Novohradská stezka
Popis trasy
Putování Novohradskými horami k Žofínskému pralesu a do Terčina údolí
Novohradské hory patří přírodně k nejzachovalejším oblastem v Česku i díky tomu, že v dobách
studené války byly málo přístupné. Díky pozvolným kopcům, jen málokdy přesahujícím 1.000 m n.
m., a hustým lesům Vás bude nedotčená příroda na cyklotrase CT 34 z Vyššího Brodu až do Nových
hradů doprovázet prakticky na každém kroku. Trasa začíná od Vltavy a vede přes Horní Dvořiště, za
nímž si můžete prohlédnout pozůstatky Koněspřežné dráhy České Budějovice – Linec, jež byla první
koněspřežnou železnicí na evropském kontinentu. Až do Cetvin vede trasa paralelně se Stezkou
železné opony – EuroVelo 13. Za Cetvinami u řeky Malše začíná krajina lesů a rybníků, v Žofíně se
můžete zastavit u jedinečného Žofínského pralesa. Jednou z mála obcí na trase je Černé údolí, než
dorazíte do Hojné vody s překrásným výhledem na Třeboňskou pánev. Po prudkém sjezdu se můžete
zastavit v Dobré Vodě u kostela Panny Marie Těšitelky a pokračovat přes Horní a Dolní Stropnici až
do Nových Hradů. Tady si nenechejte ujít místní hrad a zámek a hlavně procházku krajinářským
parkem Terčino údolí. Na téměř sto kilometrů dlouhé putování si vyčleňte 3 dny a využijte zázemí
služeb s certifikací „Cyklisté vítáni“.
Destinace

Šumava
Vyšší Brod - Dolní Dvořiště - Horní Stropnice - Nové Hrady - České Velenice

Trasa

95 km | 3 dnů

Povrch

převážně zpevněný, část lesní cesta

Typ aktivity Cykloturistika

Příběhy, které se odehrály v okolí
Čím vším vás Lipno v zimě překvapí: , GPS: 48.649915316746,14.232273101807

Doporučená místa pro cyklisty
Celoroční rodinný areál Bobovka Lipno nad Vltavou: , Tel: +420602780726, Email:
info@slideland.cz, Adresa: Slupečná 301, Lipno nad Vltavou, GPS: 48.6464942,14.2218919
Hospůdka Bobovka: , Tel: +420380736363, Email: info@slideland.cz, Adresa: Slupečná 301,
Lipno nad Vltavou, GPS: 48.6464942,14.2218919
Hájenka Hradiště: , Tel: +420777699330, Email: sulkova@seznam.cz, Adresa: Hradiště 30,
Kaplice, GPS: 48.7363181,14.5454272

