
nové hrady / suchdol nad Lužnicí  
/ Nová bystřice / landštejn / slavonice

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO A ČESKÁ KANADA

V   údolí Vltavy ještě chví li zůstaneme. 
Začátek druhé trasy vede z Lipna přes 
Vyšší Brod, kde si můžete prohlédnout 

cisterciácký klášter, do bývalého sídla jedno-
ho z nejvýznamnějších českých šlechtických 
rodů. Prohlídková trasa hradu Rožmberk (foto 
1) vás přenese do doby posledních Rožmberků, 
Viléma a Petra Voka, či slavného rodu Buquoy, 
který držel hrad od roku 1620 až do konce dru-
hé světové války. Když pak po bezmála dvou 
stech schodech vystoupáte na Anglickou věž, 
uvidíte celý areál hradu a okolní romantickou 
krajinu. Stejně jako interiéry hradu je celoročně 
přístupná i Katovna, kde probíhají ukázky stře-
dověké tortury.

Na opačný břeh naší nejdelší řeky se dosta-
nete o pár kilometrů dál po proudu, a na výběr 
máte dvě možnosti: Dobrodruzi mohou vy užít 
panelový brod, který Vltavu protíná v úrovni 
vodáckého tábořiště Nahořany a za normální-
ho stavu vody se na cestovním enduru dá s tro-
chou opatrnosti projet. Suchou nohou pak mů-
žete překonat vodní tok po mostě v Zátoni, což 
představuje jenom krátkou zajížďku. V každém 
případě se s Vltavou na nějaký čas rozlučte. 
Trasa teď totiž zamíří na východ – nejprve velmi 
úzkou lesní spojovačkou (pozor, v protisměru 
můžete potkat auto!) přes Rožmitál na Šumavě 
a Bujanov na státovku č. 3, ze které před Kaplicí 
odbočíte na Malonty a budete pokračovat přes 

2/

3/

1/

Horní Stropnici až do Nových Hradů. Tamní 
stejnojmenný hrad (foto 2) na ostrohu mezi říč-
kou Stropnicí a  Novohradským potokem se 
pyšní mimo jednou z nejhlubších středověkých 
studen. Za pozornost však stojí i některý ze tří 
prohlídkových okruhů, věnovaných historii sa-
motného hradu i okolí. Otevřeno je od dubna do 
října denně mimo pondělí.

Podél hranice s Rakouskem se pak nejprve 
vydáme zapomenutou krajinou Novohradských 
hor a později nížinou třeboňských rybníků do 
Nové Bystřice, kde doporučujeme zastávku 
především milovníkům starých amerických 
aut. Jejich muzeum (foto 3) zřízené v prosto-
rách prvorepublikové textilní továrny je prvním 
a největším svého druhu v Čechách a mapuje 
celou historii od prvních fordek po hippie „va-
ny“ sedmdesátých let, od lidových vozítek po 
luxusní limuzíny. Součástí muzea, otevřeného 
od června do září denně (květen, říjen, listopad 
o víkendech), je neméně stylová kavárna a pro-
dejna unikátních suvenýrů. 

Že už se blížíte k trojmezí Čech, Moravy 
a Rakouska, připomene o několik kilometrů dále 

ATMOSFÉRA MUZEA AMERICKÝCH 
AUT V NOVÉ BYSTŘICI POHLTÍ  
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hrad Landštejn (foto 4), který vybudovali mo-
ravští Přemyslovci na počátku 13. století jako 
opěrný bod tohoto významného geografické-
ho bodu. Koncepce dvou věží propojených pa-
lácem je v Čechách k vidění velmi zřídka a díky 
ní patří Landštejn dokonce mezi nejvýznam-
nější románské památky ve střední Evropě. 
Architektura hradu je velmi strohá a účelová, 
expozice nabízí prostřednictvím archeologic-
kých nálezů především pohled do jeho historie. 
Z horní části vyšší věže se pak můžete poko-
chat výhledem na krajinu České Kanady a po-
znat tak z ptačí perspektivy část třetí trasy.  Od 
května do září je Landštejn otevřen denně mi-
mo pondělí, v říjnu jen o víkendech.

Cí lem této trasy je malebné městečko 
Slavonice (foto 5), které potěší oko nejen řa-
dami renesančních měšťanských domů se ští-
ty bohatě zdobenými psaníčkovými nebo fi-
gurálními sgrafity, které lemují dvě náměstí 
v centru.  Navštívit můžete také systém stře-
dověkých odvodňovacích štol a kanálů, který 
se táhne v hloubce několika metrů pod histo-
rickým jádrem. Chodby ražené ve skále slouži-
ly nejen pro odvodnění suterénu, ale v případě 
ohrožení i jako obranná a záchranná komunika-
ce s přímými vstupy z většiny domů. Coby turi-
sticky atraktivní místo Slavonice samozřejmě 
nabízí spoustu možností k občerstvení i ubyto-
vání. A pokud vám po příjezdu a prohlídce měs-
ta zbude čas a energie, můžete se projít po sto-
pách známého loupežníka Johanna Georga 
Grassela – například do nedaleké Maříže, pro-
slulé malovanou keramikou. Na viděnou zítra! 

OBLAST KOLEM TROJMEZÍ ČECH, 
MORAVY  A RAKOUSKA ZAUJME 
CIVILNÍ I VOJENSKOU HISTORIÍ.
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Parametry trasy
Délka trasy     167 km
Doba jízdy     cca 3 hodiny
Prohlídky atrakcí     cca 6 hodin
Start – cíl     Lipno nad Vltavou – Slavonice
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GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/colatoveza


