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Na trase
Občerstvení 
Hostinec Pod Dubem 
Majdalena 
Tel. 606 081 666
Hostinec U Pilaře 
Majdalena 
Tel. 775 125 643
Restaurace Zájezek 
Chlum u Třeboně 
Tel. 773 760 580
Rožmberská hospůdka 
Stará Hlína 
Tel. 774 903 023
Pension a restaurace  
U Emy Destinnové 
Holičky 22 
Tel. 606 894 804
Zajímavosti 
Venkovské muzeum  
Kojákovice 
Tel. 602 471 653
Informace 
Informační středisko  
Chlum u Třeboně 
ul. Třeboňská 
Tel. 384 797 873

LUTOVÁ
Jedna z nejstarších vsí na Třeboňsku, která je rovněž chrá-
něna jako vesnická památková zóna. Na návsi stojí kaplička 
sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století. Od kostela 
Všech Svatých se můžete vydat polní cestou za hřbitovem 
k nedaleké zřícenině poutního barokního kostela Narození 
Panny Marie. Kostel nechal roku 1666 vystavět majitel 
panství Adam Pavel Slavata jako poděkování Panně Marii 
za záchranu života. Ke kostelu původně vedla z Lutové 
křížová cesta. Když byl kostel zrušen, její žulové sloupky 
byly přemístěny na místní hřbitov, kde zůstalo zachováno 
13 zastavení, ovšem už bez obrázků.

Ve stopách baroka KOJÁKOVICE
Obec Kojákovice je chráněna jako vesnická památková zóna, 
protože zde můžete dosud vidět, jakým způsobem byly za-
kládány vesnice ve středověku. Struktura zástavby se zde od 
14. století příliš nezměnila, i když většina současných stavení 
a kaple sv. Jiří ve stylu tzv. selského baroka pochází až z 19. 
století. Doporučujeme také navštívit zdejší Venkovské muze-
um ve staré škole.
CHLUM U TŘEBONĚ
Zámek v Chlumu u Třeboně, postavený roku 1710, získal svou 
současnou podobu po novobarokních přestavbách na konci 19. 
století. Tehdy zámek vlastnil František Ferdinand d’Este, který 
právě odtud odjížděl na osudnou cestu do Sarajeva. Zámek 
není veřejnosti přístupný, můžete si však prohlédnout park se 
vzácnými stromy a keři.
Dominantou městečka je návrší s pozdně barokním poutním 
kostelem Nanebevzetí P. Marie (tzv. malá Mariazell), který 
byl dokončen roku 1745. Výhled od kostela vám ukáže chlu-
meckou krajinu v celé kráse a můžete zde obdivovat barokní 
sochy světců.

Ve stopách baroka

www.itrebon.cz

Barokní
perly Třeboňska na kole



Z Masarykova náměstí v Třeboni (0 km) vyjedete Hra-
deckou bránou a hned zabočíte vpravo na parkoviště, 
kterým projedete na konec, kde pokračuje vlevo asfaltka 
pro kola. Ta vás povede po naučné stezce Zdraví, část cesty 
souběžně se žlutou turistickou značkou. Z naučné stezky 
se odpojíte u rozcestníku Krčínův dub (2,5 km), odkud 
budete pokračovat rovně po asfaltce k hlavní silnici. Zde 
se dáte vlevo směrem na Brannou, přejedete Oboru a před 
koňským výběhem (1,5 km/4 km) zabočíte doprava na 
asfaltovou cestu. Vede kolem přírodní památky Branské 
doubí, kde rostou duby mimořádného vzrůstu i stáří a žije 
řada chráněných živočichů. Pokračujete po této cestě až 
na její konec, kde se na křižovatce „T“ (3,1 km/7,1 km) 
dáte po asfaltové cestě vpravo (směr Domanín). Poje-
dete kolem rybníků Děkance a Prostředního, kde minete 
malebné stavení bývalé rybářské bašty. U hlavní silnice 
(2,5 km/9,6 km) se napojíte na cyklotrasu č. 1034, po 
které pojedete vlevo ve směru na Kojákovice.
V Kojákovicích hned na začátku obce odbočíte vpravo na 
místní asfaltovou cestu, po které vyjedete u kaple sv. Jiří 
(4,5 km/14,1 km). Pokračujete obcí po silnici vlevo zpět na 
křižovatku, kde se napojíte na cyklotrasu č. 1212. Po ní se 
vydejte do Hrachovišť, kde uvidíte další ukázku lidové ar-
chitektury - kapli sv. Kateřiny a Barbory (2,5 km/16,6 km). 
Odbočíte k ní před vjezdem na hlavní silnici vlevo, potom 
se na hlavní silnici zase vrátíte (směr Třeboň doleva) a bu-
dete po ní pokračovat k rozcestníku turistických cest u há-
jovny Cinátl (1,7 km/18,3 km). Zde se napojíte na žlutou 
turistickou značku a z hlavní silnice po ní sjedete vpravo na 
tzv. Rajskou cestu, vedoucí do Majdaleny.
Žlutá trasa končí u žel. zastávky v Majdaleně, kde na 

Baroko v krajině Třeboňska Třeboňská rybniční krajina, protkaná sítí vodních kanálů, 
s rašeliništi a borovými lesy, je většinou vnímána jako dílo 
renesančních rybníkářů. Možná budete překvapeni, kolik 
památek z období baroka, tedy 17.-18. století, v ní objeví-
te. Tato cyklotrasa vás zavede do jižní části Třeboňska, na 
Chlumecko, kde můžete obdivovat příklady tzv. selského 
baroka ve vesnických památkových zónách i krásu barok-
ních poutních kostelů a kapliček.

ni navazuje zelená značka, vedoucí podél hlavní silnice. 
Pokračujte po zelené trase, od křižovatky u hlavní silnice 
(6,9 km/25,2 km) zároveň po cyklotrase č. 122, vedoucí 
přes osadu Kosky k obci Hamr. Cestou přejedete Zlatou 
stoku, která se odpojuje z Lužnice před jezem Pilař. Na 
začátku Hamru (3,8 km/29 km) odbočíte u křížku vlevo na 
klidnou silničku do Chlumu u Třeboně.
V Chlumu vyjedete na hlavní silnici (2 km/31 km) v ostré 
zatáčce se zrcadlem, dáte se vpravo a sjedete na křižovatku 
k rybníku Hejtman. Odtud si můžete zvenčí prohlédnout 
barokní zámek a projít se zámeckým parkem. Od křižovat-
ky pak pěšky vyjdete po červené turistické trase křížovou 
cestu ke kostelu Nanebevzetí P. Marie (600 m/31,6 km). 
Odtud pokračujete po červené značce k hlavní silnici, dáte 
se doprava a po značené cyklotrase č. 1011 dojedete do 
obce Lutová (3,8 km/35,4 km).
Z Lutové se vydáte po cyklistické naučné stezce „Oko-
lo Třeboně“ (cyklotrasa č. 1035), do obce Stříbřec 
(6 km/41,4 km), kde je několik statků postavených ve 
stylu selského baroka. Ve Staré Hlíně přejedete křižovatku 
s hlavní silnicí (5,3 km/46,7 km), odpojíte se od cyklotra-
sy č. 1035 a jedete 300 m po hlavní silnici směr Třeboň. 
Z hlavní silnice odbočíte vpravo k mostu přes rybník Vítek, 
který přejedete a hned za ním pokračujete po staré asfalt-
ce, souběžně s hlavní silnicí. Po chvíli se napojíte na novou 
cyklostezku, která vás dovede do Třeboně, k mostu přes 
hlavní silnici. Odtud pojedete po turistické modré značce 
přes Kopeček zpět do centra města (6,7 km/53,4 km).
Celková délka trasy je 53,4 km.

Baroko v krajině Třeboňska
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