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FRITSCHOVA STEZKA

NAUČNÁ STEZKA BRLOŽSKO

MÍSTA, KAM CHODIL ZEYER ODPOČÍVAT

LINECKÁ STEZKA

OD KELTŮ PO STŘEDOVĚK

SILNIČNÍM VLÁČKEM NA SELSKÉ BAROKO DO HOLAŠOVIC

SILNIČNÍM VLÁČKEM NA ZBUDOVSKÁ BLATA

PO STOPÁCH FILMU BABOVŘESKY

CYKLOSTEZKA ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO

NAUČNÁ CYKLOSTEZKA HISTORICKÉHO NETOLICKA

OVOCNÁŘSKÁ CYKLOSTEZKA

NA KOLECH NA KÁJOVSKO, BOLETICKO  
I DO VOJENSKÉHO PROSTORU



Červeně značená, 18 kilometrů dlouhá 
turistická stezka, vedoucí částečně 
romantickým kaňonem řeky Vltavy mezi 
Boršovem nad Vltavou a Zlatou Korunou, 
která je součástí evropské dálkové trasy 
E10 Petrohrad – Monaco. Celý kaňon je 
chráněnou přírodní památkou “PP Vltava 
u Blanského lesa“.

18 km 4 h naučnéstřední

FRITSCHOVA STEZKA



Naučná stezka představuje nejvýznam-
nější kulturní a přírodní památky v CHKO 
Blanský les na Brložsku. Výlet vás zavede 
například k hradu Kuglveit či zřícenině 
klášteru Kuklov. 

NAUČNÁ STEZKA BRLOŽSKO 

7,2 km 2 h naučnésnadná



Trasa Zeyerovy stezky začíná na autobu-
sovém nádraží ve Vodňanech a povede 
vás přes místo zvané lázně s kaplí sv. Maří 
Magdaleny až do poutního areálu Lomec. 
Velká část trasy vede komponovanou  
krajinnou památkou Libějovicko-Lomecko.

MÍSTA, KAM CHODIL ZEYER ODPOČÍVAT 

6 km 2 h naučnésnadná



PodKletím procházela již od pravěku 
důležitá obchodní stezka nazývaná Linecká 
(Linzer Steig). Stezka sloužila jako spojnice 
Čech s rakouskými zeměmi a její původní 
trasa tvořila přirozenou osu regionu  
od jihu k severu. Dodnes jí vděčíme  
za jeho rozvoj, zachované množství jedi-
nečných památek a společnou historii.

LINECKÁ STEZKA

4 km 1,5 h naučnésnadná



Přírodní, historická a technická naučná 
stezka představuje řadu unikátních kultur-
ních a přírodních památek. Pěší výlet  
po naučné stezce “Třísov – Dívčí Kámen –  
Holubov“, je příjemná nenáročná procház-
ka, po řadě unikátních kulturních a přírod-
ních památkách evropského významu.

OD KELTŮ PO STŘEDOVĚK

5 km 2 h naučnéstřední



Okružní jízda silničním vyhlídkovým  
vláčkem z Hluboké nad Vltavou kolem 
rybníků za památkami a přírodou podhůří  
Blanského lesa do Holašovic, vesnice 
chráněné UNESCO. Podíváte se i do Záboří, 
Čakova či Čejkovic. 

SILNIČNÍM VLÁČKEM NA SELSKÉ  
BAROKO DO HOLAŠOVIC 

40 km 3 h poznávacísnadná



Okružní jízda silničním vyhlídkovým vláč-
kem z Hluboké nad Vltavou za památkami 
a přírodou Zbudovských blat. Do magické 
historické krajiny s její zajímavou historií, 
řadou památkově chráněných vesnic  
s množstvím památek lidové architektury 
včetně mnoha rybníků a mokřin.  

SILNIČNÍM VLÁČKEM NA  
ZBUDOVSKÁ BLATA 

40 km 3 h poznávacísnadná



Putování po místech natáčení českého 
filmu režiséra Zdeňka Trošky. Okruh vede 
po značených cyklotrasách, převážně  
po komunikacích III. třídy, místních  
a výjimečně i II. třídy, nenáročným  
terénem. Jsou tak vhodné pro rodiny  
s dětmi, méně zdatné turisty i seniory.  
Na trase je řada možností občerstvení. 

PO STOPÁCH FILMU BABOVŘESKY – ČÁST 1

51 km 5 h filmstřední



Putování po místech natáčení českého 
filmu režiséra Zdeňka Trošky. Vyrážíme  
z Netolic směrem na Lhenice, zhruba  
po trase původní středověké obchodní 
cesty, tzv. Linecké stezce. Filmová turistika 
nás zavede do Dobčic, Záboří, Holašovic  
či k rybníku Dehtář. 

40 km 4 h filmstřední

PO STOPÁCH FILMU BABOVŘESKY – ČÁST 2



Během projížďky malebným Netolickem 
projedete kolem zámku Kratochvíle.  
Nenáročný okruh vede kolem řady rybníků 
jako například Velkého hrbovského,  
Podroužku, Mnichu či Myslivny. Okruh  
s historickým podtextem je ideální  
například pro rodiny s dětmi, ale nejen  
pro ně. 

CYKLOSTEZKA ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO 

18 km 2 h snadná poznávací



Okruh čítá několik odboček k jednotlivým 
památkám a jednosměrný okruh kolem 
Malovického rybníka. Vede nenáročným 
terénem po zpevněných komunikacích  
a dá se rozdělit na několik menších etap, 
proto je vhodná i pro rodiče s dětmi.  
Trasa je značena a má 16 zastavení  
s informačními panely. 

NAUČNÁ CYKLOSTEZKA  
HISTORICKÉHO NETOLICKA 

50 km 5 h náročná naučné



Trasa vás provede po ovocnářské oblasti 
Chelčicko-Lhenicka. Projížďka rozkvetlými 
sady je nádherná během jara, své kouzlo 
však má i během babího léta či podzimu, 
kdy listy stromů hrají všemi barvami.  
Hlavními body okruhu jsou Lhenice,  
Chelčice a Netolice. 

OVOCNÁŘSKÁ CYKLOSTEZKA

35 km 3 h střední naučné



Nenáročný cykloturistický výlet za známý-
mi i zcela neznámými zajímavostmi  
a památkami na Kájovsko - Boleticko. 
Výlet je určen nejen pro poznání řady 
místních unikátních památek od pravěku 
po novověk, a krajiny, kterou procházela  
i historická Linecká stezka.

NA KOLECH NA KÁJOVSKO, BOLETICKO  
I DO VOJENSKÉHO PROSTORU

20 km 2 h snadná poznávací


