CO VŠE U NÁS MŮŽETE
VIDĚT?
Trhové Sviny a okolí - informace, výlety, koupání a lyžování

TRHOVÉ SVINY
Informace o našem městě
Město Trhové Sviny leží na soutoku Trhosvinenského a Farského potoka. Krajina se zde začíná
vlnit v přechodu z Třeboňské pánve do pahorkatiny, směřující k Šumavě. Od nepaměti bylo město
střediskem obchodu této nejjižnější části jižních Čech a jak sám název vypovídá, proslavilo se
zejména trhy. Ještě koncem 40. let minulého století se zde pravidelně konaly zvlášť známé trhy s
dobytkem. Obchod býval tradičně orientován na Horní a Dolní Rakousko a Trhové Sviny zároveň
představovaly důležité obchodní centrum celého okolí.
Ve městě se mimo jiné narodil Dr. Emil Hácha, prezident Československé republiky v letech 1938 1939 a státní prezident v období 1939 - 1945. K další významným rodákům patří i hudební
skladatel Karel Valdauf, na jehož počest se ve městě pořádá festival dechových hudeb s
mezinárodní účastí.
Město je východiskem turistických cest do Slepičích hor, vzdálených necelých 10 km. Volný čas lze
využít pro turistiku, cykloturistiku, sport a koupání, ve městě je také možnost ubytování.
Od roku 2003 se město stalo obcí pověřenou řízením III. stupně a stává se centrem zaměstnanosti,
vzdělanosti, kultury, turistiky i politického dění pro širokou spádovou oblast.

Historie města
Někdy kolem poloviny 13. století vznikla na staré obchodní cestě z Vitorazska do Čech osada s
hradem, jejíž původní název zněl pravděpodobně Svinice. Patřila již v roce 1260 Ojířovi ze
Svin, příslušníku rodu Vítkovců. Po něm ji získal jeho synovec Vok z Třeboně a později si
dědictví rozdělili Vokovi synové Jaroslav, Sezema a Ojíř. Posledně jmenovaný vstoupil do
kláštera v Sezimově Ústí a svou část městečka a hradu Svin mu odkázal. Klášter prodal tento
majetek v roce 1327 Vilémovi z Landštejna, který následně odkoupil i podíly Ojířových bratrů
Jaroslava a Sezemy, čímž soustředil celé Sviny ve svých rukou. Roku 1356 Vilém zemřel a
zanechal své statky synům Ojířovi a Vítkovi. Z Vítkova držení přešly Sviny v roce 1359 do
majetku Rožmberků, kteří je připojili k novohradskému panství.
Ještě za husitských bouří si zdejší hrad zachovával značný strategický význam, neboť byl roku
1420 dobyt a obsazen Janem Žižkou. Když se však Sviny po válkách vrátily Oldřichovi z
Rožmberka, nacházel se hrad v natolik zchátralém stavu, že ho Oldřich ponechal svému
osudu. V roce 1480 byl již z větší části zbořen a sloužil jako zdroj levného stavebního
materiálu. Z pevného hradu, který stával v místech dnešního Kozinova náměstí, nezbyly
žádné viditelné pozůstatky. Pouze při výkopových pracech se zde občas naráží na základové
zdivo, z někdejšího panského sídla pochází snad i některé sklepní prostory okolních domů.
Náhradou za starší privilegium, ztracené za husitských válek, vydal Oldřich z Rožmberka dne
30. listopadu 1437 listinu, jíž Svinům potvrdil právo odúmrti. Obyvatelé městečka díky tomu
mohli komukoli odkázat svůj majetek, což jim zároveň usnadňovalo plnění předepsaných
povinností. Další výsadou z 20. března 1481 povolil král Vladislav Jagellonský Svinům pořádat
dvakrát ročně trhy a o rok později, 26. září 1482, udělil mílové právo a právo vařit pivo. Od té
doby se městečko označuje jako Trhové Sviny. Již od 15. století se v Trhových Svinech
rozvíjely cechovní organizace řemeslníků, z nichž jako první je připomínán roku 1454 cech
soukeníků. Zvláštní místo však svým počtem později zaujali zdejší obuvníci. Šedesátými lety
19. století začala v městečku známá výroba knoflíků. Obchod býval tradičně orientován na
Horní a Dolní Rakousko a Trhové Sviny zároveň představovaly důležité obchodní centrum
celého okolí. Další rozvoj trhosvinenského průmyslu však poněkud ustrnul proto, že
představitelé obce se vzepřeli stavbě železnice.
V minulosti postihlo Trhové Sviny několik ničivých požárů; roku 1549 shořelo 131 domů, za
stavovského povstání v roce 1619 bylo městečko zcela vydrancováno a spáleno a naposledy
lehlo z velké části popelem roku 1828. Následkem těchto katastrof se zde nezachoval
prakticky žádný z původních obytných domů.
V letech 1950-1960 byly Trhové Sviny sídlem okresu. K nejvýznamnějším trhosvinenským
rodákům bezesporu patří protektorátní prezident Emil Hácha (1872-1945), jemuž byla na
zdejší škole odhalena pamětní deska, dále hudební skladatel a kapelník Karel Valdauf (19131982), předseda českobudějovického revolučního národního výboru a pozdější profesor
sociálního lékařství MUDr. Rudolf Bureš (1906-1980), profesor obecných dějin na brněnské
univerzitě PhDr. Rudolf Holinka (1899-1953) nebo malíř Ferdinand Stašek (1888), který
působil v egyptské Káhiře.
Současné Trhové Sviny jsou sídlem základní školy, osmiletého gymnázia a dvou odborných
učilišť, z průmyslových podniků lze jmenovat výrobce zdravotnického materiálu Gama,
nástrojárnu Greiner či dvě dřevozpracující firmy.

Vpravo: Síňová kaple Nanebevstoupení Páně
Vlevo: Barokní kaple z počátku 19. století u Nového
rybníka

REJTA
Historie obce Rejta
Patrně nejstarší známou stavbou v oblasti dnešních Rejt byl Marouškův mlýn (později Marouškův dvůr patřící
městu Trhové Sviny).
1532 uzavřena smlouva, podle níž bylo ujednáno: „mezi vší obcí a Maruškem mlynářem, co se dotýče vody vedení
do městečka do cisterny tudíž i do rybníka, v přítomnosti urozeného pana Adama Koce, purkrabě z Nových Hradů,
a urozeného pana Oldřicha Pouzara z Michnic, jakož i Melichara, písaře panství novohradského, a to nejprve,
která voda má vedena býti do cisterny ustavičně po časy budoucí děrou takovou po nebozezu, kterým vrtají kolo
paleční, ale však s tou výminkou: Kdyby málo vody bylo, aby nám mlynář připustil. A co se dotýče v té smlouvě též
v přítomnosti svrchu psaných pánův, která voda má puštěna býti do rybníka vší trúbou, a to jmenovitě ve třech
nedělích jednou v sobotu, když nešpor zazvoní, a tak ta voda má jíti tou trúbou až nazejtří v neděli až do nešporu.
A za to my neb ta obec máme na časy budoucí tomu mlynáři i jeho budoucím dávati platu ročního vždy v den sv.
Jiří 40 grošů míš.“
1613 prodal Jan Jiří ze Švamberka svinenským sousedům pozemky zvané Krávovské. Nacházely se v místech
ohraničených Maroušků dvorem, Hrádkem a dnešními Rejty. Prodej se uskutečnil s tím, že kupující budou i
nadále povinni odvádět ze stávajícího majetku roční plat, stejně jako před koupí pozemků do panství
novohradského. Od platu z nově nabytého majetku budou osvobozeni.
Dle starého privilegia pozemky užívali svinenští až do začátku osmnáctého století, kdy se o ně začala zajímat
novohradská vrchnost, která zde chtěla zřídit oboru a bažantnici (držitel panství Karel Kajetán Buquoy).
Svinenská obec ani majitelé pozemků s tím nesouhlasili, ohražovali se právem z roku 1613 a podali stížnost k
bechyňskému krajskému úřadu, kam tehdy náleželi. Zde nepořídili, proto se odvolali až k samotnému císaři.
Vedoucím komisařem tohoto šetření byl jmenován apelační rada pražského zámku Josef Kořenský z Terešova. Po
dlouhých vleklých tahanicích tento spor se svinenskou obcí Buquoy prohrál.
25. července 1802 komařickému hamerníkovi Karlu Schatzlovi prodala svinenská obec pastvinu u obecního
Marouškova dvora (bývalý mlýn) pro vystavění nového hamru.
Od Schatzla převzal hamr Jan Tuscher, který se v roce 1805 oženil s jeho dcerou Františkou.
1815 odkázal Tuscher hamr svému synu Matějovi. Jelikož byl nezletilý, hospodařila za něj jeho matka, která se
později provdala za Jana Stráského.
16. prosince 1834 přebírá hamr Matěj Tuscher.
4. října 1847 vydražil hamr čp. 225 za 1671 zlatých konvenční měny svinenský měšťan Dominik Bušek.
11. května 1899 na den Nanebevstoupení Páně byla vysvěcena P. Janem Wizigem síňová kaple na Rejtech. Celkové
náklady na stavbu, kterou provedl svinenský zednický mistr Antonín Stutz podle plánů patronátního stavitele
Karla Bůžka z Nových Hradů, činily 2000 zlatých. Dvěma sty zlatými přispěl císař František Josef I., stejnou
částkou hrabě Karel Buquoy, který poskytl navíc i veškeré potřebné dřevo. Mezi dalšími dárci byla i
arcivévodkyně Stefanie.
Po 1. světové válce se přiženil na hamr čp. 225 Václav Kudrle.
1938-1939 procházela těsně za Rejty hranice tzv. 2. republiky. Na základech bývalé celnice později postaven
pomník padlým 2. světové války.
6. května 1945 procházel Rejty tzv. „pochod smrti“ z Trhových Svinů do Žáru.
1965 ukončil činnost rejtský hamr.

VÝLET Z TRHOVÝCH SVIN NA KOHOUTA
I SLEPICI USPOKOJÍ TOUHU PO KLIDU A
HARMONII
Zeptejte se někoho, kde leží Slepičí hory a v lepším
případě bude přemýšlet, ve kterém státě by to
mohlo být. V tom horším si bude myslet, že si z něj
tropíte blázny. Přitom jde o lidový název
Soběnovské vrchoviny, kopcovité krajiny s
nejstaršími osadami jižních Čech a pozůstatky
keltské kultury jihozápadně od Trhových Svinů,
která byla roku 1995 vyhlášena za přírodní park.
Jedná o místní pojmenování Soběnovské
vrchoviny, která je částí Novohradského podhůří.
Toto rozlohou nevelké pohoří leží tak trochu ve
stínu známějších Novohradských hor, Blanského
lesa či Třeboňské pánve, které je obklopují. Pro ty,
kteří se nechají zlákat jejich kouzlem a vydají se po
lesních pěšinách, skrývají nejedno překvapení.
Nejvyšší vrch se jmenuje Kohout (870 m n. m.),
druhý nejvyšší se jmenuje sice Vysoký kámen (865
m n.m.), ale lidově se mu říká Slepice. Po červené
značce můžete vystoupat na Slepici (Vysoký
kámen). Její vrchol je typickou ukázkou zdejšího
reliéfu, naleznete tu téměř skalní hradbu z
jednotlivých skalisek. Lidově se jim říká Kuřata.
Značka se mezi nimi proplétá jako bludištěm. Na
některou ze skal si můžete vylézt, i když z nich
výhled není. Najdete tu i dokonalou skalní mísu.

Nebeskými schody na Slepici
Okolí Slepice porůstá chráněný suťový smíšený
les. Kdysi byla Slepice oblíbeným výletním
místem, návštěvníky sem lákala krásná vyhlídka,
sestupuje podél skalního hřbetu k osadám
Kamenice a Předlesí. Dodnes tu zůstala precizní
stezka z poskládaných balvanů, které nahrazují
primitivní schodiště.
Je to památka na předešlé generace, které v
minulosti zpřístupnily vrchol Slepice
tzv. Nebeskými schody. Ze zarůstajících pastvin
jsou krásné pohledy na Slepičí hory, na malé
městečko Benešov nad Černou a na pohraniční
hradbu Novohradských hor. Kdo chce ale poznat
hory celé, měl by navštívit i romantické údolí říčky
Černé.
Na severní straně zádumčivá a místy až
melancholická krajina s osadami nebo samotami s
názvy Kroha, Strouha, Do Parízů ... a na straně
jižní prosluněná a plná optimismu. Krajina, která
je schopná uspokojit vaši touhu po klidu a
harmonii. Z rozhledny jsou vidět za dobrých
podmínek nedaleké Novohradské hory a Blanský
les s Kletí, ale také Knížecí stolec s vojenský
výcvikových prostorem Boleticea za ním v
dálce Šumava.

"Students should strike a balance between
academics and athletics for them to be
well-rounded." - Coach Parks

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V
TRHOVÝCH SVINECH

Patrně nejpůsobivější památkou Trhových Svinů a nejbližšího okolí je poutní kostel Nejsvětější
Trojice - necelé dva kilometry jižně od města. Pozoruhodná trojboká kaple skrývá pramen vody, jíž
bývala tradičně připisována léčivá moc, především proti očním neduhům.
Prokazatelně již v 16. století stála v těchto místech kaple, Svatá Trojice k níž směřovaly kroky
desítek poutníků. Z prostředků shromážděných dobrovolnými sbírkami byl v letech 1708-1710
postaven dnešní barokní kostel, u něhož však není znám autor projektu.
Stavba má tři oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníková okna a obklopuje ji šestiboký ambit se
třemi věžicemi. Cennou barokní nástropní fresku Nejsvětější Trojice vytvořil roku 1709
českobudějovický malíř Bonanella.
V sousedství poutního kostela se dodnes nachází budova někdejších nevelkých lázní, které až do
sklonku 19. století provozovala svinenská obec. Pozoruhodná trojboká kaple skrývá pramen vody,
jíž bývala tradičně připisována léčivá moc, především proti očním neduhům.

NAUČNÁ STEZKA TRHOVOSVINSKO
Stezka vede starou poutní cestou k baroknímu kostelíku ve Svaté Trojici, dále lesem a údolím
Klenského potoka k technické památce Buškův hamr a zpět do Svinů. Naučná stezka měří téměř
6 km.
Naučná stezka vede starou poutní cestou k baroknímu kostelíku ve Svaté Trojici, dále lesem a
údolím Klenského potoka k technické památce Buškův hamr a zpět do Svinů.
Návštěvníci mají možnost poznat typickou jihočeskou krajinu a seznámit se s přírodními
zajímavostmi, mezi kterými je možné uvést léčivý pramen u Svaté Trojice nebo množství
chráněných druhů rostlin a živočichů.

BUŠKŮV HAMR

Buškův hamr (tedy kovárna na vodní pohon) se nachází zhruba jeden kilometr jihozápadně od
Trhových Svinů na toku Klenského potoka jižně od Českých Budějovic v podhůří Novohradských a
Slepičích hor. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je
jedním se tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový
buchar s názvem kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je ovšem se svou
hmotností kolem 300 kilogramů v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za
minutu.
Buškův hamr se nalézá v oblasti, kam průmysl pronikal jen velmi pomalu a i dnes se jedná spíše o
krajinu zemědělskou se malým výskytem průmyslových podniků. V okolí Trhových Svinů se do
dnešních dnů dochovalo několik kováren, vyžívajících jako zdroj energie vodní síly potoků a říček,
hojně protékajících v této oblasti. Hamernictví a s ním spojené sekernictví byly dlouho na
Trhovosvinensku typickými řemesly, která jsou bohužel dnes již plně zaniklá.
Buškův hamr je funkční technickou památkou. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, jež
uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle
vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Veškeré toto zařízení je za příznivého stavu
vody v Klenském potoce možno vidět v provozu.
Součástí expozice výrobní části hamru je i jedinečná kolekce nářadí hamerníka. Dochovaná
kladiva a kleště jsou předměty s velkou historickou hodnotou. Tyto nástroje si totiž každý z
hamerníků vyráběl sám a ve značně svérázných podobách. Úpravy nářadí se řídily druhem
výrobků, které v převládaly v produkci jednotlivého hamru. V kovárnách zdejších hamrů se
hamerníci zabývali zejména výrobou drobných železných nástrojů a náčiní. Jednalo se především
o pluhy pro místní zemědělce a dále kladiva, sekery a lopaty. Z dodnes zachovalých hamrů byl
právě ten Buškův provozován nejdéle. Rodina posledního zdejšího hamerníka v obytném stavení
u hamru žila ještě koncem 70. let dvacátého století. Do roku 1948 hamr ještě běžel, ale majitel Jan
Bušek sám už pro nemoc nemohl své řemeslo provozovat. Postupně tak hamr ztrácel na svém
významu, neboť nesmírně namáhavá práce byla nahrazena novými technologiemi přímo v
zemědělských dílnách tehdejších státních statků. Hamr fungoval až do roku 1950. Rekonstrukce
do současné podoby proběhla díky několika technickým nadšencům v letech 1990 až 1995.

ZOO DVOREC
ZOO Dvorec se nachází v Jižních Čechách, 4km od Borovan směrem na Trhové Sviny. Lesní prostředí dodává
místu klid a pohodu navádějící k odpočinku a relaxaci. Za zvuků vydávající zvířata se můžete přenést do
různých kontinentů . V ranních hodinách nám zpívají giboni, navazují na ně seriémy a jeřábi, později se přidají lvi
a tygři. K večeru je možné slyšet vytí vlků a šakalů. Nedivte se až vás pozdraví papoušci, zvuk vydávající lemuři
vám bude připadat jako smích Hurvínka a oslík svým hýkáním bude vyžadovat vaši pozornost .

Zastoupené kontinenty
Zoologická zahrada Dvorec je zahradou, která vystavuje, ale hlavně chová zvířata převážně z afrického
kontinentu. Najdete zde skupinu lvů, které se daří pravidelně rozmnožovat, levharty, hrocha, šimpanze,
paviány, želvy, pakoně, antilopy losí, přímorožce, watusi, africké ptactvo, kaloně a další africká zvířata.
Nejen zástupci Afriky obývají tuto zoo, americký kontinent je zde zastoupen tapírem, kapybarou, marami,
papoušky, drápkatými opičkami, lamami guanako a mnoha dalšími druhy.
Asijský kontinent zde zastupují bílí tygři, gibon lar, kterého se podařilo rozmnožit, buvol domácí či velbloud
dvouhrbý, makakové a jiná zvířata.
Australie zde má prozatím nejmenší počet zvířat a tím je kakadů.
Evropu a euroasii nám zde připomenou vlci, medvěd hnědý, rysi, tygři ussurijští,..
Chováme také domestikovaná zvířata jako jsou lamy, ovce, kozy, prasata mangalice a drůbež.
Jedovatí hadi - pavilon Venomous
V roce 2014 byl slavnostně otevřen pavilon VENOMOUS, ve kterém najdou obdivovatelé jedovatých hadů
největší kolekci kober rodu naja. V pavilonu je vybudována noční expozice pro pár ovíječe skvrnitého a
terárium pro anakondy velké.
Jsme druhou zoo v ČR, která vlastní vzácné tygry indické v bílé formě. Naši jedinci Nena a Nanu pochází ze zoo
Kernhorf v Rakousku.
ZOO Dvorec pro děti
Zoo nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky a každoročně zde probíhají akce pro děti, jsou zde dvě dětská
hřiště, lavičky k odpočinku, občerstvit se lze pod pergolou v Hospůdce u krokodýla. Sociální zařízení je hned na
začátku trasy u exponátu kostry žirafy.
Parkoviště
Prostorné parkoviště umožňuje bezpečně zaparkovat i velkému počtu aut. Jenom pozor při přecházení
silnice, na které je snížena rychlost na 50km a označena značkou oznamují výskyt chodců, ale někteří řidiči
toto nerespektují.
Areál zoo je přizpůsoben pro pohyb s kočárky, vozíčkáře.Terén je většinou v rovině a zvládnou ho i starší
lidé. Každoročně jsou v zoo vysazovány stromy, túje, křoviska, okrasné rostliny a trávy, aby postupně
vznikala místa se závětřím či stínem a aby se zde zvířatům dobře žilo.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hezkou prohlídku v každém ročním období.

"Students should strike a balance between
academics and athletics for them to be

ZÁMEKwell-rounded."
HLUBOKÁ- Coach
NADParks
VLTAVOU
Zámek Hluboká nad Vltavou vypadá naprosto pohádkově a jistě by nikdo neodmítl bydlení v tak krásném
sídle. Pravé zámecké bydlení se vám nejspíše již nesplní, ale prohlídku bohatých interiérů a zámeckého
parku si nenechte ujít. Současná podoba zámku vznikala během let 1840 – 1871 a velkým vzorem
přestavby se stal královský zámek Windsor.
Naši národní kulturní památku zámek Hluboká najdete na příkrém ostrohu nad řekou Vltava,
blízko Českých Budějovic. Na výlet si vyhraďte alespoň jeden den, protože Hluboká nad Vltavou vám nabízí
hned několik prohlídkových okruhů, které určitě přivítáte s nadšením. Po seznámení s interiéry se vydejte
do zámeckého parku s cizokrajnými dřevinami nebo na věž z nádherným výhledem na krajinu kolem. Velmi
pěkně připravená je i Alšova jihočeská galerie, která je umístěna v neogotické jízdárně. Kvalitní a
významné sbírky českého gotického, moderního a současného umění doplňuje i soubor nizozemského a
evropského malířského umění. Mezi zajímavé exponáty patří gotické madony.

https://www.zamek-hluboka.eu/cs

ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
V současné době zde na přibližně 4,5 ha plochy nalezlo svůj domov a prostor k životu okolo 300 druhů
zvířat v téměř 3000 exemplářích.

http://www.zoohluboka.cz/

"Students should strike a balance between
academics and athletics for them to be
well-rounded."LES
- Coach
Parks
BLANSKÝ
- KLEŤ
Na jihu Čech, v šumavském podhůří, severně od města Český Krumlov, se nachází přírodně velmi
zachovalé území, nazývané Blanský les.
Nejvyšší vrchol tvoří dominanta hory Kletě s nadmořskou výškou 1083 m. Významným, avšak
hraničním tokem je řeka Vltava, která odvodňuje téměř celé území CHKO. Středem oblasti protéká
Křemžský potok. Na jihu patří k významným tokům Polečnice a Chvalšinský potok. V geologickém
podloží převládá granulit, jižní část pak tvoří převážně krystalické vápence spolu s erlány a
amfibolity.
Středem oblasti se táhne nepravidelné pásmo serpentinitů. Více než polovina území CHKO je
pokryta lesními porosty, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku.
Nalezneme je na severovýchodních svazích Kletě a ve skupině vrchů Bulový a Vysoká Běta.
Zcela specifická je květena křemežských hadců, tvořená zčásti reliktními bory. Pozoruhodná a
velmi významná je teplomilná a vápnomilná květena v okolí Českého Krumlova.
Nejvýznamnější části přírody v CHKO jsou zahrnuty do maloplošných chráněných území. Kromě
přírodních krás je zde i mnoho historických památek. K významným patří cisterciácký klášter ve
Zlaté Koruně a zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen. Blanský les je pro svou krásnou a
zachovalou přírodu i cenným rekreačním zázemím.

http://blanskyles.ochranaprirody.cz/
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TEREZIINO (TERČINO) ÚDOLÍ
- NOVÉ HRADY
Tereziino, zvané též Terčino údolí, popř. Terezčino, údolí je anglický lesopark, ležící asi 1 km
jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Park dnes
slouží zejména rekreačním účelům a je veřejnosti volně přístupný. Parkem prochází naučná
stezka, která seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde
vyskytují. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady poblíž odbočky silnice
k Horní Stropnici.
Původně krajinářský park se rozkládá na území o rozloze okolo 138 ha. Místo původně sloužilo
šlechtě jako bažantnice, jejíž původ je možné hledat již v r. 1667. O necelých sto let později –
konkrétně roku 1756 se bažantnice z podnětu hraběnky Terezie Buquoiové změnila na rozsáhlý
přírodní krajinářský park zvaný „Vallancherie“ . Dnes se park jmenuje po své zakladatelce.
Hraběnka zde nechala vysazovat nejen cizokrajné stromy a keře, ale podle cizího vzoru začaly
v krajině vyrůstat i některé odpočinkové stavby a z dnešního pohledu rekreační zařízení.
V letech 1788 – 1797 byly vybudovány malé soukromé lázně dnes nazývané Lázničky a r.
1803 tzv. Modrý dům, ve kterém šlechtična s oblibou trávila letní měsíce. Modrý dům se do
dnešní doby zachoval jako ruina, neboť byl r. 1915 z velké části zničen povodní.
V budování se pokračovalo i po hraběnčině smrti. Vznikaly pavilonky a pomníčky s veršovanými
nápisy, budovaly se rybníčky. R. 1817 přibyl umělý vodopád, který zůstal atrakcí do dnešních
dnů. Napájí ho pomocí náhonu se stavidly samotná říčka Stropnice. Od vodopádu stezka
pokračuje hlubokým skalnatým kaňonem. Na samém konci areálu leží tvrz Cuknštejn postavena
v letech 1488–1491. Stavba představuje jednu z nejlépe zachovaných pozdně gotických tvrzí
pravidelného typu.
Turistická naučná stezka vedoucí Tereziiným údolím začíná u Vstupní brány z roku 1797, kde je
možné nechat zaparkovaný osobní vůz. Stezka je určená pěším návštěvníkům a je přístupná
celoročně. Naučná stezka je dlouhá přibližně 7 km (délku trasy lze podle potřeby kdykoliv
zkrátit) a má 12 zastavení:

http://www.kicnovehrady.cz/

1. Úvod
2. Hamr
3. Lázničky
4. Modrý dům
5. Vodopád
6. Lesy
7. Průhledy
8. Tvrz Cuknštejn
9. Romantické stavby
10. Louky
11. Dřeviny a byliny
12. Švýcarský dům

Mezi krajináři bývá Tereziino údolí považováno za jeden z vrcholných celků romantickosentimentálního období krajinářské architektury. Tato národní přírodní památka slouží nejen jako
výborné místo pro procházky a výlety, ale i jako ukázka řemeslně jemně řešené krajinné kompozice,
která si ve všech ročních období uchovává svůj půvab a přitažlivos t. Tereziino údolí patří
k nejnavštěvo vanějším místům Novohradských hor.

"Students should strike a balance between
academics and athletics for them to be
well-rounded." - Coach Parks

ČERVENÉ BLATO
Rašeliniště Červené blato na Třeboňsku na jihu Čech patří k nejzajímavějším přírodním
rezervacím v České republice. Vrstva rašeliny v něm dosahuje na některých místech hloubky až
osmi metrů. Jedná se v podstatě o močál, nacházející se na okraji Chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko, mezi městečky Trhové Sviny a Suchdol nad Lužnicí.
Rašeliniště je velmi cenné, neboť je dosud málo narušené a zachovalo si tvářnost tundry a
druhovou skladbu rostlinstava z raně poledového období.
Červené blato patří do skupiny třeboňských rašelinišť, která vznikla v místech terénních depresí.
Na začátku jejich vývoje byla před 10 000 až 12 000 lety, tedy koncem poslední doby ledové,
slatinná společenstva. Název Červené blato je zřejmě podle hnědooranžově zabarvené vody,
která z rašeliniště vytéká. Touto vodou je proto zbarven blízkýrybník Nový Lipnický Podřezaný.
Chráněná přírodní rezervace - od roku 1953
Na dnešním území rezervace se od roku 1774 těžila rašelina pro blízkou sklářskou huť. Těžba
byla ukončena ve 20. století. Od r. 1953 je území chráněno jako přírodní rezervace, dnes jako
národní přírodní rezervace, a má výměru 331,4 ha. Předmětem ochrany je lesní rašeliniště
s rozlehlými porosty blatkového boru. Plochy, kde se těžila rešelina, se velmi dobře regenerují a
vznikla tu tak pestrá mozaika rašelinných biotopů, od bezlesí až po prales s významnou flórou a
faunou.
V místech nenarušených těžbou se daří vzácné borovici blatce, staré až 200 let; vtroušena je bříza
pýřitá a bělokorá, krušina olšová, bohatý je porost rojovníku bahenního. Po obvodové části rostou
rašelinné bory. Hojný je suchopýr pochvatý, vzácnější masožravá rosnatka okrouhlolistá.
V blatkovém boru žijí především bezobratlí. Podrobně byla zkoumána fauna motýlů – odborníci tu
napočítali takřka 600 druhů.
Přirozenými rostlinnými společenstvy rašeliniště jsou porosty borovice blatky staré až 200 let.
Nápadné jsou i keře rojovníku bahenního a brusnicovitých rostlin. Převládá brusnice borůvka,
vlochyně bahenní a kyhanka sivolistá. Hojně je zastoupen suchopýr pochvatý a klikva bahenní,
vzácněji rosnatka okrouhlolistá. Z mechů jsou tu k vidění rašeliníky rodu Sphagnum a řada dalších
lesních chladnomilných mechorostů.
Rozsáhlé lesy jsou útočištěm i řady ptáků, jako je kulíšek nejmenší, čáp černý, jestřáb lesní či
jeřábek lesní. Fauna je velmi zajímavá, zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka
zaujme především hojný výskyt motýlů a můr.

Naučná stezka rezervací:
Rezervací prochází stejnojmenná naučná
stezka. Pětikilometrový vycházkový okruh se
šesti zastávkami vede bažinou po upravených
cestách . Turistická stezka začíná v
osadě Jiříkovo Údolí, kam se i vrací.
Velmi oblíbenou částí stezky je asi v půli trasy
teráska s výhledem na rašelinné jezírko.
Větší část naučné stezky přes Červené blato
má zpevněný povrch, proto postačí pro
návštěvu běžná sportovní obuv. Stezka vede
převážně po lesních pěšinách a dřevěných
povalových chodníčcích. Na zastávkách jsou
odpočívadla, nechybí ani přístřešek pro případ
nepříznivého počasí. Trasa je přístupná
celoročně.

"Students should strike a balance between
academics and athletics for them to be
well-rounded." - Coach Parks

TŘBOŇ A JEJÍ OKOLÍ
Třeboň je přirozeným turistickým centrem Třeboňska, které je vyhlášené především díky své
neporušené přírodě plné lesů a rybníků. Kromě informací o konkrétních turisticky zajímavých
místech v Třeboni, nabízíme kompletní servis pro zájemce o dovolenou či víkendový pobyt v
Třeboni a okolí.
Schwarzenberská hrobka
Je hrobka rodu Schwarzenbergů v Domaníně v okrese Jindřichův
Hradec. Nachází se poblíž katastru Třeboně II v třeboňském parku
jihovýchodně od rybníka Svět, necelé 2 km od
třeboňského Masarykova náměstí. Založil ji Jan Adolf II.
Schwarzenberg (1799–1888) na podnět své manželky Eleonory
Schwarzenbergové, rozené z Liechtensteinu (1812–1873). Stavba
začala roku 1874 a byla dokončena roku 1877. V hrobce je uloženo
26 rakví. Ve věci vlastnictví probíhá soudní řízení, správu nadále
zajišťuje Národní památkový ústav a hrobka je přístupná veřejnosti.
Rybník Svět - sedmý největší rybník Třeboňska
Oblíbeným střediskem rekreace a vodních sportů, ale i
místem vhodným pro turistiku, cykloturistiku a odpočinek je
jihočeský rybník Svět. Na jednom konci hráze láká k návštěvě
lázeňské město Třeboň, na druhém novogotická
Schwarzenberská hrobka.
Třeboňský zámek
Patří k největším zámeckým komplexům v České republice.
O jeho rozsahu svědčí více než 100 obytných místností.
Budovy Třeboňského zámku tvoří západní čelo Masarykova
náměstí, na které zámecký areál plynule navazuje. Díky své
poloze na jihozápadní straně historického městského
centra Třeboně, v těsném sousedství komplexu měšťanských
domů Zlatá hvězda, tvoří tento honosný renesanční zámek
neodmyslitelnou součást města. Je ve vlastnictví státu (správu
zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti.

Naučná stezka Rožmberk
Naučná stezka Rožmberk je určena cyklistům. Začíná v Třeboni a vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a
polních cestách okolo největšího českého rybníku Rožmberk.
Vlastní stezka Rožmberk začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a končí ve Staré Hlíně (8 zastávek).
Ze Staré Hlíny se doTřeboně dostanete napojením se na Naučnou stezku Okolo Třeboně (zastávky 19 – 22).
Celý tento uzavřený okruh je dlouhý 22 km. Informační tabule seznamují návštěvníky s historií vzniku rybníků
a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku.
Z celé trasy je nejhezčí hráz rybníka Rožmberk, která je nejen impozantním technickým dílem, ale i důležitou
přírodovědnou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada
druhů ptáků. V zimě lze na Rožmberku a v jeho blízkém okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských.
Zastávky Naučné stezky Rožmberk
1. Třeboň – rybník Svět
2. Břilický rybník – byl vystavěn na základě povolení od Jindřicha a Petra z Rožmberka vydaného ke svátku sv. Jiljí
(1. 9. 1475).
3. Rybník Kaňov a jeho autor Štěpánek Netolický
4. Zlatá stoka – představuje hlavní tepnu rybničního systému na Třeboňsku.
5. Rožmberk – největší český rybník. Jakub Krčín z Jelčan ho nechal vybudovat v údolí Lužnice. Vznikla tak dvě
nová, navzájem úzce spojená vodní díla – rybník Rožmberk a umělý vodní kanál Nová řeka, dlouhý téměř 15 km,
odvádějící část vod řeky Lužnice do Nežárky.
6. Výpusť Adolfa. Hráz rybníka Rožmberk, dlouhá téměř 2 km, je unikátním technickým vodohospodářským dílem,
které je chráněno jako technická památka.
7. Splav – je vybudován mimo vlastní těleso hráze. Po povodních v r. 2002 musel být bezpečnostní přeliv
Rožmberku opraven. U přelivu byl v roce 2004 postaven kamenný vodočet.
8. Stará Hlína. U obce jsou dva kamenné mosty, které jsou chráněnou technickou památkou. Zde končí Naučná
stezka Rožmberk, ale lze se vrátit do Třeboně po naučné stezce Okolo Třeboně, která má ve Staré Hlíně svou
18. zastávku.
Ze Staré Hlíny do Třeboně po nové cyklostezce Hlína - Třeboň, a nebo:
(19. zastávka naučné stezky Okolo Třeboně) – Rybník Vítek
(20. zastávka) – Kouty
(21.zastávka) – Pergola u sv. Víta
(22. zastávka) – Třeboň

"Students should strike a balance between
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well-rounded." - Coach Parks

KNÍŽECÍ STOLEC - ROZHLEDNA VE
VOJENSKÉM PROSTORU BOLETICE
Nová rozhledna stojí na nejvyšším vrcholu vojenského prostoru Boletice, Knížecím Stolci. Dřevěná
vyhlídka nabízí výjimečný pohled do krajiny, za dobrého počasí lze odtud spatřit i Alpy.
Šestimetrová dřevěná rozhledna se nachází na nejvyšším vrcholu boletického prostoru (1236 m),
který byl až dosud všem zvědavcům uzavřený. Vyhlídka stojí v místech podobné dřevěné
prvorepublikové stavby. Zájemcům se odtud nabízí výjimečný pohled na okolní přírodu a
panenské lesy. Současně s rozhlednou byla otevřena také turistická trasa pro cyklisty i pěší o
délce 18 kilometrů.

Provozovatel
Knížecí stolec - VVP Boletice
Boletice 3
381 01 Boletice

http://www.vojujezd-boletice.cz/
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GMÜND - SOLE-FELSEN-BAD
Jedna z prvních SPA adres v dolním Rakousku: je Sole-Felsen-Bad, Gmünd ve Waldviertlu.
U idylicky položeného rybníku Aßangteich se nachází tento relaxační komplex, sauna & lázně zařízení s
velkou nabídkou wellness: Relexační bazény, sportovní bazén, obří skluzavka a brouzdaliště pro děti.
Zábava a dobrodružství pro celou rodinu.
Voda má koncentraci soli od 1,5% do 3% .Udržované louky zvou k venkovnímu odpočinku.
Další nabídky: bezplatná vodní gymnastika, kursy plavání pro děti a miminka , jakož i narozeninové oslavy.
Sauna-team Vás bude rozmazlovat saunovými ceremoniály.
Relaxujte v achátové, borovicové a křišťálové sauně, vychutnejte si parní lázeň a turecký hamam nebo
navštivte naši kuriózní lesní saunu.
Kromě jiného lákavé osvěžení v relaxační laguně nebo v rybníku Aßangteich
1x za měsíc pořádá Sole-Felsen-Bad oblíbené saunové slavnosti nebo Ladies Night.
Návstěvníkům je k dispozici široká nabídka masáží a kosmetickýh aplikací.
LÉČEBNÁ SŮL
Různá koncentrace soli mezi 1,5% -3%
Vodní svět má pro Vás připravenou celou řadu
různých relaxačních bazénů s příjemnou teplotou
vody 32-34˚C.
Voda je obohacena léčebnou solí „Bad Ischler"
Plus pro zdraví: Slaná voda podporuje odvod
škodlivých látek z kůže ,podporuje pocení a zlepšuje
krevní oběh.
Dále zmírňuje bolest, působí protizánětlivě, podporuje
krevní oběh a působí relaxačně.Kromě jiného stimuluje
odnovu buněk, látkovou výměnu a funkci orgánů,
zvyšuje obranné látky, zklidňuje alergie a stabilizuje
nervový systém a psychiku. Slaná voda umožňuje
snažší pohyblivost a působí šetrně na klouby.

SVĚT KOUPÁNÍ ZAHRNUJE 7 BAZÉNŮ PRO
KOUPÁNÍ & VODNÍ SPORTY
Skalní solný bazén s protiproudovým kanálem
Relaxační solná laguna krytá
Relaxační solná laguna venkovní
Žulová vana
Bazény s příjemně temperovanou solnou vodou ( 3234 ˚C ) a různou koncentrací soli do 3%, vybavené
airmasážním lehátky,zemními výřivkami a masážními
tryskami.
Nezapomenutelným zážitkem je tyskající kámen a
protiproudový kanál.
Náš tip: Nenechte si ujít nabídku vodní gymnastiky
zdarma.
10.30 hodin vodní gymnastika
11.30 hodin vodní gymnastika páteře
14.30 hodin Aqua Fun
17.30 hodin Aqua Fit

https://www.sole-felsen-bad.at/cz/

"Students should strike a balance between
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Přírodní koupaliště Lazna Borovany:
well-rounded." - Coach Parks
Koupaliště se nachází v klidové zóně města blízko centra a nabízí krásný výhled do krajiny. Jeho originalita spočívá
v biologickém způsobu udržování čisté vody, který je zajištěn bez chemické úpravy a probíhá ve filtračních lagunách
působením vodních rostlin a přírodních ekosystémů.
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, pirátská věž);
šatny (přebalovací pult, bezpečnostní schránky); sprcha s teplou vodou; hřiště pro plážový volejbal; občerstvení
s posezením na terase; možnost půjčení lehátek, slunečníků, badmintonu, míče a sítě na plážový volejbal; připojení
na wifi, webkamera
Bazén v Horní Stropnici
Nově zrekonstruované koupaliště je 55m dlouhé a 25m široké. Celková kapacita je 300 lidí. Bazén je
rozdělen na dvě části plavecká a neplevecká v poměru 65 na 35 ve prospěch plavecké části. Provoz
koupaliště je od 1. červena do 30. září.
V areálu bazénu se nachází parkoviště pro cca 60 osobních automobilů, restaurace, sociální
zařízení, sprchy a camp. Při dobrém počasí bohužel naše kapacita parkovacích míst nestačuje, proto
doporučujeme zaparkovat již v centru obce a k bazénu dojít cca 700m pěšky.
Vzhledem k již tak nákladnému provozu koupaliště nemůžeme zabezpečit pro celý letní provoz
plavčíka. Proto je koupání v našem areálu bezplatné a také na "Vlastní nebezpečí."
Venkovní koupaliště Velešín
V jihočeském Velešíně se můžete vykoupat v moderním venkovním koupališti s vodní skluzavkou, vodním
chrličem a vodním hříbkem. V areálu si lze také zasportovat na beach volejbalovém hřišti, při ruských kuželskách a
najdete zde také stolní tenis.
Areál venkovního koupaliště byl nově otevřen na konci roku 2013. Jeho celková plocha zaujímá 7195 m2 a
zahrnuje víceúčelový bazén s dětskou částí o ploše 250 m2, vodní hříbek, vodní dělo, chrlič, skluzavku Trio Slide,
beach volejbalové hřiště, venkovní stoly pro stolní tenis, ruské kuželky, dětské hřiště a nechybí ani hygienická a
sociální zařízení s převlékárnami.
Občerstvit se můžete v bufetu a své vozidlo zaparkujete na přilehlém parkovišti. Okamžitá kapacita areálu
koupaliště 420 osob. Provozní podmínky a otevírací doba budou doplněny před zahájením provozu na jaře 2014.
Ostatní možnosti koupání
Dobrovská Lhotka - rybník Lhoták (možnost rybolovu)
Horní Stropnice - koupaliště, kemp, tel: 777 126 683
Janova Ves/ Novohradské hory - přírodní rybník
Kaplice - koupaliště
Ledenice - rybník Lazna (malá písčitá pláž, možnost rybolovu)
Žofín/ Novohradské hory - přírodní koupaliště v areálu
penzionu Lesovna Žofín

"Students should strike a balance between
academics and athletics for them to be
well-rounded."
- Coach
Parks
LYŽOVÁNÍ
KOLEM
NÁS
SKIAREÁL LIPNO
Užijte si ještě více zábavy na jednom místě.
Lyžování na 11,8 km sjezdovek
3 pohodlné čtyřsedačkové lanovky
Vylepšený a rozšířený snowpark dle náročnosti od úplných začátečníků po pokročilé jezdce
Zábavná skicrossová trať - samostatná, zvlášť oddělená část sjezdovky dlouhá 1200m. Je vhodná pro malé i velké
lyžaře nebo snowboardisty
Měřený slalom – porovnejte si své časy s vrcholovými sportovci
Výukové hřiště Fox park se třemi pojízdnými koberci, kam máte vstup zdarma
Parkování zdarma – přímo u pokladen a nástupní stanice lanovky Lipno Express
Každodenní animační programy s lišákem Foxem, maskotem areálu
Večerní lyžování na nejdelší sjezdovce areálu - 18:00 - 21:00 hodin
Večerní bobování ve Fox parku – 18:00 – 20:00 hodin
Komplexní služby na jednom místě – půjčovna Intersport rent, lyžařská škola Skischool Lipno, obchod Intersport,
skiservis, úschovna Skidepot, restaurace
Půjčovna INTERSPORT Rent - vše rychle a pohodlně na jednom místě. Lyžařské vybavení nejen pro děti, lyžařská
škola i skipas
Skibus po Lipensku zdarma
SKIAREÁL HOCHFICHT
NEJVĚTŠÍ RAKOUSKÝ SKIAREÁL MIMO ALPY
Skiareál Hochficht je největším rakouským lyžařským střediskem mimo Alpy! Nabízí vám atraktivní lyžování
pro rodiny s dětmi i pokročilé lyžaře, které je srovnatelné s menšími alpskými středisky, stabilní sněhové
podmínky, 21 km kompletně zasněžovaných sjezdovek, moderní kabinkovou a 3 čtyřsedačkové lanovky,
kvalitní zázemí a služby ve Skiareně Hochficht, český personál v restauracích a v neposlední řadě velmi
výhodné slevy pro rodiny s dětmi, mládež a ubytované hosty, díky kterým pro vás bude lyžování na Hochfichtu
cenově výhodnější než leckde na českých horách.
TAK BLÍZKO, HNED ZA HRANICEMI U LIPNA
Skiareál Hochficht najdete na rakouské straně Šumavy, hned za hranicemi nedaleko Lipna. Díky své velmi
výhodné poloze (jen 3 hodiny autem z Prahy bez placení rakouských dálničních poplatků) popularita
Hochfichtu u českých lyžařů rok od roku roste. Obzvláště oblíbené jsou pobytové balíčky se zvýhodněným
skipasem a ubytování na české straně okolo Lipna.
RYCHLÁ PŘEPRAVA BEZ ČEKÁNÍ DÍKY KABINKOVÝM A 4SEDAČKOVÝM LANOVKÁM
Komfortní 10místná kabinková lanovka, tři 4sedačkové lanovky a dvojitý vlek garantují dostatečnou přepravní
kapacitu, díky po většinu sezóny lyžujete bez front.
Maximální pohodlí pro malé děti zajišťuje pojízdný pás v dětském Fichtl Kids Parku, 185 m dlouhý zastřešený
pás u výukového svahu a samozřejmě nové kryté kabinky pro 10 osob, které při nástupu i výstupu zpomalují.

SKIAREÁL STERNSTEIN
"TAJNÝ TIP" PRO ČESKÉ RODINY S DĚTMI
Sternstein je útulný rakouský skiareál, který najdete za hraničním přechodem Studánky u lázeňského
městečka Bad Leonfelden. Sternstein je velmi snadno dostupný, cesta autem z Lipna nad Vltavou trvá jen 20
minut a z Českých Budějovic necelou hodinu.
Pro lyžování na Sternsteinu je typická příjemná rodinná atmosféra, nepřeplněné sjezdovky a pohodlná
přeprava rychlou lanovkou s krytými kabinkami a 6sedačkami. Sternstein nabízí celkem 3 sjezdové tratě
v délce 1 550 až 1 850 m s krásným výhledem na Alpy.
Provozní doba skiareálu Sternstein: 8.30 - 16.15
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA HAPPYS SCHI S ČESKY HOVOŘÍCÍMI INSTRUKTORY
V místní vyhlášené lyžařské škole Happys Schi na Sternsteinu pracují česky hovořící instruktoři, kteří naučí
Vaše děti lyžovat s lehkostí a úsměvem na tváři. Pro úplná lyžařská prťata je připraven minipark na téměř
rovinatém svahu s pojízdným kobercem.
V dětské parku Elefuntasia s obřími slony a dalšími zábavnými atrakcemi se hravými způsobem naučí první
obloučky. A díky komfortní kabinkové lanovce se za každého počasí pohodlně dostanou na začátek
sjezdovek Sternsteinu. Součástí lyžařské školy je také výborně vybavená půjčovna lyžařského vybavení.
Další informace o lyžařské škola Happys Schi najdete ZDE.
V RESTAURACI STERNSTEINHOF SE DOMLUVÍTE ČESKY
Do zlatova osmažený Wienerschnitzel přes půl talíře, šťavnatý gulášek či nadýchaný Germknödel
s vanilkovou polevou a mnohé další speciality z poctivé domácí kuchyně restaurace Sternsteinhof přímo pod
sjezdovkami zaručeně uspokojí Vaše chuťové pohárky.
A nemusíte mít strach, že si neobjednáte, pokud neumíte německy. V restauraci pracuje přátelský český
personál, a proto jsou názvy jídel napsaná i v českém jazyce. Při slunečném počasí doporučujeme usednout
na venkovní terasu a nechat se opalovat paprsky horského slunce.
SKIPARK FRYMBURK
RODINNÉ LYŽOVÁNÍ VE FRYMBURKU NA KOPCI MARTA
Rodinný lyžařský areál Skipark Frymburk najdete na okraji malebného městečka Frymburk na břehu Lipna, který je
vzdálen jen 6 km od Skiareálu Lipno se Stezkou korunami stromů.
Skipark Frymburk přináší zcela jinou možnost rodinného lyžování na Lipně pro ty z Vás, kteří máte raději zimní
radovánky bez davů lidí v příjemném komorním prostředí na oblíbeném kopci Marta s překrásným výhledem na
Lipenské jezero obklopující ze tří stran poloostrov Frymburk s kostelem Sv. Bartoloměje a okolní šumavské vrcholy
Vítkův Hrádek, Bärenstein, Smrčina (Hochficht) a Spičák. Při příznivém počasí uvidíte dokonce i Alpy (Dachstein,
Grosser Priel).
DVĚ ŠIROKÉ SJEZDOVKY S PŘEKRÁSNÝM VÝHLEDEM
Skipark Frymburk nabízí dvě široké sjezdovky Tiger a Relax o délce 650 m a 620 m, které jsou díky příjemnému
profilu vhodné pro děti a začátečníky. Ze sjezdovek je nádherný výhled na Frymburk a okolí. Sjezdovka Relax má
umělé osvětlení v průběhu sezóny je v provozu pro večerní lyžování. Sjezdovky jsou denně upravované rolbou
Pistenbully.
VÝUKOVÝ PARK MÉDI KUBÍKA S LYŽAŘSKOU ŠKOLOU
Ve Skiparku Frymburk si užijete nerušené zimní radovánky s tradiční dobrotivou a přátelskou atmosférou
jihočeského venkova, tak jak ji známe z našich dětských let.
Vaše děti zažijí v novém dětském parku Médi Kubíka se dvěma „kouzelnými koberci", lyžařskou školou a celou
řadou zábavných atrakcí nefalšovanou radost z lyžování, která jim vydrží i v pozdějších letech.
SKIAREÁL KARLSTIFT
- 3 lyžařské vleky
- 6 špičkově udržovaných sjezdovek, všechny stupně obtížnosti
- Lyžařskou školu s certifikovaným lyžařským instruktorem
termíny lyžařských kurzů najdete na www.kanschi.at
- Dětský svět a Kouzelný koberec pro předplacené dětské kurzy
- Půjčovnu lyží, běžek a snowboardů
- Běžecké tratě "Aktivwelt Freiwald"

KILOMETRY KOLEM NÁS
Rejta - Trhové Sviny 2,8km
Rejta - Trhové Sviny 2,8km - Bůškův Hamr 1,7km (4,5km)
Rejta - Trhové Sviny 2,8km - Svatá trojice 2km (5km)
Rejta - České Budějovice 23km
Rejta - Hluboká nad Vltavou (ZOO + zámek) 34km
Rejta - Údolí (Terčino údolí) 9,5km
Rejta - Nové Hrady 12km
Rejta - Gmünd (koupání) 29km
Rejta - Karlstift 46km
Rejta - Lipno 59km
Rejta - Velešín (koupání) 18km
Rejta - Sternstein (vyžování) 67km
Rejta - Český Krumlov 35km
Rejta - Horní Stropnice 11km
Rejta - Dvorec ZOO 7,5km
Rejta - Borovany 10,5km
Rejta - Třeboň 28km

OBCHODY KOLEM NÁS
LIDL + KIK Trhové Sviny
TERNO Trhové Sviny, Budovatelská
IGY centrum České Budějovice - CineStar, obchodní dům
MERCURY centrum České Budějovice - autobusové nádraží
Géčko + Globus České Budějovice
TESCO České Budějovice

RESTAURACE KOLEM NÁS
Rejta - Na Tahu - u hlavní silnice, se zahrádkou
Trhové Sviny - Restaurace Centrum na náměstí, Junior u školy,
Restaurace Kollar, Pizzerie u Itala na náměstí.

Domovní řád
Vážení a milí hosté, vítáme Vás v našem Ubytování u Luboše a dovolte, abychom Vás
seznámili s domovním řádem a poděkovali za dodržování těchto několika málo pokynů.
V den příjezdu je host seznámen s ubytováním a zapíše se do knihy ubytování, která je na
stolečku v chodbě (jméno, příjmení, bydliště a termín ubytování).
Pokyny k ubytování:
·
Po opuštění domu vždy zamknout, veškerá okna zavřít, je možné nechat otevřenou pouze
„ventilačku“,ale
nikdy nenechat celé okno otevřené (pokud by se tak stalo, může si majitel odemknout
a okno dojít zavřít – v rámci bezpečí a proti vykradení,
·
zkontrolovat, aby se nikde nesvítilo (a to i na pergole),
·
vypnout všechny spotřebiče,
·
udržovat pořádek a čistotu v celém objektu
·
za bezpečnost dětí v objektu a na pozemku (jezírko, trampolína, bazén, houpačka) si rodiče
zodpovídají sami,
·
v případě domácího mazlíčka prosíme o takové chování, aby nebylo ničeno vybavení
ubytování (rozkousaná sedačka, židle, počůrané zdi, …),
·
v průběhu pobytu si ubytovaní hosté provádějí úklid a vyprazdňují nádoby na odpadky sami
(popelnice je umístěna u příjezdové cesty k domu),
·
šetřte prosím elektr.proudem a vodou,
·
kontrolujte WC, aby záchod neprotékal,
·
vstup na horní zahradu za branku je zakázaný.
V celém objektu je kouření zakázáno. Kouření je možné ve venkovních prostorách objektu a
na pergole.
Odjezd z ubytování je do 10hodin, pokud není domluven s námi jinak.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se Vám u nás bude líbit a pobyt si zde užijete.

WIFI:
jméno: WifiRejta
heslo: 725500080

Telefonní čísla na nás:
Luboš 725 500 080
Andrea 774 331 433

Příjemný
pobyt

