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H ned v úvodu páté trasy se sérií utaže-
ných zatáček vyšvihnete po silnici 141 
do Libínského sedla, za nímž odbočíte 

na neméně atraktivní okresku 165 a dále přes 
Chvalšiny dojedete do pravděpodobně nejzná-
mějšího a nejnavštěvovanějšího města jižních 
Čech. Ostatně, Český Krumlov (foto 1) není za-
psaný mezi památkami UNESCO pro nic za nic 
– jeho středověké uličky, malebné štíty měš-
ťanských domů a stylové kavárny a krčmy to-
tiž vytváří naprosto nezaměnitelnou atmosfé-
ru. Důkladná prohlídka všech zajímavostí by ale 
zabrala určitě celý den, takže pokud chcete do-
jet do cíle celé trasy ještě dnes, budete muset 
nejspíš vybírat mezi návštěvou hradu a zám-
ku s typickou věží, procházkou v zámecké za-
hradě, exkurzí do grafitového dolu spojenou se 
svezením důlním vláčkem a dalšími zajímavými 
atrakcemi. 

Ať už se rozhodnete pokračovat v cestě dřív, 
nebo později, každopádně na vás čeká další 
pěkné svezení. Po zapadlých klikatých silnič-
kách dojedete do Kaplice, jejíž náměstí (foto 2) 
nejspíš zaujme znalce historické architektury. 
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1/ Centrum města obklopují převážně domy z po-

loviny 19. století – ty původní se totiž kvůli čas-
tým požárům nedochovaly. Důkazem mnohem 
delší minulosti města je však barokní žulo-
vá kašna s  pranýřem. V  Kaplici najdete i  za-
jímavost z historie dopravního značení: brz-
dový kámen, který dříve sloužil jako výstraha 
pro formany a vozky před prudkým klesáním. 
Ten stojí na staré výpadovce z města, po kte-
ré trasa pokračuje ke zřícenině hradu Pořešín  
(foto 3). Ta je pozoruhodná díky plášťové hrad-
bě, jinak příznačné zejména pro moravské 
hrady. Ve zdejším muzeu se dozvíte zajíma-
vosti o středověkém odívání a zbraních a pro-
hlédnout si můžete také autentické nálezy – 
včetně dřevěného trámu, který unikl požáru, 
protože vyčníval na druhou stranu vně hradu. 
O prázdninách je otevřeno denně, v dubnu až 
červnu a září až říjnu jen o víkendech. 

Hned v  sousední Besednici se nachází 
čtyřhranná ocelová rozhledna Slabošovka (fo-
to 4) s plošinou ve výšce 24 metrů, ke které ve-
de 120 schodů. Na rozdíl od jiných podobných 
konstrukcí se však k vnitřnímu schodišti té-
to rozhledny dostanete přes technické záze-
mí po lávce umístěné asi ve třech metrech. Věž 
je volně přístupná po celý rok a otevírá výhled 
na Slepičí hory, Blanský les, Novohradské ho-
ry, přilehlou část Šumavy a při dobré viditelnos-
ti i na obrysy Alp. Z parkoviště k rozhledně vás 
čeká asi čtvrthodinová procházka.
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Dále se odtud přesuneme do centra jiho-
českého rybníkářství. Třeboň (foto 5) nabídne 
kromě vyhlášených kapřích specialit, servíro-
vaných v mnoha restauracích, také pohledné 
historické centrum nebo možnost návštěvy re-
nesančního zámku, jehož prohlídkové trasy vás 
zavedou například do alchymistické dílny, do 
zbrojnice nebo unikátní psí kuchyně. V jednom 
ze zámeckých křídel najdete moderní expozici 
Dům přírody Třeboňska, která vás seznámí se 

zajímavými místy města i okolí i zdejšími slav-
nými rybníkáři v čele se Štěpánkem Netolickým 
a Jakubem Krčínem z Jelčan. Během relativně 
krátké chvíle můžete v Třeboni absolvovat ces-
tu kolem (rybníka) Světa, který je zároveň skvě-
lým místem pro osvěžující koupel.

Pokud byste s převlékáním do plavek radě-
ji počkali až na samý konec trasy, můžete se 
vykoupat také v  některé ze sedmi  pískoven 
u Veselí nad Lužnicí. Původní účel zatopených 
ploch po těžbě štěrku a písku je zárukou velmi 
čisté vody, a navíc s nimi těsně sousedí téměř 
hektarový pás pouště zvaný Písečný přesyp 
u Vlkova, kde je k vidění zajímavá fauna a flóra. 
Jedinečnou a vlastně poslední příležitost strá-
vit noc v přírodě nabízí místní kempy. Příští tra-
sa totiž uzavírá tohoto průvodce tam, kde by 
chtěl žít každý – v Českých Budějovicích.
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Parametry trasy
Délka trasy     163 km
Doba jízdy     cca 3 hodiny
Prohlídky atrakcí     cca 5 hodin
Start – cíl     Prachatice – Veselí nad Lužnicí

CESTA KOLEM SVĚTA ZA PÁR MINUT A KAPŘÍ HRANOLKY:  
 OBOJÍ MŮŽE NABÍDNOUT JEDINĚ HLAVNÍ MĚSTO RYBNÍKŮ.
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GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/lagunemovo


