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K Modrému obrazu 
okolo vrchu Granátník 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný popis trasy 

Zaparkujeme na parkovišti nad osadou Nový Dvůr u Českého 

Krumlova a půjdeme východním směrem po asfaltové silnici, která 

je proznačena jako cyklostezka č. 1166, 1169. Prvních 600 m pů-

jdeme zároveň po NS Granátník. Po cca 2 km dojdeme mírným 

stoupáním k volně přístupné dřevěné rozhledně, která je vysoká 

pouhých 5 metrů a poskytuje výhled severovýchodním směrem k 

Novohradským horám. Na ochozu rozhledny je umístěna informač-

ní tabule s popisem všech míst v dohledu. Odtud budeme stoupat 

pěšinou nad rozhlednu, nyní opět po NS Granátník přes vrchol ho-

ry Granátník, cestou míjíme několik informačních panelů o fauně a 

flóře této lokality, až dojdeme k rozcestí u Modrého obrazu. Místu 

se také říká U modrého Pánaboha. Na jednom ze stromů visí krás-

ný renovovaný obraz Ježíše Krista na modrém podkladu. Obraz 

připomíná událost z roku 1787, kdy pytláci pověsili knížecího haj-

ného na strom za nohy, hlavou do mraveniště. Postupem času se 

stal Modrý obraz orientačním bodem, místem pro odpočinek i tiché 

zamyšlení. Odtud se vydáme po modré TZ zpevněnou cestou k 

parkovišti.  

Výškový profil trasy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální  
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 

 
Parkování: parkoviště nad obcí 
Nový Dvůr 
GPS: 48.8373028N, 14.3089708E 

 
Nástupní místo: nástupní místo 
u parkoviště, značení NS 
Granátník 

 
Značení: částečně po naučné 
stezce Granátník, cyklostezka 
č.1166, modrá TZ 

 
Časová náročnost: cca 2 hod. 

 
Fyzická náročnost: střední, 
vhodné i pro rodiny s dětmi, 
nevhodné pro kočárky 

 
Délka trasy: 5 km 

 
Povrch: asfaltová cesta, lesní 
kamenitá pěšina, lesní zpevněná 
cesta 

 
Zajímavosti na trase: 
rozhledna, poutní místo u 
Modrého obrazu 

 
Občerstvení: ne, pouze vlastní 

 
Zajímavosti v okolí:  Zámek a 
Grafitový důl v Českém 
Krumlově, klášter Zlatá Koruna 
(9 km), rozhledna a hvězdárna 
Kleť (16 km) 
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