
 

 

Důležitým přírodním prvkem, který od nepaměti ovlivňoval život v Majdaleně je 

řeka Lužnice. Lužnice (německy Lainsitz ) je 208 km dlouhý pravobřežní přítok 

Vltavy. Pramení na rakouské straně Novohradských hor, na západním svahu hory 

Eichelberg. Protéká městem Weitra (Vitoraz) a dále po proudu tvoří hranici mezi 

Gmündem a Českými Velenicemi. Za obcí Breitensee se obrací do Čech a míří do 

široké Třeboňské pánve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi 3 km za Majdalenou se koryto Lužnice dělí 

(nedaleko Novořecké bašty) vlevo na Starou a 

vpravo na Novou řeku. Stará řeka je původní, 

hlavní tok Lužnice, meandrující, dnes převážně 

zarostlé a těžko průjezdné řečiště Lužnice, které 

napájí největší rybník v Česku, Rožmberk a z něj 

pokračuje k Veselí nad Lužnicí.    

  



 

 

Nová řeka je naopak umělý 13,5 km 

dlouhý kanál s přímými úseky 

(zbudovaný v 16. století Jakubem 

Krčínem z Jelčan), který slouží 

zejména k odvádění povodňové vody 

mimo Rožmberský rybník do řeky 

Nežárky a ke zmenšení nebezpečí 

případného protržení jeho hráze. 

 

Z Veselí nad Lužnicí pak řeka protéká dalšími jihočeskými městy k Neznašovu 

nedaleko Týna nad Vltavou, kde voda Lužnice (v 354 m n. m.) zvolna mizí ve vzduté 

vodní hladině řeky Vltavy.  

Meandrující koryto řeky Lužnice s řadou odstavených ramen a tůní je domovem 

mnoha vzácných druhů živočichů i rostlin. Proto některé lokality podléhají 

zvláštnímu režimu ochrany. V roce 1994 byl 16 km dlouhý úsek mezi Novou Vsí 

nad Lužnicí a Suchdolem nad Lužnicí vyhlášen Přírodní rezervací Horní Lužnice 

a od roku 2013 je národní přírodní rezervací též Stará a Nová řeka.  

Lužnice je velmi oblíbenou vodáckou řekou. Je to řeka, kde si můžete zvolit, kudy 

plout, zda korytem Staré řeky nebo zkusit Novou řeku a dál pokračovat po Nežárce 

do Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. Lužnice je ideální řeka na rodinnou dovolenou; 

důležité je, aby v části pod Táborem byl dostatek vody. O tábořiště a hospůdky zde 

není nouze, jezy lze často sjet šlajsnou.  

V okolí Majdaleny najdou své vyžití i sportovní rybáři. Od splavu rozvodí Nové řeky  

- Staré řeky až k jezu Šulcova mlýna v Tušti se nachází mimopstruhový revír (421 

041 Lužnice 10 A). Velmi atraktivní je též rybolov na nedalekých pískovnách (revír 

421 042 Lužnice 10 B).  

   


