazén s dětskou částí o ploše 250 m²
• vodní hříbek, vodní dělo, vodní chrlič
• vodní skluzavka Trio Slide
• beach volejbalové hřiště, dětské hřiště 
• venkovní stoly pro stolni tenis, ruské kuželky
• hygienická a sociální zařízení, lokální převlékárny
• občerstvení s bufetem
• parkoviště osobních vozidel

Pro ty, kteří si chtějí opravdu zaplavat, aniž by se proplétali mezi 
spoustou dalších koupajících se lidí je připravena nabídka termí-
nů pro kondiční plavání. V letních měsících se jedná vždy o úterý 
od 20 - 21 hodin a sobotu od 9 - 10 hodin. Více informací najdete 
na www.kicvelesin.cz 

Velešínsko
Krajina, která 

umí oslovit 
poutníky 

Tipy
na Výlet
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Velešínsko
Velešínsko je jednou z osmi oblastí, která je zahrnuta do turis-
tické destinace Novohradsko – Doudlebsko, tedy do turistické 
oblasti nacházející se jihozápadně od Českých Budějovic směrem 
k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem na západě 
a Třeboní na východě. Podobu území do značné míry určují 
Novohradské hory a řeka Malše se svým přítokem Stropnicí. 

Velešínsko je přitom jednou ze tří oblastí turistické destinace 
Novohradsko - Doudlebsko, která je silně utvářena a ovlivněna 
řekou Malší. Z Kaplicka sem přichází bystrá říčka, aby se zde 
díky Římovské vodní nádrži zpomalila a možná i nabrala energii 
pro další, opět svižnou, cestu do oblasti Doudlebska. Kromě 
Malše, která protíná celou oblast od Kaplice přes Velešín, Římov 
až k Doudlebům, je celé území protnuto ještě jednou, dnes 
již bohužel pomyslnou linií. Tou je koněspřežná dráha, která 
se sice nedochovala, ale v krajině okolo Římova a Velešína 
po ní stále můžeme najít stopy. 

Velešínsko je oblastí, kam nemůžeme přiřadit příliš mnoho obcí. 
Vlastně pouze Velešín a Římov. I když i s tím Římovem je problém, 
protože je na samém rozhraní se sousedním Doudlebskem. 
V případě Velešínska to však není příliš důležité, protože nabídka 
těchto dvou obcí je natolik bohatá a zajímavá, že je z ní možné 
složit atraktivní program pro minimálně třídenní pobyt, bez toho 
aniž by se muselo přejet do sousedního Kaplicka, Besednicka 
či Doudlebska. Nabídka je pestrá pro různé cílové skupiny, např. 
pro aktivní turisty preferující chůzi nebo kola, rodiny s dětmi 
či seniory. Na své si přijdou i ti, kteří vyhledávají hodnotné kultur-
ní akce, tradiční slavnosti nebo duchovní prožitky.

Velešín, po kterém je oblast pojmenována, je velmi dobře dostup-
ný ze všech okolních center, včetně Českých Budějovic, z kterých 
je možné přicestovat jak autem po E55, tak i některým z pravi-
delných autobusových či vlakových spojů. Podrobné informace 
o Velešínsku najdete na www.kicvelesin.cz

TIPY NA VÝLET 

Naučná stezka „Koněspřežná železnice v okolí 
Velešína 
V blízkém okolí Velešína si můžete připomenout éru slavné 
koněspřežní dráhy České Budějovice-Linz, která tudy prochá-
zela. Jde vlastně o první mezinárodní železnici na evropském 
kontinentu, jejíž historie se datuje do období let 1825 až 1870, 
kdy koně byly vystřídány parními lokomotivami a tím se musela 
upravit i samotná dráha a její příslušenství. Na stezce v okolí 
Velešína se seznámíte se zajímavou historií celého projektu, 
i s nesnázemi, které ho provázely hlavně v jeho prvopočátcích. 
Dodnes jsou zde dochovány a chráněny části náspů, mostky a 
další stavby. A pokud vás krátká, ale romantická doba koňské 
dráhy uchvátí, můžete se vydat do rakouského Kerschbaumu, kde 
je část dráhy zprovozněna pro turisty a v budově starého nádraží 
je nejvýznamnější muzeum koněspřežné železnice. Trasa je dlou-
há necelých 14 km a vede po zpevněném i nezpevněném povrchu. 
Určité kratší úseky trasy (k mostkům) vedou po louce např. podél 
současných stávajících železničních náspů. Z tohoto důvodu 
doporučujeme absolvovat stezku pěšky. Podrobné informace 
o stezce, jednotlivých zastávkových místech a zajímavostech 
na trase jsou dostupné na www.kicvelesin.cz/fenomenalni-ko-
nesprezni-zeleznice/. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lN28

Procházka historickým Velešínem 
Pro návštěvníky Velešína je připraven dvoukilometrový nenároč-
ný okruh, v rámci kterého se návštěvníci seznámí s 15 vybranými 
místy Velešína. Okruh propojuje již zmiňované městské muzeum, 
bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba, kostel sv. Václava a Kantůrkovec 
s dalšími objekty, které pomohou k poznání bohaté historie 
Velešína, životních příběhů slavných rodáků a osudů nejstarších 
domů a památek. Trasa vás též zavede na místo dávného hradu 
odkud je krásná vyhlídka na celou údolní přehradu Římov. 
Městský turistický okruh je vhodný pro cykloturisty, pěší i rodiny 
s dětmi a pro lepší orientaci je značen speciálním zeleným pik-
togramem s označením Velešín – městský okruh. Online mapa:  
https://mapy.cz/s/1lN9H 

Turistická stezka Velešínsko 

Pro zájemce o delší procházku je připravena turistická stezka, 
která návštěvníky zavede i do okolí Velešína. Délka trasy je 5,5 
km a převýšení 86 m. Trasa je tedy delší než městský okruh, 
ale přesto jde o nenáročnou a pohodovou vycházku. Na trase 
je celkem šest zastávkových míst s informačními panely. Trasa 
je na rozdíl od městského okruhu značena žlutým piktogramem 
s označením Velešínsko - turistická stezka. Výchozím bodem 
stezky je odpočívadlo, kde stával donedávna dům č. 65, který 
od roku 1767 vlastnil rod Kamarýtů. Stezka následně pokračuje 
kolem bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba dolů po náměstí 
až k místu výhledu na vodní nádrž Římov a na zříceninu hradu 
Velešín. Zde se také odpoutává od městské zástavby a dostává  

 
se do volné přírody. Tomu odpovídají i zastávková místa, která 
jsou zčásti věnována fauně a flóře a zčásti Kamenné věži. 
Do města se pak stezka dostává přes bývalou Kočárovnu (dnes 
penzion U Koňské dráhy) v jejíž blízkosti jsou zachovalé kamenné 
mosty koněspřežné dráhy. Podrobné informace o stezce, o jed-
notlivých zastávkových místech a zajímavostech na trase jsou 
dostupné na www.kicvelesin.cz/turisticke-zajimavosti/ nebo 
na www.velesinpratele.cz. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lNjs 

Křížová cesta Římov 
Poutní místo Římov je naprosto specifickou památkou svého 
druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci nebo 
jedinému tajemství, ale jeho obsah je trojitý. Zahrnuje přípravu 
spásy, vyjádřenou osobou Panny Marie, zadostiučinění, které 
podal Ježíš nebeskému Otci na kříži a nakonec vytvoření církve 
symbolizované loretánskou kaplí, křížovou cestou a kostelem 
svatého Ducha. Jedním z nejtypičtějších prvků této ojedinělé 
památky je zcela realisticky vyjádřená skutečnost. Pokud 
má být znázorněna brána, byla vystavěna brána, pokud se jedná 
o palác, byla vystavena velká kaple, do které se dá i vstoupit. 
Křížová cesta má celkem 25 zastavení, tedy kapliček. Jejich 
rozmístění v pětikolimetrovém okruhu odpovídá poloze tradiční 
křížové cesty v Jeruzalémě. Jednotlivá zastavení mají tato jména: 
Loučení, Poslední večeře, Stádní brána, Zastavení U pusté vsi, 
Zastavení U smutné duše, Zastavení na hoře Olivetské, Kaplička 
U Jidáše, Osmé zastavení křížové cesty, Zastavení U chromého 
žida, Zastavení U Cedronu, Zastavení Vodní brána, Kaplička 
jedenáctého zastavení, Kaplička U Anáše, Zastavení U Kaifáše, 
Kaplička Malý Pilát, Zastavení U Herodesa, Kaple Velký Pilát, 
Kaplička sedmnáctého zastavení, Devatenácté zastavení křížové 
cesty, Kaplička se sv. Veronikou, Popravní brána, Zastavení U 
Šimona, Kalvárie, Předposlední zastavení se sochou Piety, Boží 
hrob. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lNpQ 

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Informační centrum Velešín

Nám. J. V. Kamarýta 89
382 32 Velešín

Telefon: 725 919 382
E-mail: info@pomalsi.cz 
Web: www.kicvelesin.cz 

Informační centrum Velešín je otevřeno celoročně a poskytuje 
mimo jiné následující služby: 

• Poskytování informací o turistických zajímavostech, doprav-
ních spojích, ubytování, stravování na Velešínsku

• Přístup na veřejný internet
• Prodej map, turistických publikací, pohledů, suvenýrů
• Zajištění prohlídek muzea a Kantůrkovce

Ubytování a stravování 
Nabídka ubytování a stravování v oblasti Velešínska je 
dostupná na www.kicvelesin.cz/ubytovani-velesin/ nebo 
www.kicvelesin.cz/stravovani/

 https://mapy.cz/s/1k9bg

Informační centrum Římov

Náměstí J. Gurreho 2
373 24  Římov

Telefon: 387 987 105
E-mail: info.rimov@email.cz 
Web: www.rimov.cz

VELEŠÍN

ŘÍMOV



Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v území, jehož součástí je i Doudlebsko. Cílem 
spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kva-
lity turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat 
prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
 

Vydal: Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
1. vydání – náklad 2 000 ks

Grafická úprava, sazba a tisk: www.Muj-Grafik.cz

Cíle, které byste neměli minout 
a Obec Roudné 

První zastávkou na naší cestě z Českých Budějovic do oblasti 
Doudlebska je obec Roudné. První písemná zmínka o obci je dato-
vána z roku 1411. Název obce je odvozen od potoka obsahujícího 
rudu nebo od vymýceného, zúrodněného lesa. Která z těchto 
dvou variant je ta pravá se neví. Z původní zástavby za pozornost 
stojí několik zemědělských usedlostí ve stylu lidového baroka, 
které se zachovaly na návsi. Zvláště hodnotná je severní strana 
návsi a severozápadní kout s výklenkovou kapličkou. Na návsi 
je rovněž dům s číslem popisným 1, který má na střeše věžičku 
se zvonem z roku 1874 s vyobrazením sv. Michala. Zvon byl 
za války zrekvírován, ale po válce byl nalezen a vrácen zpět.

Obec leží v těsné blízkosti řeky Malše, což v minulosti i v sou-
časnosti mělo své výhody i nevýhody. Rozvodněná řeka Malše 
v roce 2002, kdy z běžných 50 cm dosáhla voda výšky 465 cm, 
byla příčinou rozsáhlých škod v obci i jejím okolí. Více informací 
o obci a jejím okolí najdete na www.roudne.cz 
 

b Obce Vidov 
Z Roudného k Vidovu přejedeme přes nový most vystavěný 
na místě původního v letech 2008 – 2009 a ihned za mostem 
po pravé straně můžeme v dálce spatřit novou zástavbu obce 
Vidov. Území, kde se dnes nachází Vidov, bylo obýváno již v rané 
době bronzové (19. až 16. století před naším letopočtem), o čemž 
svědčí mohylové pohřebiště, které se nachází asi 1 km jižně v tzv. 
Panském lese ve směru k Heřmani. První písemná zmínka o obci 
nicméně pochází až z roku 1357 našeho letopočtu. Z historických 
záznamů plyne, že v té době byl Vidov samostatným statkem 
s tvrzí. Z tvrze se dochovaly pouze zbytky, které jsou dnes 
k vidění pod podlahou místního koloniálu. Dalším důvodem proč 
Vidov navštívit je naučná stezka Krajinou proměn. Jedná se o 4 
kilometry dlouhý nenáročný okruh s 12 zastaveními. Výchozím 
bodem stezky je autobusová zastávka městské hromadné 
dopravy v centru obce. Z toho plyne, že Vidov je velmi dobře 

dostupný z Českých Budějovic. Kromě autobusu lze využít 
i cyklotrasu č. 1018, vedoucí kolem Malše a naučnou stezku pak 
absolvovat na kole. Díky aktivitám obce a Spolku přátel Vidova 
se v průběhu každého roku pořádá řada kulturních a společen-
ských akcí. Tradiční akcí je například „Zelnobraní“, které se pravi-
delně pořádá na přelomu září a října. I toto je důvod proč do Vidova 
zavítat. Aktuální termíny a další zajímavosti o obci lze nalézt 
na www.vidov.cz 
 
c Obec Heřmaň 

Z Vidova do obce Heřmaň musíme překonat táhlé stoupání, 
nicméně jinou možnost posunout se tímto směrem k dalším 
obcím Doudlebska nemáme. První osídlení na místě, kde se nyní 
nachází obec Heřmaň je zmiňováno již v roce 1400, ale vlastní 
obec s německým názvem Hermannsdorf byla založena až v roce 
1787. Zajímavé místo na území obce, najdeme na kraji lesa, jižně 
od obce. Jde o pamětní pomník na počet vyhlášení samostatné 
Československé republiky, který vybudoval v roce 1921 zdejší 
rodák Josef Krátký se spoluobčany. Na 4 žulových deskách pod 
vrcholovým jehlanem jsou vytesána jména: Masaryk, Žižka, 
Hus, Komenský. Tyto desky, i se jménem prvního ČS prezidenta, 
přetrvaly na svém místě i v letech 1948 až 1989.

 d Obec Plav

Další obcí na naší trase je Plav. Jak již název napovídá je obec 
spojena s vodou, tedy přesněji s řekou Malší, která obcí protéká. 
Stejně jako v případě Vidova bylo i zde v blízkém lese objeveno 
mohylové pohřebiště, které dokládá, že území obce bylo obý-
váno již v době předhistorické. Další zajímavosti v obci a v jejím 
blízkém okolí jsou zcela pochopitelně spojena s vodou a není divu, 
 že dominantní roli mezi nimi hrají mosty, můstky a lávky. Doprav-
ně nejdůležitějším je Jubilejní most císaře a krále Františka Josefa 
I., který byl přes řeku Malši postaven v roce 1913. Nejvýznamnější 
technickou památkou uvedenou na seznamu kulturních památek 
ČR je zdrž na plavení dřeva, tzv. rechle. Jsou to stavidla používaná 
k zachycení plaveného dříví při voroplavbě.

S vodou je spojena i další kulturní památka obce. Je jí kovová socha 
sv. Jana Nepomuckého, která stojí na vysoké skále nad řekou Malší. 
Byla vytvořena v roce 1882 na památku odvrácené povodně. 
V roce 2006 pak byla prohlášena za kulturní památku.

Za pozornost a možná i za zdržení stojí také Úpravna vody Plav. 
Úpravna, kterou najdeme na rozhraní katastrů Plavu a Heřmaně , 
byla vybudována v letech 1973-82 a do současné doby upravuje 
vodu z Vodního díla Římov a zásobuje jí více jak polovinu (370 
tisíc) obyvatel Jihočeského kraje. Organizované skupiny (přede-
vším dětí a mládeže) mohou po předchozí domluvě v ÚP Plav 
absolvovat exkurzi. Více informací o obci a jejím okolí najdete 
na www.plav.cz 

e Obec Doudleby 
Povodí Malše a horní Vltavy se v době kolem roku 800 stalo 
ústřední oblastí slovanského osídlení kmene Doudlebů.  
Kmenovým centrem bylo od přelomu 8. a 9. století až do přelomu  
9. a 10. století hradiště v nedalekých Branišovicích nad řekou 
Malší. Hradiště v Doudlebech bylo založeno později při pře-
myslovské kolonizaci Doudlebska v 10. století. Rozkládalo 
se na lichoběžníkovitém vršku, na území dnešního kostela, fary, 
části hřbitova a farního pozemku.

Z historických pramenů jednoznačně vyplývá, že Doud-
leby byly v období od 10. století do založení Českých 
Budějovic (1265) správním střediskem jihu Čech, ve kte-
rém sídlil tehdejší státní úředník. Po založení Českých 
Budějovic coby nové opory panovnické moci však význam  
Doudleb rychle upadl. Do lokality, kde stávalo hradiště jsou dnes 
koncentrovány nejvýznamnější dochované pamětihodnosti.  
V první řadě mezi ně patří farní kostel sv. Vincence, který je při-
pomínán již počátkem 40. let 12. století. Před kostelem můžeme 
obdivovat sousoší Piety z roku 1756 a za kostelem pak najdeme 
barokní kapli sv. Barbory. 

Zajímavou a velmi důležitou stavbou pro obec a její 
obyvatele je Čapkův most spojující dvě části obce ležící  
na březích Malše. Most byl postaven v letech 1928-1929, aby nahra-
dil původní dřevěnou lávku, která byla často ničena povodněmi 
či ledovými kry při jarním tání. Zajímavostí je, že na stavbu mostu 
se skládali místní občané prostřednictvím „mostního spolku“, 
který byl založen v roce 1905. A protože iniciátorem vzniku spolku 
a pak i jeho předsedou byl František Miroslav Čapek, nese dodnes 
most jeho jméno. Více informací o obci a jejím okolí najdete na  
www.doudleby.com 

f Obec Komařice

Z Doudleb se přes Dolní Stropnici dostaneme po cyklotrase 
č. 1131 do Komařic s výraznou dominantou, kterou je renesanční 
zámek. Zámek spolu se svými pány prožíval v průběhu staletí 
doby dobré i zlé, což pochopitelně ovlivňovalo jeho stav. Dnes 

tak stojíme před zámkem a jsme svědky výsledku událostí, které 
zámku zcela jistě nepřály. Na druhé straně však můžeme pozoro-
vat, že se možná začíná „blýskat na lepší časy“ a zámek postupně 
začíná ožívat.

Komařice jsou dnes známé nejen díky renesančnímu zámku, ale 
rovněž díky kovářské dílně pana Jaromíra Čížka a každoročně 
pořádané akci Setkání řemesel. Ta se koná pravidelně v komařic-
ké kovárně od roku 2004 každý druhý víkend v srpnu.

Ještě než se vydáme na cestu směrem do Strážkovic je 
možné vyhledat místo zvané Želno. Jde o údolí severně 
od Komařic, které se díky víře v léčivé účinky pramenu sv. 
Barbory stalo v 17. století poutním místem. V roce 1679 zde byl 
dostavěn kostelík sv. Bartoloměje, který pak více jak sto let hostil 
poutníky z širokého území. Kostelík již na svém místě nenajdeme, 
ale studánka sv. Barbory je na svém místě dodnes. Více informací 
o obci a jejím okolí najdete na www.komarice.cz

g Strážkovice 
Z Komařic nás čeká výjezd do nejvyššího bodu našeho putování 
po Doudlebsku, do obce Strážkovice. První písemná zmínka 
o obci pochází z roku 1391, nicméně její historie bude pravdě-
podobně ještě o něco starší. Jak název napovídá, historie obce 
velmi  úzce souvisí s tím, že díky své poloze obec sloužila jako 
stráž obchodních stezek, včetně té směřující k hradišti Důdleby. 
K dochovaným pamětihodnostem obce patří kovárna na návsi, 
která je technickou památkou od roku 1972. Objekt kovárny 
sloužil ještě do roku 1969 k výrobě a opravě železných předmětů. 
Přestože již dnes slouží jiným účelům, je kovárna ve Strážkovi-
cích zařazena na trasu Stezky kovářství, která propojuje aktivní 
i bývalé kovárny v oblasti Novohradska a Doudlebska. K dalšímu 
místu našeho putování, obci Střížov,  se spustíme z nejvyššího 
bodu Strážkovic i celého okolí, Strážkovické hory (557 m). Po vět-
šinu této cesty nás čeká krásný výhled do okolí, takže pozor, aby 
nám z dálky viditelná hora Kleť a na jihu se rozprostírající Slepičí 
hory a Novohradské hory neodvedly pozornost od úzké silničky, 
po které pojedeme. 

Doudlebsko
Místa

nejstaršího 
osídlení jihu 

Čech Tipy
na Výlet
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Doudlebsko

U označení Doudlebsko se můžeme setkat s různým geografickým 
vymezením a proto je na úvod třeba vysvětlit, jaké území pod 
tímto pojmem chápeme. Doudlebsko je v tomto letáku používáno 
pro území, které je zcela jednoznačně vymezené obcemi Roudné, 
Vidov, Heřmaň, Plav, Doudleby, Střížov, Komařice, Borovnice, 
Nová Ves, Nedabyle a Doubravice. Uvědomujeme si, že se tím 
lišíme od vymezení Doudlebska jako etnografického regionu, 
které je mnohem širší. 

Doudlebsko je pro nás jedna z osmi oblastí, z kterých je tvoře-
na turistická destinace Novohradsko – Doudlebsko, nicméně 
důležitost této oblasti se odráží v názvu celé destinace. Tu lze 
celkově situovat jihozápadně od Českých Budějovic směrem  
k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem na západě 
a Třeboní na východě. Podobu území do značné míry určují 
Novohradské hory a řeka Malše se svým přítokem Stropnicí.  
Z hlediska terénu představuje Doudlebsko mírně zvlněnou 
krajinu, která je členěna údolími řek Malše a Stropnice. Vyskytují 
se zde vesnice vrcholně středověkého původu charakterizované 
prostornými návsemi s řadou usedlostí, ale i menší sídla čítající 
jen několik velkých stavení. 

Doudlebsko bezprostředně navazuje na aglomeraci Českých 
Budějovic, což mu z hlediska cestovního ruchu dává velký 
návštěvnický potenciál pro jednodenní pěší či cykloturistické 
výlety. Námi doporučované cíle představují jednotlivé obce, 
které jsme seřadili do okruhu, který lze absolvovat jak v rámci 
jednoho dne, tak i více dnů. Okruh lze pochopitelně absolvovat 
i opačným směrem, než kterým ho zde uvádíme. Obec Doubra-
vice tak nemusí být posledním cílem na cestě, ale cílem prvním. 

h Obec Střížov

První písemné zmínky o obci, která byla strážnicí na Vito-
razské stezce, pocházejí z roku 1263. K této roli jí předur-
čovala strategická poloha na návrší s širokým rozhledem 
na všechny strany. Dnes již v obci nikdo nestráží, nicméně Stří-
žov stále nabízí krásné pohledy na Doudlebsko, Budějovickou 
kotlinu, předšumavské pohoří a Novohradské hory. Již z dálky 
při příjezdu do obce nás určitě upoutá nejvýznamnější stavba 
v obci, kostel sv. Martina. V kostele se dochovaly náhrobní kame-
ny Kořenských z Terešova a na Komařicích ze 16. a 17. století, 
díky kterým vznikl v Komařicích zámek. Zdejší legenda považuje 
kostel sv. Martina za místo, kde byl pokřtěn pozdější vojevůd-
ce Jan Žižka z Trocnova. Možná, že při tom křtu sehrála roli 
i kamenná křtitelnice, která je v kostele dodnes. Kostelní zvon 
z roku 1428 je vyhlášen kulturní památkou a je nejstarším zvonem 
v českobudějovickém vikariátu. Za další památku na Jana Žižku 
je považován kámen na zahradě č.p. 24. Snad má jít o nohu stolu, 
na kterém byli hostěni kmotři po křtu. Těžko říci, co je pravdou 

a co legendou. Skutečností však zůstává, že Trocnov v tehdejší 
době spadal do Střížovské farnosti, takže křty dětí narozených 
v Trocnově se v kostele sv. Martina zcela jistě odehrávaly. 
Více informací o obci a jejím okolí najdete na www.strizov.cz. 

i Obec Borovnice 
Ze Střížova nás čeká sjezd do malé vesnice Borovnice, která leží 
na pravé straně Zborovského potoka, který se pak pod obcí vlévá 
do Malše. Obec není příliš velká a tak zde najdeme jen několik 
zajímavých selských stavení a pseudogotickou kapli Panny 
Marie z roku 1898.

j Obec Nová Ves 
Z Borovnice přijíždíme do Nové Vsi k vlakové zastávce. Dostává-
me se tak do jedné ze tří částí, které dnes tvoří správní území Nové 
Vsi. Tato část se začala rozvíjet především v souvislosti s vybudo-
váním železniční tratě z Gmündu do Českých Budějovic a se zave-
dením zastávky v Nové Vsi. Další částí je Nová Ves – stará část, 
což je původní zástavba daná vznikem obce. Třetí částí je potom 
Hůrka, která jak název napovídá, je nejvýše položenou částí obce. 
Samotné založení obce není písemně doloženo. Existuje pouze 
první písemná zmínka o obci, která se datuje k roku 1574. Správní 
území obce se v historii různě měnilo a poslení změna souvisela 
s odtrhnutím Nové Vsi od sousední obce Nedabyle v roce 1990. 
Více informací o obci a jejím okolí najdete na www.novaves.net

k Nedabyle
Nedabyle je v těsném sousedství Nové Vsi, takže přejezd nám 
nezabere příliš času. Je však třeba být opatrný, protože musíme 
použít poměrně rušnou silnici II/156 vedoucí z Českých Budějovic 
do Trhových Svinů. První písemná zmínka o obci je z roku 1346, 
ale faktem je, že v obci dnes nenajdeme žádnou významnou 
památku. Za pozornost však stojí zrekonstruovaný pomník 
obětem světových válek a kaplička s památnou lípou u domu 
č. 32, kde lze také obdivovat vystavená díla místního štukatéra. 
Více informací o obci a jejím okolí najdete na www.nedabyle.cz 

l Doubravice
Poslední obcí na naší okružní trase Doudlebskem je Doubravice, 
která se nám za návštěvu odvděčí krásnými výhledy nejen 
na aglomeraci Českých Budějovic, ale i na okolní zvlněnou krajinu 
utvářenou Blanským lesem, Poluškou, Slepičími horami a v dálce 
i Novohradskými horami. Osídlení území, na kterém se dnes obec 
nachází lze díky nálezům keramiky spojovat s dobou bronzovou 
a halštatskou, nicméně první písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1267. Významnou stavbou v obci je barokní zámeček 

s přiléhajícím hospodářským areálem vzniklý přestavbou starší 
tvrze ve druhé polovině 17. století. Více informací o obci a jejím 
okolí najdete na www.obecdoubravice.cz

DŮLEŽITÉ SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Nejbližší informační centra 

Kulturní a informační centrum Velešín
Nám. J. V. Kamarýta 89
382 32 Velešín
Telefon: 725 919 382
E-mail: info@pomalsi.cz 
Web: www.kicvelesin.cz 

Kulturní a informační centrum Trhové Sviny
Žižkovo nám. 92
Trhové Sviny 374 01
Telefon: 386 301 488
E-mail: kic@tsviny.cz 
Web: www.tsviny.cz 

 https://mapy.cz/s/1k9bg
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Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla  
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových organi-
zací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko – Doud-
lebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji 
cestovního ruchu v stejnojmenném území. Cílem spolku je přichá-
zet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kvality turistických 
cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat prostřednictvím 
moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
 

Vydal: Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
1. vydání – náklad 2 000 ks

Grafická úprava, sazba a tisk: www.Muj-Grafik.cz

BOROVANSKO 

a Cyklotrasa: Na kole okolo Borůvkovan – 
Borovanský dětský „razítkový“ okruh 

Jde o 26 km dlouhý okruh, který je značen standardní cyklotu-
ristickou značkou s doplněným symbolem borůvek. Náročnost 
trasy odpovídá tomu, že je určena pro děti a jejich rodiče. V průbě-
hu trasy můžete navštívit například Borovanský mlýn, Památník 
Jana Žižky, ZOO Dvorec. Okruh, který je vhodný pro všechny typy 
kol tak není jenom o jízdě na kole, ale také o poznání a zážitcích 
ze zajímavých turistických cílů. Po trase je možné „sbírat“ razítka 
podle pověstí v okolí na občerstvovacích zastávkách v osadních 
pohostinstvích a vybrané místní pověsti si přečíst na informač-
ních panelech zakreslených v mapce. Další razítka s kaprem 
Jakubem Borůvkářem lze získat na pohádkových místech (info-
centrum, ZOO Dvorec, penzion Borovanský mlýn). Online mapa:  
https://mapy.cz/s/1k9qP

TRHOVOSVINENSKO 

b Naučná stezka Trhovosvinensko 
4,5 kilometrů dlouhá a nenáročná naučná stezka provede pěší 
turisty po nejbližším okolí Trhových Svinů a po samotném městu. 
Turisté navštíví postupně 12 stanovišť včetně Buškova hamru 
a Poutního kostela Nejsvětější Trojice a o každém místě získají 
díky infopanelům a tištěnému průvodci řadu zajímavých infor-
mací. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lKF5

c Cyklotrasa Za tajemnými kameny 
Středně náročná, 12 km dlouhá trasa je vhodná pro pěší 
a pro horská a trekingová kola. Trasa vychází z Trhových Svinů 
směrem na Rejta a Hrádek, kde turisté najdou tajemné kamen-
né útvary. Trasa se pak obrací a pokračuje na Pěčín a dále pak 
po hrázi rybníku Prelát se zpět vrací do Trhových Svinů. 
Online mapa: https://mapy.cz/s/1lLhf 

NOVOHRADSKO

d Naučná stezka Červené Blato
Unikátní přírodní rezervace Červené Blato je přístupná díky 
3 km dlouhé okružní naučné stezce, která je určena pouze pro pěší 
turisty. Trasa je převážně tvořena povalovými chodníčky, které 
umožňují průchod měkkým terénem. Naučná stezka je vybavena 
9 informačními tabulemi, které poskytují základní informace 
o flóře a fauně vázané na rašelinné prostředí a o historii sklárny, 
která s těžbou rašeliny úzce souvisela. Nenechte si ujít návštěvu 
hlavně v květnu a červnu, kdy blato pokryjí koberce rozkvetlého 
rojovníku bahenního, který je zapsán do červené knihy ohrože-
ných rostlin. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lAKA

e Terčino údolí 
Terčino údolí se řadí svou ranou krajinářskou tvorbou k nej-
významnějším historickým parkům v České republice. Vznikl 
úpravou volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice. 
V roce 1949 byl vyhlášen národní přírodní památkou. Zdejší 
naučná stezka má celkem 12 zastavení, kde se návštěvníci 
dočtou o zaniklých stavbách či o unikátní flóře a fauně. Délka 
trasy je 7 kilometrů. Na východním okraji stojí na vyvýšeném 
místě gotická tvrz Cuknštejn. V parku se nachází také objekt 
původních lázniček z konce 18. století. Tradičním cílem prochá-
zek po Terčině údolí je 13 metrů vysoký vodopád. Online mapa:  
https://mapy.cz/s/1lAOd

f První tři vrcholy Novohradských hor
Vysoká (1 034 m.n.m.), Kraví hora (953 m.n.m), Kuní hora (925 
m.n.m.) – tři vrcholy Novohradských hor, které jako první 
uvidíte při příjezdu od Českých Budějovic. Na každý vrchol 
vede stezka značená pomocí červených pásových turistických 
značek a na každém ze tří vrcholů najdou návštěvníci sloup 
s kovovým razidlem, které nese emblém příslušné hory. Pokud 
se návštěvníkům podaří zdolat všechny tři vrcholy a emblém 
z razidel otisknout na vrcholový list ( k vyzvednutí je například 
v IC v Nových Hradech), mohou jej po návratu vyměnit za pamětní 
minci. K trasám byl vydán stejnojmenný průvodce. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1lB1x

BENEŠOVSKO 

g Naučná stezka Brána do Novohradských hor 
Naučná stezka je určena pro pěší turisty. Měří pouhých 6 km 
a obsahuje osm zastavení. Naučná stezka má všeobecné 
vlastivědné zaměření a na jednotlivých informačních panelech 
seznamuje s historickými, přírodními i kulturními zajímavostmi 
Benešova nad Černou a jeho nejbližšího okolí. Začátek trasy 
je na náměstí v Benešově, aby pak následně trasa pokračovala 
k památníku Adalberta Stiftera, (jehož život a tvorba je s měs-
tečkem úzce svázána), k huti Gabriela, k říčce Černé a k budově 
bývalého chudobince, který je spojen s další významnou osob-
ností Benešova, spisovatelem Josefem Ganglem. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1ltYE

h Z Pohoří na Šumavě k nejvyšší hoře 
Novohradských hor
Jedním z doporučených pěších výletů z výchozího místa 
v Pohoří na Šumavě je trasa vedoucí po zelené turistické značce 
k státní hranici u rakouské vesnice Stadlberg. Na cestě k hranici 
si můžete udělat odbočku k českému pramenu Lužnice a poté se 
vydat cestou (označenou modrou turistickou značkou) vedoucí 
po státní hranici až na nejvyšší vrchol Novohradských hor Kame-
nec (1072m). V průběhu této hraniční cesty potkáte zajímavá 
boží muka, upravenou studánku s místem pro oddych, historický 
rozcestník na tzv. Šancích, který označuje trojmezí mezi Horním 
a Dolním Rakouskem a Jihočeským krajem. Na české straně 
tohoto území pak můžete potkat i zbytky stavení, která tu kdysi 
stávala a sloužila svým obyvatelům jako domov i místo pro 
práci. Z Kamence pak trasa vede po zelené turistické značce zpět 
do Pohoří na Šumavě. Celý okruh je dlouhý přibližně 10 km 
a je možné ho především v oblasti Kamence považovat za středně 
obtížný. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lu6s

BESEDNICKO 

i Výstup na vrcholy Slepičích hor 
Co by to bylo za Slepičí hory, kdyby se jejich nejvyšší vrchol 
nejmenoval Kohout (871 m.n.m.). Ještě před několika lety 
se z vrcholu nabízela vyhlídka z ochozu staré dřevěné rozhled-
ny. V současnosti je na vrcholu pouze nepřístupná vysílací věž 
a místo je zalesněné. Kromě věže však na vrcholu narazíme 
i na trigonometrický bod, který zde byl označen při zemském 
vyměřování roku 1867. Údajně je tento bod zeměpisným středem 
Evropy. Sousední Vysoký kámen, známější pod lidovým názvem 
Slepice (865 m.n.m.), nabízí zajímavější výhledy. Červená 
turistická trasa, která návštěvníky přivádí na Slepici ve směru 
od Benešova nad Černou, vede po tzv. Nebeských schodech 
a skalním hřbetu v závěru. Podle pověstí se z hory vysílaly do okolí 
ohňové signály a za Keltů byla hora kultovním místem. K výstupu 
na Slepici je možné využít trasy z dalších směrů. Žlutá značka 
vede od východu z Klení, od západu červená trasa či cyklostezka 
1187 z Děkanských Skalin, přes Velké Skaliny, Daleké Popelice 
a Myslivnu pod Kohoutem, kde se nachází rozcestí: severně stou-
pání na Kohout a jižně stoupání na Vysoký kámen. Online mapa: 
https://mapy.cz/s/1ltwO

KAPLICKO 

j Hrady na Malši
Středověké hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na 
niti. Spojovala je stará Zemská cesta, která vedla v jejich blízkosti 
z Českých Budějovic až k Dunaji. Dnes na této značené trase 
můžete navštívit celkem 5 středověkých hradů na české straně 
cesty. Celková délka Zemské cesty je 137km. V celém úseku 

je schůdná pro pěší a částečně i pro cyklisty. Sdružení Hrady 
na Malši zajišťuje provoz, opravy a výzkumy středověkých sídel 
i Zemské cesty. Tradiční akcí je putování středověké karavany 
od hradu ke hradu. Více informací na ww.hradynamalsi.cz.

Hrad Pořešín
Založen v polovině 13. stol. na ostrohu severně od města Kaplice. 
V areálu hradu každoročně probíhá letní divadelní festival. K 
návštěvě zve archeologické muzeum, expozice středověkého 
odívání, unikátní soubor hradních klíčů a mincovní sbírka včetně 
dvou zlacených prstenů. V předhradí je možné shlédnout funkční 
expozici středověkého kuchařství a vyzkoušet práci v kovářské 
hrnčířské a metalurgické dílně. Navštívit je možno i hradní krčmu 
„U Markvarta z Pořešína“ s výběrem teplých i studených místních 
specialit. Na začátku léta je na hradě organizován archeologický 
kemp pro mládež, podzim zahajuje tradiční turnaj ozbrojenců „ve 
šraňcích“. Více informací na www.hradynamalsi.cz. 

Tvrz v Tiché
Založena kolem roku 1280. Původně dvouvěžová vodní zemská 
pevnost u Dolního Dvořiště na hranicích s Horním Rakouskem. 
V roce 1478 byli ve věži tvrze vězněni rakouští zajatci. V letech 
1789 - 1790 byla tvrz přestavěna na pivovar. Zachována je 
hlavní dvoupatrová věž, středověká sklepení, základy obvo-
dové hradby a branské věže. V budoucnosti proběhne uni-
kátní česko - francouzský projekt zastřešení věže s použitím 
originálních středověkých tesařských metod. Více informací na 
www.hradynamalsi.cz.

 Hrad Sokolčí
Založen okolo roku 1358 v blízkosti Benešova nad Černou, nebyl 
zřejmě zcela dostavěn a brzy zanikl. Hrad Sokolčí je opravdové 
sokolí hnízdo, které je rozloženo na nevelkém skalnatém ostrohu 
s převislými sráznými stěnami, strmě spadajícími k řece. Nej-
krásnější přírodní scenérie ze všech hradů v oblasti horního toku 
řeky Malše. Hrad je přístupný i mnoha horolezeckými stezkami 
s nejvyšší obtížností 6+. Zachovány jsou základy branské a obyt-
né věže i sklepení paláce. Hrad zahrnuje dochované předhradí 
s obrannými příkopy. Více informací na www.hradynamalsi.cz.

Hrad Louzek
Založen na přelomu 13. a 14. století. V roce 1420 se zde připo-
mínají páni z Horry, zakladatelé rodu Harrachů. V bezprostřední 
blízkosti komunikace E55 u vsi Skoronice před hraničním 
přechodem Dolní Dvořiště leží na strmém skalním ostrohu nad 
Malší části obranné věže, torzo paláce, sklepení a obvodových 
hradeb. Dochováno je rovněž předhradí a části přístupové 
cesty. Sdružení Hrady na Malši zde organizuje pravidelná letní 
divadelní představení a akce s historickou tématikou. Více 
na www.hradynamalsi.cz   
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Novohradsko - Doudlebsko
Krajina mnoha tváří, krajina dobrých vod, krajina s duší nebo 
krajina zapomenutých příběhů. Tyto a řadu dalších charakteristik 
slyšíme od návštěvníků území, jehož podobu do značné míry 
určují Novohradské hory a řeka Malše, která poté, co splní svoji 
roli přirozené zemské hranice mezi Rakouském a Českou republi-
kou se společně se svými četnými přítoky vydává do vnitrozemí, 
aby se v Českých Budějovicích spojila s Vltavou. Pohnuté dějiny 
20. století způsobily, že celá část Novohradských hor je velmi 
řídce obydleným územím, které je však dnes rájem pro turisty 
preferujícími aktivní turistiku (pěšky, na kole, na koni) v krajině, 
kde potkat srnku je téměř stejně tak pravděpodobné jako potkat 
člověka. To však neznamená, že by zde byly jen hory, hluboké 
lesy a divoké vody. Na své si přijdou i obdivovatelé kulturních 
památek, které se zde nejčastěji vážou k působení Rožmberků 
a později Buquoyů nebo k životu Jana Žižky z Trocnova. 
Novohradsko – Doudlebsko má několik center, které představují 
vhodná nástupní místa pro začátek výletů do jejich okolí. Po těch-
to centrech je pojmenováno celkem osm oblastí a pro každou 
z nich jsme připravili samostatný leták, ve kterém upozorňujeme 
na zajímavé cíle a možnosti výletů. 

V letáku, který nyní držíte v ruce jsme se pokusili vybrat několik 
nejzajímavějších výletů z celého Novohradska – Doudlebska. Jde 
o výlety, které můžete absolvovat pěšky nebo na kole. Vybrané 
výletní trasy vždy propojují několik míst, která jsou zajímavá 
sama o sobě, takže celý výlet se pro Vás stane souborem infor-
mací, zážitků a konec konců i příjemné únavy. 

Výhodou turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko je snadná 
a časově nenáročná dostupnost ze tří významných turistických 
center Jihočeského kraje, tedy Českého Krumlova, Českých 
Budějovic a Třeboně. Z každého z výše uvedeného centra se lze 
do některého z nejdůležitějších nástupních míst oblasti (Kaplice, 
Nové Hrady, Borovany, Trhové Sviny) dostat do 30 minut jízdy 
autobusem či autem. 

VELEŠÍNSKO 

l Naučná stezka „Koněspřežná železnice v okolí 
Velešína 
V blízkém okolí Velešína si můžete připomenout éru slavné 
koněspřežní dráhy České Budějovice - Linz, která tudy prochá-
zela. Jde vlastně o první mezinárodní železnici na evropském 
kontinentu, jejíž historie se datuje do období let 1825 až 1870, 
kdy koně byly vystřídány parními lokomotivami a tím se musela 
upravit i samotná dráha a její příslušenství. Na stezce v okolí 
Velešína se seznámíte se zajímavou historií celého projektu, 
i s nesnázemi, které ho provázely hlavně v jeho prvopočátcích. 
Dodnes jsou zde dochovány a chráněny části náspů, mostky 
a další stavby. A pokud vás krátká, ale romantická doba koňské 
dráhy uchvátí, můžete se vydat do rakouského Kerschbaumu, 
kde je část dráhy zprovozněna pro turisty a v budově starého 
nádraží je nejvýznamnější muzeum koněspřežné železni-
ce. Trasa v okolí Velešína je dlouhá necelých 14 km a vede 
po zpevněném i nezpevněném povrchu. Určité kratší úseky trasy 
(k mostkům) vedou po louce např. podél současných stávajících 
železničních náspů. Z tohoto důvodu doporučujeme absolvovat 
stezku pěšky. Podrobné informace o stezce, jednotlivých 
zastávkových místech a zajímavostech na trase jsou dostupné  
na www.kicvelesin.cz/fenomenalni-konesprezni-zeleznice/ 
Online mapa: https://mapy.cz/s/1lN28

m Turistická stezka Velešínsko 
Pro zájemce o kratší procházku je připravena turistická stezka, 
která návštěvníky zavede i do okolí Velešína. Délka trasy 
je 5,5 km a převýšení 86m. Jde o nenáročnou a pohodovou 
vycházku. Na trase je celkem šest zastávkových míst s informač-
ními panely. Trasa je na rozdíl od městského okruhu značena 
žlutým piktogramem s označením Velešínsko - turistická stezka. 

Výchozím bodem stezky je odpočívadlo, kde stával donedávna 
dům č. 65, který od roku 1767 vlastnil rod Kamarýtů. Stezka 
následně pokračuje kolem bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba 
dolů po náměstí až k místu výhledu na vodní nádrž Římov a na zří-
ceninu hradu Velešín. Zde se také odpoutává od městské zástav-
by a dostává se do volné přírody. Tomu odpovídají i zastávková 
místa, která jsou zčásti věnována fauně a flóře a zčásti Kamenné 
věži. Do města se pak stezka dostává přes bývalou Kočárovnu 
(dnes penzion U Koňské dráhy) v jejíž blízkosti jsou zachovalé 
kamenné mosty koněspřežné dráhy. Podrobné informace 
o stezce, o jednotlivých zastávkových místech a zajímavostech 
na trase jsou dostupné na www.kicvelesin.cz/turisticke-zajima-
vosti/ nebo na www.velesinpratele.cz 
Online mapa: https://mapy.cz/s/1lNjs

n Křížová cesta Římov 
Poutní místo Římov je naprosto specifickou památkou svého 
druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci nebo 
jedinému tajemství, ale jeho obsah je trojitý. Zahrnuje přípravu 
spásy, vyjádřenou osobou Panny Marie, zadostiučinění, které 
podal Ježíš nebeskému Otci na kříži a nakonec vytvoření církve 
symbolizované loretánskou kaplí, křížovou cestou a kostelem 
svatého Ducha. Jedním z nejtypičtějších prvků této ojedinělé 

památky je zcela realisticky vyjádřená skutečnost. Pokud má 
být znázorněna brána, byla vystavěna brána, pokud se jedná 
o palác, byla vystavena velká kaple, do které se dá i vstoupit. 
Křížová cesta má celkem 25 zastavení, tedy kapliček. Jejich 
rozmístění v pětikolimetrovém okruhu odpovídá poloze tradiční 
křížové cesty v Jeruzalémě. Jednotlivá zastavení mají tato jména: 
Loučení, Poslední večeře, Stádní brána, Zastavení U pusté vsi, 
Zastavení U smutné duše, Zastavení na hoře Olivetské, Kaplička 
U Jidáše, Osmé zastavení křížové cesty, Zastavení U chromého 
žida, Zastavení U Cedronu, Zastavení Vodní brána, Kaplička 
jedenáctého zastavení, Kaplička U Anáše, Zastavení U Kaifáše, 
Kaplička Malý Pilát, Zastavení U Herodesa, Kaple Velký Pilát, 
Kaplička sedmnáctého zastavení, Devatenácté zastavení křížové 
cesty, Kaplička se sv. Veronikou, Popravní brána, Zastavení U 
Šimona, Kalvárie, Předposlední zastavení se sochou Piety, Boží 
hrob. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lNpQ 

DOUDLEBSKO

 Naučná stezka Krajinou proměn 
Naučná stezka byla vytvořena v okolí obce Vidov. Území, kde 
se dnes obec nachází bylo obýváno již v rané době bronzové (19. 
až 16. století před naším letopočtem), o čemž svědčí mohylové 
pohřebiště, které se nachází asi 1 km jižně v tzv. Panském lese ve 
směru k Heřmani. První písemná zmínka o obci nicméně pochází 
až z roku 1357 našeho letopočtu. Z historických záznamů plyne, 
že v té době byl Vidov samostatným statkem s tvrzí. Z tvrze 
se dochovaly pouze zbytky, které jsou dnes k vidění pod podlahou 
místního koloniálu. Důvodem proč Vidov navštívit je především 
naučná stezka Krajinou proměn. Jedná se o 4 kilometry dlouhý 
nenáročný okruh s 12 zastaveními. Výchozím bodem stezky 
je autobusová zastávka městské hromadně dopravy v centru 
obce. Online mapa: https://mapy.cz/s/1lA3h https://mapy.cz/s/1k9bg



Novohradsko – Doudlebsko, z.s.

SPOLEČNOST NA PODPORU ŠETRNÉHO 
TURISTICKÉHO RUCHU

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla 
v lednu 2016 z iniciativy obcí, podnikatelů a neziskových 
organizací působících v oblasti cestovního ruchu. Novohradsko 
– Doudlebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dob-
rovolného členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem 
na rozvoji cestovního ruchu v  stejnojmenném území. Cílem spol-
ku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kvality 
turistických cílů, produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat 
prostřednictvím moderních marketingových nástrojů. 

Více informací o území Novohradska – Doudlebska 
a o stejnojmenném spolku najdete na

Web www.novohradsko–doudlebsko.cz

Facebook @novohradskodoudlebsko

Instagram @novohradskodoudlebsko

Youtube Destinace Novohradsko-Doudlebsko

Twitter @novohradsko

Email info@novohradsko-doudlebsko.cz 

Telefon +420 776 296 285
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BOROVANSKO 

a Památník Jana Žižky z Trocnova
Přibližně 5 kilometrů od Borovan se nachází celoročně přístupný 
areál Památníku, který je jednou ze dvou Národních kulturních 
památek, nacházejících se v turistické oblasti Novohradsko 
– Doudlebsko. U vstupu do areálu najdete muzeum s novou 
expozicí věnovanou husitskému vojevůdci Janu Žižkovi. Muzeum 
je na rozdíl od zbývající části areálu otevřeno sezónně, 
tj. od května do září. Po prohlídce muzea můžete pokračovat 
například po okružní naučné stezce v délce cca 4 km, na které 
najdete 10 informačních panelů, mapujících významné milníky 
husitství. Cestou se dostanete například i k místu údajného Žiž-
kova narození. Podrobnější informace najdete na
www.muzeumcb.cz 

b ZOO Dvorec
V Zoologické zahradě Dvorec naleznete 70 druhů zvířat. Důraz 
je kladen hlavně na šelmy - tygry, lvy, levharty, šakaly či vlky. 
Obdivovat můžete ale například i skupinu primátů, tapíra 
jihoamerického, kolekci hadů nebo hrocha obojživelného. ZOO 
Dvorec připravuje pro své malé i velké návštěvníky řadu zážitko-
vých programů. Dozvíte se jak se kterým zvířetem manipulovat, 
jak se jmenují, jak jsou stará i to odkud do zoo přicestovala. 
Podrobnější informace o otevírací době a programech najdete 
na www.zoodvorec.cz 

TRHOVOSVINENSKO 

c Buškův hamr 

V nenáročné docházkové vzdálenosti od centra Trhových Svinů 
se nachází jeden ze tří zachovalých hamrů na území České 
republiky. Pro návštěvníky je zde připravena expozice tvořená 
funkčním zařízením kovárny na vodní pohon. Respekt například 
budí „kobyla“, tj. dubový buchar, který při své hmotnosti 300 
kilogramů dokáže kovat až 150 úderů za minutu. Celé zařízení 
můžete za příznivého stavu vody v Klenském potoce vidět v pro-
vozu. Součástí expozice je i jedinečná kolekce nářadí hamerníka. 
Prohlídku expozice hamru je možné absolvovat s průvodcem, 
jehož poutavý výklad pomůže odhalit mnohá tajemství náročné 
práce kovářů v 19. století a v první polovině 20. století. Buškův 
hamr však není jen místem, kde lze obdivovat zašlou slávu kovář-
ských mistrů minulých století. V současnosti je také místem, kde 
jsou v letních měsících pořádány koncerty, divadelní představení 
a slavnosti, při kterých se mohou projevit i kovářští mistři sou-
časnosti. Podrobnější informace o provozní době a pořádaných 
akcích najdete na www.buskuv-hamr.cz 

 

d Tvrz Žumberk 

Přibližně 8 kilometrů jižně od Trhových Svinů je možné navštívit 
stálou expozici lidového malovaného nábytku z jižních Čech 
a výstavu Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkáři v jižních Čechách 
a ve Waldviertlu. Obě expozice jsou umístěny do tvrze založené 

v polovině 13. století. Její návštěva, a tedy i prohlídka expozic, 
je možná v rámci organizovaných prohlídek s průvodcem. Kromě 
tvrze však stojí za prohlídku i celá vesnice. Při procházce kolem 
tvrze se dostanete k znovuobnovené vodní nádrži, na jejímž 
břehu můžete obdivovat dřevěné sochy vzniklé v rámci dřevoso-
chařských sympozií. V případě potřeby občerstvení pak můžete 
ochutnat pivo z místního pivovaru Žumberk. Více informací 
najdete na www.muzeumcb.cz

NOVOHRADSKO

e Státní hrad Nové Hrady 
Gotický hrad byl založen na skalnatém výběžku s mohutným 
14 m hlubokým příkopem jako pomezní hrad, který měl chránit 
obchodní stezku z Čech do Rakouska. Poprvé je hrad zmiňován 
v roce 1279 jako majetek Ojíře ze Svin. V průběhu dalších století 
několikrát měnil majitele a tak se přes Rožmberky a Švamberky 
dostal po dobytí generálem Karlem Bonaventurou Buquoyem 
v roce 1619 do držení rodu Buquoyů. V jejich majetku, stejně tak 
jako řada dalších budov, polí, lesů a rybníků na Novohradsku, 
zůstal až do roku 1945. Dnes je hrad, který je národní kulturní 
památkou, ve správě Národního památkového ústavu. Hrad lze 
navštívit v rámci dvou prohlídkových tras v období dubna až 
října denně mimo pondělí. V období listopadu až března jsou 
příležitostně připraveny zimní prohlídkové trasy. Nádvoří hradu 
je běžně přístupné celoročně. Bližší informace najdete na 
www.hrad-novehrady.eu 

f Sýpka Stropnice – Muzeum Novohradských hor 
Velká část expozice je určena dětem. Je hravá a umožní, aby 
si děti vyzkoušely svoji zručnost, sílu a dozvěděly se něco 
nového. Děti se zabaví také venku, kde jsou připraveny malé 
vodní hrátky a skluzavka. Rodiče tak mají možnost si v klidu 
posedět venku, osvěžit se, odpočinout. Během letních prázdnin 
se konají „Živé soboty,“ kdy jsou pro děti připravené tvůrčí dílny 
a divadelní představení. Pro organizované skupiny dětí a mládeže 
je připraven bohatý program, např. autentické zemědělské stroje, 
oživlé klasy, kouřící milíř, bosochodka a rozhledna, pečení chleba 
a pečiva dle tradiční novohradské receptury. Možné je objednat 
komentovanou prohlídku anebo si sýpku projít sami. Více infor-
mací najdete na www.sypka-stropnice.cz 

BENEŠOVSKO 

g Pohoří na Šumavě 

Název nás může trochu klamat, protože výše jmenovanou osadu 
nenajdeme ne Šumavě, ale v Novohradských horách, přibližně 
kilometr od státní hranice s Rakouskem. Živá historie městečka, 
v kterém ještě koncem 19. století žilo více jak 1300 obyvatel, 
byla přerušena událostmi po 2. světové válce a výstavbou tzv. 
železné opony. Němým svědkem pohnuté historie i nadějné 
současnosti tohoto místa se stal kostel Panny Marie Dobré rady. 
S vysídlením vesnice postupně chátral, až se v 90. letech 20. sto-
letí částečně zřítil, aby pak díky značnému úsilí lidí, kterým osud 
Pohoří nezůstal lhostejný, postupně vstával z popela. Dnes je tak 
kostel místem řady kulturních, společenských a pochopitelně 
i církevních aktivit. Pohoří na Šumavě je dnes vhodným výchozím 
místem pro návštěvu nejvyšších českých novohradských vrcholů 
Kamence a Myslivny, českého pramene Lužnice a pro objevování 
zbytků zaniklých sklářských hutí v okolních lesích. 

BESEDNICKO 

h Rozhledna Slabošovka u Besednice 
Nedaleko Besednice se nachází rozhledna Slabošovka. Jedná 
se o telekomunikační věž s rozhlednou, která vznikla díky společ-
nosti T-Mobile v roce 2002. Čtyřhranná ocelová stavba se nachází 
ve výšce 624 metrů nad mořem. Rozhlednová plošina je ve výšce 
24 metrů a návštěvníkovi, který tam musí vystoupat po 120 scho-
dech se otevře výhled na Slepičí hory, Blanský les, Novohradské 
hory, přilehlou část Šumavy a při dobré viditelnosti jsou vidět 
i obrysy Alp. Z obce Besednice můžete na rozhlednu dojít 
asi kilometr dlouhou cestou, která je značená zelenou turistickou 
značkou. Věž je volně přístupná po celý rok.

i Svatý Jan nad Malší 
Svatý Jan nad Malší leží asi 10 km severně od Kaplice a asi 5 km 
východně od Velešína. Až do počátku 18. století bylo v místech 
nynější obce jen pusté návrší, zvané Ločenická hora. Roku 1732 
se zde údajně velešínskému faráři Riezenschopferovi zjevilo pět 
zářících hvězd, což dotyčný pokládal za znamení sv. Jana Nepo-
muckého a nechal na místě postavit kapli, věnovanou tomuto 
světci. Kaple byla vysvěcena roku 1735 a postupem času se stala 
oblíbeným poutním místem, kolem něhož se začali usazovat 
obyvatelé. Navštívit Svatý Jan nad Malší se však vyplatí bez 
ohledu na to, jestli chcete udržovat poutní tradici místa nebo ne. 
Kromě fascinujícího výhledu do všech světových stran, můžete 
v obci obdivovat náves plnou zeleně, díky které obec získala 
2. místo v celoevropské soutěži ENTENTE FLORALE. V obci však 
také můžete navštívit Muzeum loutek a stálé expozice obce 
s otevírací dobou vždy ve středu, pátek, sobotu a neděli od 13:00 
do 17:00 hodin. Bližší informace najdete na www.svjan.cz

Novohradsko
- Doudlebsko 
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Novohradsko - Doudlebsko
Krajina mnoha tváří, krajina dobrých vod, krajina s duší nebo kraji-
na zapomenutých příběhů. Tyto a řadu dalších charakteristik sly-
šíme od návštěvníků území, jehož podobu území do značné míry 
určují Novohradské hory a řeka Malše, která poté, co splní svoji 
roli přirozené zemské hranice mezi Rakouském a Českou republi-
kou se společně se svými četnými přítoky vydává do vnitrozemí, 
aby se v Českých Budějovicích spojila s Vltavou. Pohnuté dějiny 
20. století způsobily, že celá část Novohradských hor je velmi 
řídce obydleným územím, které je však dnes rájem pro turisty 
preferujícími aktivní turistiku (pěšky, na kole, na koni) v krajině, 
kde potkat srnku je téměř stejně tak pravděpodobné jako potkat 
člověka. To však neznamená, že by zde byly jen hory, hluboké 
lesy a divoké vody. Na své si přijdou i obdivovatelé kulturních 
památek, které se zde nejčastěji vážou k působení Rožmberků 
a později Buquoyů nebo k životu Jana Žižky z Trocnova. 

Novohradsko – Doudlebsko má několik center, které předsta-
vují vhodná nástupní místa pro návštěvu cílů a začátek výletů 
do jejich okolí. Po těchto centrech je pojmenováno celkem osm 
oblastí a pro každou oblast jsme připravili samostatný leták, 
ve kterém upozorňujeme na zajímavé cíle a možnosti výletů. 
V letáku, který nyní držíte v ruce jsme se pokusili vybrat několik 
nejatraktivnějších cílů z celého Novohradska – Doudlebska. 
Cílem přitom myslíme vždy konkrétní místo, kde se lze něco 
dozvědět či naučit, kde lze zažít zajímavý zážitek nebo jen v klidu 
relaxovat. 

Výhodou turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko je snadná 
a časově nenáročná dostupnost ze tří významných turistických 
center Jihočeského kraje, tedy Českého Krumlova, Českých 
Budějovic a Třeboně. Z každého z výše uvedeného centra se lze 
do některého z nejdůležitějších nástupních míst oblasti (Kaplice, 
Nové Hrady, Borovany, Trhové Sviny) dostat do 30 minut jízdy 
autobusem či autem. 

KAPLICKO 

j Hrady na Malši - hrad Pořešín
Středověké hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky 
na niti. Spojovala je stará Zemská cesta, která vedla v jejich blíz-
kosti z Českých Budějovic až k Dunaji. Dnes na této značené trase 
můžete navštívit celkem 5 středověkých hradů na české straně 
cesty. Celková délka Zemské cesty je 137km. V celém úseku 
je schůdná pro pěší a částečně i pro cyklisty. Sdružení Hrady 
na Malši zajišťuje provoz, opravy a výzkumy středověkých sídel 
i Zemské cesty. Tradiční akcí je putování středověké karavany 
od hradu ke hradu.  Hrad Pořešín - založen v polovině 13. stol. 
na ostrohu severně od města Kaplice. V areálu hradu každoročně 
probíhá letní divadelní festival. K návštěvě zve archeologické 
muzeum, expozice středověkého odívání, unikátní soubor 
hradních klíčů a mincovní sbírka včetně dvou zlacených prstenů. 
V předhradí je možné shlédnout funkční expozici středověkého 
kuchařství a vyzkoušet práci v kovářské hrnčířské a metalurgické 
dílně. Navštívit je možno i hradní krčmu „U Markvarta z Pořešína“ 
s výběrem teplých i studených místních specialit. Na začátku léta 
je na hradě organizován archeologický kemp pro mládež, podzim 
zahajuje tradiční turnaj ozbrojenců „ve šraňcích“. Více informací
na www.hradynamalsi.cz

k Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově 

Bujanov je malá obec nedaleko Kaplice, jejíž historie sahá 
až k roku 1347, kdy je datována první písemná zmínka o obci. 
Význam Bujanova výrazně vzrostl s vybudováním koněspřežné 
dráhy vedoucí z Českých Budějovic do Lince. V roce 1826 zde 
byla totiž vybudována přepřažní stanice, která svému účelu 
sloužila až do roku 1870, tedy do doby, kdy koně byly nahrazeny 
parními lokomotivami.

V bývalém strážním domku bylo v roce 1995 otevřeno Muzeum 
koněspřežné dráhy. Zde se můžete dozvědět něco o historii 
této unikátní technické památky, o realizaci a době užívání 
koněspřežné dráhy. K vidění je zde také model přepřažní sta-
nice v Bujanově a výseč kolejiště v měřítku 1:1. Bývalý strážní 
domek není jedinou památkou na trase koněspřežné železnice. 
Do krajiny na Kaplicku a dále pak na rakouském území jsou místy 
až bizarně zasazeny torza pilířů mostů, náspy s kamennými 
stoličkami či klenuté mosty. Muzeum je otevřeno od května do 
října každou sobotu a neděli od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod. 
V jiném termínu je nutná předchozí domluva na tel.: 
380 327 054, e-mail: obecbujanov@quick.cz 

VELEŠÍNSKO 

l Velešínské městské muzeum
V prvním patře bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba je instalována 
expozice místního muzea. Jeho součástí je historický model 
Velešína v podobě dle katastrální mapy z roku 1893, zhotovený 
panem Zdeňkem Korbelou. Od stejného autora je i menší model 
zobrazující část velešínské koněspřežky s nákladním povozem 
se solí. Stálá expozice přibližuje návštěvníkům to nejzajímavější 
z historie města od nejstarších dob až do roku 1945. Otevírací 
doba muzea je shodná s otevírací dobou Infocentra. 

m Muzeum Roubenka v Římově 
Název muzea je odvozen od skutečnosti, že se nachází v původní 
roubené budově, která je jednou z nejstarších místních staveb 
(1610). Expozice je věnována bývalé koněspřežní železnici z Čes-
kých Budějovic do Lince a jejímu projektantovi Františku Antoní-
nu Gerstnerovi, který měl v Římově projekční kancelář. Expozice 
je pak doplněna funkčním modelem kolejiště s vláčky, které jsou 
dílem německého rodáka žijícího dnes v Římově. Bližší informace 

o aktuální otevírací době je možné získat na www.rimov.cz nebo 
na telefonu 387 987 105. 

DOUDLEBSKO

n Obec Doudleby 
Povodí Malše a horní Vltavy se v době kolem roku 800 stalo 
ústřední oblastí slovanského osídlení kmene Doudlebů. 
Kmenovým centrem bylo od přelomu 8. a 9. století až do přelomu  
9. a 10. století hradiště v nedalekých Branišovicích 
nad řekou Malší. Hradiště v Doudlebech bylo založeno později 
při přemyslovské kolonizaci Doudlebska v 10. století. Podle 
archeologických výzkumů bylo hradiště dřevěná stavba, rozměrů 
asi 60 x 200 metrů. Rozkládalo se na lichoběžníkovitém vršku, 
na území dnešního kostela, fary, části hřbitova a farního pozemku.  
Z historických pramenů jednoznačně vyplývá, že Doudleby 
byly v období od 10. století do založení Českých Budějovic 
(1265) správním střediskem jihu Čech, ve kterém sídlil tehdejší 
státní úředník. Po založení Českých Budějovic coby nové opory 
panovnické moci však význam Doudleb rychle upadl. Do lokality, 
kde stávalo hradiště jsou dnes koncentrovány nejvýznamnější 
do současnosti dochované pamětihodnosti. V první řadě mezi 
ně patří farní kostel sv. Vincence, který je připomínán 
již počátkem 40. let 12. století. Před kostelem můžeme obdivovat 
sousoší Piety z roku 1756 a za kostelem pak najdeme barokní kapli 
sv. Barbory. V blízkosti se pak nachází i fara, která obsahuje prvky 
někdejší tvrze rytířů z Doudleb.

Zajímavou a velmi důležitou stavbou pro obec a její obyvatele 
je Čapkův most. Most byl postaven v letech 1928 až 1929, 
aby nahradil původní dřevěnou lávku. Zajímavostí je, že na stav-
bu mostu se skládali místní občané prostřednictvím „mostního 
spolku“, který byl založen v roce 1905. A protože iniciátorem 
vzniku spolku a pak i jeho předsedou byl František Miroslav 
Čapek, nese dodnes most jeho jméno. Více informací o obci 
a jejím okolí najdete na www.doudleby.com


