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Turistická oblast Novohradsko ‑Doudlebsko
Místo, kde je voda dobrá, krajina mnoha tváří nebo krajina zapomenutých příběhů. I tak lze charakterizo-
vat území formované Novohradskými horami a řekou Malše. Pohnuté dějiny 20. století způsobily, že No-
vohradské hory se svými hlubokými lesy a divokými vodami jsou řídce obydleným územím. Prostě ráj pro 
milovníky aktivní turistiky v krajině, kde potkat srnku je téměř stejně pravděpodobné jako potkat člověka.

Náš tip:
1.  Kromě hradu Pořešín lze v těsné blízkosti řeky Malše na-

vštívit i další torza středověkých hradů a tvrzí. Louzek, 
Sokolčí, hrad Velešín či tvrz Tichá jsou volně dostupní 
svědkové zašlé slávy středověké zemské cesty, po které 
se dopravovalo zboží z Rakous do Čech a opačně. 

2.  Bohatá historie Novohradska je plná zajímavých příběhů 
a pohnutých lidských osudů. Není tedy divu, že se tyto 
příběhy staly obsahem tří cykloturistických naučných 
okruhů Pamětí Novohradska, Pamětí Vitorazska a Pamětí 
Slepičích hor. 

3.  Novohradské kopce snadno zdoláte na elektrokole. Půj-
čovny elektrokol v Borovanech, Trhových Svinech, Nových 
Hradech a Kaplici vytváří síť, díky které není problém za-
půjčit si výkonné elektrokolo a vydat se k vrcholkům No-
vohradských hor, Slepičích hor či vrchoviny zvané Poluška. 

4.  Není na škodu připomenout si, jak to vypadalo na česko-
-rakouské hranici před více než 30 lety. Skanzen Železné 
opony na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck 
vás trochu, ale naštěstí jen na chvíli vrátí v čase a ukáže 
vám, že život na hranici tu probíhal dle zcela jiných pra-
videl než dnes.

Seznam informačních center v turistické oblasti
Kulturní a informační centrum  
Nové Hrady
náměstí Republiky 46, 373 33 Nové 
Hrady,  +420 386 362 195
Informační centrum města Borovany
Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany 
 +420 387 001 351
Kulturní a informační centrum 
Kaplice
Linecká 305, 382 41 Kaplice 
 +420 380 311 388
Kulturní a informační centrum 
Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 92, 374 01 Trhové 
Sviny,  + 420 386 301 488

Kulturní a informační centrum  
města Velešín
Družstevní 596, 382 32 Velešín 
 +420 380 331 003 

Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

Novohradsko-Doudlebsko, z.s. 
Žižkovo náměstí 32
374 01 Trhové Sviny 

 @novohradskodoudlebsko  
 #novohradskodoudlebsko
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www.novohradsko-doudlebsko.cz 

Turistickou mapu vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
#jiznicechy

 @jiznicechy
 #jiznicechy

www.jiznicechy.cz; www.jccr.cz

TOP 10

Augustiniánský klášter Borovany
Místo rozmanitých aktivit a expozic. Na
vštivte například expozici o historii železnič
ní trati Dráha císaře Františka Josefa.

Červené blato
Národní přírodní rezervace s  naučnou 
stezkou informující o flóře a fauně vázané 
na rašelinné prostředí a o historii sklárny, 
která s těžbou rašeliny úzce souvisela.

Rozhledna 
Hradiště u Kaplice

Rozhledna vyrostla v roce 2018 
na Hradišťském vrchu u Kaplice. 
Je zajímavá nejen výhledy na Šu
mavu a Alpy, ale rovněž i svou ar
chitekturou.

Poutní areál Římov
Významné poutní místo jižních 
Čech je tvořeno kostelem sv. Du
cha s loretánskou kaplí a křížovou 
cestou s 25 zastaveními.

Národní památník 
Jana Žižky v Trocnově

Areál s muzeem a naučnou stezkou věnova
nou husitství a Janu Žižkovi. Areál je přístup
ný celoročně, muzeum pouze v letní sezóně.

Hrad Pořešín
Torzo středověkého hradu je dnes místem 
řady aktivit. K návštěvě zve archeologické 
muzeum, expozice středověkého odívání 
či unikátní soubor hradních klíčů.

Buškův hamr
Jeden ze tří funkčních vodních hamrů 
na území České republiky s expozicí tvo
řenou zařízením kovárny na vodní pohon 
a nově i expozicí starých řemesel.

Tvrz Žumberk
Opevněná vesnice, jejíž dominantou je 
tvrz ze 13. století. Tvrz je přístupná v rámci 
organizovaných prohlídek, jejichž součástí 
jsou dvě expozice.

Státní hrad Nové Hrady
Dominanta města s expozicí věnovanou 
dřívějším šlechtickým majitelům, tedy 
Rožmberkům, Švamberkům a Buquoyům.

Středověká lazebna 
v domu č. 20 „Kantůrkovec“

V pozdně gotickém domě najdete stálou 
výstavu Malovaný svět naivních malířů 
manželů Šítalových, černou kuchyni a expo
zici věnovanou středověkému lazebnictví.

Projekt Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu 
byl realizován za  přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Víte, že ...
... v Novohradských horách najdete 

dvě nejstarší přírodní rezervace 

v pevninské Evropě? Žofínský prales 

a prales Hojná Voda založil roku 

1838 hrabě Jiří František August 

Buquoy. 

... naší oblastí procházela první 

veřejná železnice na evropském 

kontinentě? V roce 1825 byl 

zahájen její provoz na trase České 

Budějovice – Linec. Koněspřežku 

připomíná muzeum v Bujanově 

a četné pozůstatky této ojedinělé 

stavby v krajině.


