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Úvod 

Díky předmětu Případové studie v cestovním ruchu pod vedením naši paní 

prorektorky Ivety Hamarneh jsme dostali možnost podílet se na podpoře cestovního ruchu 

v dané oblasti Jižních Čech prostřednictvím tvorby projektu, na kterém, jak jsme později 

sami zjistili, je třeba pracovat nejen ze školních lavic, ale otestovat ho také na vlastní kůži 

v rámci terénního výzkumu. Vyzkoušeli jsme si tak reálně principy fungování 

destinačního managementu, práci v týmu a nasbírali spoustu nových zkušeností.  

 Našim původním úkolem bylo zvýšení návštěvnosti muzeí a podpora 

marketingových akcí v Jižních Čechách. Nejprve jsme si vyhledali polohu jednotlivých 

muzeí ve vlastnictví Jihočeského kraje a vytvořili trasu, která je spojovala. Co by nám 

pomohlo zvýšit návštěvnost by byly kartičky s trasou a stanovištěmi, na kterých by 

návštěvníci dostávali razítka. Zahajovací termín by byl na začátku prázdnin, takže by 

návštěvníci měli možnost sbírat razítka během celých prázdnin. Tento projekt měl být 

zakončen Festivalem Muzeí, na kterém by byla možnost vyhrát zajímavé ceny v tombole 

podle počtu nasbíraných razítek. A dále si poslechnout koncert pozvaných kapel, ochutnat 

pokrmy z regionálních potravin, zakoupit si suvenýry rukodělné výroby a užít si poslední 

dny prázdnin. Bohužel instituce, která nám toto zadala s námi přestala komunikovat. 

Následně jsme oslovili Jihočeskou centrálu cestovního ruchu a ta se nás ujala 

s nadšením, tudíž se začátkem nového semestru přišlo i nové zadání. Zúžila se nám 

zkoumaná oblast na Písecko – Blatensko, kde stále zůstalo hlavním cílem zvýšit 

návštěvnost, ale tentokrát u méně známých atraktivit. A zároveň vznikl i nový cíl, tedy 

prodloužit dobu přenocování v této oblasti.  

Nyní něco málo o Písecku-Blatensku slovy krajského webového portálu: „V roce 

2018 se ke stávající turistické oblasti Písecka připojily i obce Blatenska. Proto od roku 

2018 používá turistická oblast název Písecko-Blatensko. Písecko-Blatensko, jeden z 

nejmalebnějších koutů Jihočeského kraje, turistická oblast, která je jako stvořená k 

výletům za poznáním, zábavou a toulkami neporušenou přírodou pěšky, na kole, autem, 

vlakem nebo lodí. Najdete jej na půli cesty mezi Prahou a Českým Krumlovem. Ideální 

příležitost se na cestě na chvíli zastavit. Při troše hledání si každý najde to své. Významné 

historické památky i drobnou sakrální architekturu kapliček, křížů a božích muk. Velká 

centra i malé vesničky. Technické památky i čistou přírodu. Bohatou nabídku kulturních 
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a společenských akcí i tichá zákoutí, ve kterých se alespoň na chvíli může schovat před 

shonem dnešního světa. Jako mozaika, ze které si každý pro sebe skládá to, co ho nejvíc 

zajímá, je i samotná krajina Písecka-Blatenska. Od rovin a mokřadů s rybníky, přes 

zalesněné kopce, až k divokým kaňonům potoků a řek, které se nakonec slévají v mohutnou 

plochu Orlické přehrady.“1 

 

                                                 
1 PÍSECKO-BLATENSKO: Pojďte s námi poznávat Písecko-Blatensko! [online]. 
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1. Současný projekt – Blatensko křížem krážem 

Náš nový projekt jsme nazvali Blatensko křížem krážem, neboť všechny naše 

trasy vedou z malebného městečka Blatná křížem krážem po okolí v turistické oblasti 

Písecka – Blatenska. Cílem našeho projektu bylo vytvořit několik inovativních stezek 

mezi tamními atraktivitami, které se mohou realizovat buď na kole, autem, pěšky či po 

vodě, a to vše v rámci udržitelného kulturního cestovního ruchu. Všechny tyto navržené 

trasy jsou vhodné především pro rodiny s dětmi, mladé i starší páry, studenty, ale i pro 

školní výlety mateřských, základních a středních škol. Jak už jsme jednou zmínili každá 

z tras začíná ve městě Blatná a končí ve známějších lokalitách.  

Současný projekt vychází z velké části z našeho původního plánu, kde jsme si 

vytvořili 5 tras s výchozím bodem ve městě Blatná. Jedná se o trasy po méně známých 

místech Blatenska, jejichž cílovým bodem jsou vždy více navštěvované atraktivity jako 

je zámek Orlík, hrad Zvíkov a město Písek. Další dvě trasy jsou po Blatné a jejím okolí. 

V rámci těchto tras jsme dále zjišťovali, které z vybraných atraktivit jsou přístupné 

veřejnosti a zda je skutečně můžeme do tras zahrnout. 

Dále jsme provedli analýzu materiálně-technické základny, a to přímo v Blatné i 

na všech ostatních trasách v dosahu zhruba 5 kilometrů od jednotlivých atraktivit. 

Z různých ubytovacích a stravovacích zařízení jsme pak vybrali ty nejvhodnější a zařadili 

je na jednotlivé trasy. Nyní představíme všechny naše trasy v jejich počáteční verzi.  

1.1 Pěší trasa po Blatné – 2,2 km 

1. Zámek a zámecký park Blatná 

2. Městské muzeum Blatná 

3. Zámecký lihovar a pivovar Blatná 
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1.1.1 Materiálně technická základna 

Hotel Beránek 

Hotel se nachází přímo v centru města Blatná, disponuje kapacitou 34 lůžek ve 12 

pokojích, přičemž každý pokoj je vybaven kompletním sociálním zázemím, televizí a Wi-

Fi připojením. Dvoulůžkové pokoje jsou uspořádány jako twin nebo double a je možné 

je využít i jako jednolůžkové. Parkování je možné v uzavřeném dvoře budovy nebo na 

náměstí v blízkosti hotelu. Pro cyklisty je k dispozici úschovna kol v budově hotelu. 

Restaurace Hotelu Beránek  

Hotelová restaurace je nekuřácká s odděleným prostorem pro kuřáky. Má kapacitu 

68 míst u stolu. Oddělený salónek dobře poslouží pro pořádání Vašich soukromých nebo 

firemních akcí. 

Penzion Slunce 

Penzion se nachází taktéž v centru města Blatná, je vhodný pro jednotlivce, páry 

i rodiny také pro skupiny firemní i soukromé, na kratší i delší pobyt. Nabízí ubytování ve 

třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích a apartmánu. Každý pokoj má vlastní koupelnu se 

sprchovým koutem a toalety, předsíň, televizi, lednici, rychlovarnou konvici a 

sklokeramickou desku. K dispozici je Wi-Fi připojení po celém penzionu. Na pokoji je 

možnost připravit si snídani či jednoduché jídlo, k dispozici je základní nádobí. 

Apartmá se skládá z obývacího pokoje, jídelny a kuchyně, samostatné ložnice a 

koupelny se sprchovým koutem, vanou a toaletou. Posezení pod zastřešenou pergolou na 

zahradě. Bezplatné parkování ve dvoře penzionu z toho 2 místa krytá. V létě můžete 
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využít uložení jízdních kol v areálu penzionu. Větším skupinám a delším pobytům lze 

sjednat individuální ceny. 

Oh My Deer Café 

Malebná kavárna Oh My Deer Café se nachází přímo na nádvoří zámku Blatná a 

je otevřená každý den mimo pondělí. Můžete si pochutnat na šálku vynikající kávy, 

lahodných dezertech a k tomu ještě pár překvapení. To vše v jedinečném prostředí 

zámeckého nádvoří.  

 

Restaurace Prostor 

Restaurace se nachází v centru města Blatná. Disponuje kapacitou 46 míst. 

Interiér restaurace je moderní v originálním stylu. 

Nebrání se pořádá ním oslav, večírků, svateb či 

rautů. Specialita kuchaře je hovězí burger se 

slaninou sýrem a papričky jalapeño a batátové 

hranolky.  

  

https://www.zamek-blatna.cz/content/oh-my-deer-caf%C3%A9
https://www.zamek-blatna.cz/content/oh-my-deer-caf%C3%A9
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1.2 Trasa Blatná a okolí – 23 km  

1. Zámek a zámecký park Blatná  

2. Kostel svatého Jana Křtitele v Paštikách 

3. Zámek a zámecký park Lnáře 

4. Chanovice 

a) Skanzen 

b) Rozhledna na Chlumu 

1.2.1 Materiálně technická základna 

Zámek Lnáře 

Ubytování na Zámku Lnáře s kapacitou až 53 lůžek. Zámek tvoří penzion se 

standardními i historickými pokoji a také se specifickými apartmány. Penzion se nachází 

ve druhém patře, skládá se ze dvou ložnic koupelny a toalety. Z pokojů je vyhlídka na 

obec a zámecký rybník. Ubytovaní hosté mohou využívat zámecký park včetně 

přírodního ohniště, grilu, tenisového kurtu, volejbalového hřiště, dětského koutku a v 

letních měsících i venkovní 25metrový bazén. Možnost připojení k internetu v celé 

budově.  

K celodennímu stravování je možné využít zámeckou restauraci s posezením na 

zámeckém nádvoří, nebo v mramorové jídelně. Pro parkování aut je k disposici prostorné 

parkoviště v areálu zámku. 

Svatební apartmá se pyšní romantickou ložnicí, kompletním příslušenstvím a 

velkou přijímací místností bohatě vyzdobenou freskami. Je možné dohodnout, aby 

nevěsta s doprovodem přijela již ráno v civilu, v apartmá bude oblečena do svatebního 

šatu, a pak již jen vstoupí do některého z oddacích sálů, které jsou hned vedle. Salonek 

může být využit k welcome drinku pro přijíždějící svatebčany. 
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Lovecké apartmá je tvořeno historickou ložnicí, jednolůžkovým pokojem, 

kompletním příslušenstvím a společenskou místností s loveckými trofejemi s výhledem 

do zámeckého parku. 

Královské apartmá pro čtyři osoby, má dvě ložnice, kompletní příslušenství a 

historický salonek. Z apartmá je možno vyjít na terasu, z níž je krásný výhled na zámecký 

park. 
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1.3 Trasa z Blatné na Orlík nad Vltavou – 52,3 km  

1. Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách 

2. Zámek a zámecký park Blatná 

3. Kostel sv. Jakuba Většího Čížová  

4. Mirotice  

a) Kostel sv. Jiljí 

b) Pomník Mikoláše Alše 

c) Rodný dům Mikoláše Alše 

d) Židovský hřbitov 

5. Zámek Čimelice 

6. Orlík nad Vltavou 

a) Zámek Orlík nad Vltavou 

b) Zámecký park 

c) Schwarzenberská hrobka u zámku Orlík 

d) Akvárium 
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1.3.1 Materiálně technická základna   

Hotel Orlík Orlík nad Vltavou  

Hotel Orlík je relaxační komplex, který nabízí návštěvníkům nejen přátelskou 

atmosféru, vlídnost a profesionalitu, ale také jedinečné ubytování v srdci přírody, moderní 

wellness a špičkovou gastronomii, také volnočasové zážitky, vlastní hotelovou pláž a 

soukromý přístav. Hotel Orlík má připravenu bohatou nabídku služeb pro každého. 

Hotel Solenice Orlík nad Vltavou  

Hotel Solenice se nachází na levém břehu Vltavy, přímo nad hrází Orlické 

přehrady. Je ideálním místem pro rekreaci a odpočinek v krásné přírodě. Slouží také k 

firemním akcím, jako jsou školení, konference, firemní večírky, svatby nebo plesy. Pro 

tělesné rehabilitační aktivity je k dispozici rozsáhlý hotelový sportovní areál a nedaleký 

Aquapark Příbram. 

Jednou ze zajímavostí je možnost exkurze do vodní elektrárny Orlík, která je 

stěžejním článkem Vltavské kaskády. V areálu hotelu je parkování zdarma až pro 80 

osobních automobilů. 
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Penzion Mlýn Kamenice Orlík nad Vltavou  

Penzion Mlýn Kamenice je 

zrekonstruovaný vodní mlýn. Nabízí 

ubytování i aktivní odpočinek v kraji 

Středočeské pahorkatiny v blízkosti Orlíku – 

Orlické přehrady. Možnost ubytování je zde 

v 7 apartmánech a 5 pokojích. Každý 

apartmán i pokoj má vlastní sociální zařízení 

se sprchovým koutem nebo vanou. 

Schwarzenberský panský dvůr Čimelice  

Tento podnik je vybudovaný v areálu starého Schwarzenberského panského statku, 

který sloužil od roku 1850. V roce 2006 byl statek předělán na penzion a restauraci s letní 

terasou a nekuřáckým salónkem. Samotný penzion je tvořen podkrovními pokoji s 

kapacitou 25 míst. Samozřejmostí je sociální 

vybavení na každém pokoji. Dalších 15 lůžek 

pak nabízí hostel sloužící pro skupinové 

ubytování. Celková ubytovací kapacita 

penzionu je tedy cca 40 míst. 

Ubytování na samotě v lese Březnice  

Ubytování na samotě v lese nabízí svým hostům ubytování v soukromí. Jedná se 

o nově zrekonstruovanou chalupu situovanou na samotě v krásném prostředí lesů u 

přehradní nádrže Orlík. Prostory pro ubytování mají samostatný vchod do domu. K 

dispozici jsou dva dvoulůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj. Každý pokoj je vybaven 

vlastní koupelnou s toaletou. Dále je připravena 

společenská místnost se zařízenou a plně 

vybavenou kuchyní včetně chladničky s 

mrazákem a mikrovlnné trouby. Vytápění je 

zde zajištěno pomocí kachlových krbových 

kamen. Parkování je přímo u chalupy.  
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Kemp Podskalí 

Kemp Podskalí, fungující pouze v letní 

sezóně, leží na pravém břehu Orlické přehrady. 

Nahází se v příjemném prostředí a nabízí ubytování 

v chatkách, stanech a karavanech. V areálu kempu 

je restaurace i prodejna potravina drobného zboží.  

Pro sportovní vyžití kemp nabízí hřiště na 

volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, stolní tenis, pétanque a jiné. K dispozici je i půjčovna 

sportovního náčiní. Nedaleko kempu se nachází hrad Zvíkov a samozřejmě zámek Orlík 

a Orlická přehrada ke koupání.  

Autokemping Velký Vír 

Ubytování v kempu Velký Vír je možné 

v pěti různých druzích chatek. Ty se dělí podle 

vybavení do 3 kategorií. Kategorie KOMFORT 

nabízí ubytování v chatce Šumavanka. Ta 

poskytuje 4+1 lůžka, vlastní sprchový kout a 

toaletu, kuchyňku se základním nádobím, plynový 

vařič, lednici a mrazák Další kategorie nese název RODINA s typem chaty Boubín. Chata 

poskytuje 4 lůžka + 2 lůžka nebo palandu. Tato kategorie nemá vlastní sociální zařízení 

na chatce, ale nabízí kuchyňku, plynový vařič a lednici. Patří sem také chata s názvem 

Lada a Liaz, které se nikterak neliší od chaty Boubín. Poslední kategorií je kategorie 

TURISTIKA, do které spadá chata Srub, nachází 

se zde 4 lůžka a 2 palandy, nedisponuje vlastním 

sociálním zařízením. V rámci stravování nabízí 

kemp dvě restaurace – Restaurace Nymfa a 

Restaurace U vody. Polopenze u obou restaurací 

stojí 130 Kč a plná penze 220 Kč. 

Pro sportovní vyžití nabízí kemp minigolf, plážový volejbal, plážový fotbálek, 

volejbal, nohejbal, pláže a dětské hřiště. Pro turisty výborné vyžití v okolí kempu. 
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Restaurace Panský dvůr Mirotice 

 Tato restaurace s posezením na letní zahrádce se 

nachází přímo u hlavní silnice, jde zde tedy spousta 

místa na parkování. Vedle restaurace se nachází také 

cukrárna. 

1.4 Trasa z Blatné do Písku – 38 km 

1. Zámek a zámecký park Blatná 

2. Sedlice – památková zóna 

a) Kostel sv. Jakuba Většího 

b) Šternberský dům 

c) Socha sv. Jana Nepomuckého 

3. Drhovle  

a) Zámek 

b) Lipová alej 

c) Kaple sv. Anny 

4. Rozhledna Velký Kamík Velké Nepodřice 

5. Písek 

a) Staré město a Kamenný most  

6. Rozhledna Jarník Písek 
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1.4.1 Materiálně technická základna  

Hotel Na Velké Hospodě Sedlice  

Tento tříhvězdičkový hotel se zahradou 

a terasou nabízí kromě ubytování i možnost 

stravování ve vlastní restauraci. Všechny 

pokoje jsou vybaveny šatní skříní, televizí  

s plochou obrazovkou a vlastní koupelnou. 

Každé ráno se zde podává kontinentální 

snídaně, která je zahrnuta v ceně pobytu. Hotel dále nabízí i dětské hřiště a v Sedlicích a 

jejím okolí se mohou hosté věnovat cyklistice a dalším aktivitám. 

Penzion Starobor 

Penzion nabízí ubytování v apartmánech 

vybavených kuchyňským koutem s mikrovlnnou 

troubou, televizí s plochou obrazovkou a vlastní 

koupelnou se sprchovým koutem. K dispozici je 

také lednice, varná deska a rychlovarná konvice. 

Je zde i možnost bezplatného Wi-Fi připojení. Na 

místě je rodinám s dětmi k dispozici také dětské 

hřiště. Okolí pensionu pak nabízí vhodné podmínky pro pěší turistiku, cyklistiku a 

houbaření. Hosté však mohou relaxovat také v zahradě, v níž se přímo nachází rybník 

Starobor. 

Kemp Velká Turná 

Tento chatový kemp, vzdálený od Blatné zhruba 15 kilometrů je otevřen vždy v 

letní sezoně. Jedná se o lokalitu uprostřed krásné přírody plné lesů a rybníků. V 

bezprostřední blízkosti se nachází les, který je rájem pro houbaře, je tu také hojnost 

borůvek, malin a ostatních lesních plodů. Okolí 

kempu vybízí k cestování pěšky, autem i na kole. 

Zájemci o cykloturistiku navíc naleznou v okolí 

kempu ideální terén pro vyjížďky po značených 

trasách i po málo frekventovaných silnicích. Pro 

ubytování jsou zde dispozici dva vybavené sruby 
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nebo čtyřlůžkové chatky, hosté mohou také využít vyhrazeného prostoru k umístění stanu 

či karavanu. 

Statek Zelený dub Drhovle 

Nabízeno je ubytování na zrekonstruovaném statku Zelený dub, které je však možné 

pouze po předchozím objednání, nejedná se tedy o běžný hotel či penzion. Minimální 

doba pobytu je zde stanovena na dva dny. Místní farma, která je součástí statku Zelený 

dub, hostům umožňuje na vlastní oči 

pozorovat chov ovcí nebo výrobu sýrů. 

Kromě toho je zde hostům k dispozici 

terasa, zázemí pro grilování, Wi-Fi 

připojení zdarma ve všech prostorách a 

neplacené soukromé parkoviště. 

1.5 Trasa z Blatné na Zvíkov – 31,9 km 

1. Zámek a zámecký park Blatná 

2. Sedlice  

a) Kostel sv. Jakuba Většího 

b) Šternberský dům 

c) Socha sv. Jana Nepomuckého 

d) Sedlická obora 

3. Mirotice  

a) Westernová pevnost Fort Hary 

b) Kostel sv. Jiljí 

c) Pomník Mikoláše Alše 

d) Rodný dům Mikoláše Alše 

e) Židovský hřbitov 

4. Zámek Varvažov 

5. Hrad Zvíkov 
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1.5.1 Materiálně technická základna  

Zámek Strážovice – Mirotice 

Možnost slevy pro kolektivy a školy. Možnost stravování na hotelu.  

Zámek Strážovice se nachází na cyklostezce číslo 31. V blízkosti obce lze najít také 

koňské stáje, které umožňují projížďky krajem. Jezdci na 

koních i pěší turisté mohou využít bezpočtu polních a lesních 

cest. Přímo v zahradě naleznou hosté hřiště na volejbal, 

nohejbal a badminton, dále pak basketbalový koš, petangue 

a pingpongový stůl. 

Kemp Varvažov  

Kemp Varvažov, nacházející se na břehu řeky Skalice, ve výhodné poloze nedaleko 

Orlické přehrady, nabízí ubytování v chatkách, bungalovech a také místa pro karavany a 

stany. Obklopují ho lesy, a tak je perfektním místem k odpočinku pro rodiny s dětmi, ale 

také pro turisty a cyklisty, a to za velmi příjemnou cenu. Je zde také prostor pro aktivní 

odpočinek a samozřejmostí je připojení k wifi a restaurace v areálu. 
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2. Terénní výzkum 

Tvorbou a přípravou výše popsaných tras jsme si vytvořili podklad pro terénní 

výzkum, který byl realizován po skupinkách tak, jak jsme trasy utvořili. Do terénu jsme 

vyráželi postupně v průběhu dvou týdnů od pátku 29. března do pátku 12.dubna. Na 

cestách jsme zjistili plno důležitých informací o dopravní dostupnosti, materiálně 

technické základně a současném stavu památek, na základě čehož jsme rozhodli, které ze 

zařazených atraktivit budou skutečně součástí našich finálních tras. 

2.1 Pěší trasa po Blatné – Honza, Filip, Kristýna, David 

Zámek a zámecký park Blatná  

Zámek Blatná se zámeckým parkem je krásné místo na procházku nejen pro 

rodiny s dětmi. Areál zámku je velmi pěkný a udržovaný, nachází se zde obora s daňky, 

které si mohou návštěvníci nakrmit po zakoupení mrkve na místě. Dále jsou v parku pávi, 

kteří jsou volně puštěni a sledovat je, je velký zážitek. Návštěvníci mohou zaparkovat 

přímo v centru na placeném parkovišti. Parkovat se dá ale i bezplatně, a to v okolí zámku. 

Doporučujeme navštívit kavárnu Oh My Deer Café přímo na nádvoří, je zde velice milý 

personál a rádi vám nabídnou vynikající kávu či koláč za příznivé ceny.  

Po cestě ze zámeckého parku se dostanete přímo na jednu z hlavních ulic Blatné, 

kde je několik místních restaurací a kaváren s možností posedět venku na zahrádce a 

užívat si klid a mír, který v Blatné panuje. Cestou minete také veřejné toalety, které jsou 

bez poplatku. 

Dále projdete kolem místního infocentra, které určitě doporučujeme navštívit, 

neboť vám zde nabídnou velké množství možností na další aktivity a atraktivity v okolí. 

Přímo v infocentru je pak možnost zapůjčení klasických kol či elektrokol. Elektrokola 

jsou zde k zapůjčení pouze dvě, a to za poplatek 1 000 Kč a vratnou zálohou 1500 Kč. 

Můžete tak poznávat okolí ze sedla kol. Místní infocentrum je velice dobře zařízené a 

poradí vám zde téměř se vším, naleznete zde i přehlednou zeď s kulturním děním v obci.  

Městské muzeum Blatná 

Kousek od infocentra se nachází Městská knihovna a městské muzeum Blatná. 

Expozice je zde otevřena od úterý do neděle od 10:00 do 17:00. Badatelna je otevřena 

vždy ve středu a čtvrtek od 9:00 do 15:00. 
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Tímto se nacházíme na samém náměstíčku Blatné, kterému dominuje morový 

sloup a kde je několik restaurací a míst k odpočinku. 

Zámecký lihovar a pivovar 

Pokud projdeme náměstí a vydáme se kolem místní prodejny ryb, dostaneme se 

k Lihovaru. Jiná a kratší možnost je, pokud se vydáte kolem muzea rovně zpátky 

k zámku. Obě cesty vedou k místnímu Zámeckému ovocnému lihovaru a Zámeckému 

pivovaru. Zde si můžete zakoupit místní produkty, pivo Kohout či pálenky ze všech druhů 

ovoce včetně místní speciality, pivovice. Kvalita těchto produktů je špičková, a proto 

doporučujeme si alespoň jednu lahev, jako suvenýr odnést či alespoň vychutnat si 

točeného Kohouta v místních restauracích. Jedna se nachází naproti zámku a druhá pak 

na náměstí. Pokud byste přeci jen chtěli vědět víc, či pálenky ochutnat, Lihovar nabízí 

také prohlídky. Ty je však nutné alespoň jeden den dopředu zamluvit a konají se 

minimálně pro 10 osob. Prohlídku však vřele doporučujeme, stojí 150 Kč a v ceně máte 

také tři ochutnávky. Konají se tu prohlídky jak pivovaru, tak lihovaru, provede vás a vše 

ukáže samotný pan sládek, a to jen za hodinu a půl. Otevírací doba je od pondělí do pátku 

od 9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00, v neděli je zavřeno. Pokud byste však měli 

zájem o prohlídku v jinou dobu, po telefonické domluvě vám vyjdou jistě vstříc. Za nás 

byla návštěva lihovaru i celé Blatné velmi pěkný zážitek. 

2.2 Trasa Blatná a okolí – Tereza, Bára 

V neděli 7. dubna jsme vyrazily na náš terénní výzkum trasy Blatná-Chanovice. 

Jako každá z vytvořených tras, i naše začínala na tamním zámku. Nebo spíše začínat měla.  

Blatná  

Než jsme stačily dojít od auta k zámku, narazily jsme na místní kostel, kam jsme 

při té příležitosti rovnou zavítaly, odtud jsme pokračovaly do protějšího Blatenského 

muzea, kam jsme mohly vstoupit dokonce i se psím doprovodem. Potom jsme se už 

začaly blížit k zámku. Na jeho nádvoří jsme hned navštívily kavárnu Oh My Deer Café, 

která nás velmi mile překvapila svým příjemným interiérem a nabídkou, a pokračovaly 

dále do zámeckého parku, kde jsme zaplatily víkendové vstupné 25 Kč. Park je velmi 

rozlehlý a udržovaný, procházely jsme se po vyznačených cestičkách a společnost nám 

dělaly místní pávy. Bohužel jsme toho měly ještě hodně před sebou, vrátily jsme se tedy 

zpět, abychom si prohlédly i zámecký pivovar a lihovar. Ten měl v neděli bohužel 
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zavřeno, nicméně nahlédly jsme alespoň do výlohy obchůdku, který vypadal velmi 

lákavě. Jelikož byl čas oběda, rozhodly jsme se navštívit i jednu z místních restaurací, a 

to konkrétně restauraci Prostor. 

Kostel sv. Jana Křtitele Paštiky 

Po dobrém obědě jsme už pokračovaly v naší původní trase. První zastávkou byl 

Kostel svatého Jana Křtitele v Paštikách, který je momentálně v rekonstrukci. Ovšem 

vzhledem k nedostatečnému parkovacímu prostoru a velikosti vsi jsme se rozhodly tuto 

atraktivitu z naší trasy vynechat, neboť cílem našeho projektu není narušovat klidné 

prostředí malých vesniček a využívat okraje tamních silnic jako provizorní parkoviště pro 

návštěvníky.  

Zámek a zámecký park Lnáře  

Naše cesta pak pokračovala dál k zámku ve Lnářích, kde nás bohužel 

provozovatelé zklamali, neboť měli i přes údaje na internetu, které slibovaly otevírací 

dobu do 17 hodin, zavřeno. Nicméně zámek, alespoň zvenčí, je velmi pěkný, stejně jako 

část parku, kterou lze zahlédnout ze silnice před ním. Navíc má zámek své vlastní velké 

parkoviště, jen bohužel cesta k němu je vcelku špatně značená. Odtud už pak cesta vedla 

k naší poslední zastávce, kterou byla vesnice Chanovice, respektive tamní skanzen a 

rozhledna na Chlumu. 

Chanovice  

Oba objekty měly v době naší návštěvy zavřeno, sezóna zde začíná až od června, 

i přesto se nám ale vesnička velice líbila. Kromě krásného malého skanzenu, který bylo 

možné alespoň obejít zvěnčí, jsme objevily zámecký hospodářský dvůr a zámeček, 

sloužící jako základní škola, veřejná knihovna a je zde také k vidění expozice lidových 

řemesel. Za zámkem se navíc nachází krásná zahrada, ze které vede značená stezka 

rovnou k rozhledně a ke skanzenu. Je zde také vcelku dostatečná možnost k parkování.  

Cesta z Blatné do Chanovic nám trvala zhruba půlhodiny, v případě, že bychom 

se zdržely déle i na zámku ve Lnářích a prošly stezku v Chanovicích, byl by z toho krásný 

jednodenní výlet pro celou rodinu.  

  



22 

 

2.3 Trasa z Blatné na Orlík nad Vltavou – Kuba, Katka 

Dne 5.4. 2019 jsme vyjeli prozkoumat trasu z Blatné až na nádhernou vodní 

přehradu Orlík nad Vltavou.  

Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách 

Začali jsme ve vesnici Paštiky, samotná vesnice je malinká, rodinná, avšak hlavní 

důvod naší zastávky zde – Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách byl obestavěný lešením, 

tedy v rekonstrukci a nastali zde i potíže s parkováním, pro naši trasu musel být tedy 

kostel vyřazen. Pokračovali jsme dále v cestě, která nás zavedla do města Blatná. 

Zámek a zámecký park Blatná  

V Blatné jsme zastavili hned naproti Zámku Blatná nedaleko samotného náměstí. 

Ve chvíli naší návštěvy se na zámku konal hasičský sraz a kolem byla spousta hasičů ve 

výslužbě, a tedy i hodně málo parkovacích míst, což lze očekávat i v hlavní sezónně. 

Parkovat lze i na samotném náměstí, avšak za poplatek. Zámek a zámecký park Blatná je 

opravdu půvabný. V době naší návštěvy byly stromy opadané, avšak dovedeme si 

představit nádherný rozkvetlý park v období léta. Měli jsme tu čest se setkat se spoustou 

pávů, a dokonce s raritním bílým pávem neboli pávem albínem.  

Kostel sv. Jakuba Většího Čížová 

Další naší zastávkou byl Kostel sv. Jakuba Většího v Čížové. Jedná se o malebný 

kostelík umístěný se hřbitovem na kopečku s krásným výhledem, dřevěnými lavičkami a 

stolem, a trefně umístěnou mapkou a popisem kopců a památek. Cesta před námi byla 

ještě dlouhá a dorazili jsme do vesničky Mirotice. 

Mirotice  

Mirotice působili jako krásná, udržovaná vesnička. Jelikož byl čas oběda, hned 

nás vesnička lákala na návštěvu cukrárny a restaurace Panský dvůr, nenechali jsme se 

však zlákat dobrotami, zaparkovali jsme u hlavní silnice a pokračovali na návštěvu 

Kostela sv. Jiljí. Kostel je moc hezký, je dominantou celé vesnice, avšak zklamáním bylo, 

že je nepřístupný a celkem zanedbaný. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli pro jeho 

vyřazení z trasy. V plánu jsme dále měli, navštívit Dům Mikoláše Alše. Překvapilo nás, 

že rodný dům byl v zavřený v době, kdy měl mít dle otevírací doby otevřeno. Podívali 

jsme se tedy alespoň na pomník Mikoláše Alše přímo na náměstí Mirotic. Cesta plynula 

a my dorazili do vesnice Čimelice. 
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Zámek Čimelice 

Čimelice jsou další malebná vesnice, kde naší zastávkou měl být zdejší Zámek. 

Bylo pro nás opravdu překvapením, že zámek byl vyprázdněný, zavřený a poněkud 

neopečovávaný. Jinak je však moc krásný, nicméně ani tak nemá podle nás příliš smysl 

ponechávat ho na trase. I tato atraktivita tak nebude dále v trase zahrnuta. Samotné 

Čimelice pak nabízí restauraci Na Knížecí hned u hlavní silnice, která nás vzhledově 

velice zaujala, a hned naproti zmrzlinářství. Ve vesnici je i spousta místa pro parkování 

aut i autobusu.  

Orlík nad Vltavou 

Dorazili jsme do finále. Orlík nad Vltavou je všemi známé místo pro relax, vodní 

radovánky a zážitky. První věc, která nám přišla na mysl, bylo parkování. Jelikož je Orlík 

navštěvované místo, především v letní sezóně, parkování je možné pouze na placeném 

parkovišti, které nás stálo 80 Kč, opravdu se tomu nedá vyhnout. Zámek Orlík je vážně 

překrásný. Při pohledu na něj zrovna kolem pochodoval páv, který si přímo říkal o fotku. 

Od zámku je krásný výhled na přehradu a není to nikterak daleko od parkoviště. Zámecký 

park a hrobka na zámku Orlík nad Vltavou je ideální na romantickou procházku. Na cestě 

k hrobce lze strávit 30-45 minut dle rychlosti chůze, cestou jsou dvě vyhlídky na vodní 

nádrž a zámek. Hrobka je velmi zajímavá svým odlehlým místem a vzhledem, který 

připomíná spíše zámek z pohádky. Hned přes ulici od parkoviště se dále nachází 

Akvárium Orlík nad Vltavou. To mělo bohužel v době naší návštěvy zavřeno a vlastně 

ani nevíme, jak má otevřeno. Ke zhlédnutí jsou zde kapři, štiky, okouni, pstruzi, sumci a 

jiné ryby z českých řek a rybníků. Neměli jsme však možnost vidět je naživo.  

Celá naše cesta trvala od 9 h ranních do 16 hodin odpoledne. Nestavili jsme se na 

jídle, jelikož jsme měli svačiny z domova, ale netajíme se tím, že nás návštěva místních 

cukráren a restaurací nelákala. Nechtěli jsme se však zdržovat, protože jsme byli napnutí, 

co nás na trase ještě čeká. Bylo to pro nás zajímavé, přínosné a moc nás to bavilo. Poznali 

jsme nová místa, o kterých jsme před tímto projektem neměli ani tušení a byli bychom 

moc rádi, kdyby se náš projekt vydařil a dozvědělo by se o těchto místech o mnoho více 

nadšenců. 
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2.4 Trasa z Blatné do Písku – Eva a Lucie 

Zámek a zámecký park Blatná 

Zámek Blatná a okolí města je skvělé místo na výlet. Centrum města je plné 

kaváren s teráskami, areál zámku je krásný a přímo v zámeckém parku mohou lidé 

nakrmit daňky, kteří se zde celoročně žijí. Návštěvníci mohou zaparkovat přímo v centru 

na placeném parkovišti, anebo u zámku, kde je parkoviště zdarma. Jedinou výtkou je 

nedostatek restauračních zařízení. 

Sedlice – památková zóna 

V Sedlicích se nachází kostel sv. Jakuba Většího, Šternberský dům a socha sv. 

Jana Nepomuckého. Sedlice jsou též známé díky výrobě krajek. Na konci vesnice je pak 

benzínová pumpa a přímo na náměstí u radnice se nachází parkoviště. Dle našeho názoru 

jsou zdejší atraktivity velmi pěkné a vesnička působí velmi příjemně. Splňuje i důležité 

kritérium právě v podobě místa k parkování. 

Drhovle 

Zde se nachází krásný zámek, ale „bohužel“ je v něm umístěn domov důchodců, 

a tak je veřejnosti nepřístupný. Okolí je však krásné, a určitě stojí za to si projít Lipovou 

alej, kde jsou i lavičky na odpočinek s krásným výhledem. Před zámkem je pak opět 

benzínová pumpa, ale parkoviště se zde nenachází. Proto bychom doporučily navštívit 

toto místo spíše v rámci cyklistického výletu, do finální podoby naší trasy ho ale 

nezařadíme. 

Rozhledna Velký Kamýk Velké Nepodřice  

Cesta na rozhlednu Velký Kamýk je nádherná. Pokud by chtěl návštěvník jet 

autem, tak ho lze zaparkovat nedaleko rozhledny a udělat si k rozhledně menší procházku. 

Tato cesta by se však také dala realizovat na kole. Rozhledna návštěvníkům nabízí široký 

rozhled, který je však ze západu omezen vzrostlými stromy Velkého Kamýku. Z 

třicetimetrového ochozu můžete vidět vrcholky Šumavy, Brdy, vrchol Jarníku, město 

Písek a Písecké hory. Za dobrého počasí je možné v dálce zahlédnout i jadernou 

elektrárnu Temelín.  
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Písek 

Písek je velice atraktivní město, které nabízí mnoho historických památek. Přímo 

u Kamenného mostu se může člověk občerstvit a odpočinout si. Opět je to ideální místo 

na výlet. Nachází se zde i mnoho placených parkovacích míst. 

Rozhledna Jarník Písek 

Rozhledna Jarník, která je vysoká 59,4 metrů je v sezóně otevřena bezplatně každý 

den. Od prosince do dubna pak jen o víkendech a svátcích. Přístup je zde možný buď 

pěšky, a to z centra Písku, odkud vede na Jarník červená stezka dlouhá 4 kilometry, z 

Horních Novosedel pak žlutá dvou kilometrová stezka a z obce Kluky stezka modrá, také 

dlouhá 4 kilometry. Nebo je možné se k rozhledně dostat autem, konkrétně přes východní 

okraj Písku je možno dojet až na parkoviště U Vodáka, zde je nutné nechat automobil z 

důvodu dalšího zákazu vjezdu do Píseckých hor a pokračovat pěšky po modré stezce, přes 

Vyhlídku píseckých lesníků, nebo po stezce červené. Obě mají délku zhruba 2 kilometry. 

Pokud zvolíte příjezd autem k chatě Živec, odkud je to po modré stezce k rozhledně pouze 

0,5 kilometrů, je nutné mít na paměti, že vstup je možný pouze pro ubytované hosty a 

cyklisty, k chatě Živec je možné dojet po cyklotrase č. 1017. Návštěvníci pak mají výhled 

z rozhledny na Písek, Šumavu, Novohradské hory, Brdy, Českomoravskou vrchovinu, 

Choustník nebo Středočeskou pahorkatinu.  

Určitě celý výlet, a především obě rozhledny doporučujeme všem, kdo se nebojí 

výšek a chtějí si udělat delší procházku. 

2.5 Trasa z Blatné na Zvíkov – Honza, Filip, Kristýna, David 

Sedlice 

Přes nádherný penzion v Buzících, který jme cestou náhodou našli a rozhodli se 

ho nadále využít v naší návrhové části práce, se dostaneme cca za 15 minut do vesnice 

Sedlice, kde je dominantou místního náměstí historický Hotel na Velké Hospodě, dále 

Kostel sv. Jakuba Většího, Šternberský dům a Socha sv Jana Nepomuckého. Kromě 

hotelu, těchto menších památek a také výroby krajek, která je pro Sedlice 

charakteristická, zde ale není nic příliš zajímavého, co by mělo nalákat větší počet turistů. 

Vesnice může sloužit například jako výchozí bod na výlety, s přespáním v Hotelu na 

Velké Hospodě, pozice je totiž skvělá – po cestě do Písku, na Zvíkov a kousek od Blatné, 

není to však příliš lákavý turistický cíl. V Sedlicích se pak řidiči najdou i jednu 
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benzinovou pumpu EuroOil. Nedaleko Sedlic se nachází také obora, ta je však široké 

veřejnosti nepřístupná, což nesouhlasí s informacemi, které jsme našli na internetu. 

Nicméně tomu tak skutečně bylo, proto jsme se rozhodli oboru do finální tras 

nezařazovat.  

Mirotice 

Vesnice Mirotice se může pyšnit rodným domem Mikoláše Alše, kde se dá 

uskutečnit prohlídka. Je zde také kostel sv. Jiljí, pomník Mikoláše Alše a židovský 

hřbitov. Vesnice ovšem nemá parkoviště, které by zajistilo parkování aut při větším počtu 

turistů, možná je to účelné. Mirotice však mohou působit jako dobré zpestření při výletu 

na Zvíkov, neboť jsou po cestě, a turisté zde mohou navštívit restauraci Panský Dvůr, 

která stojí za zmínku, nebo si zde udělat menší procházku po okolí kolem řeky Lomnice, 

nebo po stezce Mikoláše Alše do vesnice Čimelice. Jediné, co bychom však do trasy 

nezařadili je Kostel sv. Jiljí, neboť není přístupný veřejnosti a není příliš atraktivní.  

Nicméně nedaleko Mirotic se nachází westernová pevnost Fort Hary, která měla 

bohužel v době naší návštěvy zavřeno (otevírací doba je zde pouze během letních 

prázdnin). Pevnost však alespoň zvenku vypadala velmi zajímavě a lákavě, navíc se tu 

dle údajů na internetu koná vcelku velké množství letních akcí a také tábory pro děti a 

mládež. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že tato atraktivita stojí za návštěvu a bude tedy 

součástí naší trasy. 

Zámek Varvažov 

Cestou z Mirotic do Zvíkova jsme minuli také zámek Varvažov, který nás sice na 

první pohled nezaujal ale na ten druhý o to víc. Od místních jsme se dozvěděli, že kostel 

dříve sloužil jako škola, a že součástí zámku býval dřív i pivovar. Celkově obec Varvažov, 

která je vesnickou památkovou zónou, působí přímo pohádkovým dojmem. Poté jsme 

rovněž zjistili, že jsme od pravdy nebyli daleko, neboť se ve Varvažově natáčela pohádka 

O zatoulané princezně a mnoho dalších filmů. Zámek v současné době není možné 

navštívit, protože celý areál zámku se zahradou čeká na další efektivní nasměrování, 

využití a kompletní rekonstrukci s nutnými investicemi. Ve vesničce se však 

doporučujeme zastavit a nasát zde zmíněnou pohádkovou atmosféru, kterou dokresluje 

soubor roubených domů, klasicistní patrový mlýn v údolí říčky a ostatní usedlosti na návsi 

v klasicistním stylu. 
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Hrad Zvíkov 

Hrad Zvíkov se nachází v obci Zvíkovské Podhradí. Cesta na hrad od parkoviště 

je dlouhá přibližně 400 metrů. Hrad je velmi krásný s výhledem na řeku Otavu, která se 

pak přelévá do Vltavy. Zde už však cestovní ruch několik let úspěšně existuje, a tak není 

třeba toto místo více propagovat. 

Vzhledem k tomu, že většina atraktivit na naší trase není příliš zajímavá nebo je 

dokonce veřejnosti nepřístupná, rozhodli jsme se nakonec, že nejzajímavější z atraktivit 

připojíme na ostatní trasy, které místem procházejí a obohatíme je tak, a ostatní atraktivity 

z projektu vynecháme úplně. 

Když půjdeme popořádku, vesnice Sedlice už je součástí trasy z Blatné do Písku, 

tudíž se z našeho projektu neztratí, tamní obora, která není přístupná, ale součástí nebude. 

Vesnice Mirotice zase patří do trasy z Blatné na Orlík nad Vltavou, součástí projektu tedy 

i nadále zůstane, jen bude obohacena o westernovou pevnosti Fort Hary nedaleko Mirotic. 

Trasa Blatná-Orlík nad Vltavou se navíc rozroste i o možnost návštěvy původně cílového 

Hradu Zvíkov. Jelikož se jedná o známou a z města Blatná dobře dostupnou atraktivitu, 

chtěli jsme hrad v projektu i nadále ponechat, a tak jsme přišli na alternativu, která nám 

to umožňuje. Turisté se budou moci z Orlíku nad Vltavou na Hrad Zvíkov (i zpět) 

přepravit po vodní cestě pravidelným lodním přívozem. Naši trasu z Blatné na Hrad 

Zvíkov bude finálně možné realizovat jako cyklotrasu, jejíž součástí bude i zastávka ve 

vesničce Varvažov. Jelikož jsme ji ale neměli možnost v rámci terénního výzkumu 

otestovat, budeme jí podrobněji popisovat v návrhové části práce.  
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3. Finální trasy projektu 

V této kapitole jsou představeny všechny naše trasy v jejich finální podobě. Ve 

všech mapách jsou navíc znázorněny symboly jednotlivých atraktivit, které jsou součástí 

našich tras. Při jejich tvorbě a dolaďování jsme vycházeli z provedeného terénního 

výzkumu, bez kterého by nikdy nebylo možné finální trasy představit.  

3.1 Pěší trasa po Blatné – 2,2 km 

1. Zámek Blatná 

2. Zámecký park Blatná 

3. Městské muzeum Blatná 

4. Zámecký lihovar a pivovar 
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3.2 Trasa Blatná a okolí – 19,8 km  

1. Zámek a zámecký park Blatná 

2. Zámek a zámecký park Lnáře 

3. Chanovice  

a) Skanzen 

b) Rozhledna na Chlumu 

 

 

 

 

 

 

3.3 Trasa z Blatné na Orlík nad Vltavou – 47,4 km 

1. Zámek a zámecký park Blatná 

2. Kostel sv. Jakuba Většího Čížová 

3. Mirotice  

a) Pomník Mikoláše Alše 

b) Rodný dům Mikoláše 

Alše 

c) Westernová pevnost 

Fort Hary 

4. Orlík nad Vltavou 

a) Zámek Orlík nad 

Vltavou 

b) Zámecký park 

c) Schwarzenberská 

hrobka 

d) Akvárium 
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3.4 Trasa z Blatné do Písku – 41,6 km 

1. Zámek a zámecký park Blatná 

2. Sedlice – památková zóna 

a) Kostel sv. Jakuba Většího 

b) Šternberský dům 

c) Socha sv. Jana Nepomuckého 

3. Rozhledna Velký Kamík Velké Nepodřice 

4. Písek 

a) Staré město a Kamenný most 

5. Rozhledna Jarník Písek 
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4. Návrhy a doporučení  

Do této kapitoly jsme shrnuli všechny naše návrhy a doporučení, které by mohli 

do budoucna pomoci sledované oblasti Písecko-Blatensko při rozvoji domácího 

kulturního cestovního ruchu. Vyšli jsme z charakteristických rysů a zjištěných předností 

a nedostatků oblasti, a i nadále jsme vše vymýšleli v rámci udržitelnosti.  

Zaprvé studenti navrhují zahájit turistickou sezónu v oblasti a zároveň celý projekt 

kulturním festivalem „Blatensko křížem krážem“, kde si návštěvníci budou moci 

poslechnout vystoupení pozvaných kapel, projít si stánky s rukodělnými výrobky, 

ochutnat pokrmy z regionálních potravin a také pivo z Blatenského pivovaru a lihovaru. 

Vzhledem k tomu, že studujeme cestovní ruch, zakládáme si na jeho udržitelném rozvoji, 

s čímž je spojené i udržitelné chování každého z nás, proto bychom v tomto duchu chtěli 

zrealizovat i náš festival. Používali by se zde například zálohované kelímky, dřevěné 

příbory, recyklovatelné tácky, krabičky a papírové ubrousky, koše na tříděný odpad 

s kompostovatelnými odpadkovými pytli. Tímto bychom zároveň chtěli zachovat 

původní nápad, jak zpestřit tento projekt.  

Jak už si bylo možné všimnout na začátku této práce, v logu i v mapě je kromě 

tras zvýrazněna také cyklotrasa z Blatné na Zvíkov a vodní trasa pravidelným 

přívozem z Orlíku nad Vltavou na Zvíkov umožňující prodlužit oficiální trasu z Blatné 

na Orlík nad Vltavou. 

Přívoz z Orlíku nad Vltavou na Zvíkov jezdí od dubna do června pouze o 

víkendech a státních svátcích, v hlavní sezóně, od konce června do konce srpna, denně 

v jedno a půl hodinovém intervalu, v září a říjnu opět pouze o víkendech a státních 

svátcích. Jízdenky je možné zakoupit na palubě a platí i pro cyklisty, kteří chtějí cestovat 

lodí s kolem.  
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Cyklotrasa z Blatné na Zvíkov je prozatím navržena takto: 

Délka 32,4 km – 2:13h 

1. Tvrz Buzice 

2. Lovecký zámeček Jůžov v Buzičkách 

3. Zámek Škvořetice  

4. Zámek Stražovice 

5. Zámek Cerhonice  

6. Barokní zámek Varvažov 

Tyto cesty nemáme prozatím zahrnuté mezi ostatními oficiálními trasami, neboť 

jsme dosud neměli možnost je otestovat. Každopádně v blízké době za příznivého počasí 

se chystáme opět do terénu. 

Také bychom chtěli podtrhnout zdejší výborné podmínky pro cyklisty, proto 

bychom doporučili infocentru v Blatné i ostatním provozovatelům půjčoven kol, aby se 

připojili k Síti elektrokol a rozšířili tak svou působnost alespoň v rámci naší cyklotrasy. 

Kde by byla zároveň možnost vrácení kol na k tomu určených stanovištích dostupných 

po celé cyklotrase.  

K podpoře domácího cestovního ruchu bychom dále navrhovali nabízet turistům 

námi vytvořenou turistickou mapu s vyznačenými trasami a všemi jejich atraktivitami, 

a to jak v turistickém centru v Blatné, tak i na ostatních zastávkách na trasách. Na této 

mapě by byly vyznačeny také autobusové zastávky, místa pro parkování, stanoviště pro 

vrácení kol a možnosti ubytování a stravování. Pro lepší přehlednost by bylo možné 

kromě jedné souhrnné mapy vytvořit i mapu zvlášť pro každou z tras. Navíc by na každé 

ze zastávek dostali malí návštěvníci na mapku razítko za návštěvu.  
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Posledním naším návrhem pro tento projekt je možnost pořádání adaptačních 

kurzů a škol v přírodě pro základní školy, a to konkrétně v Penzionu u Blatné. Tato 

pohádková chaloupka je obklopena rybníky, loukami a poli. Součástí penzionu je také 

malá biofarma. Kapacita zařízení je 29 lůžek, což akorát stačí pro jednu třídu. 

K ubytování se nabízejí dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje, děti pak nejvíce ocení 

ubytování v pětilůžkovém, šestilůžkovém a osmilůžkovém pokoji s palandami a spaním 

v patře. K dispozici je zde také společná vybavená kuchyň, restaurace, bar, kavárna, 

venkovní terasa a především zahrada. Stravování je zde možné se snídaní nebo formou 

polopenze, přičemž mají hosté každý den v poledne možnost výběru také z nabídky 

hotových jídel. Co se týče dopravy, školy si povětšinou zajišťují vlastní dopravu, nicméně 

pokud by se rozhodli využít dopravy veřejné, zastávka autobusu je od penzionu vzdálena 

pouhých 100 metrů. Navíc je v objektu také monitorované parkoviště. Oblasti je poměrně 

dobře dopravně dostupná, délka cesty z hlavního města je jen 90 kilometrů.  

Pokud jde o trávení volného času, nabízí tato oblast mnoho způsobů k jeho 

využití. Je zde možnost koupání v nedalekém rybníku (1,5 kilometrů), lomu (3 

kilometry), krytém bazénu (1,5 kilometrů) nebo rehabilitačním bazénu (6 kilometrů). 

Součástí objektu je také kulečník, sauna nebo dětské hřiště. Dále mohou hosté využít 

nabídku vyjížďek na koních nebo výcviku pro začátečníky i pokročilé, rybolovu ve 

veřejném rybníku vzdáleném 1,5 kilometru, nedalekou posilovnu (3 kilometry) nebo 

půjčovnu čtyřkolek, vzdálenou 3,5 kilometru. Na své si tu díky vhodnému terénu přijdou 

i cyklisté. Navíc mohou hosté díky poloze penzionu vyrazit na kteroukoli z našich tras.  

Věříme, že by tyto návrhy a doporučení mohly být podkladem pro realizaci 

dalších aktivit vhodných pro podporu a zvýšení domácího kulturního cestovního ruchu 

na Blatensku.  
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Závěr 

Na začátku semestru, ještě v roce 2018, se nám zdálo nepředstavitelné, že bychom 

kdy mohli vymyslet projekt, který by pomohl oblasti Jihočeského kraje zvýšit tamní 

cestovní ruch. Nejdříve jsme v lavicích vymýšleli různé návrhy a dávali dohromady 

nápady, které zněly moc pěkně, ale výsledně nám připadaly spíše nerealizovatelné. Často 

jsme vymysleli něco, na co nebyl v oblasti prostor, a tudíž ani možnost dále tento nápad 

rozvíjet. Postupně jsme se začali propracovávat k něčemu, co už mělo tvář projektu a co 

se zdálo být i možné zrealizovat, nicméně hned na to přišla zpráva, že oblast, na kterou 

jsme se původně zaměřili bude nahrazena jinou oblastí a tím pádem i náš projekt dostane 

novou podobu. 

Zpočátku s námi toto sdělení upřímně řečeno zacloumalo, najednou jsme byli zase 

na začátku, nevěděli jsme, kde začít natož pak jak postupovat dál. Zanedlouho jsme však 

zjistili že zadání nového projektu je nám mnohem bližší a že náš původní plán nemusíme 

vlastně vůbec zahazovat, naopak bude skvělým základním kamenem pro náš nový 

projekt. A tak jsme začali postupovat krok po kroku. Rozdělili jsme se na menší skupinky 

a začali tvořit. Nejprve jsme se shodli, že určitě zachováme náš původní nápad s tvorbou 

tras, pro tento projekt byly jako stvořené. Rozhodli jsme, že výchozím bodem všech tras 

bude město Blatná a abychom efektivně pokryli celou oblast Písecka-Blatenska a zapojili 

tak co nejvíce tamních atraktivit, určili jsme, že cílem každé z tras bude jedno známé a 

turisty často navštěvované místo v různých koutech oblasti. Vybráno tak bylo město 

Písek, Zámek Orlík nad Vltavou a hrad Zvíkov. Abychom však co nejvíce zdůraznili, co 

je srdcem našeho projektu, tedy město Blatná, rozhodli jsme se vytvořit i pěší trasu přímo 

po Blatné a jejích atraktivitách, a také trasu po jejím blízkém okolí, ve kterém nás zaujala 

vesnice Chanovice a tamní skanzen. Z toho se nám následně vyrýsoval perfektní název 

pro náš současný projekt: „Blatensko křížem krážem“.  

Po určení, kdo jaký směr trasy bude mít po dobu vytváření projektu pod 

ochrannými křídly, jsme začali dopodrobna vyhledávat konkrétní atraktivity a vytvořili 

tak kompletní podobu jednotlivých tras. Dále jsme provedli analýzu tamní materiálně 

technické základny a už tehdy jsme věděli, že naše zkoumání budeme muset rozšířit nejen 

na všechny zastávky našich tras, ale i jejich okolí. Během toho jsme objevili spoustu 

nových krásných ubytovacích a stravovacích zařízení, která podtrhují malebný ráz této 

turistické oblasti.  
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Pak už bylo načase naplánovat náš první terénní výzkum. Na jeho realizaci jsme 

si stanovali dva týdny a rozjeli se po skupinkách tak, jak jsme trasy vytvářeli. Po čtrnácti 

dnech jsme se sešli plní dojmů a očekávání, jak ve skutečnosti všechny naše trasy fungují. 

Nutno podotknout, že terénní výzkum je pro tvorbu takovýchto projektů velice důležitý, 

bez něj by naše trasy nikdy nemohly dojít takové podoby, v níž jsou teď. Neboť téměř z 

každé trasy, vyjma pěší trasy po Blatné, jsme nějakou atraktivitu vyřadili. Ať už z důvodu 

znepřístupnění objektu veřejnosti, z faktu, že konkrétní atraktivita není pro turisty příliš 

lákavá nebo z důvodu nedostatečného vybavení okolí objektu parkovacími místy. Jednu 

trasu jsme dokonce z projektu vyřadili úplně, respektive její část. Jak už bylo výše 

zmíněno, jednalo se o trasu z Blatné na Hrad Zvíkov, jejíž cíl a některé atraktivity jsme 

připojili do jiných tras a vyplnili tak „mezery“, které na trasách vznikly po výsledcích 

terénního výzkumu. Zjistili jsme také, že tuto trasu bude lépe realizovat jako cyklotrasu. 

Díky terénnímu výzkumu jsme také zjistili, která ubytovací a restaurační zařízení jsou 

vhodná v projektu zmiňovat a která raději vynechat. Zároveň jsme tak přicházeli na 

spoustu návrhů a doporučení dalších podpůrných aktivit pro tuto oblast.  

Rádi bychom dodali, že první dvě trasy, pěší trasa po Blatné a trasa po jejím okolí, 

nám pomohou zrealizovat konkrétní dvě základní školy, a to Základní škola Jana Wericha 

v Praze 6 a Základní škola Žižkov v Kutné Hoře a dále také Mateřská škola Kaňk – 

Paraplíčko, Mateřské školy Kutná Hora. 

Kromě terénního výzkumu byla třem zástupkyním z týmu, Tereze, Báře a 

Kristýně, velkým přínosem také účast na jihočeské konferenci cestovního ruchu 

Travelcon v Českých Budějovicích. V rámci ní jsme měly možnost navštívit i další dvě 

akce spojené s cestovním ruchem, a to veletrhy Travelfest a Gastrofest. Inspirovaly jsme 

se zde vším, co jsme měly možnost vidět, výstupy přednášejících, doplňky a letáčky u 

jednotlivých stánků a podobně. Velkou inspirací pro nás bylo i setkání s ředitelem 

Jihočeské centrály cestovního ruchu panem Jaromírem Poláškem a slečnou Klárou 

Kaštylovou.  

Když jsme už věděli, jak si naše trasy ve skutečnosti stojí, bylo na řadě vytvořit 

úvodní stránku do naši školní brožury, týkající se případových studií v cestovním ruchu. 

Následovala tvorba loga a mapy celé naší oblasti s vyznačenými trasami. Těmto dvěma 

prvkům předcházelo několik návrhů, ze kterých vzešly jejich finální podoby, jak je 

můžete vidět v této práci. S grafickým tvořením však ještě nekončíme. Pro lepší 

představení našeho příběhu, kolega, kterého budeme spolu s ostatními kolegy jmenovat 
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v dalších řádcích, začal vedle loga a mapy pracovat také na tvorbě videa složeného z fotek 

a videí z našeho celoročního snažení, a především z terénního výzkumu. Toto video jsme 

zařadili jako součást prezentace.  

Zadání projektu s jasně definovanými cíli, vytvoření tras, název projektu, analýza 

materiálně technické základny, terénní výzkum, úprava tras do finální podoby, 

shromáždění návrhů a doporučení, logo, mapa, video, to všechno máme, zbývá už jen 

příprava prezentace.  

Na závěr bychom chtěli velice poděkovat naší paní prorektorce Ivetě Hamarneh 

za úžasné vedení tohoto předmětu a umožnění nám studentům aktivně se podílet na 

podpoře našeho milovaného cestovního ruchu v krásné malebné oblasti Jihočeského kraje 

Písecka-Blatenska. Děkujeme, že s námi vydržela celý jeden rok a vedla nás tím 

správným směrem.  

Dále by manažerky týmu Tereza a Barbora rády poděkovaly všem našim kolegům 

z týmu: Kubovi Filounkovi za to, že vdechl život našemu logu, mapě a videu, a tím pádem 

i celé grafické podobě našeho projektu. Kátě Hlaváčové za její vždy perfektní zpracování 

textového podkladu, Honzovi Brožovi za vytvoření perfektního rozcestníku, Týně 

Zajícové za její všudypřítomnou pozitivní energii a Evče, Lucce, Davidovi a Filipovi za 

jejich splněné úkoly během celého roku. 

V neposlední řadě děkujeme i slečně Kláře Kaštylové, projektové manažerce 

Jihočeské centrály cestovního ruchu, organizátorce veletrhu Travelfest a naši kolegyni 

z Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. za její čas, který nám věnovala a velice cenné a 

užitečné rady, jež nám při tvoření projektu poskytla.  

Projektu Blatensko křížem krážem bychom se někteří z nás rádi věnovali i nadále 

a dotáhli ho společně k úspěšné realizaci.  

Možná právě rok 2018 je to, co spojilo náš tým s projektem na podporu tehdy 

nově vzniklé turistické oblasti Písecko-Blatensko.  
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