REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS
Mczist;ltní letecký cestovní ruch je mezi
oblastmi ncvýznanmý
a má specifický charakter. Ve vz<ijcmném
česko-polském styku vyuJ.ilo letiště v Mošnově v letech 1990 ~ 1995 celkem 227 000
tisíc pasažérCt v 8,3 tis. spojích.
oběma pohn111ičnírni

Závěry

Ze statistických podkladll a odhadli je

:tXejmý

značný

nári'Jsl cestovního ruchu na
hranicí od konce 80. let a posun především k mototuristice, v případě

ravskoslczských Beskyd (pěší turistika, ly:í.ov<\ní, cykloturistika, agroturistika ;~j.).
Současná síť hraničních přechodú je re··
lati vně hust<l v beskydské č<ísti hranice,
zvláště u turistických přechod li pro pěší a
u přechodC1 malého pohraničního styku do
okruhu 15 km. V ostravské a jesenické č:'is
ti však dosud pět stávajících klasických silničních celních přechodú nestačí uspokojit
potřeby ž:idoucího rozvoje pohraničních
oblastí.

česko-polské

nejfrekventovanějšího hraničního přecllo

du v Tč.~íně i k pěSí meziměstské "ntíkupní turistice", klení do:dhla v letošním roce
dosud ncvfdaných rozměrli. N;írťlst "měk
ké" turistiky v příhraničních oblastech je
patrný pl·edcvším u polských občam1 míří
cích do horských oblastí Jescníkl1 a Mo-

Pozvánka na

.lan 1-lovr/ant
I)Nrodovhleckáfokulta OU, Ostrava

Třeboňsko

'1'1-cboi'tskn, resp. Th::boi'ísk<l p<ínev, jako
souč<í.st Č~eské vysočiny je zvláštním tjze-

mím s mnoha charakteristickými rysy, na je-jichž vytvoření měly vliv nejen pr-írodní
podmínky, ale i člověk. Pro celou oblast je
charakteristický rozs;ihlý systém rybníkl'i,
které vytvořil člověk přeměnou mokřin a ne··
plodných bažin. Tato malebn;_í krajina nabízí
řadu možností zeměpisných vyclu\z.ek a exkurzí.
Třeborlsko se rozkl<íd;:í v mírném p<ísu
Evropy, leží v závětrném prostoru horského
masivu Šumavy. Se 4::10 m n. m. reprezentuje sice výškový stupe rl pahorkatiny, ale
vnit!"ní výškovou členitost tmí mnohem ni/.M
- podstatn:í. Č<íst Třebofíska (Lomnick;í p<ínev) pod 30m. Jen okrajové č<isti geomorfologického celku Tf"eboJlské púnve na výcho ..
dě a na západě (podcelky Kardašořečick<'i
pahorkatina a Li.šovský pdh) mají členitost
ploché pahorkatiny (30···75 m), resp. u znač
né Msti LiSovského prahu až členité pahor··
katiny (75·-150 m). '1'1-eboi'ísko se dále vyznačuje vysokým procentem snížek v letním
období {67-·68 (fr!), mčlk)ími podzemními
vodami s celoročním doplllOV<Íním z:ísob.
Vyv;_ižený poměr luk, polí, vodních ploch
a lcst"tje dnes z;_íkladem ekologicky podloženého hospodaí-ení s pr-írodou a jejími zdroji.
TřebOJlsk;_í p;_ínev tvoří V)írazný geomorfologický celek, který je soubístí podsoustavy
Jihočeských pánví v nímci č:esko-moravské
soustavy. Skltídú se ze tří geomorfologických podcelkt1:
I. Lomnické pánve -· zaujímtí ncjvčtší
území uprostřed prot<íh!é od SSZ k JJV;
2. Kardašořečické pahorkatiny-- tvoh
předpolí č:cskomoravské vrchoviny;
3. Lišovského prahu -- odděluje Třc
boi'ískou a (:eskobudčjovickou p<Ím~v.
Vodní osou Tl"cb01lské pánve je řeka
Lužnice, pramenící v Novohradských ho··
ních na území Dolního Rakouska. Včtšinu
přítokl1 p!"ijím:í zprava (největší je Než<-í.rka).
zleva nem:í kromč Zlaté stoky ž;ídný velký
ph! ok.
Pro nesporné krajinotvorné hodnoty byla
na TřcbOJlsku v roce 1979 vyhlášena chr;íně
ná krajinná oblast, již dva roky pl"edtím by-
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I. Statistické podkladové materi<ílv Pohraniční
policie CR, _ref. cd ní a pasové k(Hltroly. -- 2.
SOURKOVA, M.: Cestovní ruch s Polskem. ln:
Bulletin čcsko---pDlského pohranii';í 2/95, CUP RP
a Mll (:R, Katowicc 1995, s. 32.

ln toto území zar-azeno do mezinárodního
systému biosférick)ích rezervací UNESCO.
Třeboňsko je v nímci České republiky poně
kud netypickým chníněným územím, neboť
zde není clminčna pOvodní nebo minim<ilnč
narušemí kqjina, ale krajina ktení byla již od
středověku intenzivně přetv<iřena. Lidské
zásahy však měly takový charakter, že Tře
boi1sko dodnes neztratilo své vysoké krajinné hodnoty.
V následujícím textu uv;_ldím příklady tří
tras v nejbližším okolí Třeboně, i kdy/. mož··
ností vyehdzek nebo cykloturistiky je mnohem více, ale úplný výčet tras je předmětem

Orientační mapa Třeboňska
silnice a řeka Lužnice).

(čárkovaně

turistického prťlvotkc. Trasy lze absolvovat
pčšky či na kole.
Město Tf"cboú je dostupnG silnicí z (:eských Budějovic, Jindí-ichova Hradce nebo
Veselí nad Lužnicí. Hdm města tvoří v plldorysu protáhlé n:lmčstí s renesanční radnicí
a nejcennějším domem čp. 97 "U bílého koníčka'' s loubím a pozoruhodným renesanč
ním štítem. Uprostřed n:íměstf stojí Mariiinský sloup z roku ! 780, blízko sloupu je rc··
nesanční kamenná desetibok:.'t kašna z roku
1569. Třeboil. si zachovala valnou č:íst stí-edověkého opevnění. Do soustavy opevnění
byly zapojeny i rybníky, které umož1lovaly
zaplavit terén a učinit ho pro nepřítele těž
ko dostupným. N;_í_vštěvníkl'un Tl:ebonč mohu doporučit k prohlídce rcnesant:ní :t.:írnek,
kde se také nachrízí expozice věnovaná jihočeskému rybník<ířství a jeho/. podstatnou
část užívá st<ltní arch i v.
Město TJ·ebotl je i lríze!lsk)ítn městem.
První hí:;,eť'tskou budovou byly Bertiny lá:;.ně pl"i Zlaté stoce (založeny roku ! 89! ),
v roce 1975 bylo olevřcno novl~ sanatorium
pJ·i severním břehu rybníka S včl. Pomocí ra··
.~cli nových z:íbalí'i nebo koupelí doplněných
o rehabilitační a mas<:ížní postupy se zde léčí nemoci pohybového ústrojí.

Návrhy vycházkových
nebo cykloturistických tras
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Trasa l!. I ·- Naui"":nú stezka ., Cesta kolem
Světel"

Naučmí stezka kolem rybníka Svět je
dlouhú 12 km a je určena pro pčší výlety.
MtUeme použít i kolo, ale v některých místech musíme počítat se zhoršenou kvalitou
cesty. Tato trasa z.ačínú i končí v Třeboni.
Je značena bílou značkou se .šikmým zeleným pruhem. Na naučném okruhu jsou zří-

s čílsící 1~3 jsou vyznačeny popisované trasy, Jl lnou čarou vybrané
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REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS
zeny infornwčni' tabule seznamující n<Í-

vštivníky s výi'.načn)ími rost!innýn~i společenstvy, charakteristicJqími druhy živoCicht"l, s historií a sou(:asností oblasti. Po c(>
k trase jsou vybudovfína odpočinková mís··
ta s lavicemi a někdy i se stoly.
Rybník Svčt je rekreační rybník na jižní
stranú Třeboně. O jeho vyhudov:íní se z.a··
slou:l.il Jakub Krčfn '/. Jc!čan (stavba započata v roce 1571, v roce 1573 byl rybník
napuštěn). Rybník je napújcn Spolským
potokem, který odtéU do Zlaté stoky.
Stezka začln;í u hotelu Svět a pokra{:ujc
kolem hízct"íského sanatoria přilehlým par··
kcm. Pak prochúzí po bJ·czích rybníkn, ktcré_jsou :t.arostk společenstvy ba:l.inných rostlin (chrastice níkosovit:í, t!"tina křovištní, vrbi·
na obecná, kypreje vrbice, ostf"icc, orobince,
ní kos ol.K~Cll)í, ;,blochan vodní, kosatec žlul)í). Mezi další lokality path tato místu:
I. rašelíníš!(c Ví111perky s porosty f"ady
v:~.:"ícn)ích rostlin, napf·íklad prhy arniky, kosatce sibif·ského, d":íblíka bahenního;
2. Spolsk)í llll)ín. postaven v roce 1861,
v soui.":asné dobl~ je v ť:innosti pou;.e pila;
3. Odměny··-- z tohoto místa je hezký V)íhled na 'l'r"eboi'í a blízkl~ okolí;
4. rybník Cirkvičný ~ vyu:l.ív:ín pro chov
ryb a kachen;
). Schwar;.cnbcrsk;í hrobka-· postavena
v letech 1'674····77, m:í podobu novogotické
kaple, v sou(:;Jsnosti se zde pohídají koncer··
ty, zejména varhanní.
Naul:n:í stezka "Cesta kolem Světa" končí u Sustnva pomníku, kter;í byl postaven
v roce 192'6 n;~ pam:ítku .Josefa .Šusty, v;íznamného tkhni)skl~ho rvhník:\!·c z ko11CC
I 0. století. Josef Šusta t;ejenom za k Lída I
:.1 obnovovill rybníky, a k pf"edevším vytvo··
ni nov6 metody chovu ryb.

Tm.w t. 2-- Cyk.listickd
Naučn;í

stezka "Okolo

/1(//./(~/irí ste::~ka

Tfcboně"

byla

zří

zena spnívou CHKO Tf"ebot'ísko za pomoci
sv:mt turistiky (:STV v roce 1980. Vytv:Hf

okruh dlouhý 39 km v lesnaté a rybničnaté
krajině východně od Tf"ebonč. Je značena
čtvercovou bílou značkou se šikm)ím zele··
n)ím pruhem. Podobně jako na předchozí
naučné stc;.ce jsou ;.de zhzcny informační
tabule.
Zač:í.tck ste;,ky je u b)ívalého pf"ístavi.~tč
lodi na rybníku Svčt, dúlc stezka pokračuje
po hr:ízi rybníka Svčt a OpatovickéJJo rybníka (postaven Štčp;inkcm Netolick)ím), pak
podél Zlaté stoky, kterou rovna. postavil
Štčpúnek Netolický. Tato stoka ch"tmyslně.
propojuje četné rybníky Tf"cboiíské pánve
s l"ckou Luž.nicí a umo/J1uje jejich snadné
nap;íjení a vypouštění.
Naučnú ste1.ka d:íle vede Z:ímcckým
pod!esím, kde v druhovém složení dominuje sJUrk a borovice. Pak projíždíme obcí
Majdalena, ;,;dmeme doleva na Chlum
u 'Hebonč a po 1 km se opčt d;ímc dolcv:t do
obec Kostky. Mineme rybníky Nový a Star;í Kanclíř, dostaneme se do obec Lutov;í,
projedeme oblastí malých rybníčki.'! až. do
obce Stl"fbřcc {v letech 1940-·1945 zde :l.il
spisovatel I van Olbracht).
Zajímavou lokalitou je Stl"íbřecký most
pl"es Novou řeku. Nov<í feka je spojovacím
kan:íkm me;j řekou Lužnicí a Než;írkou.
Postavil .i i v letech ! 5'64 -~· 1590 Jakub Krč.ín
"/. Jelčan ;_ di'tvodu ndv;ídč:ní pf"ebytečné VO··
dy z Lužnice, a tím měla !·eka ochránit ryb~
ník Rožmberk pkd velkou vodou, kter:í by
mohla protrhnoutlmíz. V okolí Novt~ l"cky je
pl"írodní n~zl~rvace Novol"ccké moč:íly. Sejdeme-li kousek z cesty napravo 1.a Stříbfec
kým mos!·em podél Nové l"eky, dostaneme
se k pomníku Emy Destinové, který se nach;ízí v místech, kde slavná 1.pěvačka chyta··
Ia ryby. U pomníku je chr:ínčn;í mohutný
dub {J:'iO let starý, výška 22m).
Další bíst stezky vede kolem rybnildt Stolec, Vyšehrad, Nový Vdovec, Starý Vdovec,
kde mť1žcmc spat hl mnoho druhť1 vodních
pt;íkú, napl"íldad rl.'!zné druhy kachen, vz:ic··
ndw kormodna velkého, volavku popl;la··
vou, husu velkou, kvakoše nočního aj. Pak

Rytmik Rožmberk, VJiravo ústí Staré řeky. foto J. Ševčík
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Schwarzenberská hrobka. Foto J.

Dvořák

se dostaneme do obce Stad !·I lína, jedeme
po hlavní silnici pl"es Starou !·eku (tísck l"e··
ky Lu/.nicc mezi Novol"cckými splavy a vtokem do rybníka Rožmberk, toto tíze mí je
chr;ínčno jako n<irodní pf"írodní rezervace
pro meandrující f"íční tok s četn)ími slepými
rameny, okolní lu/.ní i kulturní les, rozsáhlé r;íkosové a ostl"icové porosty), zaboč:íme
doprava kolem rybníka Vítek, ktcr;í sousedí s rybníkem Rožmberk.
Poslední tísek cesty vede lesem, kde typickou dkvlnou je borovice H·cboJ'ísld. Jecln:í
se o místní ckotyp borovice lesní, kter:í pO··
stupným vývojem ve spccifick)ích podmínkúch Tl"chnňska získala m~kterL~ vlastnosti,
pro nč:žje z lesnického hlediska velmi cenč
na- vysok)í rovný kmen, mal:í koruna, kv:J!itní dřevo.
Konečnou zast;ivkou na naučné stezce je
město Tl"ebofí.

Tm.\"(/ c\ 3 - Ryhnfk Ro/mherk
Za v)íchozí bod této trasy považuji zad··
tek hníze rybníka Rožmberk. Z TJ'ebont": se
na toto místo dostaneme bud" pčšky po znai::·nč frekventované silnici Třebofí
Prah<l
(v;,(i;"ilenost asi 4 km} nebo vlakem na ;,astúvku Lu/J1ÍCC a odtud po čnvcnL~ značce,
popř. po silnici Praha. ·ncbofl (v;.d:ílenost
asi 2 km, resp. 1,5 km).
Rybník R.o?.mberk postaví! Jakub Kn:ín
z Jelč:m v letech l :'iX4 ·- 1590. Stavbou nej··
většího rybníka v (~cských zemích i v celé
stf"ední Evropě chtCl zakondt své velkolepé
dílo. N;ízev Ro:l,mberk vybrnl proto, aby ten··
to rybník .~íl"il sUvu rodu Ro:l.mbcrkt'! po
mnoho staletí. Po napu.~tč.ní ryb1u'k:1 Sl~ uld-zalo, ·/.e lmíz ncní dost pevn;í, proto nechal
Jakub Krčín na hráz "/.asadit Ctyl"i i'ady dubll.
Zbytky pi'nrodních s!rom{l l;~c. na hr;ízl sp:!l··
f"it dodnes, 76 dubi'J ve sl:ÍÍ"Í 1SO · •WO let je.
chnínčno. V jejich dutin;ích hnizdf rl'!zné.
druhy pt:íkt"!, ťw[)řiklad strakapoud prostkd~
ní, lejsek bi.~lokrk;í nebo puštík obecný. RoZmbcrk pilvodnC dosahoval dnlcko větších
rozmčrií, jeho tehdejší katastrtil11Í plocll:\ by·
la 1060 ha, dnes 720 h:1. RoZmberk je. ve.
skutečnosti pf·ehradou na i""ece Lu/.nici, její/.

49

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS
vody jsou zadržov.:íny mohutnou dvoustupi\ovou hníú.

Na za{':;ítku trasy,

severně

od hn\:;,e, se na-

chází Rožmbersk;i bašla, obytn:í budova
rybničního statku postaven:\ v roce 1590.
Cesta pokrat;ujc po ]mizí rybníka (červené
zJwč·cc) až k samotě Smítka, kde se dúme po
:/.luté značce a:/" k rybníku Hodčjov, odtud po

modré turistkkl~ značce do obec Staní HUna a d:ílc pokračujeme stejně jako u trasy
č. 2 nebo si mCJ:I.cmc cestu zkrátit autobusem
do 'Jlcboně.
IAlt•nttltnt

I. ŠTf~R BOV Á. I.: I I i.~toric a sot!l~asnost ryhníkM·ství v Tf·eholtskC p<ínvi. Dipl. pr;íce pa !'f·i: UK
l:t:aha 1987. 106 s.-- 2. NEDB/\LOVA, L, .Šl~V
CIK, .J.: Kattl 11a 'J'f'eboiísku d(l pfírody. PrilV(Hkc,
Th.~holt 1904. fl I s.
:~. 'ITcbniisko a !!orní J.u?.ni·

cc. TuristicL\ mapa. I. vyd;íni 1902.

Ivon(! f(uh{nowí
c;ylii!Jd~~il/111,

1'/'e!JOJ/

Místa
zvaná Trojmezí
N:t turistických a podrobnějších topogral'ick)íeh map:ich naší republiky se místy set··
ldmc s núzvem Trojmezí. Většinou se V/Jahujc k parl i i st<ítní hranice, nčkdc se tak ří
kú i rnístCtm, kde se stl'ct;ivají m katastry či
polesí, silnice, cesty apod. V:;íznamn:i Jsou
zejména ta "trojmezí", od kterých se rozbíhaíí hr:tnicc tl'í zemí .... ať u;: souó\Sn\ích st:ítCt
ne.bo nčkdej.~ích L1zenmích celki'l. Pa!'rnč nejzn;ímčj.~í Trojmcl'.í je souč:ístí
hlavního hřbetu Sum:tvy, kde dalo pojmenování jak přilehlé hoh: Trojmczn:l (1:16! m),
tak i okolnlmu chr:lněnému tíze mí- rezervaci TrojmeJ'.IlÚ v I. ochrannt~m p;ísmu N:írodníllo parku Šuln:tv;t. Teprve odstranění
"žeh~J'.Jil~ opony" zph'stupnilo tuto pí'1sobivou
horskou partii i n;L~im n;\v.~tčvníkťnn. NcjSll<Íí'.e je dostupn;í z Nové Pece kolem
Plešm~ho jezera a přes ncjvyš.~í horu ,:cské
č:ís!i Suma vy Plechý (I 37B 111), nebo z Nového l)dolí přes TNstoličnfk a Trojmeznou.
Zajímavostí tčchto vrcholov)ích partií jsou
bizarní žulové Lít vary (tory, skalní hradby
aj.) a rol'.s;ihhí kamenn<í moře.
Nejvyhlcd;ívančjším 111ístem je tu v.~ak
vlastní Trojmezí (I J22 m) -- lesn;llé sedlo,
v němž se shíhaj í 1wjen i:·esk<í, nčmcck<í a rakousld hranice, ale t~ž turistícké trasy ze
všech tl'í st:íW. Oded<ívrw tu stojí hraniční
mezník, před ned;ívnem obnovený ve vkusný trojjehlan /, lc.~tčné žuly. Oba naši nč
mecky mluvící sousedé hk<~jí tomuto místu
Dreieckmark.
Pro ostatní místa styku tří současných st<ítních hranic se pojmcnov<iní Trojmezí neu:/J..
v.:í. Rozmezí česko··~německo-·polské při odtoku Lužické Nisy J'.II<L~eho tlzcmí bylo d:íno uspohhLiním hranic po druhé světové
válce, sti·et oficl;ílní hranice c":eskl~ republiky, Polska a Slovenska je necbívného data
a nachází se v nejvýchodnějším cípu našeho
st:ítu uprostřed Jablunkovského 1nezihoří.
Naše hranice se Slovenskem a Rakouskem
je pak "vodní" .... na soutoku řek Moravy

a Dyje.
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Žulová skalní hradba na hoře Trojmezná

Foto Jan Vítek
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Soška sh"lněte na historickém trojme7.Í JlOtl vrcholem Králického Sněžníku

S názvem Trojmezí se však v prostom
st:ítní hranice sctk:íme i tam, kde bychom to
podle snučasnl~ho liSpořiídání sth~dní Evropy asi neočck::\vali. J{íld se tak například
nej1.azšímu bodu ašského výběžku. Nc proto, že se tu ještě před nedúvncm spojovaly
hranice SRN, NDR a (:eskos!ovenska, ale
díky historickému rozmezí bavorsko-prus··
ko-·českému. Také zde stával od roku 1722
kamenný mezník (tl'.v. Drciliindercck), ned<ivno nahrazcn)í betonovým pylonem.
Spolkov)ím sttítem je i njš jižní soused
Rakousko a v jednom případě se spojují dva
jeho zemní celky- Horní a Dolní Rakousko
···s naM hranicí. Je tomu tak v pomčrně odlehlé partii Novohradských hor, v lesnatém
sedle mezi Kamencem a Sepplbergcm.
Další hrani{:ní "trojmezí" najdeme i na
opačném konci naší republiky. Jedním
z nich je vrcholov;l partie horského masivu
Králického Snčžníku (1423 m), kde na sebe
navazují tři historick;i území: (~echy, Morava a Kladsko. Především s rozmezím česko-··
moravským se tu v.~ak v minulosti i v poměrně ncd~ivné době (administrativním
uspohldáním kraji'! a okrcsi'1) "hýbalo" bez
větších Z<íbran. Také zde st:íval hislorick)í
hraniční mezník, dnes je za poněkud ncobvykl)í symbol této "trojmezní" partie považov:ina kamenn;í soška slúnčtc (z 30. let tohoto století) při někdejší horské chatě.
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Ncda!ck)ím historick)ím "trojmezím" je
i Z<ípadní temeno nejvyššího vrchu Rychlebských hor-- Smrku (I 125 m)- nad Ramzov~

s kým sedlem. Zde se stýkají nyní už jen po··
myslné hranice Moravy, Slezska a Kladska
a kromč hraničního kamene je tu i výzmun ..
JHÍ kf'iY.ovatka turisticky značen)ích cest;_ naší a polské strany. Obdobnou roli kdysi hníl
i stejnojmenný nejvyšší vrch naší č<ísti Jizcrsk:;ích ho.r- Smrk ( 1124 m), kde se sbíhaly
hranice (:ech, Slezska a LuY.icc.
Jan \litek
Pedaf.!,of.!,iC/((.ifa/w/ra \I.~P,

!-lratlec Králové
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