Třeboň
Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Správní obvod: Třeboň

GPS souřadnice: 49.004196N, 14.772123E

Nadmořská výška: 434 m n. m.

První pís. zmínka: 1240 (780 let)

Počet obyvatel: 8 161

PSČ: 379 18

Adresa URL: /www.mesto-trebon.cz

O obci
Jihočeské město Třeboň, k němuž patří místní části Branná, Břilice, Holičky, Nová Hlína,
Přeseka a Stará Hlína, leží v Třeboňské pánvi na Zlaté stoce mezi rybníky Svět a Rožmberk.

Historie obce
Počátky města sahají asi do poloviny 12. století, kdy na jedné ze stezek procházejících širokým
pohraničním hvozdem vznikla malá osada či snad jen dvorec. Celé rozsáhlé území dostal od krále
výsluhou první známý člen později rozvětveného rodu

Ubytování a restaurace
Ve městě Třeboň se nachází řada ubytovacích a stravovacích kapacit v podobě hotelů, penzionů a
restauračních zařízení, například – hotel Bílý Koníček, penzion Mlýnský dvůr, Hotel Bohemia &
Regent, Penzion U Míšků, Hotel Myslivna, autocamp TŘEBOŇ,...

Okolí a příroda
Příroda Třeboňska je rozmanitá, malebná a zároveň zajímavá svým vývojem. Jako oblast
mimořádného přírodovědného významu bylo Třeboňsko zařazeno v roce 1977 v rámci programu
Člověk a biosféra do sítě biosférických rezervací UNESCO.

Současnost obce
Město Třeboň má veškerou městskou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Ve městě jsou základní a
mateřské školy, gymnázium, obchodní akademie, střední rybářská škola...

Sportovní možnosti
Jedinečnost přírodního prostředí s poměrně plochým krajinným reliéfem, množství značených
pěších i cyklistických tras, naučné stezky a většinou přívětivé počasí tvoří ideální
podmínky pro rekreační turistiku.

Památky a zajímavosti
Historické jádro města Třeboň je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Nachází se zde
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množství vzácných památek, mezi něž se řadí budova radnice, zámek, pivovar, Mariánský sloup,
Budějovická brána, Hradecká brána,...

Doprava
Město Třeboň je po celý rok dobře dostupné automobilem Praha - Veselí nad Lužnicí po E55, Veselí
nad Lužnicí - Třeboň - Halámky/Neunagelberg po E49. Vzdálenost z Třeboně do Prahy je 150 km.
Železnice trať Praha - Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí -
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