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Region, který čeká, až ho objevíte
Krajina mnoha tváří, krajina dobrých vod,
krajina s duší nebo krajina zapomenutých
příběhů. Tyto a řadu dalších charakteristik
slyšíme od návštěvníků území, které se nachází jihozápadně od Českých Budějovic
směrem k česko-rakouské hranici mezi
Českým Krumlovem na západě a Třeboní
na východě. Podobu území do značné míry
určují Novohradské hory a řeka Malše, která poté, co splní svoji roli přirozené zemské
hranice mezi Rakouskem a Českou republikou se společně se svými četnými přítoky
vydává do vnitrozemí, aby se v Českých
Budějovicích spojila s Vltavou.

kde potkat srnku je téměř stejně tak pravděpodobné jako potkat člověka.
Nemůžeme nabídnout velká a hojně
navštěvovaná turistická centra jako je
Třeboň, Český Krumlov, Hluboká nad
Vltavou nebo Lipno. Nenajdete zde velké aquaparky, lanová centra a jiné umělé
adrenalinové atrakce. Jediné, co Vám zde
může zvednout adrenalin v krvi jsou husté
lesy skrývající tajuplné skály nebo výstupy
na vrcholky Novohradských či Slepičích
hor a na rozhledny, kde na Vás čeká odměna v podobě dech beroucích výhledů
na jihočeskou či rakouskou krajinu.

Pohnuté dějiny 20. století způsobily, že
celá část Novohradských hor je velmi řídce obydleným územím, které je však dnes
rájem pro turisty preferujícími aktivní turistiku (pěšky, na kole, na koni) v krajině,

Na své si ale přijdou i obdivovatelé kulturních památek, které se zde nejčastěji
vážou k působení Rožmberků a později
Buquoyů nebo k životu Jana Žižky z Trocnova. Tito návštěvníci by tak rozhodně

Novohradsko

neměli opomenout město Nové Hrady
s hradem, zámkem, klášterem, buqoyskou
hrobkou, město Borovany s klášterem
a s památníkem rodiště Jana Žižky, obec
Bujanov s Muzeem první koněspřežné
železnice a torzem hradu Louzek, město
Kaplice s torzem strážního hradu Pořešín,
město Trhové Sviny, Velešín a obce Římov,
Doudleby či Žumberk.
Turistické noviny, které se Vám právě dostaly do ruky, by Vám mohly pomoci při
výběru zajímavostí, které můžete navštívit,
a zážitků, které v naší turistické oblasti můžete prožít.
Věříme, že se u nás nudit nebudete a že zde
prožijete příjemný a ničím nerušený pobyt.
Za turistickou oblast
Novohradsko-Doudlebsko
Michal Jarolímek
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Nové Hrady a jejich 740 let od první písemné zmínky

TOP AKCE v srpnu

Město Nové Hrady je se svými kulturními památkami, nabídkou ubytovacích kapacit a kulturních
programů atraktivním místem Novohradska, které doporučujeme navštívit. Když se na kupní listině
z roku 1279 u jednoho ze jmen objevil přídomek z Hradů, málo kdo tušil, že za 740 let si bude město
Nové Hrady tuto písemnou zmínku připomínat a slavit.
Než se na tyto oslavy vydáte, nahlédněte do historie třeba při prohlídce státního hradu, v novohradském
muzeu, na Skanzenu „železné opony“, v novohradské kovárně či v Buquoyské hrobce. Objevíte tam zajímavé příběhy lidí, co měnily tvář novohradské krajiny, a události, co daly nový směr zdejšímu životu
a hospodářství.

Slavnosti města
Nové Hrady
s historickým průvodem
po bývalé Vitorazské stezce.
Sobota 31. 8. 2019

Místo, kde se všichni sešli
Strážní hrad nad městem

Novohradské muzeum

Gotický hrad se 14 metry hlubokým příkopem byl
strážním bodem na zemské hranici. Je zdejší dominantou a jeho význam je stvrzen i v názvu města
Nové Hrady. Dozvíte se tam o tom, jak na hradě na
Hradech žily šlechtické rody Rožmberků či Buquoyů a jak hrad chránil obchodní stezku z Čech do
Rakous.
www.hrad-novehrady.cz

Novohradské muzeum je jako malá učebnice dějepisu města, lidí a okolní krajiny. Kdo jej navštíví,
dozví se proč je v Nových Hradech tolik kulturních památek, co je unikátní na zámeckém parku
a v parku Terčino údolí nebo kdo objevil starý hodinový stroj z kostelní věže.
www.kicnovehrady.cz

Novogotická hrobka na místním hřbitově je místem posledního odpočinku šesti členů buquoyského rodu. Na prostranstvím před ní je i pomníček
Rudoarmějců, kamenný pomník obětem II. světové
války a od roku 2018 i pomník vojákům z I. světové války od místního kováře Daniela Černého.
Na hřbitově můžete objevit i hrob posledního novohradského servita, pátera Bonfilia, který pozvedl
místní klášter „ze socialistického popela“.
www.kicnovehrady.cz

Do kovárny za Černým
kovářem

Přelet nad
Novohradskými horami

Na cestě z náměstí k hradu doporučujeme navštívit
dochovanou funkční kovárnu s expozicí o kovářském řemesle. A pokud bude kovář Černý zrovna
u výhně, předvede vám pěkné rány do rozpáleného
železa. Součástí prohlídky je i obytná část s původními kachlovými kamny, které se roztápí při četných řemeslných a svátečních akcí.
www.kovarnanovehrady.cz

V muzeu se můžete na chvíli vznést a bezpečně
přeletět nad Novohradskými horami. Je tu pro vás
plastický model s nejdůležitějšími místy krajiny od
místního horského průvodce Milana Koželuha.
www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

30 let už projde každý
Na Skanzen ochrany státní hranice a železné opony je třeba vyjít 2 kilometry za město směrem do
Rakous. Kde jinde by totiž měl Skanzen být, než na
bývalé „čáře“? Je tam ideální místo na zavzpomínání „hraničního socialistického střežení“ z let 19481989. Vezměte tam i svoje děti!
www.kicnovehrady.cz
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Borovansko

Na borůvky vlakem

zat skvělým zážitkem, pokud navštívíte expozici
„Z Borovan vlakem tam a zpátky“. A jak říkají
reklamy – to musíte mít, tak my bychom řekli, že
tuhle expozici byste fakt měli vidět.
Nejen, že se tam dozvíte o historii Dráhy císaře
Františka Josefa (KFJB) v úseku České Velenice České Budějovice a také o každodenním životě na
železnici, ale důležité je, jak se to dozvíte! Sednete
si do starého vagonu, nahlédnete do kanceláře výpravčího, uslyšíte zvuky železnice, uvidíte model
krajiny s vláčky a poznáte spoustu dalších železničních věcí.
Oblast Borovanska se rozkládá v pomyslném
trojúhelníku mezi Č. Budějovicemi, Třeboňskem
a Novohradskými horami. Název oblasti je odvozen od největšího městečka, kterými jsou Borovany. Dnes si jeho název občas někdo splete s Borůvkovany, ale tomu zasvěcení rozumí.
Pro vysvětlení – v první polovině července se zde
každoročně koná velmi zajímavá a oblíbená slavnost Borůvkobraní. A to jsou borůvky opravdu
všude - kolem pusy, na rukách i na triku a každý je
chce ochutnat. Někdy se tam vypravte, abyste tyto
zdravé plody lesa a atmosféru slavnosti poznali blíž.

Expozice o železnici se nachází v areálu borovanského kláštera, kde je i informační centrum, výstavní prostory, kavárna, knihovna, chráněná dílna Nazaret s půvabným obchůdkem a rozhlehlá zahrada.

Až se nabažíte Borovan, máte na výběr:
Kdo chce ještě trochu historie – Památník Jana
Žižky z Trocnova (to asi tušíte o koho tam jde,
www.mzuemcb.cz) nebo Venkovské muzeum Kojákovice (tam se dozvíte příběhy lidí, jejichž životy v 19. stol. zasáhla „horečka vystěhovalectví“ do
Ameriky, také poučné, www.kojakovice.cz).

IC Borovany, tel.: 387 001 356,
www.borovansko.cz

Do Borovan jsou dobré cesty odkudkoli, třeba
vlakem z Českých Budějovic. Je to kousek a je
to ekologické. Navíc můžete na svou jízdu navá-

Trhovosvinensko

Obejděte Trhové Sviny pěšky
a nebudete litovat

v Čechách. Na úpatí Kraví hory se tyčí jako maják
a ve dne v noci dává o sobě vědět do širokého okolí.
Kostel Nejsvětější Trojice

Jednou za čas stojí vyrazit na nějakou naučnou stezku a nechat se poučit. I když jsou prázdniny… Zout
si na chvíli boty, do batůžku dát chleba se sádlem,
do láhve vodu proti žízni, na hlavu slamák a hlavně
– nespěchat.

Kdo chce udělat radost dětem – Půda plná pohádek na Borovanském mlýně (mimo strašidel i možnost nakrmení, www.borovanskymlyn.cz) nebo
Muzeum loutek v Ledenicích (soukromé muzeum
významného loutkařského rodu Finků, kontakt na
tel.: 606 925 146) nebo zvířátka v ZOO Dvorec
(najdete zde lvy, tygry, levharty a dalších asi 67 druhů zvířat a s nimi různé zážitkové programy,
www.zoodvorec.cz).

Pro poutníky otevřeno 1. 7. - 31. 8. 2019,
úterý-neděle, 10-17 h

Ale vraťme se zpět k Trhovým Svinům a nechme
bosé nohy jít dál po naučné stezce Trhovosvinenska, na které postupně nemineme informační panely o přírodních, kulturních a historických zajímavostech zdejší krajiny. Odměnou na konci cesty
nám bude pořádná „kobyla“! Tedy přesněji dubový
buchar, který při své hmotnosti 300 kilogramů
dokáže kovat až 150 úderů za minutu. Najdete jej
na Buškově hamru a spolu s touto „kobylou“ i celý
vodní hamr – funkční kovárnu na vodní pohon, jedinečnou kolekci nářadí hamerníka a skvělý výklad
průvodců.
A pokud se náhodou v naší republice nepostavil
v poslední době někde nějaký nový vodní hamr, je
ten Buškův jeden ze tří funkčních v naší zemi.

Kostel v Trhových
Svinech
Ještě jedno místo byste neměli opomenout, a tím
je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie ze
13. stol. v Trhových Svinech. Je součástí městské
památkové zóny a původně sloužil i jako obranná
stavba. Dokládá to například opěrná zeď a věž na
jeho západní straně.
Otevírací doba
Po-So, 10-17 h

Jedna taková naučná stezka „na pohodu“ vede
kolem Trhových Svinů, tedy kousek za humny,
má asi 5 kiláků a až ji zvládnete, budete o pěknou
špetku rozumnější a zrelaxovanější. Jmenuje se
Naučná stezka Trhovosvinensko a její začátek je
na Žižkově náměstí a konec u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ti zvídaví si mohou stezku projít
s mobilní aplikací Skryté příběhy www.skrytepribehy.cz/trasa/trhove-sviny-prvni-solo.
Na cestě neminete určitě Kostel Nejsvětější Trojice
postavený počátkem 18. století a ten má od všeho
víc – 3 oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníková okna a celý je obklopen šestibokým ambitem se
třemi věžicemi. Tento poutní kostel je prý jeden
z klenotů českého baroka, tak tomu věřme. Kousek
od něho je ještě trojboká kaplička se studánkou,
o jejíž vodě se říká, že má léčivou moc a poutníkům
po omytí očí zlepší zrak. A to by bylo fajn, protože
by pak poutník mohl dohlédnout na další barokní
skvost ležící několik kilometrů od Trhových Svinů. Tím skvostem je Kostel Panny Marie Tešitelky na Dobré Vodě, k jehož vysvěcení došlo roku
1715. Postupně si kostel získal věhlas jako jedno
z nejvýznamnějších mariánských poutních míst
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Hudební festival

Karel Valdauf
Kostel na Dobré Vodě
Pro poutníky otevřeno každý den až do podvečera

IC Trhové Sviny, tel.. 386 301 488, www.tsviny.cz

23. -25. 8. 2019
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Benešovsko
Obec Benešov nad Černou, která má spíš charakter malého městečka, se pro Vás může stát ideálním místem pro vstup do Novohradských hor
s holemi pro nordic-walking anebo bez nich. Je
to severní vstupní brána do oblasti, kde si můžete
skvěle vyčistit hlavu.

Vydejte se do Novohradských hor

Zdolání Kamence,
nejvyššího vrcholu
Novohradských hor

na vrcholu. Tam zjistíte, kam je z něho vidět a jakou má Kamenec nadmořskou výšku a obohaceni
důležitými informacemi budete pokračovat cestou
zpět do Pohoří.

Obec Pohoří na Šumavě, která před rokem 1989
téměř zanikla, se dnes opět probouzí. Mohou za
to movitější majitelé staro-nových domů na hlavní
„pohořské třídě“ a turistický ruch, který se zatím
drží na „přijatelné uzdě“ a krajina je za to ráda.

Naučná stezka Brána
do Novohradských hor

TOP AKCE v srpnu

Začátek šestikilometrové trasy určené pro pěší turisty je na náměstí v Benešově nad Černou. Stezka
obsahuje 8 zastavení s všeobecným vlastivědným
zaměřením včetně zmínky o Adalbertu Stifterovi či
Josefu Ganglovi, jejichž životy byly s tímto místem
úzce svázány.

Slavnost a koncert
k 10. výročí
spolku Bucherser
Heimatverein
Pohoří na Šumavě, 11. 8. 2019,
od 10 hod.

Trasa na vrchol Kamence začíná v Pohoří po zelené turistické značce. Nastupte na ni u malého
parkoviště na konci obce, kde zanechte svůj automobil. Půjdete asi kilometr směrem k rakouské
vesničce Stadlberg. Před ní se napojíte na modrou
turistickou značku, půjdete podél státní hranice
a pak směrem k historickému rozcestníku Šance,
je to trojmezí mezi Horním a Dolním Rakouskem
a Jihočeským krajem. Až přeskáčete několik mravenišť a minete pobořené zbytky stavení, stanete

Besednicko

S vyčištěnou hlavou se na Pohoří ještě zastavte
u kostela Panny Marie Dobré Rady. Ačkoli se v devadesátých letech minulého století částečně zřítil,
to, co z něho stojí, stojí za to. Obzvlášť, když zde
můžete navštívit některý z příležitostných večerních koncertů. Ta hvězdná obloha nad Vámi bývá
opravdu nekonečná.

IC Benešov nad Černou,
tel.: 727 814 457,
www.benesovnc.cz

Výšlap na Kohouta a Slepici

Nejprve do Soběnova

Pak do Besednice

V horkém létě je ideálním místem pro osvěžení
bezpečný bazén s chlorovanou vodou, dobré přírodní koupaliště nebo nějaká pěkná říčka. Třeba
říčka Černá, co se kroutí, má balvany na přeskakování a místa pro malý piknik. Můžete se vydat
podél ní po naučné stezce „Údolím Černé“, která začíná u přehrady u Soběnova. Mimochodem
Soběnovská přehrada byla dostavěna roku 1925 a je
nejstarší funkční přehradou v jižních Čechách.

Při návštěvě Besednice můžete navštívit statek s čp.
60, kde najdete sbírku koňských postrojů, ohlávek,
chocholů, bičů, nebo besednické muzeum s expozicí o civilní obraně nebo připomínku čestného občana Besednice, plk. V. Smolíka, pilota RAF.

Na 54 km trase se 17krát zastavíte u informačních panelů, však ta zastavení budete určitě potřebovat, a dozvíte se trochu o současnosti i historii
navštíveného místa. Nebojte se nových informací.
Trasa má svoje slepičí logo, tak se ho držte. Vezměte s sebou i dobrou cyklomapu.
Na trase doporučujeme zastavit se trochu déle
v opevněné vesničce Žumberk, kde se dobře najíte a můžete si prohlédnout opravdu pěknou stejnojmennou tvrz a přehradu s tmavou hladinou.

Nebo cyklovýlet
pro zdatné
Trasa Pamětí Slepičích hor vznikla jako nejmladší
sestra tras Pamětí Novohradska a Pamětí Vitorazska. Je nejnáročnější, takže až po ní pojedete, nebudete stíhat myslet na pracovní povinnosti či rodinné trable a budete šlapat, šlapat a šlapat do pedálů
tímto směrem:
Benešov nad Černou – Soběnov – Besednice –
Slavče – Trhové Sviny – Žumberk – Kamenná –
Rychnov u Nových Hradů – Benešov nad Černou

Třeba i do hor Slepičích
Chcete se vydat do Soběnovské vrchoviny nebo do
Slepičích hor? Trochu zbytečná otázka, neboť obojí je totéž. Rozhodně ale druhý název vyvolá úsměv
na tváři mnohem častěji. Tyto hory jsou celkem
„gendrově vyvážené“, neboť jedna hora se jmenuje
Kohout (871 m n.m.) a druhé se říká Slepice
(865 m n.m.), ačkoli oficiálně je to Vysoký kámen.
Slepičí hory jsou vnímány jako podhůří Novohradských hor a za návštěvu rozhodně stojí.
Třeba proto, že se na vrcholu Kohouta nachází trigonometrický bod, který zde byl označen při zemském
vyměřování roku 1857. Údajně je tento bod zeměpisným středem Evropy. A údajně to může být i pravda.
Výchozím místem výpravy je městys Besednice.

Radnice Besednice, tel.: 725 964 476 nebo 602 614 730, www.besednice.cz
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Kaplicko

Krajina psaná Malší

Jihovýchodně od Kaplice, až na zemské hranici, je
prameniště jihočeské řeky Malše. Klikatí se přes
Dolnodvořišťsko, žene se na Kaplici, kolem Velešína se rozšíří, až se z ní stane Římovská přehrada
a pak teče až do Českých Budějovic, kde se spojí
s Vltavou. Kdyby nebylo jí, kdo ví, čím by se budějčáci myli? A co by pili? Možná tak jenom pivo…

Hrady na Malši

No a protože pivovar zde fungoval jen zhruba 100
let, na pivo budete muset popojet někam dál, kde je
trochu rušněji. Třeba do Dolního Dvořiště…

Pěkně se lze před zraky sousedů ztratit na zřícenině Louzku, jehož zakladatelé se nám rovněž ztratili
někde v minulých dobách a jsou tak neznámí. Od
roku 1448 jej vlastnili Rožmberkové, ale moc o něj
nepečovali, však uvidíte. Z hlavní silnice je Louzek
sice „kousek pěšky“, ale to je právě ono…najít
ho…

Středověké hrady na řece Malši jsou navlečeny
jako korálky na niti. Spojovala je stará Zemská
cesta, která vedla v jejich blízkosti z Českých Budějovic až k Dunaji.
Okolí řeky Malše je tím správným místem pro
muže s rytířským srdcem a pro ženy se srdcem romantickým. Stačí se opřít o staré zdi středověkých
hrádků, zřícenin a tvrzí a zapomenout na chvíli na
ústřední topení, mikrovlnku a notebook...

TOP AKCE v srpnu

Kaplické slavnosti
s bohatým kulturním programem

31. 8. 2019

Velešínsko
Pokud se vydáte odkudkoli do Velešína, už na
cestě buďte pozorní a „čtěte“ krajinu. Možná
někde uvidíte pozůstatky koněspřežky. Mohou
to být části náspů, mostky, přepřažní domky či
jiné „terénní nerovnosti“. A pokud byste se chtěli
o slavné koněspřežné dráze České Budějovice –
Linec dozvědět a vidět víc, vydejte se na naučnou
stezku „Koněspřežná železnice v okolí Velešína“
nebo do místního muzea. Najdete tam část velešínské konězpřežky s nákladním povozem se solí
a historický model Velešína v podobě dle katastrální mapy z roku 1893 od Zdeňka Korbely.

Nejvíc známý je hrad Pořešín, ačkoli též ve „zříceném stavu“. To, co z něho ale zbylo, je skvěle
zpřístupněno, můžete se u něho i občerstvit nebo
se podívat do malé, ale hezké muzejní expozice
o tomto půvabném místě nad Malší. O Pořešíně
alespoň víme, že jej založil kolem roku 1270 Bavor
II. ze Strakonic. Asi nejvýznamnější majitel byl
pravděpodobně Markvart I. z Pořešína, hofmistr císařovny Alžběty Pomořanské. Pěknej chlap
a sympaťák, však v muzejíčku uvidíte…
O tom, že na Pořešíně to žije i dnes, se můžete přesvědčit při některé z kulturních akcí, které tu pořádá sdružení Hrady na Malši. A že je zde při nich
fakt neopakovatelná atmosféra už tuší asi každý…
www.hradynamalsi.cz

Tvrz Tichá, ta je opravdu tichá, momentálně nepřístupná. Ideální je k ní přijet od Janovy Vsi na
kole, to je úžasně romantické, a pak tam stačí aspoň
chvíli postát a svou fantazii nechat pracovat… Pokud budete trochu vyprahlí, můžete zavzpomínat
na konec 18. století, kdy byla tvrz pivovarem.

Infocentrum Kaplice, tel.: 380 311 388, www.ikaplice.cz

Za čistotou do lazebny
Římov aneb všechny cesty
vedou do Řím(ov)a

V dolní části náměstí stojí kostel sv. Václava. Dovnitř třeba nemusíte, ale povšimněte si v jeho blízkosti domu čp. 20. Je to dům pozdně gotický, býval
i farou, říká se mu Kantůrkovec a ukrývá 3 zajímavosti. Proč se tomu domu takto říká už asi tušíte, ale
na místě se raději ještě přesvědčte.

Malovaný svět manželů
Šítalových
Je to stálá expozice více než dvě stě obrázků velešínských naivistů zasazených do reálných kulis bytu
manželů Šítalových. Chvíli se těmi obrázky nechte
opájet. Až uvidíte pana Šítala na otomanu, vybavíte
si téměř „cimrmanovskou atmosféru“, až na to, že
tito manželé tak skutečně žili.…

Obec Římov se může návštěvníkům pochlubit ojedinělou památkou svého druhu v naší zemi, kterou
je Křížová cesta s 25 zastaveními v pětikilometrovém okruhu. Jednotlivá zastavení se jmenují například Loučení, Poslední večeře, Stádní brána, Zastavení u pusté vsi, Zastavení u smutné duše.
Letošní červenec a srpen bude poslední možností
touto cestou jít, neboť poté bude cesta dlouhodobě uzavřena z důvodu celkové rekonstrukce.

Uvnitř Kantůrkovce najdete i zrekonstruovanou
unikátní černou kuchyni a na dvorku plně funkční
chlebovou pec. Pokud se tam vypravíte v době nějaké kulturní či řemeslné akce, budete si vychutnávat každé sousto domácího chleba, placky natřené
česnekem a voňavé koláče, až budete mít boule za
ušima. Ony ty zkušené pekařky to tam fakt umí
dobře upéct.
A kdo za tohle všechno může? Úžasná parta lidí,
co si říkají Spolek přátel města Velešína!

Rožmberská lazebna

4

Nová rozhledna u Kaplice
Pro ty, kteří se od břehů Malše chtějí vydat někam
na kopec, doporučujeme Hradišťský vrch (774 m
n.m.) u Kaplice. Na něm je postavena nová rozhledna (30 m vysoká), jejíž půdorys „pentagram“
odkazuje jak na tvar pětilisté růže ve znaku Rožmberského rodu, tak i na keltskou symboliku. Víc se
o tom dozvíte na místě, abyste se měli na co těšit.
Z rozhledny uvidíte za příznivého počasí třeba Novohradské hory, Soběnovskou vrchovinu a Alpy,
vrcholy Plechý či Kleť nebo Budějovickou kotlinu.
Pokud neuvidíte zrovna nic, vybrali jste si holt špatný den a budete sem muset znovu.

Krampusové jsou v Kaplici celý rok! Vezměte své
děti do Galerie Krampus!
Nevíte co je to Krampus? Je to alpská démonická
bytost, mýtická šelma, která se objevuje především
v době Adventu. V Kaplici ji ale můžete vidět celý

Černá kuchyň a chlebová
pec

Pokud se rozhodnete zůstat ve Velešíně, doporučujeme si dát dostatek času na „tři tipy v jednom
domě“.

rok. Stačí navštívit na náměstí zrekonstruované
sklepní prostory bývalého rožmberského pivovaru,
nebát se a nechat se postrašit.

Kdo ještě nikdy nebyl v maloměstské renesanční lazebně, má jedinečnou příležitost ve Velešíně.
Pravda, při jejím slavnostním otevření to bylo fakt
autentické, což uznal i Ivo Šmoldas, když ji „křtil“,
ale nebuďte smutní, i bez těch nahých chlapů v lázni a obsluhujících krásných žen má smysl tam nakouknout.

Informační centrum Velešín, tel.. 725 919 382, www.velesin.cz
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Doudlebsko
Pokud by Přemysl Otakar II. nezaložil České Budějovice, je pravděpodobné, že bychom jezdili do
Doudleb pro razítka krajských úředníků a podávali tam žádosti o finanční podporu na cestovní
ruch. Ne, to se mi z horkého léta nezakalil rozum,
ale jen jsem se zamyslela o Doudlebech.
Z historických pramenů totiž vyplývá, že Doudleby byly v období od 10. století až do založení Českých Budějovic správním střediskem jihu Čech,
ve kterém sídlil tehdejší státní ouředník.

Dnes je Doudlebsko především malebnou krajinou kousek od krajského města, na samém okraji
turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko, tančí
tudy Malše a je zde několik vesniček, o kterých byste mohli vědět něco dřív, než jimi budete projíždět.
Kdysi, kolem roku 800, bylo Doudlebsko oblastí
slovanského osídlení kmene Doudlebů.
Doudleby – zdejší hradiště se rozkládalo na lichoběžníkovém vršku, který obtéká Malše, v místech
dnešního farního kostela, fary a části hřbitova.

Poluška
Zatímco názvy většiny našich dílčích oblastí jsou
odvozeny od měst, které jsou jejich centrem,
a tedy ideálním nástupním místem pro výlety
do jejich nejbližšího okolí, oblast zvaná Poluška vlastně žádné centrální sídlo nemá. Charakter oblasti do značné míry určuje stejnojmenný
přírodní park, který se rozkládá mezi Českým
Krumlovem a Kaplicí.
Jako přírodní park byl zřízen v roce 1999 a stal se
tak nejmenším ze čtyř přírodních parků v okrese Český Krumlov. Jeho dominantou je vrchovina
Polušky s nejvyššími vrcholy Poluškou 919 m. n.
m. a Kraví horou 909 m. n. m. (Neplést si prosím
s Kraví horu v Novohradských horách nad osadou
Hojná Voda).
Území, které začleňujeme pod pojem Poluška, jde
však i za hranice přírodního parku a historicky souvisí s názvem mikroregionu, který sdružoval obce
uvnitř i vně přírodního parku. Do oblasti Polušky
tak zařazujeme obec Omlenice, Bujanov, Rožmitál
na Šumavě, Věžovatá Pláně, Přídolí, Zubčice, Mirkovice, Zvíkov, Netřebice a Střítež.

Přírodní a estetická hodnota tohoto území je dána
rozsáhlým lesním ekosystémem a činností člověka
jen málo pozměněnou okolní krajinou se zbytky
květnatých luk, četnými mezemi a remízky, prameništi několika přítoků Malše a Vltavy, s typickými
společenstvy a biotopy a rovněž s dochovanou tradiční architekturou obytných a hospodářských sta-

Krajina nejstaršího osídlení na jihu Čech

Plav – v blízkém lese bylo objeveno mohylové pohřebiště, které dokládá, že území obce bylo obýváno již v době předhistorické. Stavba dálnice do
tohoto místa pravděpodobně brzo zasáhne.
Doubravice – zdejší osídlení je díky nálezům spojováno s dobou bronzovou a halštatskou.
Vidov – toto území bylo obýváno již v rané době
bronzové, tedy v 19.-16. století před naším letopočtem. Svědčí o tom další mohylové pohřebiště,
které se nachází asi 1 km jižně v tzv. Panském lese.
Dalším důvodem, proč Vidov navštívit, je i naučná
stezka Krajinou proměn zaměřená na krajinu dolního toku Malše.

Takže prosím Vás, až přes most pojedete, vzpomeňte si na tohoto pana Čapka a na lidi z Doudleb. Zaslouží si to.

A ještě tři místa stojí
za povšimnutí
Obce Strážkovice a Střížov – jako důležitá místa
strážící kdysi obchodní stezky. Ve Strážkovicích je
na návsi malá technická památka – kovárna. Dnes
si tam sice můžete koupit spíš něco na svačinu, ale
pokud pojedete odtud až do Komařic, tak tam můžete navštívit skutečnou kovářskou dílnu pana Jaromíra Čížka. Dokonce se u něho konají každý rok
kovářské slavnosti. Za povšimnutí stojí v Komařicích i zámeček, který se postupně probouzí k novému životu.

Na cestách po této oblasti budete přejíždět přes
Malši nejeden most, mostek či lávku. A jeden most
má opravdu zajímavý příběh.

Čapkův most
Tento most v Doudlebech spojuje dvě části obce ležící na březích Malše. Původní dřevěná lávka byla
často ničena povodněmi či ledovými kry při jarním
tání ledu, a tak se místní občané rozhodli, že postaví most nový a lepší. V roce 1905 založili „mostní
spolek“, kterému se podařilo na nový most sehnat
peníze, a tak jej bylo možné postavit. A protože iniciátorem vzniku spolku byl jistý František Miroslav
Čapek, nese most dodnes jeho jméno. Inu, všechno
záleží jenom na lidech, že?

Informační centrum Velešín, tel.. 725 919 382, www.velesin.cz

Schovaný kout naší oblasti
vení vísek a samot šumavského předhůří.
Přes svoji malebnost a přírodní zachovalost patří
Poluška ve srovnání se známějšími oblastmi jihovýchodní Šumavy k turisticky opomíjeným lokalitám.
To sice může některé turisty odrazovat, ale pro jiné
může být tím pravým lákadlem.
Námi doporučované cíle představují jednotlivé
obce, které jsme seřadili do okruhu zvládnutelného jak v rámci jednoho dne, tak i více dnů.

Za výchozí místo můžeme doporučit obec Omlenice, respektive její část zvanou Omlenička. Odtud je
možné pokračovat po cyklotrase 1188 do Bujanova,
kde nás může zdržet návštěva Muzea koněspřežky.

Poté co si vychutnáme rozhledy z vrchu Polušky, je
možné pokračovat do obce Věžovatá Pláně a následně do největšího sídla této oblasti, do městyse
Přídolí. Po prohlídce tohoto městečka, včetně kostela sv. Vavřince, sjedeme po málo frekventované
silnici do obce Chabičovice, odkud je to jen kousek
na Svachovku s minipivovarem Glokner, destilérkou, čokoládovnou a restaurací.
Prostě ideální místo na doplnění energie pro další
úsek, který nás postupně zavede přes osadu Černice do obce Mirkovice a Zubčice. Poslední úsek naší
cesty nás pak zavede do obce Zvíkov a Netřebice,
odkud můžeme po málo frekventovaných cestách
dojet až k vlakovému nádraží Kaplice a zde naší cestu krajinou Polušky ukončit.

Stále po cyklotrase 1188 pak dojedeme do Rožmitálu na Šumavě, kde naopak můžeme navštívit Muzeum telegrafu, telefonu a rádia. Z Rožmitálu nás
čeká jízda po cyklotrase 1200, která nás zavede až
pod samý vrchol Polušky. Na vrcholu lze najít místa, odkud jsou krásné výhledy do okolní i vzdálené
krajiny, včetně rakouských vrcholků Alp.

Infocentrum Kaplice, tel.: 380 311 388, www.ikaplice.cz
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Tipy do Rakouska
Na skok k sousedům aneb
malá rakouská mozaika
Český region Novohradsko-Doudlebsko má za
svého souseda rakouský region Waldviertel. A ani
nemusíte jezdit od hranic daleko a vaše dovolená
bude obohacena o další zážitky, setkání a procvičení německého jazyka. Tedy, jak kde. Někde totiž najdete i české průvodce nebo česky psané informace. Tady je naše nabídka s osobním doporučením
a vlastní zkušeností.

Zábavné poučení
pro všechny generace
SONNENWELT - SLUNEČNÍ SVĚT v GroßschÖnau
Tato expozice je opravdu fantasticky energetická!
Dozvíte se v ní, jak je to s energií a s člověkem, co
všechno má lidstvo za sebou a co pravděpodobně před sebou ohledně využívání různé energie,
o vztazích člověka k přírodě. Tohle všechno dostanete „naservírováno“ velmi zajímavým interaktivním způsobem, že se vám bude o sluneční energii
i zdát!
Informace i v českém jazyce,
www.sonnenwelt.at

Za našimi sousedy

GREEN BELT CENTER – Centrum Zeleného
pásu Evropy ve Windhaagu bei Freistadt
Tato expozice vypráví o kdysi uzavřené zóně mezi
Východem a Západem, o zóně, kam se do roku 1989
nemohlo běžně jít a jak toto ovlivnilo zdejší krajinu,
floru a faunu a také lidi. Velmi zajímavě je v expozici
i připomenutí událostí a režimu na česko-rakouské
hranici. Dejte šanci větším dětem, ať se o tom dozví!
Až celou expozici projdete, včetně malé vyhlídky,
můžete si zde koupit i nějaké suvenýry či výbornou
kávu. Informace i v českém jazyce,
www.greenbeltcenter.eu

BÄRENWALD – Medvědí les v Arbesbachu
Asi většina z vás navštívila někdy cirkusové představení, kde se cvičená zvířátka „předvádí“, aby
nás pobavila. Chtěli byste být takovým zvířátkem?
Možná, že i takovou otázku si položili lidé z nadace „VIER PFOTEN“, a proto vybudovali pro bývalé
cirkusové a v klecích držené medvědy Medvědí les.
Je to pěkné místo na medvědí dožití s citlivým přístupem, pro děti jsou zde různé zábavné prvky a já
věřím, že se zde s medvědy budete dobře cítit i vy.
Informace i v českém jazyce,
www.baerenwald.at/cz

s průvodcem a audiokomentářem. Pro město Nové
Hrady má tento klášter zvláštní „důležitost“, neboť
je zde uložena listina, na které je zaznamenána první písemná zmínka o městě z roku 1279.
www.stift-zwettl.at

Pro ty z Vás, kteří mají rádi kavárny, cukrárny,
předzahrádky a lenošení v městském prostředí,
doporučujeme návštěvu tří měst, ve kterých vás
historie přepadne na každém rohu.

Weitra – mimo posezení u kávy na náměstí můžete navštívit i zámek, který je dodnes majetkem
rodu Fürstenbergů. Najdete zde zámecké divadlo
a muzeum, muzeum pivovarnictví, stálou výstavu o Železné oponě či vyhlídkovou věž. Město se
právem pyšní titulem nejstaršího pivovarnického
města v Rakousku.
www.weitra.at

Freistadt - mimo posezení u kávy na náměstí můžete obdivovat i středověké opevnění s mohutnými věžemi až 50 m vysoké nebo nakouknout do Zámeckého muzea, kde se nachází například největší
sbírka maleb na skle v Rakousku s více než 500
exponáty. A letos je tam dokonce i výstava fotografií
o naší destinaci Novohradsko-Doudlebsko.
www.museum-freistadt.at

Zwettl – mimo posezení u kávy na náměstí můžete popojet ke klášteru. Románsko-gotický klášterní areál s barokními přístavbami si můžete projít

Novohradsko-Doudlebsko na kole
do Novohradských hor a zase zpět. Není to trasa
nejkratší, není ani nejrychlejší a faktem je, že není
ani tak úplně nejlehčí. Trasa měří 170 km a zcela
záměrně se vyhýbá největším centrům oblasti, tj.
Trhovým Svinům, Borovanům, Novým Hradům
a Kaplici. Zato Vás zavede do řady kouzelných
malých vesniček a osad skrytých stranou od hlavních silnic. A aby jste se mohli dozvědět o těchto
osadách více, instalovali jsme do nich jednoduché
informační panely.
Křemže

Každý cykloturista jistě potvrdí, že nejlepší poznávání nějakého území je z cyklistického sedla. Důležité ale je, aby k tomu cyklopoznávání existovaly v terénu vhodné podmínky, tj. především trasy
s přehledným orientačním značením, s kvalitním
povrchem a s minimem úseků, kde je souběh s automobilovou dopravou.
Turistická oblast Novohradsko-Doudlebsko je protkána hustou sítí cyklotras, z nich většina splňuje
výše uvedené podmínky. Kromě klasických cyklotras značených pomocí standardního cykloturistického značení Klubu českých turistů zde byly
v minulosti vyznačeny i tři cykloturistické naučné okruhy se zaměřením na poznávání historie
(Pamětí Novohradska, Pamětí Slepičích hor a Pamětí Vitorazska). Územím prochází i dálková cyklotrasa značená jako Eurovelo 13, jinak také zvaná
jako cyklotrasa Želené opony, specifické cykloturistické okruhy lze najít kolem Borovan (Na kole
okolo Borovan) nebo kolem Trhových Svinů.

Trasa je značená specifickými orientačními značkami a protože jsme chtěli turistům nabídnout více
informací, vydali jsme i tištěného průvodce, který
Vás trasou provede a poskytne Vám i informace, jak
lze celou trasu rozdělit do jednotlivých etap. Nikdo
z nás totiž nechce, aby se návštěvníci naší oblasti
příliš unavili. Naopak bychom byli rádi, aby si každý cykloturista mohl trasu vychutnat a objevit dosud skrytá zákoutí Novohradska a Doudlebska.
A pro ty z Vás, kteří rádi absolvujete cykloturistické
akce, máme pro Vás pozvání na sobotu 31. 8. 2019,
Český
kdy bude z Borovan startovat poznávací
cykloturistický výlet zaměřený na historii našíKrumlov
turistické
oblasti. Výlet bude končit v Nových Hradech, které
v tento den ožijí oslavami 740 let od první písemné
zmínky o tomto historickém městě. Více informací
najdete na plakátu a na
www.novohradsko-doudlebsko.cz
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Ves

Zborov

Ledenice

1
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Záluží
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Vyhlídky

Dobrá Voda
Paseky
Hojná Voda
Staré Hutě
Mlýnský Vrch

5
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Pohorská Ves
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Tichá
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Velký
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Horní
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Dluhoště

Žumberk
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Meziříčí

Rožmberk
nad Vltavou

Trhové
Sviny

Březí

Nesměň Slavče
Dobrkovská Lhotka

Dolní
Dvořiště

Jílovice

Rankov
Nežetice

Římov

Velešín

Borovany

Ostrolský
Újezd
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Desky

Pro všechny vyznavače cykloturistiky jsme pro letošní rok připravili jednu cykloturistickou trasu
navíc. Jde o trasu, která vede z Českých Budějovic

6

České Budějovice

Žofín

AUT

Leopoldov

informační panely v obcích

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO, z.s., www.novohradsko-doudlebsko.cz, tel. 602 468 377, 776 296 285
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TURISTICK É N O VI N Y N O VO H R A D S K A - D O UD L E B S K A

Půjčovny, rozhledny, služby
Jen se tak trochu
rozhlédnout. Odkud?
Přece z našich rozhleden

Jen si tak trochu zaplavat.
Kde? No přece na našich
venkovních plovárnách

Rozhledna na Kraví hoře u Horní
Stropnice

Koupaliště Lazna v Borovanech

Možná, že ještě před 30 lety shlíželi z Kraví hory
(953 m.n.m.) pohraničníci chránící Rakušany před
Čechy toužící po svobodě. Dnes je z bývalé vojenské hlásky telekomunikační věž s vyhlídkovou
plošinou, která je celoročně a zdarma otevřena
pro širokou veřejnost. Tedy především pro ty, kteří zvládnou vystoupat po 130 ocelových točitých
schodech do výšky 24 metrů. Odměnou jim bude
výhled nejen do Čech, ale i na druhou stranu hranice.
GPS: 48.730891N, 14.719871E

Oblíbené přírodní koupaliště Lazna je současně
i velmi originální, a to díky biologickému způsobu
udržování čisté vody. Ten je zajištěn bez chemické
úpravy a probíhá ve filtračních lagunách působením vodních rostlin a přírodních ekosystémů.

Plovárna Horní Stropnice

Plovárna Horní Stropnice se nachází v malebném
prostředí Novohradských hor. Součástí areálu je
bazén o rozměrech 55x30 m a o maximální hloubce
215 cm. Na něj pak navazuje oddělený dětský bazén
s hloubkou maximálně 120 cm. V areálu je rovněž
restaurace s letní zahrádkou. Samozřejmostí jsou
sprchy a WC pro hosty. Dále je možno v areálu stanovat za přijatelné ceny.
Více informací najdete na: http://www.plovarna-hs.cz/o-nas/
A pozor! Vstupné se zde neplatí.
Koupaliště Kaplice

Rozhledna Slabošovka u Besednice
120 schodů vedoucích na 24 m vysokou vyhlídkovou plošinu. To jsou základní parametry rozhledny
na vrchu Slabošovka (624 m.n.m.) u Besednice. Slabošovka sice nemá tak bohatou historii jako „sestra“ na Kraví hoře, ale pokud jde o výhledy, tak je
vyrovnaným konkurentem. Telekomunikační věž
s vyhlídkovou plošinou je po celý rok volně přístupná. Z obce Besednice můžete na rozhlednu dojít asi
kilometr dlouhou cestou, která je značená zelenou
turistickou značkou.
GPS: 48.7904161N, 14.5384097E

Koupaliště nabízí:
»» koupání bez chlóru, vhodné pro alergiky
»» vodní herní prvky pro děti (skluzavka, houpačka, vodní hřib), skokanský můstek
»» molo včetně zdvihacího zařízení pro invalidy
»» dětské hřiště (houpačky, lanovka, skluzavka),
ale i hřiště na plážový volejbal
»» šatny (přebalovací pult, bezpečnostní schránky),
sprcha s teplou vodou
»» občerstvení s posezením na terase
»» možnost půjčení lehátek, slunečníků, badmintonu, míče a sítě na plážový volejbal
»» připojení na wifi, webkamera
Celodenní vstupné je ve všední dny 50,- Kč a o víkendech 60,- Kč. Děti do 7 let mají vstup v doprovodu dospělé osoby zdarma a mládež do 15 let platí
za celodenní pobyt 30,- Kč.
Aktuální informace o provozu, cenách a službách
najdete na www.borovansko.cz
Plovárna Velešín
V letních horkých dnech může být příjemné využít
služeb veřejného venkovního koupaliště „Na Skalkách“ a osvěžit se ve víceúčelovém bazénu.

Koupaliště Kaplice nabízí návštěvníkům sportovní
vyžití, bazének pro nejmenší, větší bazén pro školáky se skluzavkou a pro dospělé 200 m dlouhý velký
bazén.
Vstupné je 50 Kč a děti 30 Kč.
Více informací najdete na www.ikaplice.cz nebo
na telefonu 380 311 388

Jen si tak trochu zašlapat.
Jak? Na elektrokolech,
koloběžkách a dvojkolech
z našich půjčoven
Elektrokola
Včasná reakce našich měst a jejich informačních
center zajistila připravenost na současný boom
elektromobility. Tedy alespoň té cyklistické.
Díky tomu je tak dnes možné si v Borovanech,
Trhových Svinech, Nových Hradech a v Kaplici vypůjčit elektrokolo a za velmi výhodných podmínek
se s ním bez námahy projíždět v kopcích turistické
oblasti Novohradsko – Doudlebsko. A že těch kopců zde máme dost a dost.

»» vzhledem k zájmu o půjčování ze strany turistů
doporučujeme všem zájemcům předem si zapůjčení elektrokola objednat
»» každá půjčovna má připraveny doporučené trasy, ke kterým můžete obdržet informační letáček
s jejich popisem a zákresem na mapě.
Doby, kdy je možné si kolo vyzvednout se mírně liší
v závislosti na provozní době jednotlivých informačních center nebo osob, které půjčování zajišťují.
Stejně tak se jednotlivé půjčovny liší i v některých
dalších detailech a podmínkách rezervace.
Další nabídka
Avšak nejen elektrokola, ale i jiné, trochu netradiční dopravní prostředky, si lze v turistické oblasti
Novohradsko-Doudlebsko zapůjčit.
Tak například dvojkola si lze zapůjčit v Jílovicích.
Bližší informace lze získat na adrese www.dvojkola.
cz nebo tel: 777 056 134; 739 673 627, popřípadě na
e-mailu kontakt@dvojkola.cz
V Nových Hradech si pak kromě elektrokol můžete
zapůjčit i koloběžky nebo hole na Nordic Walking.
Pro podrobnější informace a rezervaci můžete použít i tento kontakt: tel. 776 850 854 nebo e-mail
brychtova.lenka@post.cz

Jen se tak trochu napít.
Kde? No přece v našich
minipivovarech.
Pivovar Jílovice
K výrobě piva se zde používá velmi kvalitní voda
z Novohradského podhůří, český slad a chmelový
granulát z českého chmele. V současné době je pivovar schopen vyrobit za rok cca 850 hl piva.
Prodej piva v obalech probíhá přímo v prodejním
okénku pivovaru Jílovice po celý rok.
www.pivovarjilovice.cz
Pivovar Zevlův mlýn
Pivo je zde založeno na poctivém vaření z kvalitního českého i zahraničního chmele, sladu a novohradské vody.
Pivo je možné zakoupit přímo na mlýně. Ochutnávka je možná v kiosku, který je součástí mlýna.
www.zevluvmlyn.cz

Pivovar Žumberk
Rozhledna na Hradišťském vrchu
u Kaplice
Nejmladší z trojlístku rozhleden v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko vyrostla na Hradišťském vrchu (774 m.n.m.) v roce 2018. Slavnostně
byla otevřena v březnu 2019, kdy dřevěné točité
schody vedoucí do výšky téměř 30 metrů mohly
přivítat první návštěvníky. Rozhledna je zajímavá
nejen svými výhledy (Šumava, Alpy), ale rovněž
i svojí architekturou, která hravě překonává strohý
styl telekomunikačních věží na Kraví hoře a vrchu
Slabošovka.
GPS: 48.7398547N, 14.5401522E
Vyhlídková plošina na vrchu Mandlstein
v Rakousku
Kopec Mandlstein se tyčí na samé česko-rakouské
hranici do výše 874 m.n.m. Na jeho vrcholu dnes
můžeme vstoupit na vyhlídkovou plošinu a třeba
i s pomocí zde instalovaného dalekohledu se rozhlédnout do jižních Čech. Mandlstein byl a dosud
stále je místem setkávání německy mluvících obyvatel, kteří museli po roce 1945 opustit své domovy.
I to je důvod proč je na vrcholu umístěn památník
s kapličkou.
GPS: 48.7327333N, 14.8088553E

Areál koupaliště zahrnuje:
»» víceúčelový bazén s dětskou částí o ploše 250 m2
»» vodní hříbek, vodní dělo, vodní chrlič a skluzavku Trio Slide
»» beach volejbalové hřiště, dětské hřiště, venkovní
stoly pro stolní tenis, ruské kuželky
»» hygienická a sociální zařízení, lokální převlékárny
»» občerstvení s bufetem
»» parkoviště osobních vozidel
Celodenní vstupné pro dospělé je 60,- Kč. Děti do
4 let a invalidé mají vstup zdarma a mládež mezi
4 až 18 let si musí připravit 50,- Kč za celodenní
vstupné. Koupaliště má však i zvýhodněné ceny pro
rodiny s dětmi nebo pro vícečetné skupiny.
Více informací o cenách a poskytovaných službách najdete na www.kicvelesin.cz

Kola v našich půjčovnách mají při plném nabití baterie dojezd až 120 kilometrů, takže stačí šlápnout
do pedálů a motor se postará o ostatní.
Rádi bychom, aby naše elektrokola podpořily turistiku osob 55+, a proto jsme pro ně připravili výhodné cenové podmínky.
Senior (55+) a ZTP: 200 Kč/ den
Ostatní: 300 Kč/ den
Základní podmínky, s kterými se setkáte na každém z výše uvedených míst:
»» zapůjčení probíhá na základě předložení osobního dokladu, sepsání Smlouvy o výpůjčce a zaplacení vratné kauce. V jednotlivých půjčovnách
se mírně liší a pohybuje se od 1000 do 1500 za
kolo
»» elektrokola se půjčují pouze na celé dny
»» součástí zapůjčeného elektrokola je plně nabitá
baterie, GPS a zámek
»» celá vaše trasa bude zaznamenána na GPS
– trasu si vyžádejte od obsluhy na e-mail a budete mít vzpomínku na projížďku

Minipivovar Žumberk najdete od roku 2011 ve stejnojmenné obci Žumberk u Nových Hradů. K výrobě
piva se používají jen ty nejkvalitnější suroviny – hanácké slady, žatecký hlávkový chmel a varní voda
z pramenů, které se nacházejí za poutním chrámem
Panny Marie na Dobré Vodě u Nových Hradů.
Ochutnat pivo pak můžete v Penzionu Marie
v Žumberku.
Pivovar Glokner na Svachovce
Pojmenování Glokner je odvozeno od zvonice, ve
které visí zvon se stejným názvem. Technologickou
zajímavostí je přívod piva přímo do výčepu. Délka
celého pivovodu je zhruba 50 metrů.
Ochutnat pivo můžete přímo v hostinci Glokál ve
Svachově Lhotce. Zde si můžete objednat i komentovanou prohlídku pivovaru s ochutnávkou.
www.svachovka.cz
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NOVOHRADSKÉ HORY
VEŘEJNOU DOPRAVOU

Nové turistické spojení 9. 6. - 29. 9. 2019
JÍZDNÍ ŘÁD

JÍZDNÍ ŘÁD

Kaplice nádraží - Nové Hrady
Příjezd vlaku ze směru České Budějovice

NOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJE
 Linka umožňuje spojení nejkrásnějších míst
Novohradských hor.

Nové Hrady - Kaplice nádraží

8:38**

14:36

Nové Hrady, žel. st.

...

17:15

Střítež, Kaplice-nádraží, žel. st.

8:45

14:45

Nové Hrady, Byňov

...

17:17

Kaplice, Pořešín, II

8:50

14:50

Nové Hrady, Štiptoň

...

Kaplice, Pořešinec

8:53

14:53

Nové Hrady, aut. nádr. příjezd

...

17:25

Kaplice, Žďár

8:55

14:55

Nové Hrady, aut. nádr. odjezd

...

17:27*

Kaplice, aut. nádr.

9:05

15:05*

Nové Hrady, Údolí

...

17:31

Kaplice, Blansko

9:10

15:10

Horní Stropnice, Světví

...

17:34

Kaplice, Hradiště

9:13

15:13

Horní Stropnice

10:17*

17:40

Benešov n. Černou, Ličov

9:17

15:17

Horní Stropnice, Dobrá Voda

10:22

17:45

Benešov n. Černou, Dluhoště, samoty

9:19

15:19

Horní Stropnice, Hojná Voda

10:26

17:49

Benešov n. Černou

9:25

15:25

Horní Stropnice, Staré Hutě

10:30

Benešov n. Černou, pila

9:28

15:28

Benešov n. Černou, Černé Údolí

10:37

18:00

Benešov n. Černou, Černé Údolí

9:34

15:34

Pohorská Ves

10:45

18:08*

17:20

17:53

Pohorská Ves

9:42*

15:42

Benešov n. Černou, Černé Údolí

10:50

18:13

 Návaznost na vlakové spoje.

Benešov n. Černou, Černé Údolí

9:50

15:50

Benešov n. Černou, pila

10:55

18:18

 Turistické spoje v červnu a září v provozu
o víkendech a státních svátcích, červenec
a srpen denně.

Horní Stropnice, Staré Hutě

9:57

15:57

Benešov n. Černou

11:00

18:23

Horní Stropnice, Hojná Voda

10:00

16:00

Benešov n. Černou, Dluhoště, samoty

11:04

18:27

Horní Stropnice, Dobrá Voda

10:03

16:03

Benešov n. Černou, Ličov

11:06

18:29

Horní Stropnice

10:10*

16:10*

Kaplice, Hradiště

11:09

18:32

Horní Stropnice, Světví

...

16:14

Kaplice, Blansko

11:15

18:38

Nové Hrady, Údolí

...

16:18

Kaplice, aut. nádr.

11:20*

18:45

 Celodenní cestování po Jihočeském kraji
s jednou jízdenkou.

Nové Hrady, aut. nádr. příjezd

...

16:25*

Kaplice, Žďár

11:28

18:53

 Cena o víkendu a svátcích jen 250 Kč pro
celou rodinu.

Nové Hrady, aut. nádr. odjezd

...

16:55

Kaplice, Pořešinec

11:30

Nové Hrady, Štiptoň

...

16:59

Kaplice, Pořešín,II

11:33

18:58

 Využití ve vybraných vlacích, autobusech a MHD.*

Nové Hrady, Byňov

...

17:01

Střítež, Kaplice-nádraží, žel. st.

11:40*

19:05*

 Možnost zvýhodněných vstupů na vybraných
turistických atrakcích.*

Nové Hrady, žel. st.

...

17:05*

Odjezd vlaku ve směru České Budějovice

12:09

19:24

 Cyklovlek s kapacitou 20 jízdních kol.

JIHOČESKÁ KRAJSKÁ JÍZDENKA

** Doporučujeme zajistit si rezervaci pro jízdní kolo ve vlaku ČD, Ex 1541 v 8:08 hod.
z Českých Budějovic předem

18:55

* Ve vybraných zastávkách je možné přestoupit na další směry.
Ověřte si vaše spojení na idos.cz

* Více na www.jihoceskajizdenka.cz

sobota

Destinační spolek Novohradsko-Doudlebsko
a Nadace Jihočeské cyklostezky Vás zvou na
cyklovýlet s průvodcem prošpikovaný zajímavými
místy na trase

31. 8. 2019

NA KOLE PO STOPÁCH
NOVOHRADSKÉ
HISTORIE

Borovany (zámek, augustyánský klášter,
historické expozice)

Ostrolský Újezd (zrestaurovaná
renesanční tvrz)

Borovany
Harmonogram akce

Ostrolovský
Újezd
Rankov

CELKEM
NAJETO

39

km

Nežetice
Buškův hamr

UJETÉ KM
OD ZAČÁTKU

ČAS

MÍSTO A PROGRAM

9:30

BOROVANY
Sraz u kašny v kostelním nádvoří, uvítání, seznámení
s programem – zahájení akce. Prohlídka nově
otevřené expozice „Z Borovan vlakem tam a zpátky“.

10:15

Odjezd směr OSTROLOVSKÝ ÚJEZD, RANKOV,
NEŽETICE

11:00

BUŠKŮV HAMR
Prohlídka expozice o hamernictví + možnost
občerstvení v bufetu

13 km

12:15

Poutní kostel NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Prohlídka kostela

16 km

13:15

ŽUMBERK
Prohlídka tvrze s expozicí lidového malovaného
nábytku + možnost oběda v místní restauraci
Odjezd směr BOŽEJOV,HUMENICE

23 km

15:00

NOVÉ HRADY
Slavnosti k 740. výročí první písemné zmínky
o městě - ukončení akce

39 km

U Svaté Trojice

BERGFRIED

U Svaté Trojice (poutní kostel s kaplí)

COVERROCK AUSTRIA

Žumberk (panské sídlo s expozicí
malovaného nábytku)

Nové Hrady

Žumberk

Doporučený typ kola:
Trekové, Horské

Buškův Hamr (unikátní funkční kovárna
s největším bucharem v republice)

Božejov
Cuknštejn

Cuknštejn (pozdně gotická tvrz
z konce 15. stol.)

Svébohy
Humenice

Světví
Mýtiny

Jak s dopravou s kolem na start akce?
DOPRAVA z Č. BUDĚJOVIC do BOROVAN:
odj. 8:09
Os 2155
České Budějovice
příj. 8:28
Borovany
DOPRAVA z NOVÝCH HRADŮ do BOROVAN:
odj. 9:14
Os 2156
Nové Hrady
příj. 9:29
Borovany

Vstupné

Borovany - bez vstupného
Buškův Hamr - 60,- Kč/30 Kč
Poutní kostel Svatá Trojice - bez vstupného
Tvrz Žumberk - 70,- Kč/40,- Kč

A jak s dopravou s kolem z cíle akce?
DOPRAVA z NOVÝCH HRADŮ do BOROVAN a Č. BUDĚJOVIC:
odj. 15:14
Os 2162
Nové Hrady
příj. 15:50
České Budějovice
odj. 17:14
Os 2166
Nové Hrady
příj. 17:50
České Budějovice
Autobusové spojení s přepravou bicyklu mezi Č. Budějovicemi a N. Hrady
naleznete na: https://www.cyklotrans.cz/pravidelne-linky/novohradska-linka/

Nové Hrady (hrad, zámek, klášter,
radnice, kovárna)

Organizace a kontakt:
NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO, z.s.
http://www.novohradsko-doudlebsko.cz
info@novohradsko-doudlebsko.cz
FACEBOOK: @novohradskodoudlebsko
INSTAGRAM: @novohradskodoudlebsko
TWITTER: @novohradsko
tel. 602 468 377, 776 296 285

38. Setkání heligonkářů
dne 28. září 2019

Krajinný park
Terčino údolí
u Nových Hradů
Srpen – listopad 2019

Program:
10:00 Kladenští heligonkáři
12:00 Pietní akt na hřbitově
13:00 Přehlídka heligonkářů
v restauraci U Martínka

Probíhá postupná oprava mostků
přes říčku Stropnici. Některé cesty
jsou hůře schůdné nebo řešeny
náhradní trasou.

Rezervace vstupenek do 25. září 2019 na tel:602 614 730.
Vážení návštěvníci oblasti Novohradka-Doudlebska,
přejeme Vám pěkné letošní putování, poznávání
a odpočinek v našem kraji. Děkujeme, že jste si ho užili
s láskou a ohleduplností a že jej v bezvadném stavu
předáte dalším návštěvníkům na příští rok. Všechny Vás
zdraví zaměstnanci Destinace Novohradska-Doudlebska,
zaměstnanci informačních center a patrioti zdejšího kraje.
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