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1 Vymezení pojmu jižní Čechy a představení celého regionu

Jižní Čechy jsou jedním z nejatraktivnějších turistických regionů České republiky. Rozkládají se

v jižní části naší republiky při hranicích s Rakouskem a Německem. Populace v tomto regionu

dosahuje  přes  644  tisíc  a  je  zde  nejnižší  hustota  zalidnění  z celé  České  republiky.

Nejzalidněnějším okresem je okres České Budějovice, kde žije téměř 30% populace tohoto

regionu, naopak nejméně lidnatým je okres Prachatice, kde žije pouhých 50 tisíc obyvatel. 

Pojem jižní  Čechy je  nepřesné geografické označení,  které se přibližně shoduje s územím

Jihočeského  kraje,  ovšem  na  rozdíl  od  něj  nezahrnuje  některé  historické  části  Moravy.

Naopak  do pojmu jižní  Čechy  lze  zahrnout  také  například  Domažlicko  či  Klatovsko,  které

administrativně  náleží  do  kraje  Plzeňského.  Dále  region  jižní  Čechy  zahrnuje  například

Písecko, Budějovicko, Třeboňsko, Šumavsko, Lipensko, Novohradsko, Český Krumlov Region a

další,.. 

Jižní  Čechy představují  tradiční  turistickou oblast,  která je vhodná jak pro rodiny s dětmi,

aktivní turistiku, lázeňství a odpočinek, tak i pro různé kongresové pobyty. Tento region se

vyznačuje  vysokou  úrovní  stravovacích  zařízení,  která  jsou  doplněna  o  širokou  nabídku

místních  gastronomických  specialit.  Pobytový  komfort  umocňuje  atmosféra  rozmanitých

kulturních,  sportovních  a  společenských  akcí,  takže  si  zde  své  najde  opravdu  každý

návštěvník. 

I přesto, že je tato práce zaměřena především na představení méně známých míst, která jsou

vhodná  pro  bezdětné  cestovatele,  je  důležité  alespoň  z části  zmínit  hlavní  turistické  cíle

tohoto regionu. Metropolí tohoto regionu jsou České Budějovice, které mají přibližně 95 tisíc

obyvatel. České Budějovice jsou sídlem několika vysokých škol, důležitých veřejných institucí

a úřadů. Sídlí zde různé světoznámé firmy jako je například Koh-i-noor, Budějovický Budvar

anebo potravinářská firma Madeta. Lákadlem tohoto města je jeho samotný charakter, ale

může  jím  být  například  i  Galerie  Mariánská,  park  Stromovka,  Alšova  jihočeská  galerie,

Samsonova kašna, Hvězdárna a planetárium České Budějovice a spoustu dalších,…
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Nelze opomenout ani perlu jihočeské architektury, která je zapsána na seznamu světového

kulturního dědictví UNESCO a není jí nic jiného, než starobylé město s honosným zámkem

Český Krumlov. Na seznam UNESCO bylo město zapsáno v roce 1992 a historické centrum

města se již v roce 1963 stalo městskou památkovou rezervací. Toto město se nachází 22km

jihozápadně od Českých Budějovic, rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím

řeka Vltava. Není divu, že je Český Krumlov tak oblíbeným turistickým cílem, v minulosti bylo

toto  město  sídelním  městem  mnoha  mocných  českých  rodů,  které  intenzivně  pečovaly  

o  výstavbu  města  a  jeho  reprezentativní  charakter,  který  si  město  bezpochyby  udrželo

dodnes.  Český Krumlov turisty láká na svůj  rozsáhlý areál  hradu a zámku, chrám sv.  Víta

anebo Ptačí hrádek. Návštěvník si může s sebou domů zajisté odnést i spoustu zážitků, jako

například z historického pivovaru Český Krumlov, grafitového dolu, zrcadlového labyrintu a

spousty dalších míst. 

Místem, které je taktéž na listině UNESCO zapsáno, je vesnice Holašovice, která je známá

především pro soubor budov ve stylu takzvaného selského baroka.  Nelze opomenout ani

město, jež nese název Hluboká nad Vltavou a nachází se v něm nádherný novogotický zámek,

který nese název právě po tomto jihočeském městě. 

2 Méně známé turistické atraktivity jižních Čech

2.1 Stádlecký řetězový most

První  atraktivitou  je  Stádlecký  řetězový  most.  Cestovatelé  ho  naleznou  u  obce  Stádlec  

v jižních Čechách. Je posledním empírovým řetězovým mostem v České republice, který je

zároveň ojedinělým mostem tohoto druhu v Evropě. 157 metrů dlouhý a 6 metrů široký most

bývá častým místem procházek a oblíbeným objektem fotografů.

Původně byl most postaven přes Vltavu v Podolsku na silnici z Tábora do Písku v roce 1848

českobudějovickým stavitelem Josefem Lannou. Před stavbou Orlické přehrady na počátku

šedesátých let bylo nutné most rozebrat. Po napuštění přehrady Orlík by byl most, v té době

již kulturní památka, potopen a proto se rozhodlo o jeho pečlivém rozebrání, dokumentaci  

a uložení na místě mimo zatopený břeh. Ze zahraničí přišla v šedesátých letech nabídka na
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odkoupení  mostu,  byla  však  zamítnuta  a  bylo  rozhodnuto  o  pozdějším  přestěhování  

a znovusestavení. Most byl tedy v květnu roku 1975 znovu vybudován na silnici přes řeku

Lužnici.

Vstupné na most se neplatí a časová náročnost na prohlídku mostu a okolí je kolem 1 hodiny.

Most je po celkové rekonstrukci,  což má za důsledek možnost projetí pouze vozidlům do

hmotnosti 1,5 tuny a sloupky u vjezdů na most omezují též šířku projíždějících vozidel.

Základní nosnou konstrukci mostu tvoří 4 řetězy uspořádané do dvou dvojic. Ty jsou uloženy

na  dvou  kamenných  pylonech  /  branách,  které  jsou  vysoké  13  metrů.  Ty  jsou  spojeny  

s dřevěnou mostovkou vertikálními táhly. Řetězy jsou protaženy otvory ve dvou kamenných

pylonech ohraničujících most a zakotveny do vyzděných kamenných bloků.

Most zde také tvoří pomyslnou křižovatku turistických tras. Proti proudu řeky Lužnice vede

cesta po červeně značené trase na Lužničanku, která je oblíbenou turistickou chatou. Dále se

pak od mostu cestovatel  dostane na hrad Příběnice, který je vzdálený 6 km anebo až do

samotného Tábora. Po proudu řeky se lze také po červené nebo po modré dostat na hrad

Dobronice a dále lze po červené pokračovat do Bechyně. Po žluté značce lze jít na pravý břeh

do Stádlece anebo na levý břeh do vesniček Dobřejice a Malšice.

2.2 Středověké podzemní chodby

V jihočeském Týně nad Vltavou se nachází systém středověkých podzemních chodeb. Město

Týn nad Vltavou se nachází  28 km severně od Českých Budějovic. Adrenalinová prohlídka

podzemí  města  začíná  vstupním  sklepem  v Městském  muzeu  a  vede  pod  městským

zámečkem, přes nádvoří až po náměstí, kde dříve bývala sklepení městských domů. 

Původ  podzemního  labyrintu  není  zcela  objasněn.  Chodby  byly  ručně  vyraženy  do  skal  

a  pochází  přibližně  ze  14.  -  16.  století.  Původně  měl  labyrint  chodeb  sloužit  jako  místo

k zadržování  pitné  vody.  Říká  se,  že  tudy  dříve  vedly  únikové  chodby  z města  v případě

nebezpečí nebo mohlo podzemí sloužit jako bezpečný úkryt.

Prohlídková trasa je dlouhá cca 320 metrů. Při prohlídce návštěvníci uvidí dvě studny s pitnou

vodou,  uměle  vzniklé  jezírko,  nedokončený  výstup  chodby  na  povrch  tzv.  nadlom  
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a při cestě na denní světlo navštíví dvě expozice věnované pravěké litecké dílně a historickým

zemědělským strojům. Zbylé části rozlehlého podzemí zatím zpřístupněné nejsou.

Chodby jsou velmi úzké a ne příliš vysoké, místy jen 120 centimetrů, tudíž prohlídka není

vhodná  pro  osoby  s tělesným  postižením  nebo  pro  osoby  trpící  klaustrofobií.  V těchto

případech nabízejí využití interaktivní tabule s virtuální prohlídkou podzemních chodeb, která

je umístěna v infocentru, přímo u vstupu do podzemních chodeb. Prohlídka je možná pouze

v nezbytném vybavení - pláštěnka, gumová obuv a kvalitní baterka, vše je možné si zapůjčit

na místě.

Podzemní chodby jsou otevřeny vždy od května do září. Na prohlídku je nutné se předem

objednat, začínají vždy v celou hodinu a maximální počet návštěvníků jedné prohlídky je 10

osob. Vstupenky je možné rezervovat na pokladně Městského muzea. Vstupné pro dospělou

osobu činí 60 Kč za osobu, snížené vstupné pro studenty a osoby s nárokem na invalidní či

zdravotní důchod činí 40 Kč za osobu, dále nabízejí zvýhodněné rodinné vstupné a děti do 6ti

let mají vstup zdarma.

2.3 Židova strouha

Židova strouha je dlouhá 20,5 km a pramení nedaleko vesnice Bzí na Toulavě a vlévá se do

řeky  Lužnice  asi  3  km  jižně  od  Bechyně.  Na  dolním  toku  vytváří  divoké,  romantické

kaňonovité  údolí.  Před  ústím  do  řeky  Lužnice  lemují  strouhu  mohutné  skalní  masivy

s jeskyněmi. Právě poslední úsek strouhy patří k nejromantičtějším místům v Čechách.

Existuje několik  verzí,  jak vznikl  název Židova strouha. Jedna z verzí  říká,  že strouha nese

název  po  Židech,  kteří  byli  vypovězeni  z Bechyně  a  zde  se  ukrývali  nebo  nese  název  po

vltavotýnských Židech, kteří do údolí utekli z města Týn nad Vltavou kolem roku 1681 před

chystaným zavlečení  moru do města.  Třetí verze říká,  že se jedná o tzv.  „Žitovu strouhu“

podle Žita, kouzelníka krále Václava IV, ale spojení kouzelníka s tímto potokem není spolehlivě

doloženo. V roce 1988 byl kaňon vyhlášen přírodní památkou.

Turistům je doporučeno vydat se k Židově strouze pouze za hezkého počasí. Jelikož je nutné

potok  několikrát  přebrodit,  tak  po  vydatných  deštích  a  za  vysokého  stavu  vody  to  není

snadné.  Po cestě  nejsou  žádná občerstvovací  zařízení,  tudíž  svačina  s sebou je  nezbytná.
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Některým turistům se může poštěstit a uslyší a uvidí mnoho vzácných živočichů, například

Sedmihlásek hajní, Střízlík obecný, Budníček lesní, ropucha obecná, užovka obojková a jiné…

Z hlediska časové náročnosti je na prozkoumání údolí potřeba cca 3 hodiny.

Podél Židovy strouhy vede žlutá turistická značka, na kterou se lze napojit od silnice Týny nad

Vltavu - Tábor a k dolní části je možné dojít i po modré turistické značce od Nuzic.

2.4 Holašovické Stonehenge

Vesnice Holašovice, vzdálená 16 km od Českých Budějovic,  proslula zejména zapsáním do

seznamu  památek  UNESCO  v roce  1998.  Návštěvníky  lákají  především  budovy  ve  stylu

selského  baroka  ze  70.  let  19.  století,  které  tvoří  jedinečný  celek,  který  je  vesnickou

památkovou rezervací.

Vedle památkově chráněných usedlostí se kousek za vesnicí nachází Holašovické Stonehenge,

které  bezpochyby  stojí  také  za  návštěvu.  Holašovické  Stonehenge  též  pod  názvem

Holašovický  kruh,  Jihočeské  Stonehenge  nebo Holašovických  kromlech  je  vybudovaný na

louce nad jihovýchodním okrajem vesnice.

Megalitický kruh z obřích kamenů vytvořil v roce 2008 Václav Jílek, místní stavbař a majitel

pozemku, na kterém celá stavba stojí.  Kruh o průměru 30 metrů se skládá z 25ti žulových

kamenů,  které  na  sebe podle  psychotroniků vzájemně působí.  Zajímavostí je,  že  všechny

kameny pocházejí z okolí Holašovic, do vzdálenosti 15 km.

Kruh  údajně  disponuje  nejsilnější  energií  ze  všech  tuzemských  megalitů  postavených

člověkem.  Primární  účel  stavby  je  psychotronického  charakteru.  První  funkcí  je  léčivá  -

energie  stavby  pozitivně  působí  na  95%  patologických  chorob.  Dále  je  kruh  vhodný

k meditacím a podpoře duchovního rozvoje a v neposlední řadě eliminovat patogenní zóny.

Podle  psychotroniků  je  k meditacím nejvhodnější  obří  menhir  o  hmotnosti 19  tun  stojící

nedaleko kruhu. Místní jej nazývají „skála“.

O tom zdali obří kruh z kamenů opravdu nějakou energii vyzařuje, se musí každý návštěvník

přesvědčit  sám.  Recenze  z návštěv  jsou  opravdu  rozmanité,  někdo  byl  velmi  spokojený  
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a  místo  mělo  pro  něj  kouzlo  a  naopak  někdo  o  tomto  místě  mluví  jako  o  prázdném  

a vykrádajícím.

2.5 Třístoličník

Vrcholové partie Třístoličníku jsou tvořeny zaobleným hřbetem protáhlým od severu na jih  

v  délce  500m  s  četnými  žulovými  skalními  útvary  (věžičkami  apod.),  které  vznikly

zvětráváním. Maximální výšky 1333m dosahuje na severu hřbetu vrchol Hochstein, pod nímž

se nachází kaple biskupa Neumanna (Bischof-Neumann-Kapelle; zasvěcena českému rodáku,

misionáři  v USA a prvnímu severoamerickému světci) z roku 1980. Jižní  vedlejší  vrchol se

skalní  skupinou  Dreisesselfels  má  nadmořskou  výšku  1311  m.  Odtud  je  dobrý  kruhový

rozhled mj. do Bavorska a při dobré viditelnosti i na Alpy. U chaty stávala hraniční bouda,

která v roce 2016 kompletně vyhořela, do vrcholových partií Třístoličníku nezasahuje – jeho

nejvyšším bodem je roh hranice u hraničního mezníku č. 14 ve výšce 1302 m n. m. v přímé

vzdálenosti 30 m od jižního vedlejšího vrcholu.

2.6 Terčino údolí

Turistická naučná stezka vedoucí Tereziiným údolím začíná u Vstupní brány z roku 1797, kde

je možné nechat zaparkovaný osobní vůz.

Stezka je určená pěším návštěvníkům a je přístupná celoročně. Naučná stezka je 7 km dlouhý

okruh (délku trasy lze podle potřeby kdykoliv zkrátit) a má 12 zastavení:

1. Vstupní brána 

2. Hamr - Starý Hamerský mlýn byl  podobně jako další  stavby v parku přístavbou arkýřů,

verand a štítů proměněn na anglickou cottage. 

3. Lázničky - Fakticky se nejednalo o lázně v běžném slova smyslu, ale o zahradní pavilon

panské lázně spolu s dalšími navrženými stavbami malého panského dvora, který původně

sloužil jako hospodářské zázemí Modrého domu.
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4. Modrý dům - Takzvaný Modrý dům vznikl na přelomu 60. a 70. let 18. století jako sezónní

panské sídlo Terezie Buquoyové. Dnešní ruina byla kdysi elegantní stavbou o rozměrech 15 x

12 m s šindelovou střechou, jejíž pozdější modrý nátěr dal objektu název.

5.  Vodopád  -  13  m  vysoký  umělý  vodopád  na  říčce  Stropnici  představoval  vždy  jednu  

z největších atrakcí parku. Napájen je 720 metrů dlouhým náhonem, jehož posledních 128 m

tvoří  koryto z  kamenných desek a úsek vysekávaný přímo ve skalní  stěně.  Dle archivních

pramenů bylo potrubí nového vodopádu položeno již v roce 1782.

6. Lesy

7. Průhledy - nedílnou součástí komponované krajiny parku bylo množství průhledů. Průhledy

znamenaly  výhledy  z  teras  do  krajiny,  anebo  naopak  pohledy  z  promenádních  cest  na

jednotlivé dominantní stavby. Celkový dojem doplňovaly dálkové průhledy na město Nové

hrady a na Novohradské hory.

8. Tvrz Cuknštejn se nachází na JZ okraji parku a patří mezi nejzachovalejší středověké tvrze 

v jižních Čechách. Nejstarší část stavby postavil rytíř Vilém Pouzar z Michnic v letech 1488 -

1491. V roce 1620 se stavba spolu s novohradským panstvím dostala do rukou Buquoyů, kteří

ji využívali už jen jako hospodářský dvůr. V roce 2000 zchátralou tvrz kupil soukromý majitel a

citlivě ji zrekonstruoval.

9. Romantické stavby

10. Louky jsou velmi cenné i z přírodovědného pohledu. Vyskytují se zde pozoruhodné druhy

rostlin.

11. Dřeviny a byliny - Obdobná péče jako byla věnována stavbám byla dána i zeleni. Semena

 i sazenice se nakupovaly v Praze a Vídni, a dovážely se i z německých destinací.

12. Švýcarská chata 

Mezi  krajináři  bývá  Tereziino  údolí  považováno  za  jeden  z  vrcholných  celků  romanticko-

sentimentálního období krajinářské architektury. Tato národní přírodní památka slouží nejen
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jako výborné místo pro procházky a výlety, ale i jako ukázka řemeslně jemně řešené krajinné

kompozice, která si ve všech ročních období uchovává svůj půvab a přitažlivost

3 Dvoudenní výlet

V jižních Čechách je možné navštívit mnoho atraktivních míst, ať už více či méně známých.

Hlavním  cílem  seminární  práce  bylo  najít  v jižních  Čechách  místa,  která  nejsou  tolik

navštěvovaná,  ale  pořád  jsou  zajímavá  a  stojí  za  to  je  vidět.  Vytvořili  jsme  dvoudenní

poznávací výlet pro mladé bezdětné lidi, kterým nabízíme nevšední místa, o kterých možná

nikdy neslyšeli.

Program 

Během dvou dní lze navštívit pouze pár námi vybraných míst, tudíž jsme pro rychlejší přesuny

a  pohodlnější  cestování  zvolili  vlastní  automobilovou  dopravu,  která  je  mimo  jiné  mezi

mladými lidmi velmi oblíbená. Mezi navštívená místa patří město Týn nad Vltavou, Židova

strouha, České Budějovice, vesnice Holašovice, Jihočeské Stonehenge a Stádlecký řetězový

most.

1. den

V ranních hodinách odjezd autem z Prahy do Týna nad Vltavou, jelikož cesta potrvá necelé

dvě hodiny,  doporučený odjezd je  v 8:30 hodin.  V Týně nad Vltavou je  možnost  navštívit

středověké podzemní chodby, které dříve měly sloužit jako zásobárna pitné vody. Prohlídka

podzemního labyrintu začíná vždy v celou hodinu a zabere cca 60 minut. Po prohlídce bude

následovat oběd v restauraci Hugo, která se nachází v ulici Legií.

Po  obědě  přibližně  ve  14:00proběhne  přejezd  do  města  Bechyně,  které  je  vzdálené  12

kilometrů. Z náměstí T. G. Masaryka vede 11 km okruh Židovou strouhou po žluté turistické

značce. Časová náročnost okruhu se uvádí kolem 3 hodin, záleží na tempu a přízni počasí.
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Po náročné, ale krásné procházce přírodou bude následovat50ti minutový přejezd do Českých

Budějovic. Cestovatelé budou ubytovaní v Penzionu U Cara, v jehož restauraci si po příjezdu

dají večeři. 

2. den

Po snídani v penzionu proběhne v 9:30 odjezd do vesnice Holašovice, která je asi  20 km

daleko (přibližně 25 minut jízdy autem). Zde jsou k vidění budovy ve stylu selského baroka,

které jsou zapsané na seznamu UNESCO, ale naším cílem bude Holašovické Stonehenge na

louce  nad  okrajem  vesnice.  Prohlídka  kruhu  z kamenů  a  načerpání  energie  zabere  asi  1

hodinu.

V 11 hodin proběhne přejezd do asi hodinu a čtvrt vzdálené obce Stádlec. Na půli cesty si ale

cestovatelé dopřejí výborný oběd v restauraci Sokolovna, která se nachází v již navštíveném

městě - Týn nad Vltavou. Po obědě proběhne přejezd do již zmíněné obce Stádlec, ve které se

nachází poslední atraktivita výletu. Tou je Stádlecký řetězový most. Toto místo bývá častým

místem procházek a oblibu si najde také u fotografů. Prohlídka mostu a prozkoumání okolí

zabere přibližně 1 hodinu.

Návrat do Prahy v odpoledních hodinách. Cesta potrvá asi 1,5 hodiny.

4 Závěr

Cílem  naší  práce  bylo  představit  netradiční  místa  Jižních  Čech  a  ukázat,  že  je  v  České

republice stále co objevovat.  Je samozřejmé, že obyvatelé tohoto regionu budou alespoň

některá  z  míst  znát,  avšak  pro  naši  skupinu  byla  dosud  neznámá.  V  této  době  je  velmi

důležité vyzdvihnout méně známá místa, obzvláště to ocení ti, kteří se z důvodu nepříznivé

situace bojí navštěvovat místa, která zná každý a každý je navštěvuje. Zmíněná místa nejsou o

nic méně zajímavá, než ta,  která jsou celorepublikově známá. Proto bylo pro nás důležité

vyzdvihnout jejich krásu a případně tak i nalákat potenciální cestovatele.
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