3. Kde se plavilo dřevo
Pěšky anebo s kolem se vyplatí
putovat podél unikátní šumavské
technické památky, která sloužila
k dopravě dřeva. Korytem někdejšího Schwarzenberského kanálu
plavili v 19. století lesní dělníci palivové dřevo ze severních úbočí Šumavy
přes hlavní evropské rozvodí k řece
Große Mühl a potom dál po Dunaji až
do Vídně. Podél kanálu vede modrá turistická stezka přes Jelení Vrchy a Zadní
Zvonkovou. V létě se tu konají ukázky plavení dřeva.
www.schw-kan.com
GPS: 48°48’59.083”N, 13°52’42.463”E / Nová Pec – Jelení vrchy /

Dvoudenní verze

9. NS Křížová cesta v Římově
Trasa naučné trasy Křížová cesta v Římově vede
krajinou okolí městečka Římov. Na 6 km dlouhé
okružní trase je umístěno 25 kapliček s vyobrazením jednotlivých zastavení historické křížové
cesty.
+420 +420 387 987 105,
www.rimov.cz
GPS: 48°51’22.320”N 14°29’16.728”E

Nejen na Šumavě se v některých
místech chodí kvůli ohrožené přírodě
jen po dřevěných chodníčcích. Stejně opatrně se prochází i unikátní
přírodní rezervací Červené Blato
v Novohradských horách. Stačí přijet
do Jiříkova Údolí nedaleko Šalmanovic
a pak se pěšky vydat do rašeliniště, které je přístupné celoročně.
Nenechte si ujít návštěvu hlavně v květnu a červnu, kdy blato pokryjí koberce
rozkvetlého rojovníku bahenního, který je zapsán do červené knihy ohrožených
rostlin.
www.cerveneblato.cz
+420 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
GPS: 48°51’11.134”N, 14°47’42.036”E

V případě, že se rozhodnete pro delší verzi, budete další den pokračovat do Písku.
Až se pokocháte nejstarším dochovaným mostem ve střední Evropě, projděte
podél hradeb až k Putimské bráně. Odsud se vydejte na nenáročný pěší výlet do
vesnice Putimi. Ta je totiž se Švejkem spojena asi nejvíce.
+420 387 999 999, www.icpisek.cz
GPS: 49.4141636N, 14.6578281E

14. Příběnická stezka

Okolím Borovan se vydáte za historií.
Naučná stezka Totalita rozděluje je zaměřena na historické události. Především
na ty, které vedly k přerušení partnerských vztahů Čechů a Rakušanů, zvláště
v souvislosti s nástupem fašismu v Evropě
a poválečným vytvořením železné opony.
Tato šestikilometrová trasa je ideální pro
pěší, ale můžete jet i na kole. Na stezce
je celkem 9 tabulí, které návštěvníkům přiblíží odraz historických procesů v tomto
mikroregionu. Jednou ze zastávek je také soukromé Muzeum železné opony.
Začátek i konec trasy najdete nedaleko autobusového nádraží v Borovanech.
Stezka je vyznačena pásovými turistickými značkami (červená, zelená, žlutá).
+420 387 001 356, www.borovany-cb.cz
GPS: 48°54’1.912”N, 14°38’32.826”E

+420 381 486 230-4, www.taborcz.eu
GPS – Infozentrum Tábor: 49°24’50.866”N, 14°39’28.373”E

+43 7584 3651, www.kalkalpen.at
GPS: 47°53’5.640”N, 14°15’20.195”E

CZE

23. Protistresová zpomalující stezka na Šumavě
127 kilometrů dlouhá okružní turistická
trasa vede z Aigenu v Mühlkreis ke zvláštním silovým a energetickým místům na
Šumavě. Trasu můžete ujít ve tří až sedmidenních etapách.

18. Čertova stěna
Nad údolím Vltavy se rozprostírá jedna
z nejznámějších skalních lokalit – útvar
Čertova stěna. Celek tvoří Čertova
kazatelna – skalnatý ostroh, Čertovy
proudy – řečiště Vltavy s obřími hrnci
a kamenné moře. To jsou balvany,
ze kterých měl podle pověsti samotný ďábel postavit přehradu a zatopit
klášter ve Vyšším Brodě. Ten je odsud
vzdálený asi čtyři kilometry. Ve skutečnosti ale Čertova stěna vznikla působením ledovce. Pro návštěvníky je stěna
přístupná od parkoviště na silnici u Loučovic. Odtud vede stezka až na vrchol.
Legenda o ďáblovi a zajímavě popraskané žulové balvany dělají toto místo zvláštně
tajemné.
+420 380 746 627, www.mestovyssibrod.cz
GPS: 48°37’50.379”N, 14°16’40.609”E

19. Táborský naučný a zdravotní okruh

Projděte se Příběnickou stezkou kolem řeky
Lužnice. Tato 10,5 kilometrů dlouhá trasa
je označena už od konce devatenáctého
století. Návštěvníci stezku začnou v centru
Tábora, odkud se sejde dolů k řece.
K břehu řeky musíte sejít podle navigace
červené turistické značky. Na trase je
dostatek zastávek k odpočinku. Uvidíte
například lávku u Harrachovky, pojmenovanou podle hraběte Harracha, několik mlýnů
na levém břehu řeky a projdete se dvaatřicetimetrovým tunelem ve skále, který zde
nechal prorazit v roce 1938 Klub českých
turistů města Tábora. Poté už zájemce čeká
cíl - Příběnické podhradí. Pokud by vám to
ale nestačilo, můžete pokračovat podle
turistické značky třeba až do Bechyně.

10. NS Totalita rozděluje
4. Blato láká na rozkvetlé vřesovce

V té jednodenní navštívíte Tábor, Milevsko, vesnici Květov a trasu zakončíte ve
Zvíkovském podhradí. V Táboře je mnoho atraktivit, které vás poučí i pobaví – od
volně přístupné expozice Táborský poklad přes Muzeum husitství až po středověký
Housův mlýn. V Milevsku pak stojí za návštěvu hlavně klášter, který je významnou
románskou stavbou. Třetí zastávkou je vesnice Květov, kde údajně Švejk přenocoval. Ve vesnici si všimněte zachovalých statků ve stylu tak zvaného selského
baroka a obory, která celou ves obklopuje. V cíli, v Hotelu Zvíkov, se dozvíte, jak
to vlastně s dobrým vojákem Švejkem bylo, a můžete si tu pochutnat na místních
specialitách.

Národní park Vápencové Alpy je největší
neosídlenou lesnatou oblastí Rakouska
a nabízí ideální možnosti pro sportovně
aktivní dovolenou: můžete jej projet na
horském kole, v koňském sedle, je vhodný
i pro pěší turistiku a horskou turistiku.

vodní plochy; lesy

+420 388 435 544, www.npsumava.cz
GPS: 49.0193942N, 13.5792525E

Jednodenní verze

+420 380 738 008, www.horniplana.cz
GPS – Infozentrum Horní Planá: 48°46’3.606”N, 14°1’59.034”E

22. Sportovní zážitky v národním parku Vápencové Alpy

hranice státu

Pramen Vltavy se nachází při jihovýchodním svahu
Černé hory u hranic s Německem, nedaleko horské obce Kvilda na Šumavě. K samotnému prameni
vede po dřevěných lávkách naučná stezka s názvem
Fenomény horské přírody.

Objevte krásy jižních Čech stejně jako
voják Švejk. Podle známé anabáze
v Haškově románu se i vy můžete vydat
na výletní okruh z Tábora do Českých
Budějovic. Budete tak mít možnost objevit všechna kouzla Jihočeského kraje.
Zájemci mají na výběr z jednodenní
a dvoudenní verze.

Po stopách slavného šumavského malíře, básníka
a spisovatele se můžete vydat i s dětmi. Stezka je díky
své délce pouhých pěti kilometrů a malému převýšení
relativně nenáročná. Dá se pohodlně projít za dvě hodiny.
Stezka začíná u rodného Stifterova domu a povede vás
po místech, která měl básník rád. Dále půjdete přes
náměstí, ke kostelu sv. Markéty i k soše samotného
Stiftera. Odsud pak alejemi, po silnici i lesní cestou, kde
budete mít spoustu zastávek s krásným výhledem. Trasa
je vhodná pro všechny věkové kategorie. Tuto stezku
můžete také absolvovat v rámci geocachingu.

dálnice

8. NS K pramenům Vltavy

13. Po stopách dobrého vojáka Švejka, Písek

17. Po stopách A. Stiftera

dálniční tunel

+420 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
GPS: Ausgangspunkt Údolí u Nových hradů: 48°47’20.915”N, 14°46’7.697”E

+420 384 363 546, www.jh.cz
GPS: Ausgangspunkt am Teich Vajgar:
49°8’35.555”N, 15°0’43.042”E

+43 7562 526699, www.pyhrn-priel.net
GPS: 48°2’20.904”N, 14°25’9.192”E

dálnice ve výstavbě

Naučná stezka Terčiným údolím je zároveň procházkou zcela mimořádnou krajinou. Terčino údolí se řadí
svou ranou krajinářskou tvorbou k nejvýznamnějším
historickým parkům v České republice. Vznikl úpravou volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice. V roce 1949 byl vyhlášený národní přírodní
památkou. Zdejší naučná stezka má celkem dvanáct
zastavení. U informačních tabulí se návštěvníci
dočtou o zaniklých stavbách či o unikátní flóře
a fauně. Délka trasy je sedm kilometrů. Na východním okraji stojí na vyvýšeném místě zřícenina gotické
tvrze Cuknštejn. V parku se nachází také objekt
původních lázniček z konce 18. století.

+420 381 548 180, www.veseli.cz
GPS: 49°10’22.595”N, 14°42’46.448”E

Všem, které přitahují vzdušné výšiny,
nabízí prázdninový region Phyrn-Priel
v srdci hornorakouských Alp 600 kilometrů značených turistických cest.
Dech beroucí krása hor a mnohostranné
možnosti pro turisty a horolezce činí
z oblasti mezi pohořími Totes Gebirge
a Sengsengebirge prázdninový ráj, ať
už se jedná o turistiku od jedné pastviny ke druhé, tematické stezky a okružní
cyklostezky nebo náročné horské stezky, vrcholové trasy a treking v jeskyních.
Impozantní je rovněž nejdelší schůdná soutěska Horního Rakouska Dr. Vogelgesang-Klamm.

víceproudá, rychlostní silnice

7. NS Terčino údolí

Jindrova naučná stezka je ideálním výletem
nejen pro rodiny s dětmi. Tato zhruba 11
kilometrů dlouhá trasa vede z Jindřichova
Hradce kolem rybníka Vajgar do Jindřiše,
přes obec Blažejov až do Malého Ratmírova. Stezka vás také provede údolím
kolem Hamerského potoka. Z celkem 21
naučných panelů na stezce se dozvíte nejen o potoku, ale také mnohé o místních
živočiších. Panely jsou navíc doplněny
o dětskou část, která je vhodná pro děti
předškoláky. Celou trasu můžete projít
buď po svých, nebo využít přepravy zdejší
unikátní Jindřichohradecké úzkokolejky.

21. Horská turistika v oblasti Pyhrn-Priel

silnice I. třídy

+420 602 391 223, IC Nová Pec, www.npsumava.cz
GPS Ovesná: 48°48’23.899”N, 13°56’19.979”E

12. Jindrova naučná stezka

Díky naučné stezce Veselské pískovny
máte nejlepší možnost poznat celý zdejší
kraj. Na trase dlouhé sedm kilometrů je
14 zastavení s informačními tabulemi.
Tabule jsou rozmístěny na březích dvou
jezer. Ty návštěvníky seznamují s historií
krajiny, s okolními obcemi a přírodou
kolem štěrkových jezer. Návštěvníci se
také dozvědí, s jakými zajímavými druhy
rostlin a živočichů se zde mohou setkat.
Zajímavým místem k zastavení je písečná
duna Vlkov. Tento přesyp není největší, ale jistě nejznámější. Přesný údaj o vzniku
této minipouště není znám, sahá však pravděpodobně až do doby ledové.

silnice II. třídy

Medvědí stezka vznikla v roce 1966 a je zcela první
naučnou stezkou v Jihočeském kraji. Je výsledkem průzkumných terénních prací prachatických
ochránců přírody a turistických značkařů. Trasa
začíná na železniční zastávce Ovesná a končí
v zastávce Černý kříž. Pro lepší dostupnost ale místní
doporučují zvolit za výchozí bod Novou Pec. Pak už
se každý může rozhodnout, zda vyrazí do Ovesné
po svých nebo vlakem. Medvědí stezka je středně
náročnou trasou a není vhodná pro děti, osoby se
sníženou pohyblivostí, ani není uzpůsobena invalidním vozíkům. Na této stezce uvidíte spousty
zajímavých skalních útvarů, údolí protkané potůčky a především nádhernou přírodu.

16. NS Veselské pískovny

silnice III. třídy

+420 387 225 017, +420 387 228 050, www.ns-usilne-rudolfov.cz
GPS: 48°59’36.210”N, 14°32’30.440”E / Rudolfov /
GPS: 49°0’46.360”N, 14°30’20.789”E / Úsilné /

6. NS Medvědí Stezka

železnice

Kdysi královské město Rudolfov
se dodnes majestátně rozkládá na
kopcích nad Českými Budějovicemi.
Turisté tu najdou jednu z nejnovějších jihočeských naučných stezek –
Cestu kolem hornického města. Na
patnácti zastaveních se z tabulí na
pětikilometrové trase dozví, s jakými
obtížemi se stříbro dolovalo a kdo na
něm nejvíce vydělával. Odvodňovací štola z dolů vedla až do sousední obce
Úsilné. Část podzemní chodby tu před nedávnem zpřístupnili. Kromě léčivé
vody v ní nechybějí ani malé krápníky.

+420 733 325 855, www.grasel.eu
GPS. 49°1’10.668”N, 15°6’9.074”E /Infozentrum Nová Bystřice/

vodní toky

2. Za historií těžby stříbra
i do podzemí

+420 380 746 679, www.mestovyssibrod.cz
GPS: 48°37’13.332”N, 14°18’24.084”E /Zisterzienserkloster/

hlavní město

+420 724 700 300, www.klet.com
+420 380 123 333, www.hvezdarnacb.cz
GPS: 48°51’55.078’’N, 14°17’3.611’’E

+420 601 339 095, www.musobeslav.cz
GPS: 49°14’21.148”N, 14°37’25.887”E

Do údolí Hamerského potoka se vydejte
za výletem i poznáním. Opatská stezka I. vede podél umělého kanálu,
který zásobuje vodou Vyšebrodský
klášter. Ten je zároveň výchozím
i cílovým bodem trasy. Ze třinácti informačních tabulí na trase se návštěvníci
mohou dozvědět o umění starých
kameníků nebo se mohou napít z údajně léčivé studánky. V nejvzdálenějším
bodě stezky návštěvníci uvidí vodopády sv. Wolfganga. Mimo jiné můžete také po
cestě vidět stromy staré více než 170 let. Když přejdete Menší Vltavici, můžete se
vydat na poutní místo Maria Rast, nebo dolů zpět ke klášteru. Celou procházku
zvládnete ujít zhruba za hodinu a půl.

město

Více fyzických sil bude zapotřebí
ke zdolání nejvyššího jihočeského
vrcholu Kleť. Rozhlédnout se shora
po okolí i do dáli za námahu stojí.
Stačí vystoupit z vlaku v Holubově
a pokračovat po zelené turistické
značce až na vrchol. Část cesty
se lze svézt sedačkovou lanovkou.
Z rozhledny nahoře jsou za dobrých
podmínek vidět i vrcholky rakouských Alp. Na vrcholu sídlí i hvězdáři, kteří
návštěvníkům zdejší observatoře ukážou dalekohledem třeba skvrny na Slunci.
Zpátečních cest dolů vede více. Po jedné z tras dojdete až do Českého
Krumlova.

Za poučením i výletem se vydejte do
přírodní rezervace. Naučná Blatská stezka
se nachází v okrese Tábor, v části
Soběslavských Blat. Výchozí bod je mezi
obcemi Mažice a Vesce nedaleko Borkovic. Celá trasa měří asi šest kilometrů
a částečně vede na povalových chodnících. Najdete tu 60 informačních tabulí.
Přibližují zajímavou místní faunu a flóru,
poučí o těžbě a využití rašeliny a v neposlední řadě vypráví o blatské lidové kultuře.
Po celé délce této přírodovědné stezky je spousta zastávek pro krásný výhled na
rašeliniště.

městys

1. Výhled na hvězdy i na Alpy

+420 384 721 169, www.itrebon.cz
GPS – Ausgangspunkt im Park am Hotel Regent: 49°0’5.404”N, 14°45’26.583”E

Vydejte se po stezkách, na kterých kradl
a skrýval se loupežník Johann Georg
Grasel. Stezky po něm pojmenované
vedou po obou stranách rakousko
– české hranice, územím mezi rakouským Raabsem a Kautzenem a mezi
Novou Bystřicí a Novými Sýrovicemi.
Celkem si můžete vybrat ze sedmi
výletních okruhů. Procházky vedou
panenskou krajinou, hustými lesy
a také alejemi starobylých cest. Nejkratším okruhem je sedmikilometrová stezka
Vratěnín- Loupežnická vyhlídka. Naopak nejdelší trasa má celých 46 km. Tato trasa
vede okolím Dobersbergu. Zájemci zde budou moci srovnat rozdíly mezi rakouskou
a českou krajinou. Nejzajímavějším na stezce Dobersberg je opevněný kostel
v Kleinzwettlu. U nás jsou trasy značeny žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“. Za hranicemi je označuje bílo – červený pruh.

20. Opatská stezka I. Vyšší Brod

obec

Na 5 000 kilometrů výtečně značených turistických
stezek nenechá nikoho v klidu. Vybízí pěšky putovat
čistou krajinu jižních Čech, především na Šumavě
a v Novohradských i Píseckých horách. Poznávat
malebné šumavské hvozdy i prosluněné břehy lipenského jezera, míjet majestátná někdejší šlechtická
sídla i jejich zříceniny. Mít radost ze zdolání náročnějších terénů, kdy odměnou jsou nádherné vyhlídky
do kraje. Vandrovat jen tak přírodou, nebo cíleně
putovat za poznáním. Tabule desítek jihočeských
naučných stezek poutavě vyprávějí o loupeživém
Graselovi, bloudícím dobrém vojáku Švejkovi,
i o smutných osudech posledního šumavského medvěda. Stačí mít jen chuť chodit pěšky, v některých
terénech si vzít na pomoc hůlky nordic walking nebo
s pomocí navigačního systému GPS hledat skryté
schránky a objevovat tak taje moderní hry zvané
geocatching.

Okolo Světa - na kole nebo pěšky. Tato
dvanáctikilometrová stezka je vhodná jak
pro nadšené sportovce, tak pro rodiny.
Na okruhu kolem rybníku Svět v Třeboni
na vás čeká celkem 16 informačních
tabulí. Načerpáte informace o místní
přírodě, ale také o historii rybníkářství,
lázeňství a vývoji lidové architektury.
Jednou ze zajímavých zastávek je park
u Schwarzenberské hrobky. Tam se dozvíte o její historii i o přilehlém anglickém
parku. Trasa stezky vede po hrázi rybníka, po lučních pěšinách a polních a lesních
cestách. Těšit se můžete i na odpočinkové zastávky s výhledy do přírody.

15. Přírodovědná naučná stezka
Borkovická blata

dálniční sjezd (exit)

PĚŠÍ TURISTIKA

11. Graselovy stezky
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5. NS Okolo Světa

Táborský naučný a zdravotní okruh
otestuje vaši fyzičku. Trasa měří přes
čtyři kilometry, překonává 463 schodů
a převýšení 105 metrů. Pokud si
budete chtít zkusit, jak na tom jste,
můžete jej odpochodovat za 40 minut.
Jestliže se raději v klidu projdete,
s občasnou zastávkou na výhled,
zvládnete okruh zhruba za hodinu
a čtvrt. Po výstupu od Granátové skály
na Parkány si navíc mohou zájemci podle tabulky spočítat, kolik kyslíku prošlo
jejich plícemi. Okruh je však také naučný. Vede zájemce po zajímavých místech,
o kterých by se jinak nedozvěděli. Celá trasa je označená zelenou turistickou
značkou.
+420 381 486 230-4, www.taborcz.eu
GPS: 49°24’50.866”N, 14°39’28.373”E / Infozentrum Tábor /

+43 5 7890-100,
www.boehmerwald.at
GPS: 48°38’45.564”N 13°58’12.144”E

24. Svaz turistiky východní Bavorsko
+49/941/585 39 0, www.ostbayern-tourismus.de
GPS: 49.0195333N, 12.0974869E

25. Horská lanovka Vysoký Javor
Na Vysoký Javor, nejvyšší horu Bavorského lesa, se můžete dostat lanovkou
(kabinkovou či sedačkovou). Pro děti je
zde k dispozici zážitkové hřiště a v údolní
stanici obrovská skluzavka. Kabinková
lanovka i gastronomické podniky jsou
otevřeny denně.

PĚŠÍ TURISTIKA

+49 9925 94140, www.arber.de
GPS: 49°6’45.224”N, 13°8’12.764”E

26. Národní park Bavorský les
– Infocentrum „Dům v divočině“
I „Dům v divočině“ je moderním infocentrem v Národním parku Bavorský
les s výstavami, gastronomií a velkým
výběhem pro zvířata, oborami a voliérami.
V infocentru získají hosté informace
o národních parcích Bavorský les a Šumava
i okolním regionu po obou stranách zemské hranice. V centru pozornosti je vývoj
lesů v národním parku až k divočině.
„Dům v divočině“ je se svou mnohostrannou nabídkou ideálním výletním místem
pro celou rodinu: stezka pro pěší k „Domu v divočině“ vede prostorem s oborami
s jeskyní z doby kamenné, divokými koňmi, praturem (předkem tura domácího),
vlky a rysy.
+49 9922 50020, www.nationalpark-bayerischer-wald.de
GPS: 49°3’37.669”N, 13°14’36.371”E

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF), Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem.
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3. Kde se plavilo dřevo
Pěšky anebo s kolem se vyplatí
putovat podél unikátní šumavské
technické památky, která sloužila
k dopravě dřeva. Korytem někdejšího Schwarzenberského kanálu
plavili v 19. století lesní dělníci palivové dřevo ze severních úbočí Šumavy
přes hlavní evropské rozvodí k řece
Große Mühl a potom dál po Dunaji až
do Vídně. Podél kanálu vede modrá turistická stezka přes Jelení Vrchy a Zadní
Zvonkovou. V létě se tu konají ukázky plavení dřeva.
www.schw-kan.com
GPS: 48°48’59.083”N, 13°52’42.463”E / Nová Pec – Jelení vrchy /

Dvoudenní verze

9. NS Křížová cesta v Římově
Trasa naučné trasy Křížová cesta v Římově vede
krajinou okolí městečka Římov. Na 6 km dlouhé
okružní trase je umístěno 25 kapliček s vyobrazením jednotlivých zastavení historické křížové
cesty.
+420 +420 387 987 105,
www.rimov.cz
GPS: 48°51’22.320”N 14°29’16.728”E

Nejen na Šumavě se v některých
místech chodí kvůli ohrožené přírodě
jen po dřevěných chodníčcích. Stejně opatrně se prochází i unikátní
přírodní rezervací Červené Blato
v Novohradských horách. Stačí přijet
do Jiříkova Údolí nedaleko Šalmanovic
a pak se pěšky vydat do rašeliniště, které je přístupné celoročně.
Nenechte si ujít návštěvu hlavně v květnu a červnu, kdy blato pokryjí koberce
rozkvetlého rojovníku bahenního, který je zapsán do červené knihy ohrožených
rostlin.
www.cerveneblato.cz
+420 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
GPS: 48°51’11.134”N, 14°47’42.036”E

V případě, že se rozhodnete pro delší verzi, budete další den pokračovat do Písku.
Až se pokocháte nejstarším dochovaným mostem ve střední Evropě, projděte
podél hradeb až k Putimské bráně. Odsud se vydejte na nenáročný pěší výlet do
vesnice Putimi. Ta je totiž se Švejkem spojena asi nejvíce.
+420 387 999 999, www.icpisek.cz
GPS: 49.4141636N, 14.6578281E

14. Příběnická stezka

Okolím Borovan se vydáte za historií.
Naučná stezka Totalita rozděluje je zaměřena na historické události. Především
na ty, které vedly k přerušení partnerských vztahů Čechů a Rakušanů, zvláště
v souvislosti s nástupem fašismu v Evropě
a poválečným vytvořením železné opony.
Tato šestikilometrová trasa je ideální pro
pěší, ale můžete jet i na kole. Na stezce
je celkem 9 tabulí, které návštěvníkům přiblíží odraz historických procesů v tomto
mikroregionu. Jednou ze zastávek je také soukromé Muzeum železné opony.
Začátek i konec trasy najdete nedaleko autobusového nádraží v Borovanech.
Stezka je vyznačena pásovými turistickými značkami (červená, zelená, žlutá).
+420 387 001 356, www.borovany-cb.cz
GPS: 48°54’1.912”N, 14°38’32.826”E

+420 381 486 230-4, www.taborcz.eu
GPS – Infozentrum Tábor: 49°24’50.866”N, 14°39’28.373”E

+43 7584 3651, www.kalkalpen.at
GPS: 47°53’5.640”N, 14°15’20.195”E

CZE

23. Protistresová zpomalující stezka na Šumavě
127 kilometrů dlouhá okružní turistická
trasa vede z Aigenu v Mühlkreis ke zvláštním silovým a energetickým místům na
Šumavě. Trasu můžete ujít ve tří až sedmidenních etapách.

18. Čertova stěna
Nad údolím Vltavy se rozprostírá jedna
z nejznámějších skalních lokalit – útvar
Čertova stěna. Celek tvoří Čertova
kazatelna – skalnatý ostroh, Čertovy
proudy – řečiště Vltavy s obřími hrnci
a kamenné moře. To jsou balvany,
ze kterých měl podle pověsti samotný ďábel postavit přehradu a zatopit
klášter ve Vyšším Brodě. Ten je odsud
vzdálený asi čtyři kilometry. Ve skutečnosti ale Čertova stěna vznikla působením ledovce. Pro návštěvníky je stěna
přístupná od parkoviště na silnici u Loučovic. Odtud vede stezka až na vrchol.
Legenda o ďáblovi a zajímavě popraskané žulové balvany dělají toto místo zvláštně
tajemné.
+420 380 746 627, www.mestovyssibrod.cz
GPS: 48°37’50.379”N, 14°16’40.609”E

19. Táborský naučný a zdravotní okruh

Projděte se Příběnickou stezkou kolem řeky
Lužnice. Tato 10,5 kilometrů dlouhá trasa
je označena už od konce devatenáctého
století. Návštěvníci stezku začnou v centru
Tábora, odkud se sejde dolů k řece.
K břehu řeky musíte sejít podle navigace
červené turistické značky. Na trase je
dostatek zastávek k odpočinku. Uvidíte
například lávku u Harrachovky, pojmenovanou podle hraběte Harracha, několik mlýnů
na levém břehu řeky a projdete se dvaatřicetimetrovým tunelem ve skále, který zde
nechal prorazit v roce 1938 Klub českých
turistů města Tábora. Poté už zájemce čeká
cíl - Příběnické podhradí. Pokud by vám to
ale nestačilo, můžete pokračovat podle
turistické značky třeba až do Bechyně.

10. NS Totalita rozděluje
4. Blato láká na rozkvetlé vřesovce

V té jednodenní navštívíte Tábor, Milevsko, vesnici Květov a trasu zakončíte ve
Zvíkovském podhradí. V Táboře je mnoho atraktivit, které vás poučí i pobaví – od
volně přístupné expozice Táborský poklad přes Muzeum husitství až po středověký
Housův mlýn. V Milevsku pak stojí za návštěvu hlavně klášter, který je významnou
románskou stavbou. Třetí zastávkou je vesnice Květov, kde údajně Švejk přenocoval. Ve vesnici si všimněte zachovalých statků ve stylu tak zvaného selského
baroka a obory, která celou ves obklopuje. V cíli, v Hotelu Zvíkov, se dozvíte, jak
to vlastně s dobrým vojákem Švejkem bylo, a můžete si tu pochutnat na místních
specialitách.

Národní park Vápencové Alpy je největší
neosídlenou lesnatou oblastí Rakouska
a nabízí ideální možnosti pro sportovně
aktivní dovolenou: můžete jej projet na
horském kole, v koňském sedle, je vhodný
i pro pěší turistiku a horskou turistiku.

vodní plochy; lesy

+420 388 435 544, www.npsumava.cz
GPS: 49.0193942N, 13.5792525E

Jednodenní verze

+420 380 738 008, www.horniplana.cz
GPS – Infozentrum Horní Planá: 48°46’3.606”N, 14°1’59.034”E

22. Sportovní zážitky v národním parku Vápencové Alpy

hranice státu

Pramen Vltavy se nachází při jihovýchodním svahu
Černé hory u hranic s Německem, nedaleko horské obce Kvilda na Šumavě. K samotnému prameni
vede po dřevěných lávkách naučná stezka s názvem
Fenomény horské přírody.

Objevte krásy jižních Čech stejně jako
voják Švejk. Podle známé anabáze
v Haškově románu se i vy můžete vydat
na výletní okruh z Tábora do Českých
Budějovic. Budete tak mít možnost objevit všechna kouzla Jihočeského kraje.
Zájemci mají na výběr z jednodenní
a dvoudenní verze.

Po stopách slavného šumavského malíře, básníka
a spisovatele se můžete vydat i s dětmi. Stezka je díky
své délce pouhých pěti kilometrů a malému převýšení
relativně nenáročná. Dá se pohodlně projít za dvě hodiny.
Stezka začíná u rodného Stifterova domu a povede vás
po místech, která měl básník rád. Dále půjdete přes
náměstí, ke kostelu sv. Markéty i k soše samotného
Stiftera. Odsud pak alejemi, po silnici i lesní cestou, kde
budete mít spoustu zastávek s krásným výhledem. Trasa
je vhodná pro všechny věkové kategorie. Tuto stezku
můžete také absolvovat v rámci geocachingu.

dálnice

8. NS K pramenům Vltavy

13. Po stopách dobrého vojáka Švejka, Písek

17. Po stopách A. Stiftera

dálniční tunel

+420 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
GPS: Ausgangspunkt Údolí u Nových hradů: 48°47’20.915”N, 14°46’7.697”E

+420 384 363 546, www.jh.cz
GPS: Ausgangspunkt am Teich Vajgar:
49°8’35.555”N, 15°0’43.042”E

+43 7562 526699, www.pyhrn-priel.net
GPS: 48°2’20.904”N, 14°25’9.192”E

dálnice ve výstavbě

Naučná stezka Terčiným údolím je zároveň procházkou zcela mimořádnou krajinou. Terčino údolí se řadí
svou ranou krajinářskou tvorbou k nejvýznamnějším
historickým parkům v České republice. Vznikl úpravou volné krajiny v romantickém údolí řeky Stropnice. V roce 1949 byl vyhlášený národní přírodní
památkou. Zdejší naučná stezka má celkem dvanáct
zastavení. U informačních tabulí se návštěvníci
dočtou o zaniklých stavbách či o unikátní flóře
a fauně. Délka trasy je sedm kilometrů. Na východním okraji stojí na vyvýšeném místě zřícenina gotické
tvrze Cuknštejn. V parku se nachází také objekt
původních lázniček z konce 18. století.

+420 381 548 180, www.veseli.cz
GPS: 49°10’22.595”N, 14°42’46.448”E

Všem, které přitahují vzdušné výšiny,
nabízí prázdninový region Phyrn-Priel
v srdci hornorakouských Alp 600 kilometrů značených turistických cest.
Dech beroucí krása hor a mnohostranné
možnosti pro turisty a horolezce činí
z oblasti mezi pohořími Totes Gebirge
a Sengsengebirge prázdninový ráj, ať
už se jedná o turistiku od jedné pastviny ke druhé, tematické stezky a okružní
cyklostezky nebo náročné horské stezky, vrcholové trasy a treking v jeskyních.
Impozantní je rovněž nejdelší schůdná soutěska Horního Rakouska Dr. Vogelgesang-Klamm.

víceproudá, rychlostní silnice

7. NS Terčino údolí

Jindrova naučná stezka je ideálním výletem
nejen pro rodiny s dětmi. Tato zhruba 11
kilometrů dlouhá trasa vede z Jindřichova
Hradce kolem rybníka Vajgar do Jindřiše,
přes obec Blažejov až do Malého Ratmírova. Stezka vás také provede údolím
kolem Hamerského potoka. Z celkem 21
naučných panelů na stezce se dozvíte nejen o potoku, ale také mnohé o místních
živočiších. Panely jsou navíc doplněny
o dětskou část, která je vhodná pro děti
předškoláky. Celou trasu můžete projít
buď po svých, nebo využít přepravy zdejší
unikátní Jindřichohradecké úzkokolejky.

21. Horská turistika v oblasti Pyhrn-Priel

silnice I. třídy

+420 602 391 223, IC Nová Pec, www.npsumava.cz
GPS Ovesná: 48°48’23.899”N, 13°56’19.979”E

12. Jindrova naučná stezka

Díky naučné stezce Veselské pískovny
máte nejlepší možnost poznat celý zdejší
kraj. Na trase dlouhé sedm kilometrů je
14 zastavení s informačními tabulemi.
Tabule jsou rozmístěny na březích dvou
jezer. Ty návštěvníky seznamují s historií
krajiny, s okolními obcemi a přírodou
kolem štěrkových jezer. Návštěvníci se
také dozvědí, s jakými zajímavými druhy
rostlin a živočichů se zde mohou setkat.
Zajímavým místem k zastavení je písečná
duna Vlkov. Tento přesyp není největší, ale jistě nejznámější. Přesný údaj o vzniku
této minipouště není znám, sahá však pravděpodobně až do doby ledové.

silnice II. třídy

Medvědí stezka vznikla v roce 1966 a je zcela první
naučnou stezkou v Jihočeském kraji. Je výsledkem průzkumných terénních prací prachatických
ochránců přírody a turistických značkařů. Trasa
začíná na železniční zastávce Ovesná a končí
v zastávce Černý kříž. Pro lepší dostupnost ale místní
doporučují zvolit za výchozí bod Novou Pec. Pak už
se každý může rozhodnout, zda vyrazí do Ovesné
po svých nebo vlakem. Medvědí stezka je středně
náročnou trasou a není vhodná pro děti, osoby se
sníženou pohyblivostí, ani není uzpůsobena invalidním vozíkům. Na této stezce uvidíte spousty
zajímavých skalních útvarů, údolí protkané potůčky a především nádhernou přírodu.

16. NS Veselské pískovny

silnice III. třídy

+420 387 225 017, +420 387 228 050, www.ns-usilne-rudolfov.cz
GPS: 48°59’36.210”N, 14°32’30.440”E / Rudolfov /
GPS: 49°0’46.360”N, 14°30’20.789”E / Úsilné /

6. NS Medvědí Stezka

železnice

Kdysi královské město Rudolfov
se dodnes majestátně rozkládá na
kopcích nad Českými Budějovicemi.
Turisté tu najdou jednu z nejnovějších jihočeských naučných stezek –
Cestu kolem hornického města. Na
patnácti zastaveních se z tabulí na
pětikilometrové trase dozví, s jakými
obtížemi se stříbro dolovalo a kdo na
něm nejvíce vydělával. Odvodňovací štola z dolů vedla až do sousední obce
Úsilné. Část podzemní chodby tu před nedávnem zpřístupnili. Kromě léčivé
vody v ní nechybějí ani malé krápníky.

+420 733 325 855, www.grasel.eu
GPS. 49°1’10.668”N, 15°6’9.074”E /Infozentrum Nová Bystřice/

vodní toky

2. Za historií těžby stříbra
i do podzemí

+420 380 746 679, www.mestovyssibrod.cz
GPS: 48°37’13.332”N, 14°18’24.084”E /Zisterzienserkloster/

hlavní město

+420 724 700 300, www.klet.com
+420 380 123 333, www.hvezdarnacb.cz
GPS: 48°51’55.078’’N, 14°17’3.611’’E

+420 601 339 095, www.musobeslav.cz
GPS: 49°14’21.148”N, 14°37’25.887”E

Do údolí Hamerského potoka se vydejte
za výletem i poznáním. Opatská stezka I. vede podél umělého kanálu,
který zásobuje vodou Vyšebrodský
klášter. Ten je zároveň výchozím
i cílovým bodem trasy. Ze třinácti informačních tabulí na trase se návštěvníci
mohou dozvědět o umění starých
kameníků nebo se mohou napít z údajně léčivé studánky. V nejvzdálenějším
bodě stezky návštěvníci uvidí vodopády sv. Wolfganga. Mimo jiné můžete také po
cestě vidět stromy staré více než 170 let. Když přejdete Menší Vltavici, můžete se
vydat na poutní místo Maria Rast, nebo dolů zpět ke klášteru. Celou procházku
zvládnete ujít zhruba za hodinu a půl.

město

Více fyzických sil bude zapotřebí
ke zdolání nejvyššího jihočeského
vrcholu Kleť. Rozhlédnout se shora
po okolí i do dáli za námahu stojí.
Stačí vystoupit z vlaku v Holubově
a pokračovat po zelené turistické
značce až na vrchol. Část cesty
se lze svézt sedačkovou lanovkou.
Z rozhledny nahoře jsou za dobrých
podmínek vidět i vrcholky rakouských Alp. Na vrcholu sídlí i hvězdáři, kteří
návštěvníkům zdejší observatoře ukážou dalekohledem třeba skvrny na Slunci.
Zpátečních cest dolů vede více. Po jedné z tras dojdete až do Českého
Krumlova.

Za poučením i výletem se vydejte do
přírodní rezervace. Naučná Blatská stezka
se nachází v okrese Tábor, v části
Soběslavských Blat. Výchozí bod je mezi
obcemi Mažice a Vesce nedaleko Borkovic. Celá trasa měří asi šest kilometrů
a částečně vede na povalových chodnících. Najdete tu 60 informačních tabulí.
Přibližují zajímavou místní faunu a flóru,
poučí o těžbě a využití rašeliny a v neposlední řadě vypráví o blatské lidové kultuře.
Po celé délce této přírodovědné stezky je spousta zastávek pro krásný výhled na
rašeliniště.

městys

1. Výhled na hvězdy i na Alpy

+420 384 721 169, www.itrebon.cz
GPS – Ausgangspunkt im Park am Hotel Regent: 49°0’5.404”N, 14°45’26.583”E

Vydejte se po stezkách, na kterých kradl
a skrýval se loupežník Johann Georg
Grasel. Stezky po něm pojmenované
vedou po obou stranách rakousko
– české hranice, územím mezi rakouským Raabsem a Kautzenem a mezi
Novou Bystřicí a Novými Sýrovicemi.
Celkem si můžete vybrat ze sedmi
výletních okruhů. Procházky vedou
panenskou krajinou, hustými lesy
a také alejemi starobylých cest. Nejkratším okruhem je sedmikilometrová stezka
Vratěnín- Loupežnická vyhlídka. Naopak nejdelší trasa má celých 46 km. Tato trasa
vede okolím Dobersbergu. Zájemci zde budou moci srovnat rozdíly mezi rakouskou
a českou krajinou. Nejzajímavějším na stezce Dobersberg je opevněný kostel
v Kleinzwettlu. U nás jsou trasy značeny žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“. Za hranicemi je označuje bílo – červený pruh.

20. Opatská stezka I. Vyšší Brod

obec

Na 5 000 kilometrů výtečně značených turistických
stezek nenechá nikoho v klidu. Vybízí pěšky putovat
čistou krajinu jižních Čech, především na Šumavě
a v Novohradských i Píseckých horách. Poznávat
malebné šumavské hvozdy i prosluněné břehy lipenského jezera, míjet majestátná někdejší šlechtická
sídla i jejich zříceniny. Mít radost ze zdolání náročnějších terénů, kdy odměnou jsou nádherné vyhlídky
do kraje. Vandrovat jen tak přírodou, nebo cíleně
putovat za poznáním. Tabule desítek jihočeských
naučných stezek poutavě vyprávějí o loupeživém
Graselovi, bloudícím dobrém vojáku Švejkovi,
i o smutných osudech posledního šumavského medvěda. Stačí mít jen chuť chodit pěšky, v některých
terénech si vzít na pomoc hůlky nordic walking nebo
s pomocí navigačního systému GPS hledat skryté
schránky a objevovat tak taje moderní hry zvané
geocatching.

Okolo Světa - na kole nebo pěšky. Tato
dvanáctikilometrová stezka je vhodná jak
pro nadšené sportovce, tak pro rodiny.
Na okruhu kolem rybníku Svět v Třeboni
na vás čeká celkem 16 informačních
tabulí. Načerpáte informace o místní
přírodě, ale také o historii rybníkářství,
lázeňství a vývoji lidové architektury.
Jednou ze zajímavých zastávek je park
u Schwarzenberské hrobky. Tam se dozvíte o její historii i o přilehlém anglickém
parku. Trasa stezky vede po hrázi rybníka, po lučních pěšinách a polních a lesních
cestách. Těšit se můžete i na odpočinkové zastávky s výhledy do přírody.

15. Přírodovědná naučná stezka
Borkovická blata

dálniční sjezd (exit)
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11. Graselovy stezky
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5. NS Okolo Světa

Táborský naučný a zdravotní okruh
otestuje vaši fyzičku. Trasa měří přes
čtyři kilometry, překonává 463 schodů
a převýšení 105 metrů. Pokud si
budete chtít zkusit, jak na tom jste,
můžete jej odpochodovat za 40 minut.
Jestliže se raději v klidu projdete,
s občasnou zastávkou na výhled,
zvládnete okruh zhruba za hodinu
a čtvrt. Po výstupu od Granátové skály
na Parkány si navíc mohou zájemci podle tabulky spočítat, kolik kyslíku prošlo
jejich plícemi. Okruh je však také naučný. Vede zájemce po zajímavých místech,
o kterých by se jinak nedozvěděli. Celá trasa je označená zelenou turistickou
značkou.
+420 381 486 230-4, www.taborcz.eu
GPS: 49°24’50.866”N, 14°39’28.373”E / Infozentrum Tábor /

+43 5 7890-100,
www.boehmerwald.at
GPS: 48°38’45.564”N 13°58’12.144”E

24. Svaz turistiky východní Bavorsko
+49/941/585 39 0, www.ostbayern-tourismus.de
GPS: 49.0195333N, 12.0974869E

25. Horská lanovka Vysoký Javor
Na Vysoký Javor, nejvyšší horu Bavorského lesa, se můžete dostat lanovkou
(kabinkovou či sedačkovou). Pro děti je
zde k dispozici zážitkové hřiště a v údolní
stanici obrovská skluzavka. Kabinková
lanovka i gastronomické podniky jsou
otevřeny denně.
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+49 9925 94140, www.arber.de
GPS: 49°6’45.224”N, 13°8’12.764”E

26. Národní park Bavorský les
– Infocentrum „Dům v divočině“
I „Dům v divočině“ je moderním infocentrem v Národním parku Bavorský
les s výstavami, gastronomií a velkým
výběhem pro zvířata, oborami a voliérami.
V infocentru získají hosté informace
o národních parcích Bavorský les a Šumava
i okolním regionu po obou stranách zemské hranice. V centru pozornosti je vývoj
lesů v národním parku až k divočině.
„Dům v divočině“ je se svou mnohostrannou nabídkou ideálním výletním místem
pro celou rodinu: stezka pro pěší k „Domu v divočině“ vede prostorem s oborami
s jeskyní z doby kamenné, divokými koňmi, praturem (předkem tura domácího),
vlky a rysy.
+49 9922 50020, www.nationalpark-bayerischer-wald.de
GPS: 49°3’37.669”N, 13°14’36.371”E
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