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4 | Lutová - Třeboň | 13,4 km
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3,5 rybník Starý hospodář

1,9 Dlouhý most

1,1 Novořecká Bašta

1,0 Stará řeka

1,9 rozcestí U Mlýnské stoky

3,5

5,4

6,5

7,5

9,4

3,2

0,8 Třeboň, kostel sv. Jiljí

12,6

13,4

Třeboň, železniční zastávka, napojení na červenou
turistickou trasu

0,0 Lutová, napojení na žlutou turistickou trasu

dist. místo

0,0

celk.

Itinerář

2 Sport centrum Doubí
ubytování
Vilém Klaboch
Doubí, Třeboň
tel.: 384 72 11 05
mobil: 602 118 575, 728 128 400
e-mail: doubi@treb.cz
klaboch@treb.cz

1 Ubytování Anežka
Dagmar Jarolímková
Příčná 278, Třeboň – Břilice
tel.: 607 874 178, 384 722 250
e-mail: anezka.brilice@seznam.cz
www.anezka.unas.cz

1 Kostel sv. Jiljí, Třeboň
www.trebon.farnost.cz

1 Město Třeboň
www.trebon-mesto.cz

Informace

1 Nová řeka (Dlouhý most)

Zastavení

1 Brod přes Starou řeku

Zajímavosti

Kája s Lubošem dnes ráno vstávají tak, jak si před večeří lehli. Ani
hlad je už včera nevzbudil.

Poutníkův zážitek
Kája s Lubošem vstávají tak,
jak si před večeří lehli. Ani
hlad je už včera nevzbudil.

Nová řeka (Dlouhý most)
Nová řeka je úplně jiná než ostatní
řeky. Nová řeka je vytvořená lidmi,
ne přírodou. Koryto Nové řeky nechal
vykopat Jakub Krčín z Jelčan. Vykopání
celého dlouhého koryta trvalo jen
2 roky.

Nová řeka
(Dlouhý most)
Jak už sám název napovídá, nevznikla Nová
řeka v pradávných dobách jako jiné „obyčejné“ toky. Za jejím vznikem nehledejme nikoho
jiného než dnes zřejmě nejznámějšího rybníkáře naší historie, Jakuba Krčína z Jelčan. Ten
si svou nesmrtelnost vydobyl mimo jiné také
stavbou největšího rybníka, který v Čechách
dodnes nalezneme – rybníka Rožmberk. On
to tedy vlastně, po pravdě řečeno, není žádný
rybník, ale přehrada (přesněji údolní nádrž).
Ta se od rybníka liší tím, že její hráz přímo
přehrazuje tok řeky, v případě Rožmberka
tok řeky Lužnice. A to byl právě důvod, který
Jakuba Krčína z Jelčan přiměl k vybudování
vodního kanálu, jemuž se později začalo říkat
Nová řeka. Stavitelé Rožmberka totiž potřebovali na nějaký čas odvést vodu z Lužnice, aby
mohli bez potíží vybudovat hráz, která dosahuje úctyhodné délky 2,4 kilometrů. Za pouhé
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Nová řeka vznikla proto, aby mohl být
postaven rybník Rožmberk. Rožmberk
je největší rybník v České republice.
Hráz Rožmberka je tak dlouhá, že
bychom ji pěšky přešli za půl hodiny.
Nová řeka také napájí i mnoho dalších
rybníků. A při povodni Nová řeka
pomáhá odvádět vodu z řeky Lužnice.
Díky Nové řece při povodni nevznikne
tolik škod.
Kousek od mostu přes Novou řeku
je místo, kterému se říká Pekelná
brána. Podle pověsti je zde prý vchod
do pekla. Dnes u Pekelné brány
najdeme přístřešek pro poutníky
a informační tabuli.

dva roky (!), v letech 1584-5 proto
vznikla „nová řeka“ spojující tok
Lužnice a Nežárky v délce 13,5 kilometrů a šířce dosahující místy
až 20 metrů. I po dobudování
rybníka však Nová řeka neztratila svůj význam,
neboť napájí několik rybníků a při častých
povodních na Lužnici odvádí část velké vody
do Nežárky a chrání tak hráz Rožmberka před
náporem, který by hrozil jejím protržením.

Poutníkův zážitek
Slunce praží, cesta je
rozpálená.
Batoh
mě
na ramenou tlačí. Nohy
sotva jdou. Za zatáčkou už je vidět náš
cíl, město Třeboň. Jsem tak šťastný!

Nová řeka si však nezaslouží naši pozornost
jen díky svým technickým parametrům. Ačkoli
spolu s celou třeboňskou rybniční soustavou
nenávratně změnila tvář zdejší krajiny a život
v ní, nebyl její vznik doprovázen zpřetrháním
přirozených vazeb a zánikem všeho živého.
Důkazem toho budiž přírodní rezervace, kte-

Poutníkův zážitek
Už jdeme dlouho. Ale Třeboň se
přibližuje jen pomalu.
rá tu v naší době vznikla z důvodu ochrany
zdejšího vzácného ekosystému. Pokud byste
dnes netušili, že se procházíte podél toku,
který je dílem lidských rukou, patrně by vás
to ani nenapadlo a obdivovali byste harmonii
prostředí okolo vás. Těžko můžeme předpokládat, že pro Krčína a další tehdejší budovatele byl rozhodující environmentální rozměr
jejich staveb. Můžeme zde však v praxi vidět,
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že velkorysá a v mnoha ohledech
monumentální díla budící respekt
u generací následovníků nemusí
být ke svému okolí vzpupná, pyšně chvástavá a uměřenost postrádající.
Pár kroku odsud se nachází tzv. Pekelná brána
- místo, kde je prý vchod do pekla. Dnes je tam
ale spíš poutnický ráj - krytý přístřešek pro pocestné a informační tabule.

Poutníkův zážitek
Konečně jsou tu poslední
kroky našeho putování.
Sedám si na dlažbu před
kostelem. Dlažba je tvrdá a studená.
Ale já jsem rád, že sedím.

Slunce praží na plný plyn, cesta rozpálená
do běla, ramena od popruhů batohu otlačená,
nohy se sotva pletou... Konec lesa, zatáčka...
Vidíme Třeboň! Ještě nikdy jsem nebyl při pohledu na kostelní věž tak šťastný!
Proč se ten kostel přibližuje tak pomalu???

Poutníkův zážitek
V třeboňském kostele na nás čekal
pan farář. Pan farář nám poutníkům
požehnal. A také jsme dostali
keramickou mušli na památku. Jsme
všichni unavení.

Konečně! Poslední kroky a dlažba před kostelem se pro mě stává exkluzivním sofa. A v hlavě mi zní cimrmanovské: „Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti vyčerpáním - ale stálo
to za to!“
V příjemném chládku kostela farář Hugo Pitel
požehnal našemu úsilí a osobně věší na krk
všem poutníkům symbol našeho putování
za sv. Jakubem - keramickou mušli. Rozhostilo
se zvláštní ticho a na tvářích a v očích se usadil
unavený úsměv...
Člověk by se měl umět po zásluze odměnit.
A já myslím, že to umíme. Oběd v třeboňské
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restauraci byl příjemnou tečkou.
Ale nejlépe ze všech se umí odměnit Víťa. Zmrzlinový pohár mu
evidentně chutná navzdory závistivým pohledům nás všech ostatních, co jsme si pohár neobjednali a už bychom
raději ujížděli k domovu, než tu na něj čekali.

„Až přijedeš domů z putování, co řekneš?“
„Byla tam dobrá večeře. Káva byla dobrá.
Dobrý oběd. Byl jsem v lese.“
„A co jste tam dělali?“
„Fotili.“
„A co tě na tom bavilo?“
„Stromy a divoký prasata.“
„A mně se líbilo hlavně pivo a holky.“

Poutníkův zážitek
Člověk by měl umět
odměnit i sám sebe.
Odměnit se například
za dobře vykonanou práci. My jsme
se odměnili za námahu při našem
putování. Nejlépe se umí odměnit
Víťa. Objednal si velký zmrzlinový
pohár. Pohár mu chutnal. A ani mu
nevadilo, že na něj musí ostatní čekat.

Poutníkův zážitek
„Až přijedeš domů z putování, co
řekneš?“
„Byla tam dobrá večeře. Káva byla
dobrá. Dobrý oběd. Byl jsem v lese.“
„A co jste tam dělali?“
„Fotili.“
„A co tě na tom bavilo?“
„Stromy a divoký prasata.“
„A mně se líbilo hlavně pivo a holky.“
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