
Hamr
Farní kostel Nejsvětější Trojice pochází z r. 1581 a je 
vzácným klenotem renesanční chrámové architektury. 
Pozoruhodná je zvonice s dřevěným patrem. Tvrz tu stála 
už ve středověku, za Schwarzenberských knížat byla upra-
vena na sýpku. V roce 1421 nedaleko zdejší tvrze, na místě 
zvaném Ostrov, našli útočiště poslední Adamité – sekta 
naháčů, která byla vypovězena z hradiště Tábora. Přepadá-
vali, plenili a vypalovali okolní usedlosti. Teprve na podzim 
1421 s posledními Adamity skoncoval Jan Žižka.
Metel
Již na konci 15. století zde stával vodní mlýn napájený 
z řeky (dnes Nežárky). Okolo roku 1845 upravil podnikatel 
Vojtěch Lanna metelský jez tak, aby umožňoval voroplavbu.
Rybník Vítek
Rybník Vítek vznikl oddělením části Rožmberka. Přes jeho 
jižní cíp byly postaveny dva kamenné záplavové mosty.
Vodárna v Třeboni
Věž vodojemu v části Na Kopečku vyprojektoval před první 
světovou válkou architekt Jan Kotěra. Uvnitř se nachází 
galerie buddhistického umění (otevírací doba na  
www.itrebon.cz/vodarna).
Za zmínku stojí rodiště Jana Žižky v Trocnově nedaleko 
Borovan. Malé muzeum husitství, základy Žižkova dvorce, 
místo jeho narození a 13 metrů vysoký žulový pomník 
vojevůdce najdete jen asi 20 km západně od Třeboně, kam 
se můžete vydat na další výlet na kole.

Rybník Rožmberk
Největší rybník v zemi. Krčínovo poslední dílo na Třeboň-
sku. Kvůli jeho stavbě v letech 1584 -1590 musel Jakub 
Krčín postavit 13 km dlouhý obchvat – Novou řeku, kterou 
odvedl část vody z Lužnice do Nežárky. Na sádkách pod 
rybníkem Rožmberk stojí renesanční bašta ze 16. století.
Klec
Ves poprvé připomínaná už v r. 1388. Podle pověsti zde 
nocoval Jan Žižka z Trocnova. U obce Klec a u stejno-
jmenného rybníka stávala tvrz Fuglhaus – ptačí dům. Její 
tehdejší držitel Václav ze Stráže stál na straně husitů a jeho 
soused Oldřich z Rožmberka tvrz vypálil. Tvrz pak často 
měnila své majitele, přestala sloužit jako panské sídlo, byla 
opuštěna a později zanikla.
Nadějská rybniční soustava
Víra, Láska, Naděje, Dobrá vůle a Skutek. To jsou půvabná 
jména rybníků Nadějské soustavy. Za husitských válek vza-
ly mnohé rybníky za své. Velmi starý je zdejší Ponědražský 
rybník. V r. 1433 jej poškodili sirotci pod velením hejtmana 
Jana Čapka ze Sán.
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Občerstvení 
na trase
Rožmberk  
kiosek na hrázi rybníka
Lužnice  
kiosek kempu U Radostů 
tel. 724 061 513
Klec  
hospůdka penzionu  
U Kačerů, tel. 603 527 434
Hamr  
hostinec U Koloušků 
tel. 603 103 025
Metel  
kiosek s občerstvením 
u jezu
Novosedly nad Nežárkou  
pohostinství U kapličky 
tel. 606 737 143
Stará Hlína  
Rožmberská hospůdka, 
tel. 774 903 023 
tel. 384 797 873

Otisky (nejen husitské) historie

www.itrebon.cz

Třeboňskem
na kole po stopách husitů



Z Masarykova náměstí v Třeboni vyjedete 
Jindřichohradeckou bránou, hned za ní se dáte 
doleva na cyklotrasu 1034 podél Zlaté stoky 
a kolem Bertiných lázní. Vyznačená cyklo-
stezka vás vyvede z Třeboně do obce Břilice. 
Po cyklotrase 1034 dojedete přes Přeseku na 
začátek hráze rybníka Rožmberk a dále do 
obce Lužnice. Zde se odpojíte z cyklotrasy - při 
vjezdu na hlavní silnici se dáte vpravo na náves 
a dále k mostu přes Lužnici. Hned za mostem 
u kempu odbočíte ze silnice vlevo na červenou 
turistickou značku směr Klec. Nezpevněná ces-
ta vede kolem písečné duny Slepičí vršek, po 
hrázi rybníka Potěšil, na jejímž konci pokraču-
jete po červené značce (cesta vlevo) do Klece. 
Pokud byste za rybníkem z červené odbočili 
po cestě vpravo, po 600 metrech byste za há-
jovnou našli hradiště se zbytky tvrze Fuglhaus 
vypleněné za husitských válek. Před obcí Klec 
se napojíte opět na cyklotrasu č. 1034 - silnič-
ku, která vede společně s červenou turistickou 
značkou přes Klec a po páteřní hrázi Naděj-

ské rybniční soustavy. V lese za turistickým 
rozcestím U Dubové Louky opustíte cyklotrasu 
1034 a odbočíte na novou asfaltovou cestu 
doprava. Minete hájenku Vršková, projedete 
obcí Val, u návesního rybníčku odbočíte vpra-
vo směrem na Hamr.
V obci Hamr odbočíte na rozcestí turistických 
cest za kostelem vpravo na modrou turistickou 
značku. Po ní jedete jen k restauraci U Ko-
loušků, pokračujete dál po silničce přes řeku 
Nežárku a za mostem se napojíte na zelenou 
turistickou značku a cyklotrasu „Lužnice“ – 
dáte se vpravo. Polní a lesní cesta vás vede 
kolem hájenky Krkavec a památného dubu do 
Metele. Zde je souběžné značení modrou a ze-
lenou turistickou značkou, přejedete jez přes 
Nežárku a po cca 1 km odbočíte na rozcest-
níku vlevo a jedete již jen po zelené turistické 
značce a „Lužnické“ cyklotrase. Lesní úsek je 
zpočátku i přes kořeny stromů, ale po kilomet-
ru se napojíte na příjemnou lesní asfaltku. Mi-
nete lesní křižovatku s rozcestníkem Spálená 
a na další lesní křižovatce odbočíte vlevo směr 
Paprsek (označení pro blízký dětský tábor). 
Zde cca 1 km jedete bez zelené turistické 

značky, na kterou se opět u dětského tábora 
Paprsek napojíte. Ze zelené turistické značky 
a “Lužnické“ cyklotrasy se odpojíte až u hlav-
ní silnice před Novosedly nad Nežárkou. Po 
silnici se dáte vpravo do Novosedel, zde šikmo 
vlevo přejedete hlavní silnici u kapličky a na-
pojíte se na modrou turistickou značku, která 
vás povede až do konce výletu do Třeboně. 
První úsek z Novosedel vede po nové asfalto-
vé cyklostezce, která od lesa pokračuje lesní 
cestou, a u Hodějovského rybníka se připojuje 
cyklotrasa č. 1035. Ve Staré Hlíně na křižo-
vatce s hlavní silnicí odbočíte vpravo a jedete 
malý úsek po hlavní silnici směr Třeboň, ale 
hned na prvním možném sjezdu odbočíte 
vpravo na hráz rybníka Vítek (modrá turis-
tická značka). Cesta vede po hranici přírodní 
rezervace Výtopa Rožmberka. Z Nové Hlíny 
vede trasa lesem až ke kapličce sv. Víta u ryb-
níka Zadní Kouty. Modrá turistická značka vás 
zavede k historické vodárně v městské části Na 
Kopečku, odkud je vyznačena cyklostezka až 
do centra Třeboně.
Trasa měří celkem 48,5 km
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