Kolem Karštejna - Jemčina malý okruh
Délka trasy: 31 km
Trasa: cyklistická
Okruh:
Kolence, rybníček Ostrý, hájovna Lipičí, rybník
Potěšil, rybníky Nadějské soustavy, býv. hráz
rybníka Karštejn, Cikar, Evženovo údolí, rybník
Dolní Vydýmač, Zadní dvůr, zámek Jemčina,
Kolence
Terén: hrázové cesty, lesní cesty, silnice
nižších tříd
Zajímavé stromy na trase:
Dub letní za baštou Naděje, u rybníka
Naděje s cedulkou Strom chráněný státem o
obvod kmene 490 cm
Hráz bývalého rybníka Karštejn, památné
duby letní severní z dvojice 600 cm a jižní
obvod kmene 720 cm
Památný dub letní v louce u Karštejna o
obvodu kmene 540 cm
Památné stromy v okolí Zadního dvora a
Nežárky (i mimo popsanou trasu):
památný strom dub letní ve svahu terasy
jihovýchodně od dvora, obvod kmene 546 cm
památný strom dub letní (dvoukmen) severně
od dvora, obvod kmene 618 cm
památný strom dub letní (dvoukmen) pod
vodárnou, severní z dvojice o obvodu kmene
682 cm
památný strom dub – torzo pod vodárnou,
jižní z dvojice o obvodu kmene 580 cm
památný strom dub letní, s velkými kořenovými
náběhy severně od dvojice o obvodu kmene
594 cm
památný strom dub letní rostoucí v plášti lesa
mezi největším dubem a Zadním Dvorem o
obvodu kmene 633 cm

proti proudu Nežárky je největší dub letní na
Třeboňsku – veledub obvod kmene 848 cm
(mimo trasu)
Na louce pod zámkem Jemčina směrem
k Nežárce je památný dub letní s obvodem
kmene 490 m a řada dalších a mohutnějších
krásných solitérních dubů a lip
Oboustranná alej z Jemčiny na Šimanov,
památné stromy, nejsilnější lípa srdčitá o
obvodu kmene 546 cm.
Co Vás čeká na této trase?
Za památnými stromy v okolí zámku Jemčina
se vypravíme z vesničky Kolence. Naproti
návesnímu rybníčku v Kolencích odbočuje
silnička ze vsi dolů na jih (doleva při jízdě ve
směru na Lomnici nad Lužnicí, je zde
směrovka Střelnice) po zhruba 900 metrech se
u rybníčka Ostrý rozdvojuje a my se dáme
vpravo. Po chvíli silnice mizí v lese. Na
křižovatce u hájovny Lipičí odbočíme vpravo
na prostou lesní cestu, která nás po 1 km
přivede na hráz mezi rybníky Potěšil (vlevo) a
Klec.
Potěšil je rybník stavěný Jakubem Krčínem
z Jelčan v letech 1577-1579, tedy ještě v době,
kdy nebyl rybník Rožmberk. V původní rozloze,
kdy zaplavil i sousední starší rybník Klec
(připomínaný v roce 1503) mohl mít okolo 500
ha. Schwarzenberkové nechali rybník v roce
1831 vysušit a zřídili zde hospodářský dvůr.
Rybníkářem Josefem Šustou byl roku 1845
obnoven už v této podobě.
Dále pokračujeme po cestě až na křižovatku se
silnicí č. 148, po ní dále doleva a na další
křižovatce odbočíme do vesnice Klec. Tato
ves vznikla v blízkosti stejnojmenného hradu,
jehož nepatrné zbytky jsou na západním břehu
stejnojmenného rybníka a připomíná se poprvé

roku 1388. Projedeme vsí, a jakmile zmizí
poslední chalupy z dohledu, otevře se nám
výhled na první vodní hladiny rybníků
Nadějské soustavy.
Základem této rybniční soustavy z let 15771579 jsou Krčínovy rybníky - Naděje, Skutek
a Potěšil. Všechny rybníky této soustavy jsou
naháněny stokou zvanou Potěšilka, která byla
vedena z řeky Lužnice ještě před stavbou
rybníka Rožmberka. Ve druhé čtvrtině 19.
století byla celá soustava vysušena. Severní
část soustavy byla rybníkářem Josefem Šustou
v roce 1871 obnovena s tím, že původní
plochu velkého rybníka Naděje vyplnily další
menší rybníky Víra, Láska, Blaník, Dobrá
Vůle, Měkký, Rod, Horák a Strakatý.
Následujeme červenou turistickou značku, za
níž odbočíme na první křižovatce doleva,
kolem bašty Klec. Po 300 metrech červená
turistická značka stejně jako my odbočuje
vpravo. Nedaleko této odbočky stojí na hrázi
mohutný strom s cedulkou Strom chráněný
státem – dub letní o obvodu kmene 490 cm.
Po červené turistické značce máme možnost
projít si hráz Naděje v celé její délce. Pod hrází
si tiše plyne Lužnice v korytě regulovaném
v první polovině 20. století. V místě, kde se
hráz ostřeji ohýbá k východu, je po levé ruce
rybník Horák a v zápětí se připojuje zelená
turistická značka, která nás přivede na rozcestí
U dubové louky. Zde odbočíme vlevo na
asfaltku vedoucí do vsi Val. Je značená žlutou
turistickou značkou. Po 300 metrech žlutá
značka pokračuje rovně na lesní cestu, my se
ale přidržíme asfaltky. Po dalším kilometru
odbočíme u hájovny Vršková vpravo. Lesní
silnička nás po třech kilometrech přivede
k Nežárce. Na druhém břehu začínají lesy
jemčinského lesního komplexu. Pokračujeme

stále rovně po silničce. Po dalším kilometru se
zprava připojuje silnička značená žlutou
turistickou značkou a vzápětí přejíždíme
Kramářský potok. Ocitáme se u někdejší hráze
rybníka Karštejn. Ve svahu po pravé ruce
rostou poslední dva mohutné prastaré hrázné
památné stromy - duby letní o obvodu kmenů
720
a
600
cm.
V louce
přímo
u usedlosti Karštejn roste další pozoruhodný
památný dub letní o obvodu kmene 540 cm.
Karštejn (Kařtejn) byl rybník postavený
rybníkářem Šťastným z Pleší pro pány z
Hradce. Jeho název měl připomínat významný
úřad karlštejnského purkrabí, který zastával
Jáchym z Hradce do roku 1553 a jeho plocha
zahrnovala i část dnešních rybníků Závistivých.
Rybník
bohužel
nedržel
vodu.
Hráz
prosakovala. Nakonec byl vypuštěn a jeho dno
zalesněno.
Po dalších 300 metrech je před námi rozcestí a
dvůr Karštejn. Ten byl původně obydlím
karlštejnského baštýře, od 18. století
černínským hospodářským dvorem. My se
dáme doprava po modré turistické značce,
která vede na Cikar, ale hned po půl kilometru
odbočíme doprava na asfaltku vedoucí do
Evženova údolí.
Kouzelné údolíčko s rybníkem Dolní Vydýmač
nese jméno hraběte Evžena Karla Černína a je
jednou z mála možností občerstvení v okolních
lesích. Blízká kaplička byla postavena
k oslavě 80. narozenin jeho syna, hraběte
Jaromíra Černína, v roce 1898.
Od kapličky hraběte Jaromíra Černína
pokračujeme po asfaltce značené žlutou
turistickou značkou k Zadnímu dvoru u
Nežárky. Po dvou kilometrech žlutá odbočuje
doleva, my zůstaneme na asfaltce a dojedeme
až k Zadnímu dvoru. Býval to hospodářský

dvůr pánů z Hradce jménem Velhartice,
Černínové ho později přejmenovali na Zadní
dvůr. Solitérní a památné stromy - duby letní
v jeho okolí patří k tomu nejlepšímu, co může
jemčinské polesí nabídnout. Louky v okolí
dvora až k Nežárce jsou jimi doslova poseté.
Dále proti proudu Nežárky dokonce roste
vůbec největší dub letní na Třeboňsku, který
má obvod kmene 848 cm.
My se od Zadního dvora vydáme po asfaltce,
na níž se brzy opět připojí žlutá turistická
značka. Zatímco žlutá značka odbočuje po
necelém kilometru na druhé křižovatce vpravo ,
my pokračujeme rovně na lesní cestu – jednu
z těch, kterými je Jemčina protkaná. Rovně
projedeme tři křižovatky a urazíme dva
kilometry, než na čtvrté křižovatce odbočíme
vpravo. Cesta nás přivede na křižovatku
s hlavní silnicí, která Jemčinou prochází
z Novosedel nad Nežárkou do Jindřichova
Hradce. Na naší straně cesty stojí socha sv.
Tekly se lvem a hadem, naproti sv. Šebestián
prostřílený šípy. Jak vyplývá z nápisu, sochy
stojí na místě, kde se údajně roku 1772
zastavila nákaza dobytčím morem, a zázračně
se tak vyhnula Jemčině. Zde odbočíme na
silnici vpravo k jemčinskému zámku.
Jemčina
na
Nežárce
byla
původně
hospodářským dvorem pánů z Hradce a její
název se odvozuje od klidné vody, tišiny na
řece. Její další majitelé, Slavatové, zde roku
1673 zřídili hřebčín (německy Gestütthof).
Hrabata Černínové si místo natolik oblíbili, že
zde od poloviny 18. století začali budovat
zámek. V roce 1790 se hrabě Jan Rudolf
Černín rozhodl na Jemčině pořádat štvanice.
Třicetiletou éru věhlasných jemčinských
štvanic rázem ukončila větrná smršť 26.
července 1822. K jejich obnově už nedošlo, ale

zámek obklopený loukami se starými duby a
lipami ve stylu anglických lesoparků zůstal
„letním sídlem“ Černínů až do pozemkové
reformy roku 1923, kdy byla Jemčina
převedena na Československý stát.
Od jemčinského zámku vede jihovýchodním
směrem památná alej. Různě staré stromy
(převážně lípy) zde tvoří zastíněný koridor
k hospodářskému
dvoru
Šimanovu.
Nejkrásnější stromy jsou ale v parku
rozkládajícím se pod zámkem na loukách
směrem k Nežárce. Kromě největší lípy srdčité
s obvodem kmene 827 cm, která padla v roce
2006, je zde památný dub letní s obvodem
kmene 490 cm a řada dalších krásných
solitérních dubů a lip.
Od zámku se vydáme po silnici č. 148, kterou
je též vedena zelená turistická trasa, ve směru
na Novosedly nad Nežárkou. Po zhruba dvou
kilometrech od mostu přes Nežárku odbočíme
těsně před závěrečným stoupáním do
Novosedel doprava a po cyklistické stezce se
dostaneme do Kolenců. Je ovšem možné
zůstat na silnici č. 148 a přijet po ní až do
Novosedel nad Nežárkou a dále do Kolenců.

