Lomnice nad Lužnicí
Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Správní obvod: Třeboň

GPS souřadnice: 49.084683N, 14.717273E

Nadmořská výška: 424 m n. m.

První pís. zmínka: 1220 (802 let)

Počet obyvatel: 1 784

PSČ: 378 16

Adresa URL: www.lomnice-nl.cz

O obci
Město Lomnice nad Lužnicí leží v regionu Třeboň, kraj Jihočeský. Lomnice nad Lužnicí je malé
město ležící při hranici Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko 10 km severozápadně od Třeboně.

Historie obce
První písemné zprávy o Lomnici pocházejí z roku 1220. Od roku 1381 byla vlastnictvím krále Václava IV.,
který ji roku 1382 povýšil na město, to se rozkládalo pod stejnojmenným hradem. Novým majitelem hradu a
města se stal Oldřich II. z Rožmberka, který nechal hrad na konci

Ubytování a restaurace
Ve městě se nachází řada hotelů, penzionů, ubytování v soukromí, vináren, restaurací a
pohostinských zařízení. Například - Rodinný hotel Bohemia, restaurace na Hradě, restaurace a penzion
Eden, hospoda na Rychtě a vinárna Florián.

Okolí a příroda
Jižně od města se rozkládá Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý, která patří svou
rozlohou k největším a nejvýznamnějším mokřadům v České republice. Je součástí rozsáhlého
nadregionálního biocentra Stará řeka - Rožmberk

Současnost obce
Město Lomnice nad Lužnicí má veškerou městskou infrastrukturu a občanskou vybavenost. V současné
Lomnici nad Lužnicí se nachází městská knihovna, pošta, pobočka České spořitelny, základní a
mateřská škola, základní umělecká škola,

Sportovní možnosti
Městem prochází značené turistické trasy a cyklostezka číslo 122A. Příroda Chráněné krajinné
oblasti Třeboňsko umožňuje pěší výlety i nádherné vyjížďky na kole.

Památky a zajímavosti
Kostel sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí byl založen v roce 1359 Vilémem ml. z Landštejna (vyšehradský
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probošt a nejvyšší kancléř Českého království) původně jako hradní kaple Božího Těla a sv. Petra
a Pavla. Z této doby pochází dodnes jeho gotický půdorys,

Doprava
Město Lomnice nad Lužnicí je po celý rok dobře dostupné automobilem. Dopravu v lokalitě zajišťuje
železnice a autobusové spoje.
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