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P rotože Slavonice leží na samém v ý-
chodním okraji jižních Čech, nezbývá 
než logicky změnit směr na severozá-

pad. Nejprve se ale svezete přes Staré Hobzí 
po pěkné okresce do města, ve kterém kdy-
si vznikla první kostka cukru a má zde dokon-
ce svůj pomník. Teprve z Dačic pak dojedete do 
Českého Rudolce, kde na místě původní vodní 
tvrze ze 17. století stojí – na pohled časem se-
šlý, ale přesto velmi zajímavý – novogotický zá-
mek (foto 1), přezdívaný Malá Hluboká. Ten pro-
chází rozsáhlou rekonstrukcí, část interiéru je 
však zpřístupněna (v sezoně denně mimo pon-
dělí), stejně jako sousední pivovar. 

V rámci této trasy Český Rudolec předsta-
vuje také pomyslnou vstupní bránu do oblas-
ti zvané Česká Kanada. Ta kromě přírodních 
krás nabízí mototuristům (ale také cyklistům) 
spousty kilometrů klikatých silnic, které vás 

přes Kunžak dovedou do Jindřichova Hradce. 
Klenotem tohoto města je hrad a zámek (foto 2) 
se zahradou s renesančním Rondelem, Černou 
věží, hladomornou a dochovanou černou ku-
chyní. Otevřeno je od dubna do října denně mi-
mo pondělí. Za prohlídku stojí také centrum, 
kde kromě zachovalé městské architektury na-

jdete i jednu geografickou zajímavost. Nárožím 
kostela Nanebevzetí Panny Marie prochází  
15. poledník východní délky – ten poznáte pod-
le značky v  dlažbě a  můžete si zde nastavit 
přesný středoevropský čas.

Jindřichův Hradec opustíte po silnici 128, 
ze které za malou chvíli sjedete směrem na 
Studnici. Konec této vesnice zdobí po pravé 
straně kamenný kruh z menhirů, kolem nějž tra-
sa pokračuje přes Pluhův Žďár k vodnímu zám-
ku Červená Lhota (foto 3). Ten za svou historii 

vystřídal dlouhou řadu majitelů, a pokud jde 
o počet zde natočených pohádek a filmů, má 
na kontě také velmi úctyhodné číslo. Zajímavou 
zdejší atrakcí je půjčovna lodiček u zámeckého 
rybníku, z jehož hladiny si můžete prohlédnout 
park i zámek. Provozní doba půjčovny je stejná 
jako otevírací doba zámku, tedy od května do 
října denně mimo pondělí.

Pokud vás zajímá židovská kultura, určitě se 
nezapomeňte zastavit v Tučapech a teprve pak 
pokračujte k dalšímu zámku na trase. Tím je 
méně známý, ale rovněž pozoruhodný Brandlín 
(foto 4), v jehož interiérech si můžete prohléd-
nout  sbírku zámeckých hodin a stříbrných min-
cí. Možnost občerstvit se před další cestou pak 
nabízí zámecká krčma vyzdobená erby všech 
původních majitelů. Otevřeno je od července 
do září denně mimo pondělí, pro skupiny nad 10 
lidí po domluvě i jinak. 

Abyste si mohli o zdejších poměrech v dáv-
né minulosti utvořit ucelený obraz, nemě-
li byste minout ani nedalekou zříceninu hradu 
Choustník (foto 5). Původní tvrz stojící na mís-
tě dnešního Brandlína totiž dříve sloužila jako 
předsunutá obrana Choustníku a možná i díky 
ní nebyl raně gotický hrad nikdy dobyt. Jedna 
ze dvou čtyřhranných palácových věží nyní 
slouží jako rozhledna s výhledem na Tábor, kam 
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směřují také další kilometry trasy. Od června 
do srpna je Choustník otevřen denně, v dubnu, 
květnu, září a říjnu jen o víkendech. 

Odtud je to přes Chýnov jenom pár minut jíz-
dy do starobylého města s biblickým názvem 
Tábor (foto 6), odkud husité vyráželi na své ví-
tězné výpravy. Slavnou minulost připomíná 
především historické centrum s  pomníkem 
Jana Žižky z Trocnova či stálá výstava věnova-
ná husitství umístěná v místní radnici. Ta patří 
mezi nejvýznamnější a nejpohlednější památ-
ky pozdní gotiky v jihočeském regionu. Ujít si 
ale určitě nenechte ani prohlídku středověké-
ho podzemí, která začíná přímo v  radničním 

průjezdu. Na své si v táborském Muzeu čokolá-
dy a marcipánu přijdou i milovníci sladkostí. 

Zastávku v Táboře si můžete klidně prodlou-
žit, protože cíl této trasy už není daleko a do-
vede vás k němu poměrně rychlá státní silnice  
č. 19. Cestou ale stoji za pozornost ještě kláš-
ter premonstrátů v Milevsku (foto 7) s jedinou 
románskou bazilikou v kraji. Komentovaná pro-
hlídka vás seznámí s pestrou historií kláštera 
a získáte základní informace o dějinách i sou-
časnosti premonstrátského řádu. O prázdni-
nách je otevřeno denně, v dubnu – červnu a září 
– říjnu jen o víkendech.

Pak už zbývá ujet posledních dvacet kilo-
metrů k  vodní nádrži Orlík, kde za známým 
Žďákovským mostem oficiálně končí tato tra-
sa a začíná další. Nocleh i něco dobrého k ve-
čeří v okolí určitě najdete. A protože se v tom-
to místě téměř uzavírá okruh kopírující hranice 
Jihočeského kraje, další trasa zamíří do jeho 
vnitrozemí.

Parametry trasy
Délka trasy     168 km
Doba jízdy     cca 3 hodiny
Prohlídky atrakcí     cca 5 hodin
Start – cíl     Slavonice – Orlík nad Vltavou
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