


Cesta na čertovu šlápotu - kolem 
Novosedel nad Nežárkou 
 
Délka trasy: 23 km 
Trasa: pro pěší, cyklistická  
Okruh: rybník Rožmberk, hájenka Smitka, 
Novosedly nad Nežárkou, Kolence, hájenka 
Lipičí, obec Lužnice 
Terén: hrázové cesty, lesní cesta, silnice nižší 
kategorie 
Zajímavé stromy na trase: 
Hráz Rožmberka, 76 státem chráněných dubů 
letních, největší z nich o obvodu kmene 662 
cm 
Zadní Pasecký, strom s cedulkou Strom 
chráněný státem dub letní o obvodu kmene 
552 cm 
 
Co Vás čeká na této trase? 
Tuto trasu zahájíme na hrázi největšího 
českého rybníka Rožmberk. Po jeho přes dva 
a půl kilometru dlouhé hrázi vede červená 
turistická značka. Rožmberk stavěl rybníkář 
Jakub Krčín z Jelčan od roku 1584. Na podzim 
roku 1590 byla hráz definitivně hotová, ale při 
napouštění se na více místech hnula a po 
opravě byla prý pro zpevnění osázena až 
čtyřmi řadami dubů. Hráz je široká v patě 60 m 
a v koruně 12 m, v návodní straně zpevněná 
kamenným tarasem, který nahradil původní 
dřevěný. V roce 1929 byly na Rožmberku 
měřeny nejmohutnější duby a u hájovny 
Smitka na východním konci hráze byl nalezen 
ten nejsilnější s obvodem kmene 6,5 m a 
výškou 40 m. Bohužel v r. 2004 tento velikán 
padl. V současnosti je na hrázi Rožmberka 
téměř 80 státem chráněných dubů letních. Na 
svém východním konci je hráz ukončena 
bezpečnostním přelivem a pomníkem 

Jakubovi Krčínovi z roku 2004 s vyznačením 
hladin jednotlivých povodní. Za ním je hájovna 
Smitka. Za hájenkou jedeme 100 m souběžně 
s Naučnou stezkou Rožmberk (žlutá turistická 
trasa) a na první křižovatce stezku opustíme a 
dáme se asfaltovou cestou vlevo Před námi se 
rozkládá les zvaný Hodějov, který zaujímá 
podstatnou část území mezi Kolenci, 
Novosedly nad Nežárkou a Mlákou. Podle 
novosedelské obecní kroniky zde dříve bývaly 
převážně louky a pastviny, v 19. století byla ale 
většina z nich zalesněna. Lesní silničky se 
budeme držet i na dalších křižovatkách až 
dojedeme na křižovatku pěti cest. Zde se dáme 
asfaltovou cestou mírně doprava a 
pokračujeme až na křižovatku, kterou prochází 
modrá turistická značka, na kterou se 
napojíme. Touto cestou se dostaneme až do 
nedalekých Novosedel nad Nežárkou. Cestou 
míjíme v r. 2004 vysázenou alej z  geograficky 
původních dřevin a několik informačních 
panelů o historii zdejší krajiny a obce 
Novosedly nad Nežárkou. Malebná vesnička 
svým názvem odkazuje na nově osídlenou, 
nebo přesídlenou ves – ovšem již velmi dávno 
– první zmínka o obci je z roku 1359. Kostel 
sv. Václava, který stojí zcela stranou 
původního jádra vsi, byl znovu vystavěn v roce 
1869. Na návsi je kovárna se zachovanou 
výhní z pol. 19. století a kaplička sv. Jana 
Nepomuckého. 
S modrou turistickou značkou pokračujeme až 
ke skupině jednot, z nichž nejblíže silnici 
z Novosedel na Jemčinu je Stradinka. Zde se 
na křižovatce mezi Novosedly nad Nežárkou a 
Jemčinou dáme po silnici doleva po značené 
zelené turistické značce. Po sedmi stech 
metrech odbočuje doprava silnička. Z ní po 
necelém kilometru sjedeme na polní cestu 

doleva, která je v terénu značená jako 
cyklistická. Cesta vede do obce Kolence, kde 
na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme vpravo. 
Na úrovni návesního rybníka odbočuje silnička 
ze vsi dolů na jih (doleva, je zde směrovka 
Střelnice), po zhruba 900 metrech se větví a 
my se dáme vpravo. Po chvíli silnice vstoupí 
do lesa a míjí hájovnu Lipičí. V její blízkosti je 
známá čertova šlápota, balvan, do něhož 
obtiskl svá kopýtka samotný čert, když zuřil 
vzteky nad tím, že prohrál sázku 
s novosedelským farářem o to, že balvan 
stihne přenést z Říma dřív, než farář odslouží 
mši svatou. Neméně zajímavý je pomník zlaté 
svatby Idy a Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu 
z roku 1907, podle nějž nese cesta označení 
Jubilejní. 
Hned za hájovnou Lipičí odbočuje silnička 
doleva. Kroutí se lesem další kilometr, než se 
před užaslým cestovatelem otevře pohled na 
kouzelné rybníčky skryté v lese. Rybníčky jsou 
to starobylé, zachycené na nejstarších 
mapách, ovšem tak malé, že se o nich jinak 
mnoho zjistit nedá. První z nich, Okřínek, 
míjíme po levé ruce. Na konci hráze dalšího, 
Zadního Paseckého rybníka, stojí nádherný 
dub letní s úctyhodným obvodem kmene 552 
cm. Na stromu je  cedulka Strom chráněný 
státem.  
Pod hrází tohoto rybníka jsou malé zpola 
zarostlé sádky zapojené v rybniční kaskádě, 
která pokračuje novějšími rybníky Karel a 
Růžena a končí rybníkem Lipičí. Od Zadního 
Paseckého pokračujeme po asfaltce dále. 
Na první křižovatce (je zde chata) odbočíme 
doprava na lesní cestu. Z té ani na další 
křižovatce neodbočíme a pokračujeme již 
asfaltovou cestou rovně až na křižovatku, po 
které vede červená turistická značka. Zde se 



dáme vlevo a pokračujeme až k vodáckému 
tábořišti, kde sjedeme z červené turistické 
značky a vydáme se do vsi Lužnice. Už při 
pohledu doleva od návesní kaple sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1875 jsou patrné dvě 
velké blízko sebe usazené koruny lip 
srdčitých, které stíní nenápadný křížek u 
cesty. Křížek s letopočtem 1898 napovídá, 
jak staré asi mohou být. Obě lípy mají 
v obvodu kolem čtyř metrů. Na tomto místě 
končila nejstarší zástavba vsi a podle 
pamětníků se u křížku odehrávalo poslední 
rozloučení rodáka s obcí při poslední cestě na 
třeboňský hřbitov. 
Od lip pokračujeme dál ve směru ze vsi, jsme 
na cyklotrase č. 1034. Po půl kilometru 
odbočíme před posledními domy doleva. 
Asfaltka nás dovede k rybníku Rožmberku. 
Těsně před hrází míjíme objekt Rožmberské 
bašty s rekonstruovanou bobrovnou. Zde se 
od roku 1866 chovali bobři poté, co byli na 
Třeboňsku ve volné přírodě vybiti. Poslední 
bobr pošel na přežrání během místní 
zemědělské výstavy v roce 1882. 


