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VÍTEJTE V MOTOCYKLOVÉM RÁJI!

J ižní Čechy určitě není třeba dlouze představovat. Pro 
turisty je tento kraj velmi atraktivní svou pestrostí: ve 
velké míře tu najdete hory, vodní plochy, historické pa-

mátky i přírodní či technické zajímavosti. Cestovatele na mo-
tocyklu pak potěší ještě jedna důležitá skutečnost. Většina 
z šesti tisíc kilometrů silnic, které Jihočeským krajem aktuál-
ně prochází, je skvěle udržovaná. Díky hojně zvlněné krajině 
se převážná část místních asfaltek navíc pěkně klikatí, přesně 
tak, jak to máme rádi. V rámci naší republiky zkrátka můžeme 
nazvat jih bez nadsázky motocyklovým rájem, což je také jed-
ním z důvodů, které stojí za vznikem této publikace. 

Ze své motoprůvodcovské praxe vím, že některé zapad-
lé okresky často neznají ani motorkáři z blízkého okolí. Přitom 
právě málo frekventované cesty nabízí to nejlepší svezení, 
zvlášť když se jim dostává tak dobré péče silničářů jako těm 
v jižních Čechách. Proto se velká část následujících šesti tras 
záměrně vyhýbá hlavním tahům a  provede vás 
převážně po malebném jihočeském venko-
vě. Trasy jsou navrženy tak, aby se každá 
z nich dala pohodlně zvládnout včetně 
doporučených zastávek za den a po-
stupně na sebe navazují. Záleží te-
dy jenom na vás, zda si je projedete 
v rámci týdenní dovolené všechny 
najednou, nebo na motovýlet do 
jižních Čech vyrazíte několikrát.      

 
Šťastnou cestu!
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J enom pohoří tvořící hranici s Německem 
a Rakouskem protínají stovky kilometrů 
kvalitních zakroucených silnic obklope-

ných nádhernými výhledy. My cestu na Šumavu 
společně odstartujeme ze severozápadního cí-
pu Jihočeského kraje, kde můžete začít den po-
hledem na vodní zámek Blatná, případně i dů-
kladnější prohlídkou tohoto bývalého panského 
sídla, které patří k nejzachovalejším svého dru-
hu u nás, nebo osvěžující procházkou po anglic-
kém parku se stádem daňků. 

Odtud naše trasa zamíří na jih po státovce 
číslo 20, ze které po chvíli sjíždí na méně fre-
kventovanou silnici 173, aby v Radomyšli od-
bočila na téměř zapomenutou, ale velmi atrak-
tivní okresku 139. Po poměrně úzké, avšak 
dobře udržované silničce se přes několik pů-
vabných vísek dostanete do zhruba pětitisíco-
vého města Horažďovice, které se nabízí jako 
příležitost k doplnění zásob na další cestu. 

Dále trasa pokračuje přes nedaleké Rabí, zná-
mé nejrozsáhlejší hradní zříceninou v Čechách, 
kde husitský bojovník Jan Žižka přišel o dru-
hé oko. Pak už se cesta začne znovu klika-
tit. Se vzrůstající nadmořskou výškou zatáček 
přibývá a blíží se další doporučená zastávka. 
Kamenná rozhledna na vrchu Javorník z roku 
1938 (foto 1) dostala název po spisovateli Karlu 
Klostermannovi, který toto místo rád navště-
voval a stavbu rozhledny sám inicioval. Vy se 
z výšky téměř 40 metrů můžete podívat nejen 
směrem další cesty, ale za příznivých podmínek 
třeba až do Alp. Otevřeno je celoročně, od listo-
padu do března ale jen o víkendech.

Méně tradiční výhled do širokého okolí nabíd-
ne jenom o pár kilometrů dál stojící skokanský 
můstek v Churáňově u Zadova (foto 2), ke kte-
rému vás dovede další velmi zajímavý úsek tra-
sy, kde jedna zatáčka střídá druhou. Sportovní 

zařízení svým původním účelům přestalo slou-
žit v polovině 90. let minulého století a nyní je-
ho nájezdová rampa funguje jako turistická 
rozhledna. Přímo k můstku je vjezd zakázán, 
z parkoviště u silnice se k němu však dostanete 
pohodlně pěšky za pár minut. Tato unikátní roz-
hledna se 158 schody a vyhlídkovou plošinou 
v nadmořské výšce 1109 m n. m. je otevřena od 
června do září denně, v květnu a říjnu jen o ví-
kendech a svátcích.

Až se dostatečně vynadíváte na krásy okol-
ních lesů a seznámíte s historií můstku, je čas 
vyrazit dál. Čeká na vás totiž nejhezčí úsek té-
to trasy, který však patří k velmi oblíbeným ta-
ké mezi cyklisty. Proto zejména v letních mě-
sících počítejte s  jejich hojným výskytem. 
Z Churáňova dojedete nejprve do lyžařského 
střediska Kvilda s celou řadou příležitostí k ob-
čerstvení a pokračovat budete malebným údo-
lím Teplé Vltavy po silnici 167 přes Borová Lada 
a Horní Vltavici (teď už krátce po státovce č. 4 
a pak po třicetdevítce) k Soumarskému mostu 

(foto 3). O něm se historické prameny zmiňu-
jí jako o významném místu na obchodní ces-
tě zvané Zlatá stezka, po níž se ve středověku 
dovážela sůl. Tam, kde kdysi kupecké karavany 
překonávaly dnešní Vltavu přes brod, byl poz-
ději postaven dřevěný most, jenž se bohužel 
v původní podobě kvůli moderní přestavbě ne-
zachoval, nicméně genius loci tu žije dál a místo 
je vyhledávaným cílem turistů i vodáků. 

Stejně jako voda v řece i naše trasa dále smě-
řuje k  největší přehradní nádrži v  České re-
publice. Rozlehlé umělé jezero s  přezdívkou 
Jihočeské moře dosahuje v podélné ose dél-
ky 48 kilometrů a v nejširším místě měří vzdá-
lenost z jednoho břehu na druhý celých 10 ki-
lometrů. Abyste ho cestou za další atrakcí 
nemuseli objíždět, můžete využít jeden z pří-
vozů (foto 4). Ideálně ten z Dolní Vltavice do 
Kyselova, který mezi těmito přístavy pendlu-
je v každou celou hodinu. Plavba trvá zhruba 
sedm minut a za příplatek k běžnému jízdnému 
se můžete s motorkou svézt přes Lipno i v jiný 
čas, než uvádí jízdní řád. Přívoz funguje s výjim-
kami nepříznivého počasí od května do října.

Jakmile se dostanete na druhý břeh pře-
hradní nádrže – ať už trajektem, nebo okli-
kou po silnici přes hráz, čeká vás poslední za-
jímavost této trasy. Tou je zřícenina nejvýše 

PODÉL ŘEK VEDOU OBVYKLE  
ZAJÍMAVÉ MOTORKÁŘSKÉ TRASY  
A HORNÍ TOK VLTAVY NENÍ VÝJIMKOU.

ŠUMAVSKO A LIPENSKO
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ŠUMAVSKO A LIPENSKO

položeného hradu v Čechách Vítkův kámen 
(foto 5). Ten vznikl ve 13. století jako pohranič-
ní pevnost a správní středisko panství, poté 
vyhořel a naposledy byl využíván pohraniční-
ky. Nyní je díky spolku nadšenců zpřístupněn 
od května do října veřejnosti a nabízí nádherné 

výhledy na převážnou část právě projeté trasy, 
tedy Lipno i Šumavu. Zároveň se z něj můžete 
podívat na jeden z dalších z cílů putování po již-
ních Čechách, Novohradské hory. 

Přehrada Lipno je díky svojí turistické a spor-
tovní atraktivitě ideální oblastí pro přespání. 
V jejím okolí najdete nesčetné možnosti ubyto-
vání všech cenových kategorií, od kempů přes 
penziony až po luxusní wellness hotely. Jako re-
lax po celodenním cestování se nabízí hned ně-
kolik variant, od koupání v jezeře či jiných vod-
ních sportů až po návštěvu vyhlášené stezky 
v korunách stromů. Tak naberte síly na další ki-
lometry a zítra opět do sedla! 

VÍTKŮV KÁMEN A STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ,  
 TO JSOU DVA RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU NA LIPNO A ŠUMAVU. 

Parametry trasy
Délka trasy     234 km
Doba jízdy     cca 4 a 1/4 hodiny
Prohlídky atrakcí     cca 4 hodiny
Start – cíl     Blatná – Lipno nad Vltavou

4/

5/
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GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/napojazure



nové hrady / suchdol nad Lužnicí  
/ Nová bystřice / landštejn / slavonice

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO A ČESKÁ KANADA

V  údolí Vltavy ještě chví li zůstaneme. 
Začátek druhé trasy vede z Lipna přes 
Vyšší Brod, kde si můžete prohlédnout 

cisterciácký klášter, do bývalého sídla jedno-
ho z nejvýznamnějších českých šlechtických 
rodů. Prohlídková trasa hradu Rožmberk (foto 
1) vás přenese do doby posledních Rožmberků, 
Viléma a Petra Voka, či slavného rodu Buquoy, 
který držel hrad od roku 1620 až do konce dru-
hé světové války. Když pak po bezmála dvou 
stech schodech vystoupáte na Anglickou věž, 
uvidíte celý areál hradu a okolní romantickou 
krajinu. Stejně jako interiéry hradu je celoročně 
přístupná i Katovna, kde probíhají ukázky stře-
dověké tortury.

Na opačný břeh naší nejdelší řeky se dosta-
nete o pár kilometrů dál po proudu, a na výběr 
máte dvě možnosti: Dobrodruzi mohou vy užít 
panelový brod, který Vltavu protíná v úrovni 
vodáckého tábořiště Nahořany a za normální-
ho stavu vody se na cestovním enduru dá s tro-
chou opatrnosti projet. Suchou nohou pak mů-
žete překonat vodní tok po mostě v Zátoni, což 
představuje jenom krátkou zajížďku. V každém 
případě se s Vltavou na nějaký čas rozlučte. 
Trasa teď totiž zamíří na východ – nejprve velmi 
úzkou lesní spojovačkou (pozor, v protisměru 
můžete potkat auto!) přes Rožmitál na Šumavě 
a Bujanov na státovku č. 3, ze které před Kaplicí 
odbočíte na Malonty a budete pokračovat přes 

2/

3/

1/

Horní Stropnici až do Nových Hradů. Tamní 
stejnojmenný hrad (foto 2) na ostrohu mezi říč-
kou Stropnicí a  Novohradským potokem se 
pyšní mimo jednou z nejhlubších středověkých 
studen. Za pozornost však stojí i některý ze tří 
prohlídkových okruhů, věnovaných historii sa-
motného hradu i okolí. Otevřeno je od dubna do 
října denně mimo pondělí.

Podél hranice s Rakouskem se pak nejprve 
vydáme zapomenutou krajinou Novohradských 
hor a později nížinou třeboňských rybníků do 
Nové Bystřice, kde doporučujeme zastávku 
především milovníkům starých amerických 
aut. Jejich muzeum (foto 3) zřízené v prosto-
rách prvorepublikové textilní továrny je prvním 
a největším svého druhu v Čechách a mapuje 
celou historii od prvních fordek po hippie „va-
ny“ sedmdesátých let, od lidových vozítek po 
luxusní limuzíny. Součástí muzea, otevřeného 
od června do září denně (květen, říjen, listopad 
o víkendech), je neméně stylová kavárna a pro-
dejna unikátních suvenýrů. 

Že už se blížíte k trojmezí Čech, Moravy 
a Rakouska, připomene o několik kilometrů dále 

ATMOSFÉRA MUZEA AMERICKÝCH 
AUT V NOVÉ BYSTŘICI POHLTÍ  
I NAPROSTÉHO LAIKA.

NOVOHRADSKO- 
-DOUDLEBSKO  
A ČESKÁ KANADA

 1110 



NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO A ČESKÁ KANADA

hrad Landštejn (foto 4), který vybudovali mo-
ravští Přemyslovci na počátku 13. století jako 
opěrný bod tohoto významného geografické-
ho bodu. Koncepce dvou věží propojených pa-
lácem je v Čechách k vidění velmi zřídka a díky 
ní patří Landštejn dokonce mezi nejvýznam-
nější románské památky ve střední Evropě. 
Architektura hradu je velmi strohá a účelová, 
expozice nabízí prostřednictvím archeologic-
kých nálezů především pohled do jeho historie. 
Z horní části vyšší věže se pak můžete poko-
chat výhledem na krajinu České Kanady a po-
znat tak z ptačí perspektivy část třetí trasy.  Od 
května do září je Landštejn otevřen denně mi-
mo pondělí, v říjnu jen o víkendech.

Cí lem této trasy je malebné městečko 
Slavonice (foto 5), které potěší oko nejen řa-
dami renesančních měšťanských domů se ští-
ty bohatě zdobenými psaníčkovými nebo fi-
gurálními sgrafity, které lemují dvě náměstí 
v centru.  Navštívit můžete také systém stře-
dověkých odvodňovacích štol a kanálů, který 
se táhne v hloubce několika metrů pod histo-
rickým jádrem. Chodby ražené ve skále slouži-
ly nejen pro odvodnění suterénu, ale v případě 
ohrožení i jako obranná a záchranná komunika-
ce s přímými vstupy z většiny domů. Coby turi-
sticky atraktivní místo Slavonice samozřejmě 
nabízí spoustu možností k občerstvení i ubyto-
vání. A pokud vám po příjezdu a prohlídce měs-
ta zbude čas a energie, můžete se projít po sto-
pách známého loupežníka Johanna Georga 
Grassela – například do nedaleké Maříže, pro-
slulé malovanou keramikou. Na viděnou zítra! 

OBLAST KOLEM TROJMEZÍ ČECH, 
MORAVY  A RAKOUSKA ZAUJME 
CIVILNÍ I VOJENSKOU HISTORIÍ.

4/

5/

Parametry trasy
Délka trasy     167 km
Doba jízdy     cca 3 hodiny
Prohlídky atrakcí     cca 6 hodin
Start – cíl     Lipno nad Vltavou – Slavonice

12 
GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/colatoveza



ČESKÁ KANADA  
A TOULAVA
dačice / kunžak / jindřichův hradec  
 / Tábor / milevsko / orlík
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Protože 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 

ČESKÁ KANADA: PŘÍRODNÍ PARK, 
PROTKANÝ MNOHA KILOMETRY 
LUXUSNÍHO ASFALTU.

ČESKÁ KANADA A TOULAVA
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ČESKÁ KANADA A TOULAVA

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

5/

6/
7/
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PÍSECKO-STRAKONICKO  
A ŠUMAVSKO

zvíkovské podhradí / písek / putim
 / strakonice / volyně / prachatice
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Poblí ž vodní nádrže Orlík ještě chvíli zů-
staneme. Další trasa vás podél jejího le-
vého břehu nejprve zavede k  soutoku 

Vltavy s Otavou, na kterém stojí celoročně pří-
stupný areál hradu Zvíkov (foto 1). Výšlap na je-
ho hradby stojí za námahu – je totiž odměněn 
překrásnými výhledy na vodní dílo i údolí obou 
řek, se kterými se na další cestě ještě potkáte. 
Nejprve vás ale nasměrujeme pod Podolský 
most (foto 2), jehož 150metrový oblouk patřil 
v době svého vzniku (30. léta minulého stole-
tí ) k největším v Evropě. Čas od času upuštěná 
přehrada odhalí, jak to tu vypadalo ještě před 
výstavbou hráze, vy si však tento architekto-

nický unikát zapamatujte ještě z jednoho důvo-
du: Původně tu Vltavu překlenoval empírový ře-
tězový most, po kterém se později projedete na 
úplně jiném místě a přes úplně jinou řeku. 

Dříve se ale společně vydáme poznávat údo-
lí Otavy a  začneme hned na příští zastávce. 
Těžko byste totiž hledali místo, které je s his-
torií této zlatonosné řeky spojeno silněji než 
Písek (foto 3). Tamní kamenný most je s datem 
vzniku ve 13. století dokonce starší než Karlův 
v Praze! Při procházce po něm však můžete vi-
dět také moderní tvář města – barevné domy na 
nábřeží, připomínající atmosféru Amsterdamu.  
A pokud byste se chtěli s minulostí Písku a oko-
lí seznámit podrobněji, stačí zajít do nedaleké-
ho Prácheňského muzea nebo funkční vodní 
elektrárny, postavené na doporučení Františka 
Křižíka, díky které se v Písku svítilo elektřinou 
už v červnu 1887.

Ještě hlouběji do minulosti vás pak přene-
se skanzen vodního mlýna v Hoslovicích (fo-
to 4), kam dojedete přes Strakonice po vyžeh-
lených, zakroucených a málo frekventovaných 

okreskách. Součástí hoslovického areálu jsou 
kromě mlýna s obytnou částí ještě chlévy s kol-
nou a stodola, takže během prohlídky uvidíte 
jak pracovní, tak soukromé artefakty z dřívější-
ho života obyvatel šumavského Podlesí, přede-
vším posledních mlynářů. Otevřeno je od dubna 
do října denně mimo pondělí, pěší cesta z par-
koviště sem ale nějakou chvíli zabere.

S menší procházkou bude spojena také ná-
vštěva zříceniny gotického hradu Helfenburk 
(foto 5), která svou rozlohou patří mezi největ-
ší v České republice a dojedete k ní přes Volyni 
po silnici 142. Zachovalý systém dělových a ob-
ranných bašt i zbytky rozlehlého dvoulodní-
ho paláce za vidění určitě stojí a v horní části 
se navíc můžete posilnit domácími dobrotami. 
Občerstvení je otevřené stejně jako hrad od 
května do září denně mimo pondělí a v  ří jnu 
o víkendech.

PŘI NÍZKÉ HLADINĚ ORLICKÉ 
PŘEHRADY SE DÁ K PODOLSKÉMU 
MOSTU DOSTAT VELMI BLÍZKO.

PÍSECKO-STRAKONICKO A ŠUMAVSKO

2/ 3/

4/1/
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PÍSECKO-STRAKONICKO A ŠUMAVSKO

Po stejné okresce vás pak trasa dovede přes 
Bavorov do Netolic k  renesančnímu zámku 
Kratochvíle (foto 6). Toto malebné panské síd-
lo, jehož stavbu zadal koncem 16. století ital-
skému staviteli Vilém z Rožmberka, dokonale 
ilustruje život a rozmary tehdejší společenské 
smetánky. Zajímavostí je, že zámek Kratochvíle 
krátce vlastnil císař Rudolf II., ale osobně jej ni-
kdy nenavštívil. Pozornému oku pak neujde, že 
věž kaple Narození Panny Marie se lehce od-
chyluje od svislé osy. To je způsobeno prav-
děpodobně bažinatým podložím, na kterém 
Kratochvíle stojí. Od května do září je otevřeno 
denně mimo pondělí, v říjnu jen o víkendech.

Cílem této trasy je významná středověká 
obchodní křižovatka na Zlaté solné stezce. 
Prachatice (foto 7) díky svojí strategické polo-
ze bývaly velmi bohatým městem, což jeho oby-
vatelé dávali okázale na odiv, jak můžete vidět 
na honosně zdobených (a velmi zachovalých) 
domech lemujících Velké náměstí. Ty jsou sou-
částí městské památkové rezervace společně 
se systémem obranných hradeb, kolem nichž 
vás provede naučná stezka. Ta začíná a končí 
pro změnu na nedalekém Malém náměstí, při-
čemž parkovat je možné i tam. Stejně tak není 
problém najít v Prachaticích kvalitní restaura-
ci ( jedna funguje například v rámci místního pi-
vovaru) ani ubytování. A když večer zbude čas 
i energie, zajeďte (nebo zajděte) se do soused-
ního Husince podívat na rodný dům našeho nej-
slavnějšího propagátora pravdy, Mistra Jana 
Husa. Další trasa začíná opět v Prachaticích. 

Parametry trasy
Délka trasy     144 km
Doba jízdy     cca 5 hodin
Prohlídky atrakcí     cca 5 hodin
Start – cíl     Orlík – Prachatice

5/

7/

6/
KRATOCHVÍLE JE OBRAZEM  
ROZMARŮ ŠLECHTY, PRACHATICE 
UKÁZKOU BOHATSTVÍ MĚŠŤANŮ.
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český krumlov / kaplice / trhové sviny  
 / třeboň / veselí nad lužnicí 

ČESKÝ KRUMLOV REGION A TŘEBOŇSKO

Hned 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. 

2/

3/
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.

NA DŮKLADNOU PROHLÍDKU  
ČESKÉHO KRUMLOVA BY BYLO  
TŘEBA MNOHEM VÍC ČASU.

ČESKÝ KRUMLOV  
REGION A TŘEBOŇSKO

 2726 



ČESKÝ KRUMLOV REGION A TŘEBOŇSKO

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.

2/

5/

4/

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.

28 
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bechyně / týn nad vltavou / temelín
/ hluboká nad vltavou / české budějovice

TOULAVA A BUDĚJOVICKO

Do jihočeské metropole nezamí říme 
z Veselí nad Lužnicí přímo, ale rozhléd-
neme se ještě po dalších zajímavostech 

kraje. Vzpomínáte si na Podolský most, pod 
kterým jste zastavovali o dvě kapitoly zpět? Tak 
právě jeho řetězový předchůdce (foto 1) spo-
juje od roku 1975 břehy Lužnice u obce Stádlec, 
kam byl po napuštění Orlické přehrady přestě-
hován. Pozornost si však zaslouží už jenom tím, 
že se jedná o vůbec poslední funkční most to-
hoto druhu v České republice. 

Nedaleká Bechyně (foto 2) je slavná přede-
vším lázněmi, navštívit zde ale můžete také 
zámek (otevřený o prázdninách denně mimo 
pondělí, v červnu a září od čtvrtka do neděle), 
ve kterém žil Petr Vok z Rožmberka, a za vidě-
ní stojí i historická opevněná část města s go-
tickým františkánským klášterem. Bechyně 
se pyšní také dvěma technickými památkami. 
První z nich je takzvaná Elinka, nejstarší mezi-
městská elektrická dráha ve střední Evropě. 
Dílo vynálezce Františka Křižíka v roce 2023 
slaví sto deset let od zahájení provozu. Druhou 
památkou je most z roku 1928, který si ladností 

1/ 3/

2/
a dokonalostí svých tvarů vysloužil označení 
Bechyňská duha. 

V  Týně nad Vltavou (foto 3) jsou velkou 
atrakcí středověké podzemní chodby, které se 
táhnou od zámku až do prostoru pod náměstím. 
Úzké a místy jen 120 centimetrů vysoké chodby 
si můžete projít s průvodcem od června do srp-
na denně mimo pondělí, v květnu a září pak o ví-
kendech, respektive v neděli. 

K  jaderné elektrárně Temelín (foto 4) se 
z Týna vyplatí jet oklikou přes Albrechtice, pro-
tože právě tento úsek čerstvě zrekonstruova-
né silnice 159 nabídne luxusní svezení. Teprve 
až si ho projedete, zamiřte směrem k chladicím 
věžím a zastavte před renesančním zámečkem 

ČESKÉ BUDĚJOVICE HOSTÍ SRAZ 
MAJITELŮ MOTOCYKLŮ ZNAČKY 
INDIAN Z CELÉHO SVĚTA.

TOULAVA A BUDĚJOVICKO

 3130 



TOULAVA A BUDĚJOVICKO

Vysoký Hrádek. V něm se nachází informač-
ní centrum temelínské elektrárny, doslova na-
bité interaktivními exponáty. Během bezplatné 
prohlídky si kterýkoli den v roce můžete osa-
hat spoustu modelů reálných zařízení z jednot-
livých částí elektrárny, prostřednictvím virtuál-
ní reality si prohlédnout zblízka jaderný reaktor 
a zkusit si spustit regulační tyče až na jeho sa-
mé dno! Na vlastní oči se také přesvědčíte, kde 
všude kolem nás se nachází přírodní ionizují-
cí záření, a následně si nabyté znalosti můžete 
otestovat při zábavném kvízu.

Ani předposlední zastávku na trase nemůže-
te minout. Bílé zdi a zubatá cimbuří věží zámku 
Hluboká (foto 5) jsou vidět z dálky a lákají k na-
hlédnutí do soukromých pokojů i do přepycho-
vých reprezentačních sálů s vyřezávaným ob-
ložením stěn, kazetovými stropy, elegantním 
stylovým nábytkem, křišťálovými lustry a bo-
hatými sbírkami obrazů, stříbra, porcelánu 
a gobelínů. Podívat se můžete i na vyhlídkovou 
věž a do zámecké kuchyně s množstvím docho-
vaného kuchyňského zařízení. Zámek Hluboká 
je přístupný celoročně.

Za krátkou odbočku pak jistě stojí barok-
ní vesnice Holašovice (foto 6), zapsaná na 
Seznamu světového kulturního a  přírodní-
ho dědictví UNESCO. Dovednost a nápaditost 
dávných venkovských stavitelů se zde promí-
tá do bohatě zdobených průčelí domů, často 
opatřených nápisy nebo motivy, které doklá-
dají profesi majitele statku. Nejstaršími objek-
ty areá lu jsou dva pozdně středověké špýchary 
z počátku 19. století. 

Se selským barokem krásně kontrastuje his-
torické jádro Českých Budějovic (úvodní fo-
to), ve kterých vznik této publikace odstartoval 
a zároveň tu naše společné motocyklové puto-
vání končí. Tak snad jste si jízdu s motoprůvod-
cem užili stejně jako my jeho přípravu!

2/

5/

4/

6/

Parametry trasy
Délka trasy     150 km
Doba jízdy     cca 3 hodiny
Prohlídky atrakcí     cca 5 hodin
Start – cíl     Veselí n. L. – České Budějovice

32 

GPS trasa ke stažení zde: 
mapy.cz/s/mugakecaje



Motoprůvodce  
po jižních Čechách

Tuto publikaci vydala Jihočeská centrála cestovního 
ruchu ve spolupráci s redakcí časopisu Motocykl 

a agenturou Czech Moto Guide. 
Trasy ve formátu .gpx ke stažení na  

www.moto-jiznicechy.cz.

Návrhy tras a text y  Petr Poduška – Czech Moto Guide  
Fotografie  David M. Bodlák, archiv JCCR  

Grafick á úprava a sazba  Martin Feyrer 
Jazyková úprava  Irena Salačová 
Mapové podklady  SHOCart s.r.o.

V ydalA jihočesk á Centrála  
cestovního ruchu  v roce 2022 

B. Němcové 1824/8, 370 01 České Budějovice 

www.jiznicechy.cz  
www.moto-jiznicechy.cz 

  Jižní Čechy /  @jiznicechy 
Tisk  Inpress a.s. 

Náklad  1 000 ks; první vydání; neprodejné 
ISBN  978-80-88493-14-3


