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Cyklovýlet č. 6  
 
 
 České Budějovice –Dvořiště – Lomnice – Rožmberk – Třeboň – Č.B. 
 
 
 
Trasa : 
 
Č.B. – pravý břeh Vltavy – Hrdějovice – Borek – Dvořiště – Lomnice – Rožmberk – Stará Hlína – 
Třeboň – rybník Svět – Zvíkov – Kaliště – Dobrá Voda – Č.B. 
 
 
 
Popis trasy: 
 
 

-    od ZŚ Dukelská ul. vyjíždíme podél řeky Malše k plovárně 
-    od Sokolského ostrova až k mostu pro chodce přes Vltavu 
- po cyklotrase č.122 pokračujeme do Hrdějovic, železniční přejezd 
- z  Hrdějovic jedeme na Borek (přejezd hlavní silnice) 
- cyklostezkou č.122 dojedeme do Kolného a potom k rybníku Dvořiště 
- pokračujeme přes Smržov do Lomnice nad Lužnicí 
- podél řeky Lužnice se dostaneme do vesnice Lužnice a k rybníku Rožmberk 
- cyklotrasa č.1034 nás dovede do Břilice a odtud do Třeboně 

 
 

- druhý den po prohlídce Třeboně pokračujeme kolem rybníka Svět (směrem na lázně) 
- u Spolského Mlýnu jedeme lesní cestou V rájích na silnici do Ledenic 
- z Ledenic nás cyklostezka č. 1120 dovede do Zborova 
- nadále po trase č.1120 jedeme do Starých Hodějovic 
- přes Nové Hodějovice a Mladé se dostaneme k řece Malše 
- podél řeky dojedeme až ke škole 

 
 
 
 
Počet km:  95 (55, 40) 
 
 
Obtížnost trasy: 
 
Většina trasy vede Třeboňskou pánví, pro cyklisty nejideálnější krajinou. Rovina, hodně cyklostezek, 
krásná příroda. Trasa je rozložena do dvou dnů, aby byla možnost si všechny památky dobře 
prohlédnout, zastavit se u rybníků, popřípadě se i vykoupat. Trasa prvního dne je z velké části vedena 
po klidných cyklostezkách. Druhý den jsou již cyklostezky frekventovanější. 
Počet km, rovinatý kraj, klidné cyklostezky, památky, to vše činí z výletu krásný zážitek. 
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Významné památky: 
 
 
Rybníky – Rožmberk je největší rybník v Čechách, má rozlohu 489 ha 

- Dvořiště je s rozlohou 337 ha na 4. místě 
- Svět má rozlohu 201 ha 
- Opatovický rybník 161 ha 

 
Lomnice nad Lužnicí leží v rybničnaté krajině. Nejstarší zmínka o městě je z 13. století. Dva kostely, 
gotický kostel sv. Václava z r.1359 a barokní kostel sv. Jana Křtitele. V blízkosti města je reservace 
Velký a Malý Tisý. 
 
Třeboň je významné historické město. Počátky sahají do poloviny 12. století. Město je spjato s rodem 
Vítkovců. Největšího rozmachu dosáhlo za vlády bratří Viléma a Petra Voka. Ti do čela 
rožmberského podnikání postavili Jakuba Krčína z Jelčan. Jeho reformy zasáhly i široké okolí. 
K nejdůležitějším památkám patří radnice, zámek, pivovar, Mariánský sloup, brány ve městě, 
Schwarzenberská hrobka. V současné době je město vyhledávanými lázněmi, je centrem chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko.  
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 km n.v. významná 

místa 
nebezpečí zastávky, 

občerstvení 
škola 0 381  chodci, 

cyklisti 
 

slepé rameno 
Malše 

0,5  biskupská 
zahrada, 
městské 
hradby 

  

pravý břeh 
Vltavy 

3,5  Tragrův dvůr, 
čistička vody 
ptactvo 

 svačina, 
odpočinek 

trasa č.122 9,5 420 Hrdějovice železniční 
přejezd, 
frekventovaná 
silnice 

obchod 

trasa č.122 18,5 490 Kolný táhlé stoupání obchod,  
trasa č.122 28,0 440 rybník 

Dvořiště 
rovina, někde 
písek 

občerstvení, 
koupání 

odbočka na 
Lomnici 

34,0 440 - 420  kostel frekventovaná 
silnice 

obchod, 
restaurace, 
prohlídka 

trasa na 
Novosedly, 
Lužnici a 
Rožmberk 

42,0 400 - 420 řeka Lužnice, 
rybník 
Dvořiště 

 svačina, 
odpočinek, 
koupání 

trasa  č.1034 
Třeboň 

52,0 400 - 420 Třeboň větší 
frekvence 

památky , 
rybníky 
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 km n.v. významná 

místa 
nebezpečí zastávky, 

občerstvení 
Třeboň 0 400 - 430 lázně Aurora chodci, cyklisti restaurace 
podél rybníka 
Svět 

3,5 420 naučná 
stezka, 
rašelina 

polní cesta  

lesní cesta 6,5 460 dub Zlatník táhlé stoupání  
silnice na 
Ledenice 

15,0 450 - 430 město 
nábytku 

 větší frekvence aut obchody a 
restaurace 

odbočka trasa 
č.1120  
Zborov 

19,5 410 – 430   obchod, 
restaurace,  

Hůrka 22,0 540 vyhlídka stoupání  
Staré 
Hodějovice 

24,0 490,0 kostel, náves klesání, větří frekvence  restaurace, 
obchod 

Mladé 28,0 420,0  frekventovaná silnice obchod, 
restaurace 

podél Malše 32,0 410 - 380    
 
 
 
 
560          
530          
500          
470          
440          
410          
380          
        Třeboň    Svět     V rájích  křižovatka  Ledenice  Zborov   Hůrka    S.Hodějovice... Mladé    škola  

 
 
 

Významná místa  
 
Ledenice – kostel sv.Vavřince, město nábytku, soukromé firmy 
Trocnov – rodiště J.Žižky z Trocnova, původně dva zemanské dvorce,je zde možné projít značený 
okruh, navštívit památník a muzeum
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