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Okruhy naučných stezek Okolo Třeboně a Rožmberk vám 
zprostředkují poznání přírodních krás a zajímavostí, kte-
rými tento kraj oplývá. Nabízejí projížďku typickou kraji-
nou Třeboňska mezi borovými lesy, rašeliništi, po hrázích 
rybníků, přes malebné vesničky a přiblíží vám velká vodní 
díla i historický význam rybníků v Chráněné krajinné oblasti 
a Biosférické rezervaci Třeboňsko. Třeboňskem
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Mapa cyklotras



Popis trasy
Cestu zahájíte v Třeboni na hrázi rybníka Svět. Po cyklo-
trase č. 122 pojedete po hrázi Opatovického rybníka kolem 
Opatovického mlýna a Mlýnského dvora a za rybníkem 
Velké Stavidlo vás cyklotrasa zavede do lesů Třeboňska. 
Přejedete Zlatou stoku a kolem myslivny Barbora dojede-
te k lesní křižovatce „Na Třeboňské cestě“, kde odbočíte 
doleva na žlutou turistickou značku a po třech kilome-
trech jízdy „Rajskou cestou“ dojedete do obce Majdalena. 
Z Majdaleny cesta pokračuje krátce po silnici po cyklotrase 
č. 122 na rozcestí Kosky, kde odbočíte doleva na cyklotrasu 
č. 1010, která vás po hrázích rybníků Kukla, Nový a Starý 
Kanclíř dovede do obce Lutová. Za obcí odbočíte doleva na 
cyklotrasu č. 1035, po které přejedete hráze rybníků Malý 
a Velký Travičný, Šimků Černá a kolem samoty U Řepů 
dojedete do vsi Stříbřec. Přejedete Novou řeku s odbočkou 
k památníku Emy Destinnové a po hrázích rybníků Stolec, 
Nový a Starý Vdovec přijedete do Staré Hlíny. Tam se 
odpojíte z cyklotrasy č. 1035. Opatrně odbočíte doleva a po-
jedete po mezinárodní silnici I. třídy směrem na Třeboň. 
Po 600 metrech odbočíte vpravo na modrou turistickou 
značku, po koruně hráze objedete rybník Vítek do Nové 
Hlíny a stále po modré značce dojedete lesem ke kapličce 
sv. Víta u rybníka Zadní Kouty. V městské části Na Kopeč-
ku můžete navštívit Kotěrovu vodárnu. Sídlí zde unikátní 
Galerie buddhistického umění. Pak se dáte do centra Třebo-
ně. Trasa končí před branami města, kde je poslední panel 
stezky, věnovaný historii a památkám Třeboně.

Popis trasy
Okruh začíná na hrázi rybníka Svět v Třeboni, odkud jede-
te po značené cyklostezce č. 1034 přes obce Břilice a Pře-
seka na hráz rybníka Rožmberk. Projedete se po 2,5 km 
dlouhé hrázi se staletými duby a uvidíte výpusť Adolfku, 
která je unikátní technickou památkou. Červená turistic-
ká značka vás dovede k bezpečnostnímu přelivu rybníka 
a pomníku Jakuba Krčína poblíž myslivny Smítka, kde se na 
rozcestí dáte doprava po cyklotrase č. 1035 do Staré Hlíny. 
Na křižovatce s hlavní silnicí se ve Staré Hlíně napojíte na 
modrou turistickou značku a tím i na trasu naučné stezky 
Okolo Třeboně, která vás kolem rybníka Vítek, přes letovis-
ko U sv. Víta dovede zpět do Třeboně. Cestou navštivte vo-
dárenskou věž podle návrhu architekta Kotěry s unikátní 
expozicí Galerie buddhistického umění a vyhlídkou.

Zastávky NS Okolo Třeboně
Stezku tvoří 22 zastávek s informačními tabulemi. Seznámí 
vás s typickými prvky zdejší krajiny, což jsou rybniční sou- 
stavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně 
společenstev rostlin a živočichů, kteří je obývají. Dozvíte 
se řadu zajímavostí o historickém vývoji oblasti a o způso- 
bech využívání a přetváření krajiny člověkem.
1 Třeboň, rybník Svět – začátek cyklistické stezky
2 Opatovický rybník – rybníky Třeboňska
3 Zlatá stoka – jedinečné středověké vodohospodářské dílo 
4 Spálená borkovna – třeboňská rašeliniště jako archiv in-

formací o minulosti zdejší krajiny
5 Přírodní památka Soví les – značná druhová, věková a 

prostorová diverzita dřevin
6 Myslivna Barbora – vývoj osídlení
7 Na Třeboňské cestě – lesy a lesnatost
8 Rajská cesta – velký komplex lesů zvaných Zámecké polesí 
9 U Pilaře – řeka Lužnice tvoří přirozenou osu Třeboňska 
10 Pod Vizírem – společenstva vodních a bahenních rostlin 
11 Starý Kanclíř – výstavba rybníků a rybníkářství
12 Lutová – venkovská architektura
13 U Travičného – výskyt vzácného dravce orla mořského
14 U Řepů – geologický vývoj oblasti
15 Stříbřec – zemědělství
16 Stříbřecký most – Nová řeka a její poslání
17 Rybník Vyšehrad – ptactvo
18 Stará řeka – národní přírodní rezervace
19 Rybník Vítek – přehrada na řece Lužnici
20 Kouty – místní ekotyp borovice lesní, třeboňská borovice 
21 U Víta – zastávka u kaple sv. Víta
22 Třeboň

Zastávky NS Rožmberk
1 Třeboň - rybník Svět
2 Břilický rybník
3 Rybník Kaňov - Štěpánek Netolický 
4 Zlatá stoka
5 Rybník Rožmberk
6 Výpusť Adolfka
7 Splav
8 Stará Hlína

Občerstvení na trase NS Okolo Třeboně
Majdalena: Hostinec Pod Dubem, tel.: 725 119 601
Hostinec U Pilaře, tel.: 775 125 643
Lutová: Hostinec U Kuželů, sezónní provoz
Stříbřec: Pohostinství Stříbřec, sezónní provoz
U Emy Destinnové, Holičky 22, tel.: 606 894 804 
Stará Hlína: Rožmberská hospůdka, tel.: 774 903 023 
Třeboň: Pergola U sv. Víta, tel.: 384 721 383, sezonní provoz

Občerstvení na trase NS Okolo Třeboně
Rožmberk: kiosek na hrázi rybníka, sezónní provoz
Stará Hlína: Rožmberská hospůdka, tel.: 774 903 023
Třeboň: Pergola U sv. Víta, tel.: 384 721 383, sezonní provoz

NS Okolo Třeboně
Třeboň – Majdalena – Kosky – Lutová – Stříbřec – Stará 
Hlína – Nová Hlína – Třeboň
Naučná cyklistická stezka informuje o historii a vývoji 
třeboňské krajiny, která byla přetvářena člověkem až 
do své současné podoby.
Celková trasa měří 39 km, vede po málo frekventovaných 
silnicích III. třídy, částečně po lesních cestách a hrázích 
rybníků.

NS Rožmberk
Třeboň – Břilice – Přeseka – Rožmberk – Stará Hlína  
– Třeboň
Naučná stezka kolem slavného Rožmberka, největšího 
rybníka ve střední Evropě, vás na 8 zastávkách sezná-
mí s historií vzniku rybničních soustav Třeboňska.
Lehká cyklotrasa o délce 22 km vede po málo frekvento- 
vaných silnicích III. třídy, částečně po lesních cestách a po 
hrázi rybníka Rožmberk.


