
 

 

 

Informační a kulturní středisko města Třeboně 
 

 

Masarykovo náměstí 103/I 

CZ - 379 01  Třeboň 

Tel.: +420 384 721 169, Mobil:+420 724 064 504 

e-mail: info@iks.tbnet.cz, www.trebon-mesto.cz 

IČO: 365 751, DIČ: 088 – 365 751 

 

 

. informační servis pro turisty (informace o městě a okolí) . zprostředkování ubytování a 

stravování v objektech všech kategorií . zajišťování průvodcovských služeb . prodej map, 

průvodců a dalších propagačních a informačních materiálů . předprodej vstupenek na všechny 

kulturní akce v Třeboni. 

 

 

Tipy pro návštěvníky Třeboně  a okolí: 
 

 

1. Třeboňské náměstí 
Třeboňské náměstí obklopují měšťanské domy  v renesančním a barokním slohu s původními 

loubími. Za povšimnutí stojí barokní Mariánský sloup a renesanční kašna uprostřed náměstí, na 

dolní částí pak dům U Bílého koníčka z roku 1544 a 31 m vysoká radniční věž z roku 1638, ze 

které je nádherný pohled do okolí Třeboně. 

 

2. Zámek Třeboň 
Třeboňský zámek patří svou rozlohou k jednomu z největších v České Republice. Jeho základní 

dnešní podoba pochází z renesančních přestaveb z druhé polovin 16. a počátku 17. století. Zámek 

měl několik majitelů, nejvýznamnější však byly rody Rožmberků a Schwarzenberků, které zde 

žily až do roku 1940. Z nádvoří zámku můžete vejít do zámeckého parku, kde můžete potkat 

místní rodinku pávů, posadit se a rozjímat. 

Zámek je pro veřejnost otevřen od dubna do října denně kromě pondělí. Tel. 384 721 193. 

 

3. Schwarzenberská hrobka 
Po příjemné půlhodinové procházce po hrázi rybníka Svět (vybudován v letech 1571 až 1573 

Jakubem Krčínem z Jelčan) se dostanete k hrobce rodu Schwarzenberků, jedné z architektonicky 

nejpozoruhodnějších památkových staveb Jižních Čech. Je postavena v novogotickém stylu. O její 

výstavbu se zasadila kněžna Eleonora Schwarzenberková, výstavba probíhala v letech 1874 - 

1877. V kryptě je uloženo 26 příslušníků schwarzenberské rodiny. Hrobka je pro veřejnost 

otevřena od dubna do října denně kromě pondělí. Tel.: 384 722 683. 

 

4. Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí 
Kostel je postaven v gotickém slohu, zvláštností je jeho dvoulodí. Stěny jsou zdobeny freskami 

z 15. století. Na hlavním oltáři jsou deskové obrazy z roku 1400 od proslulého Mistra třeboňského 

oltáře. Z téže doby pochází i půvabná socha třeboňské Madony z opukového dřeva. Kostel bývá 

otevřen pro turisty v letních měsících.  

Pro skupiny je možné objednat prohlídku na tel. 384 72 23 90. 
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5. Třeboňský pivovar 
Pivovar je písemně doložen poprvé k roku 1379, ale pivo se vařilo již předtím.  

Historicky nejstarší zařízení na výrobu piva v Třeboni vlastnila augustiniánská řeholní kanonie. 

Pivovary se v průběhu staletí nacházely na různých místech, v některých obdobích byly ve městě 

dokonce dva. Nynější pivovar vznikl počátkem 18. století přestavbou z původní rožmberské 

zbrojnice na panský schwarzenberský pivovar. V třeboňském pivovaru se vaří 8mi, 10ti, 12ti a  

16 ti stupňové pivo Regent a několik dalších, které můžete ochutnat v pivovarské pivnici. Pivovar 

je také možné navštívit, ale je třeba se předem objednat na tel. 384 721 913. 

 

6. Třeboňské brány 
Do centra Třeboně se dostanete pouze branami, jsou celkem 4. Brány jsou pojmenovány podle 

názvů měst, ke kterým směřují. Na západ je to Budějovická (pod kostelem Panny Marie Královny 

a sv. Jiljí), na východ Jindřichohradecká (dolní část náměstí), jižním směrem jsou to brány 

Svinenská a Novohradská (u pivovaru Regent). 

 

7. Stálá expozice a návštěvnické centrum Třeboňsko – krajina a lidé 
Expozice byla vybudována v letech 2002 – 2004. Jejím cílem je poskytnout přístupnou formou 

domácím i zahraničním návštěvníkům informace o přírodních, kulturních a historických 

zajímavostech této mimořádné oblasti. Expozice se nachází v objektu  zámku, vchod do ní je ze 

zámeckého parku. Otevřená je od dubna do října denně kromě pondělí. Tel.: 384 724 912. 

 

8. Kaplička sv. Víta 
Ke kapličce se dostanete po dvou kilometrech, když se z Masarykova náměstí  vydáte 

Jindřichohradeckou branou po modré turistické značce, která vede po Dukelské ulici do čtvrti  

Na Kopečku. Tam se dáte druhou ulicí (Vodárenskou) doprava stále po modré značce až ke 

kapličce. Kaplička pochází z roku 1734, původně dřevěná, od roku 1762 pak zděná, vyzdobená 

freskami od českobudějovického malíře Josefa Prokyše. U ní se nachází Pergola (možnost 

posilnění a občerstvení), která je většinou poslední zastávkou cyklistů, vracejících se z  výletu po 

naučné stezce Okolo Třeboně.  

 

9. Stezka zdraví  
Stezka zdraví se nachází v těsné blízkosti Třeboně. Z Masarykova náměstí projděte 

Jindřichohradeckou branou, hned za Zlatou stokou se dejte vpravo a za 20 m najdete první 

informační tabuli. Stezka je dlouhá 12 km a tvoří ji uzavřený okruh,  po jehož obvodu je 

rozmístěno 12 stanovišť, umožňující tělocvičné úkony. Je vybavena žebřinami, pískovým 

doskočištěm, provazovým žebříkem, houpačkou a dalšími cvičebními pomůckami. Jednotlivé 

cviky jsou popsány na informačních tabulkách.  

 

10. Naučná stezka  Cesta kolem Světa 
Stezka tvoří uzavřený okruh okolo rybníka Svět, který je dlouhý 12 km. Na trase je 16 zastavení, 

kde si  můžete odpočinout a zároveň se dozvědět základní informace o vývoji krajiny Třeboňska,       

o historii a současnosti rybníkářství a lázeňství, o lidové architektuře a o přírodě a krajině. První 

informační tabuli najdete na začátku lázeňského parku za hotelem Bohemia.  

(Naučná stezka je značená bílým čtvercem přeškrtnutým šikmým zeleným pruhem.) 

 

11. Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně 
Stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně, který je dlouhý 39 km a 

čítá 22 zastávek. Umožňuje poznat alespoň část přírodních krás a zajímavostí regionu. Vede po 

málo frekventovaných asfaltových silnicích III. třídy a zčásti lesními cestami a hrázemi rybníků. 

První informační tabule se nachází na hrázi rybníka Svět. Svůj výlet můžete zakončit posezením 

na pergole u kapličky sv. Víta.   

(Naučná stezka je značená bílým čtvercem přeškrtnutým šikmým zeleným pruhem.) 

 



12. Naučná stezka Rožmberk 
Tématem této naučné stezky je rybníkářství, proto  vede okolo největšího rybníku v České 

Republice. Je dlouhá 22 km a má 12 zastavení, kde si na informačních tabulkách můžete přečíst 

více k danému tématu a vidět i dobové fotografie věnované výlovům. Určitě vás osloví i hráz 

rybníka, po které stezka vede, svým pohledem směrem k Třeboni. Rostou na ní mohutné staleté 

duby a na hladině můžete vidět velké množství ptáků. Stezka končí jako naučná cyklistická stezka 

Okolo Třeboně na pergole u kapličky sv. Víta. 

(Naučná stezka je značená bílým čtvercem přeškrtnutým šikmým zeleným pruhem.) 

 

13. Národní přírodní rezervace a naučná stezka Červené Blato 
Červené Blato se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové hrady, u osady Jiříkovo 

Údolí. Patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České Republice. Chrání jedno 

z nejznámějších a nejlépe přístupných rašelinišť Třeboňska. Můžete zde vidět zajímavou flóru, 

například borovici blatku, rojovník bahenní, suchopýr, vlochyni a další druhy. Určitě vás zaujme 

hojný výskyt motýlů a můr. Nejpříznivější čas pro návštěvu stezky je konec května a začátek 

června. Kvůli špatnému spojení hromadnou dopravou doporučujeme dopravu vlastním autem nebo  

návštěvu blata spojit s celodenním cyklo-výletem.  

 

14. Písečný přesyp 
Písečný přesyp tvoří přírodní rezervaci o rozloze 0,8 ha a nad okolní krajinu jeho výška dosahuje  

4 – 6 m. Vzhledem ke svému charakteristickému tvaru, vzácné pískomilné květeně a fauně je 

významným přírodním výtvorem, který je chráněn od roku 1954. Rozkládá se u obce Vlkov nad 

Lužnicí. 

 

15. Památník Emy Destinnové 
Žulový pomník u Nové řeky, se nachází blízko Stříbřeckého mostu, kde slavná pěvkyně ráda 

lovila ryby. Jsou  na něm napsány její vlastní verše. U pomníku najdete také památný mohutný 

dub letní, který je víc než 350 let starý a vysoký  22 m.  Končí zde zelená turistická značka 

vedoucí ze Staré Hlíny.  

 

16. Zámek Jemčina 
Na křižovatce několika pěších a cyklistických tras, na samotě uprostřed lesů, se nachází lovecký 

zámeček Jemčina. První zmínka pochází z roku 1348, kdy bylo toto sídlo nazýváno Nový Dvůr. 

Název Jemčina se objevuje od roku 1548 podle části blízkého jezu řeky Nežárky. Zámek převážně 

patřil šlechtickému roku Černínů a proslul zejména v letech 1790 – 1821 parforsními hony na 

jeleny a daňky. Nejcennější částí zámku je kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v letech 1767 – 

1769. Kvůli dlouhodobému využívání armádou je zámek nyní v rekonstrukci, ale část zámku je již 

zpřístupněna. Tel.: 384 791 384. 

 

17. Obec Klikov 
Vesnička Klikov (u Suchdola nad Lužnicí) je jedním z dalších příjemných cílů cyklistických 

výletů. Pokud se vydáte na kole po Naučné cyklistické stezce Okolo Třeboně, v obci Kosky 

odbočíte doprava po modré turistické značce a u Purkrabského rybníka zahnete doprava po tamní 

silnici, dorazíte až do Klikova. Obec je proslulá  keramickou výrobou. Dnes můžete na Klikově 

najít v provozu 3 hrnčířské dílny, které vypalují výrobky v původních kasselských pecích na 

dřevo.  

 

18. Obec Lutová 
Obec Lutová je považována za jednu z nejstarších vsí na Třeboňsku. První zpráva pochází  

z roku 1349.  Dominantou velmi malebné vesnice je původní gotický kostel Všech svatých  

z 2. pol. 14. stol. U kostela se nachází empírová fara z doby kolem r. 1800. Na návsi je kaple  

sv. Jana z pol. 19 stol. s plastikou sv. Jana z r. 1730. Lutová je zařazená do městské památkové 

zóny. Je jednou ze zastávek naučné stezky Okolo Třeboně. 

 



19. Obec Lužnice 
Obec Lužnice leží na břehu řeky Lužnice, cca 7 km od Třeboně a v těsné blízkosti rybníka 

Rožmberk. Obec je poměrně stará, první písemný doklad pochází z roku 1371. Můžete zde najít 

typická vesnická stavení, reprezentující tzv. lidové baroko,  okouzlující svými ladnými štíty a 

čistotou výrazu. Jednou z dalších vesnic, kde lidové baroko můžete najít, je obec Ponědrážka (cca 

6 km jižně od Veselí nad Lužnicí). Do Lužnice se snadno dostanete vlakem a její návštěvu můžete 

spojit s výletem na hráz rybníka Rožmberk. 

 

20. Nadějská rybniční soustava  
Severně od Třeboně u obce Frahelž najdete Nadějskou rybniční soustavu, která patří mezi jednu 

z nejhezčích částí Třeboňska. Nachází se na rozhraní zemědělské kulturní krajiny a rozsáhlého 

lesního komplexu. Jednotlivé rybníky jsou navzájem odděleny pouze úzkými liniemi hrází  

s řadami stromů, převážně dubů. Nesou půvabná jména jako např. Naděje, Láska, Víra, Skutek či 

Dobrá Vůle. Rybníky Nadějské soustavy jsou pravidelným lovištěm volavek popelavých, 

kormoránů velkých, ale zaletuje sem také pravidelně orel mořský. Hnízdí zde zřídka kvakoš noční.  

 

21. Chlumecká rybniční soustava 
Rybníky poblíž Chlumu u Třeboně jsou jednou z mnoha lokalit Chráněné krajinné oblasti 

Třeboňsko, které jsou doporučovány návštěvníkům se zájmem o přírodní zajímavosti a všem, kteří 

hledají odpočinek při toulkách přírodou v okolí Třeboně. Lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou 

velkých rybníků Hejtman, Staňkovský a Špačkov. Na rybnících je řada ostrovů, jejichž břehy jsou 

členité a obklopené starými lesními porosty. Chlumecká rybniční soustava je velmi cennou 

botanickou a ornitologickou lokalitou. 

 

22. Terčino údolí 
Též Terezino údolí najdete v těsné blízkosti Nových Hradů. Jde o přírodně krajinářský park 

založený roku 1756 z podnětu hraběnky Terezie Buquoyové na místě bývalé bažantnice. Najdete 

zde značné množství cizokrajných dřevin, rybníky, umělý vodopád, empírový lázeňský dům tzv. 

Lázničky z let 1788 až 1997 a  Modrý dům z roku 1806 poškozený povodní z roku 1915. Údolím 

vede naučná stezka 5,5 km dlouhá a po červené turistické značce se dostanete k památnému 

stromu. Terčino údolí je národní přírodní památka. 

 

23. Buškův Hamr 
Buškův Hamr je významná technická památka, je jedním z posledních zachovalých hamrů 

v oblasti. Najdete ho cca 1,5 km od Trhových Svinů, jižně od Českých Budějovic. Původní objekt 

pochází z 18. století a byl rekonstruován v letech 1992 – 1995. Technická část hamru je plně 

funkční a je možné vidět v chodu buchar, výheň s dmychadly, brus, vše poháněné třemi vodními 

koly. Součástí expozice je jedinečná kolekce nářadí ( kladiva, kleště) a předměty hodné zvláštní 

památkové ochrany. V bývalé obytné části je soustředěna výstava lidového nábytku z Doudlebska 

s ukázkami keramiky, podmaleb na skle, dobové zařízení z přelomu 18. a 19. století. Otevřeno je  

v květnu a říjnu soboty a neděle, v červnu,červenci, srpnu a září denně kromě pondělí od 10 do 17 

hodin. Tel.: 602 478 292, 602 478 293. 

Přes hamr vede čtyřkilometrová přírodovědná naučná stezka Trhosvinensko. 

 

 

 

 

 

 


