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Zajímavá místa na trase

Velké náměstí
Na strakonickém Velkém náměstí nás zaujme celá řada historických
domů, jako je například dům bývalé radnice, který se nachází
v těsném sousedství městského úřadu. Hned naproti budově
bývalé radnice na místě dnešní České spořitelny dříve stával Hrbkův
rokokový dům, kde se narodil milovník knih Josef Šmidinger.
Jedním z nejstarších domů na Velkém náměstí je dům U Hroznu
čp. 54 s plasticky vyvedeným modrým hroznem a letopočtem 1808
na štítě. Za pozornost určitě stojí i dům původního pivovaru čp. 47,
Masné krámy se zachovalou středověkou dispozicí a Papežovy
domy připomínající stavby jihočeské lidové architektury.

po jižních Čechách
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PĚŠKY

Plastika dudáka
Bronzová plastika na Velkém náměstí představuje Švandu dudáka,
symbol města Strakonice. Socha v životní velikosti vážící 120 kg
byla vytvořena akademickým malířem Jiřím Kubelkou a odlita
v umělecké slévárně ve Staré Huti u Dobříše.

Hrad Strakonice
Nezaměnitelnou dominantou města Strakonice je hrad, který
se tyčí nad soutokem řek Otavy a Volyňky. Hrad ze 13. století je
ukázkou všech architektonických slohů od románského až po
barokní. Součástí hradního areálu je i původně románský kostel
svatého Prokopa s barokní přestavbou a rokokovými prvky
z 18. století.

Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice je posledním pivovarem
v České republice, který je ve vlastnictví města. Pivovar vznikl roku
1649. Právo várečné potvrdil strakonickým měšťanům již Bavor IV.
v roce 1367. V pivovaru se rodí nepasterované pivo značky Dudák
za použití tradičních postupů výroby a výhradně českých surovin.

zde od roku 2012 ztělesňuje symbol věrné a opravdové lásky. Pod
Dorotkou je umístěna lavička. Kdo se na ní políbí, prožije šťastnou
a spokojenou lásku.

Přírodní památka Ryšovy
Chráněné území (od roku 1990) tvořené vápencovým podložím
představují zalesněné kopce na ploše 35 ha. Přírodní památka se
nalézá na severním okraji města a je tvořena zalesněným vrchem
Ryšová (527 m n. m.). Předmětem ochrany je zde les s květenou
typickou pro oblast Strakonických vápenců.

Kopie stonehengského trilitu

PROCHÁZKA S DUDÁKEM

Strakonický model Stonehenge je kopií jedné z bran pravěké
svatyně ve skutečné velikosti. Betonové kvádry posloužily
strakonickému rodákovi Ing. Pavlu Pavlovi při experimentech
s cílem poodhalit tajemství zvedání a přesného usazování obřích
kamenných překladů na vrcholu pilířů.

Socha Dorotky
Socha Dorotky, nacházející se na strakonickém Podskalí,
představuje nevěstu Švandy dudáka, Dorotku Trnkovu. Dorotka

Občerstvení
Strakonice
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Procházka s dudákem

VYSVĚTLIVKY
hlavní silnice

Celková délka: 13,4 km (s návštěvou centra města)
Časová náročnost: 4 hodiny
Jak se tam dostat: Od vlakového a autobusového nádraží je
Strakonický hrad vzdálený 1,2 km. Pokud se na výlet vypravíte
autem, je možné zaparkovat na placeném nebo neplaceném stání
v blízkosti hradu.
Povrch: dlažba, asfalt, přírodní nezpevněná cesta
Fyzická náročnost: střední

Popis trasy
Trasa začíná pod věží Jelenkou u strakonického hradu, kde se
nachází i první informační tabule Naučné stezky Švandy dudáka,
na které se dozvíme, kdo vlastně Švanda dudák byl. Vydáme
se po cestě (0,7 km) kolem hradního parku a safari, odkud
nejlépe uvidíme na hradní vrbu a dub vyrůstající přímo ze
skalního podloží, směrem na Podskalí přes visutou lávku kolem
Měšťanského pivovaru Strakonice. Dále pokračujeme 1,1 km
podél řeky Otavy přes ostrov, kde se střetává Naučná stezka
Švandy dudáka a Podskalí. Přes hráz řeky Otavy pokračujeme
zhruba 2,8 km směrem k obci Virt a Starý Dražejov, kde mineme

vedlejší silnice
zpevněná/nezpevněná
cesta
železnice se stanicí
a zastávkou

památnou lípu, virtskou kapličku a pak i dražejovskou kapli
sv. Jana Nepomuckého. Ze Starého Dražejova se vydáme po
Naučné stezce Švandy dudáka směrem k přírodní památce
Ryšovy, která je od návsi vzdálená zhruba 2,7 km. Přes Šibeniční
vrch (viz mapa) se vrátíme po naučné stezce (3 km) zpět do
města ke kopii stonehengského trilitu, odkud nás už čeká jen
nenáročná procházka městem (3,1 km) kolem pamětní desky
věnované židovské komunitě, morového sloupu na Palackého
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náměstí, městských domů a plastiky Švandy dudáka na Velkém
náměstí a kostela svaté Markéty. Procházku zakončíme na
prvním nádvoří strakonického hradu, kam se dostaneme
zámeckou branou kolem děkanského kostela sv. Prokopa.

Prácheňsko, z.s.
Zámek 1, 386 01 Strakonice
+420 603 161 867
ivana.rihova@muzeum-st.cz

Městské informační centrum Strakonice
Zámek 1, 386 01 Strakonice
+420 380 422 744
infocentrum@meks-st.cz
www.strakonice.eu

Projekt „Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály
cestovního ruchu“ byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

