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Milí příznivci aktivního života,

ať už vás vaše nohy ponesou kamkoliv, nenechte 
si ujít jedinečnou krásu jižních Čech. To nejlepší místo 
pro vaše dlouhé, krátké, ale i tempové a intervalové 
běhy. V jižních Čechách najdete nepřeberné množství 
míst, kde můžete vyběhnout a udělat něco pro své 
zdraví, klidnou mysl a aktivně si odpočinout 
od starostí všedního dne.
Ať už milujete pevný či přírodní povrch, roviny, kopce, 
jižní Čechy vaši běžeckou vášeň uspokojí na maximum. 
K běhání nabízejí neskutečných 5 000 km cyklistických 
tras, 5 720 km značených turistických tras a spoustu 
míst, kde můžete vyběhnout vstříc svému novému cíli 
nebo jen tak na pohodu.
Zrelaxovat po běhu můžete v mnoha wellness zařízeních, 
která jsou ve většině případů součástí jihočeských 
ubytovacích kapacit. Máte-li v plánu delší regeneraci, 
jižní Čechy vám nabízejí relaxaci v lázních v Třeboni, 
Vráži u Písku nebo v Bechyni. Ke kvalitnímu běhu patří 
i doplnění energie v podobě kvalitního jídla. I tady vám 
vyjdou jižní Čechy vstříc. Nabízejí nejrůznější druhy 
kuchyní, které uspokojí každého. V této brožurce najdete 
deset tipů pro nás dospěláky a deset tipů pro běh 
s našimi ratolestmi. Kdo ví, třeba je mezi námi 
nový Emil Zátopek!

Na běhanou v jižních Čechách!
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Okolím 

Českých Budějovic
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1. Branišovský les

2. Minipivovar Kněžínek

3. Dub u Starohaklovského rybníka

4. Přírodní rezervace 
    Vrbenské rybníky
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Mezi Vrbenskými rybníky

Trasa nás zavede z krajského města do plnohodnotné přírody. 
Doporučená běžecká trasa začíná na zastávce MHD Máj – 
Antonína Barcala, odkud se vydáváme po modré značce. 
Běžíme přes Branišovský les, kde se cesta stáčí vpravo mezi 
pole až k Novohaklovskému rybníku. Za rybníkem překonáme 
asfaltovou silnici a dáme se doleva (stále po modré). Po 200 m
zatáčíme vpravo, kdy si hlídáme modrou a napojujeme se 
na cyklostezku 1108 a 1109. Postupně opouštíme krátkou 
zastavěnou oblast a opět se vyskytujeme v okolí rybníků. Po 
levé straně máme Starohaklovský rybník, který nás dovede na 
rozcestí (odbočkou vlevo možno poznat místní minipivovar). 
My ale sledujeme dál modrou značku, která nás zavede do 
chráněné oblasti Vrbenské rybníky. Opouštíme modrou značku 
i cyklostezku, zatáčíme vlevo a napojujeme se na naučnou stezku 
„Po hrázích Vrbenských rybníků“. Běžíme mezi rybníky, následně 
se napojíme na cyklostezku 1109 a kopírujeme ji asi 300 m, poté 
zatočíme vpravo (po pravé straně máme Nový vrbenský rybník) 
a proběhneme skrz chatovou osadu. Doběhneme k centru Arpida, 
kde pokračujeme cca 100 m po cyklostezce a naučné stezce 
a poté se vydáme vlevo lesem a po hrázích rybníků až k silnici. 
Tu přeběhneme, odbočíme doprava, následně doleva do ulice 
U Rozvodny, jež nás dovede skrz zástavbu k cyklostezce G, po níž 
se dostaneme do výchozího bodu naší trasy.

asfalt, 
zpevněná cesta

mírná 
až střední

dospělí

Do Českých Budějovic veřejnou dopravou, autem 
(parkoviště Ant. Barcala).

V okolí startu 3 supermarkety (Norma, Penny, Albert); 
restaurace a minipivovar Kněžínek; po 9,5 km území restaurací 
(Bergamo, fast&food, NC Géčko).

13 km 60 min

odkaz na mapu

1
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1. Discgolf

2. Nádrž Bagr

3. Arboretum

4. Dětské hřiště Stromovka

5. Golfi ště 
(nedaleko Stromovky)
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Parkem Stromovka

Běžecká trasa vhodná pro rodiny s dětmi nás zavede do 
budějovického parku Stromovka. Vydáváme se od parkoviště 
nákupního centra po cyklostezce 1100, F, G směrem do parku. 
Probíháme zahrádkářskou kolonií a bytovou zástavbou, za kterou 
uhneme vlevo do parku Stromovka. Následně mineme toalety 
a zahneme doprava, aby se před námi objevila nádrž Bagr, 
která nám nadále zůstane po levé ruce. Držíme se na vnějším 
okruhu, který se začíná postupně stáčet vlevo po okraji parku. 
Míjíme arboretum, parkoviště a víceúčelové hřiště. V další části 
pak narazíme na dětské hřiště Stromovka. Trasa se opět začíná 
stáčet vlevo a vracíme se k výchozímu bodu naší trasy. Můžeme 
pokračovat stejným okruhem nebo vyzkoušet jinou variantu, 
neboť cesty v parku jsou navzájem propojené.

asfalt, 
travnaté plochy

mírná 
až střední

rodiny 
s dětmi

Pěšky nebo na kole přes lávku nad silnicí vedoucí k nákupnímu 
centru ze Sokolského ostrova (cyklostezka 1100, F, G) nebo 
autem (parkoviště u nákupního centra), veřejnou dopravou.

nákupní centrum, v parku stánky s občerstvením

2,9 km 45 min

odkaz na mapu

2
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Krajinou 

České Kanady
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1. Jindřichohradecká úzkokolejka 
a Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

2. Muzeum veteránů v Nové Bystřici

3. Golfresort Monachus

4. Přírodní rezervace Blanko

5. Lesní hotel Peršlák

6. Dřevěné sochy podél silnice
Další sochy jsou v Nové Bystřici.

5
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Běh Českou Kanadou

Doporučená trasa kopíruje trasu běžeckého závodu „Běh Českou 
Kanadou“. Trasa začíná i končí v městském parku v Nové Bystřici. 
Z parku vyběhneme jihozápadním směrem, ulicemi kolem 
místního sídliště až na Vitorazskou ulici, která nás vyvede mimo 
město. Mineme areál policie a dáme se na křižovatce doprava 
do kopce. Cestou běžíme mezi dvěma hřišti golfového resortu 
Monachus. Po vyběhnutí tří kopečků náš čeká krátká rovinka a běh 
z kopce až k přírodní rezervaci Blanko. Na rozcestí pokračujeme 
rovně po cyklotrase 1007. Po 500 m se můžeme dát buď vlevo 
po zelené značce lesní cestou, nebo pokračovat rovně po 
asfaltové cestě. Obě cesty se scházejí na rozcestí u turistického 
odpočívadla. Odtud pokračujeme lesní cestou na sever až k silnici 
(cyklotrasa 32), na kterou odbočíme vlevo a dál pokračujeme 
do vsi Nový Vojířov. Ve vsi před ostrou levotočivou zatáčkou 
odbočíme doprava a pokračujeme dál až na lesní cestu, která nás 
dovede k rybníkům, odkud je písmenem „G“ značena Graselova 
stezka. Po této stezce běžíme až na rozcestí u vsi Hradiště. Zde 
odbočíme doprava a po asfaltové cestě lemované dřevěnými 
sochami se vracíme z kopce zpět do Nové Bystřice. Po Žižkově 
ulici pokračujeme stále rovně až na Mírové náměstí a kolem 
kostela sv. Petra a Pavla do městského parku.  
Zdatní běžci si mohou prodloužit trasu až k Lesnímu hotelu 
Peršlák. Dostaneme se k němu od rozcestí u turistického 
odpočívadla buď lesní cestou po zelené značce nebo asfaltovou 
cestou po cyklotrase 1007. Zpět na doporučenou trasu nás 
dovede cyklotrasa 32 vedoucí k Novému Vojířovu. Tato 
prodloužená varianta měří 15 km.

asfalt a zpevněné 
lesní cesty střední

dospělí

Do Nové Bystřice veřejnou dopravou nebo autem 
(parkoviště u autobusového nádraží).

Nová Bystřice, Golfresort Monachus, penzion Blanko

10,5 km 60 min

odkaz na mapu

1
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1. Zámek Dačice

2. Zámecký park

3. Městské muzeum a galerie

4. Rybniční kaskáda

5. Koupaliště Dačice

6. Naučná stezka okolím Dačic
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Z Dačic podél kaskády rybníků 
ke klášteru v Kostelním Vydří

Na doporučenou trať se vydáváme z parkoviště u zámku Dačice 
a naším cílem je areál karmelitánského kláštera v Kostelním 
Vydří. Trasa vede přes zámecký park, kde se v jeho spodní části 
dostaneme brankou před motel Dačice. Odtud vyběhneme 
doprava a kopírujeme naučnou stezku až do Kostelního Vydří. 
Stezka vede kolem zámecké zdi, přes čtvrť zvanou Peráček. 
Po překonání Hradecké ulice se napojíme na jednosměrnou 
úzkou asfaltku, která u koupaliště přechází ve zpevněnou cestu 
vedoucí podél kaskády 10 rybníků. Stezka je značena zelenobílým 
čtvercem a najdeme u ní 5 naučných cedulí informujících o okolní 
přírodě.

písčitá zpevněná cestanenáročná

rodiny 
s dětmi

Do Dačic a ke kostelu v Kostelním Vydří veřejnou dopravou 
nebo autem (v Dačicích parkoviště Havlíčkovo náměstí).

Dačice 

4,6 km 20 min

odkaz na mapu

2
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Za lipenskými 

výhledy
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1. Kostel sv. Tomáše

2. Vítkův hrádek
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Běžecký okruh pod Vítkovým hrádkem

Z parkoviště u kostela na Svatém Tomáši vyběhneme směrem 
k hotelu Svatý Tomáš, kde se napojíme na červenou turistickou 
značku. Pokračujeme po asfaltové cestě cca 700 m ke třem 
chalupám a za nimi odbočíme doleva na L.c. Medvědí, po níž 
pokračujeme ještě 800 m. Přiběhneme na křižovatku, kde se 
dáme doprava po štěrkové cestě zvané Tereziánská a běžíme 
ještě 3,5 km na rozcestí „Růžová cesta“. Odtud pokračujeme 
rovně 2 km po červené značce po L.c. Janova až na křižovatku 
s cyklostezkou 1033. Křižovatku proběhneme rovně a dále 
mírně klesáme po šterkové lesní cestě do údolí Pašeráckého 
potoka. Pašerácký potok přeběhneme a na prvním rozcestí, 
kde uvidíme velký balvan, odbočíme doleva a začneme stoupat 
údolím Pašeráckého potoka zpět ke Svatému Tomáši. Čeká nás 
2 km dlouhé stoupání po L.c. Spálená až na cyklostezku 1021. 
Stoupání lemují velké balvany zasazené do krajnice cesty. Po 
překonání tohoto stoupání už jsme téměř v cíli, na Svatý Tomáš 
nám zbývá cca 1,5 km. Pokud nechceme na Svatý Tomáš běžet 
stejnou cestou jako ze startu, tedy po NS Svatý Tomáš a červené 
značce, lze z cyklostezky na 10,2 km odbočit doleva a doběhnout 
na parkoviště skrz bývalou rotu. Pokud máme pocit, že máme 
v nohou málo, lze si přidat ještě bonusový výběh na Vítkův hrádek, 
či si oběhnout NS Svatý Tomáš.

asfaltová 
i štěrková cestastřední

dospělí

Na Svatého Tomáše veřejnou dopravou nebo autem 
(parkování u kostela ve Svatém Tomáši nebo 
u hotelu Svatý Tomáš).

hotel Svatý Tomáš, občerstvení na Vítkově hrádku (sezonně)

10,5 km 90 min

odkaz na mapu

1
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1. Nová Pec
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Z Nové Pece na Ovesnou a zpět

Doporučená běžecká trasa vychází z Nové Pece, původně 
dřevařské obce na hranici s národním parkem Šumava. Běžecká 
trasa z Nové Pece na Ovesnou je částí úseku cyklostezky 
Vltavská, jež spojuje Novou Pec se Stožcem a je charakteristická 
fantastickou asfaltkou, kterou mohou skvěle využít jak in-line 
bruslaři, tak maminky s kočárky i ti, kteří si chtějí užít pohodový 
běh. Od penzionu Alma v Nové Peci běžíme po cyklostezce 
k železniční stanici Ovesná. Tento 2 km dlouhý úsek je veden 
po celé své délce po rovině, a trasa je tak vhodná i pro rodiče 
s dětmi. Ti, kteří mají dost sil a energie, mohou pokračovat 
z Ovesné dál směrem na Stožec nebo se vrátit zpět do Nové Pece 
stejnou cestou.

asfaltová cestanízká

rodiny 
s dětmi

Do Nové Pece veřejnou dopravou nebo autem 
(parkoviště u vlakového nádraží).

Nová Pec

4 km 60 min

odkaz na mapu

2
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Po stopách 

šlechtického 

rodu Buquoyů
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1. Město Nové Hrady

2. Terčino údolí – Vstupní brána

3. Terčino údolí – Hamr

4. Terčino údolí – Lázničky

5. Terčino údolí – Modrý dům

6. Terčino údolí – Vodopád

7. Cuknštejn
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Nové Hrady – Po stopách Buquoyů 

Běžecký okruh začíná v Nových Hradech u autobusového nádraží. 
První část trasy nám poslouží jako příjemné rozcvičení. Čeká nás 
totiž trasa vedoucí z kopce po bývalé kočárové cestě, kudy se 
panstvo kdysi dostávalo do Terčina údolí. Poté, co seběhneme 
dolů, mineme nejdříve pivovar a po obezřetném přeběhnutí 
silnice se dostaneme na parkoviště, které je umístěné při vstupu 
do Terčina údolí. Podstatná část trasy vede tímto romantickým 
přírodním parkem, a tak při běhu nemineme ani jedno ze 
zajímavých míst v parku, tj. například Lázničky, torzo Modrého 
domu, vodopád, tvrz Cuknštejn či Švýcarská chata. Zatímco trasa 
parkem vede mírně zvlněným terénem, v závěru trasy náš čeká 
poměrně náročné stoupání úzkou lesní cestou zpět do Nových 
Hradů k autobusovému nádraží.

zpevněná i nezpevněná 
cesta, polní a lesní cestystřední

dospělí

Do Nových Hradů veřejnou dopravou nebo autem 
(parkování v místě startu u autobusového nádraží).

Nové Hrady, hotel Máj

10,5 km 60 min

odkaz na mapu

1
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1. Zámek a zámecký park
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Trasa novohradským zámeckým parkem

Celá trasa vede zámeckým parkem, který se nachází v centrální 
části Nových Hradů. Park těsně přiléhá k zámku, ve kterém 
dnes sídlí Akademie věd. Trasa začíná u jezírka a vede zprvu 
po rovinaté a dobře upravené cestě směrem ke sportovnímu 
a dětskému hřišti. Odtud pak postupně mírně klesá, a tak je návrat 
do výchozího místa pochopitelně spojen s mírným stoupáním. 
V průběhu trasy narazíme na několik míst, kde jsou umístěny 
prvky, na kterých si můžeme zacvičit nebo se jen tak protáhnout, 
např. nízká hrazda, kladina, houpačka apod. Náš pobyt v parku 
tak nemusí být naplněn pouze během, ale i jinými pohybovými 
aktivitami.

upravená 
písková cesta nízká

rodiny 
s dětmi

Do Nových Hradů veřejnou autobusovou dopravou 
nebo autem (parkování u hotelu Máj).

Nové Hrady, hotel Máj

1,7 km 25 min

odkaz na mapu

2
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Cestou dobrého 

vojáka Švejka
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1. Kamenný most

2. Lyžařský svah Písek

3. Obec Putim
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Od Kamenného mostu do Putimi

Doporučenou běžeckou trasu začínáme v Písku od Kamenného 
mostu, který je nejstarším u nás. Běžíme proti proudu Otavy, 
přeběhneme lávku přes městský ostrov a pokračujeme dál 
výborně značenou trasou do Putimi. Za zády nám zůstává stále 
funkční textilka Jitex, míjíme restauraci U Smetáka a běžíme 
k Zátavskému mostu. Dále pokračujeme několik metrů po silnici 
(sledujeme ukazatel Putim), poté uhneme doprava a polní cestou 
směřujeme do kempu Na Soutoku. Do Putimi je to odtud už jen 
kousek, stačí proběhnout lesem.

asfaltová cesta, 
šotolina, polní cestastřední

dospělí

Do Písku veřejnou dopravou nebo autem (parkoviště lokalita 
„Na Výstavišti“ v blízkosti Kamenného mostu). 
Pro cestu z Putimi lze zvolit vlak.

restaurace U Smetáka, kemp Na Soutoku, penzion Putim

10 km 60 min

odkaz na mapu

1
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1. Kamenný most

2. Pohostinství „U Sulana“

3. Plynová lávka
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Od Kamenného mostu 
k Sulanovi a Plynové lávce

Cesta po proudu řeky Otavy je vhodná pro rekreační pohodový 
běh. Na běžce tu čeká asfaltový povrch, který je komfortní a díky 
čemuž trasu mohou velmi dobře využít i příznivci in-line bruslení. 
Trasu začínáme v Písku u historického Kamenného mostu, který 
je nejstarším v České republice. Běžíme kolem kulturního domu, 
chvilku sídlištěm a pak se nám otevře panorama Portyčských skal. 
Řeka se poté zužuje a získáváme pocit, jako bychom byli už hodně 
daleko za městem, přitom v nohou máme jen pár set metrů. Naším 
cílem je hospůdka „U Sulana“, ke které poběžíme celkem 
2 km. Odtud je možné pokračovat dál tzv. Sedláčkovo stezkou 
a užít si příjemný běh k tzv. Plynové lávce, které docílíme celkem 
po 6 km běhu. Stejnou cestou se poté vracíme zpět do Písku 
ke Kamennému mostu.

asfaltová cesta, 
šotolina, polní terén

mírná 
až střední

rodiny s dětmi
dospělí

Do Písku veřejnou dopravou nebo autem (parkoviště lokalita 
„Na Výstavišti“ v těsné blízkosti Kamenného mostu).

občerstvení Písek, restaurace U Sulana

4 km
12 km

20 min
60 min

odkaz na mapu

2
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Krajinou 

Blanského lesa
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1. Obec Brloh

2. Kostel sv. apoštolů Šimona a Judy

3. Hradiště U Ondřeje

4. Hrad Kuglveit

5. Klášter Kuklov
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Podkletí – krajina dávných příběhů 
i nádherných výhledů

Doporučená běžecká trasa kopíruje trasu naučné stezky určené 
pro pěší, která je však velice příjemným místem i pro běžce 
v nedotčené přírodě CHKO Blanský les. Okružní trasa začíná 
i končí v obci Brloh (popř. v osadě Kuklov). Z Brlohu se vydáváme 
od autobusové zastávky u mostu přes Křemžský potok proti jeho 
proudu. Asi po 300 m opustíme červenou turistickou značku 
a podél toku potoka běžíme kolem koupaliště k brložské pile. 
Odbočíme vpravo a asi po 2 km opustíme asfaltku a pokračujeme 
po přírodní cestě. Běžíme polní cestou vlevo od silnice k lesu, 
v lese pak do mírného kopečka, na jehož vrcholu se nachází 
slovanské hradiště U Ondřeje. To ale mineme a pokračujeme 
dál po stezce dubovou alejí až k lesu a stoupáme ke zřícenině 
hradu Kuklov (Kuglveit). Odtud je to už jen kousek ke zřícenině 
nedostavěného kláštera Kuklov. Dál nás stezka povede téměř 
vrstevnicovou cestou s nádhernými výhledy opět směrem k obci 
Brloh. Po posledním mírném stoupání se přibližně 6 km od startu 
dostaneme k odbočce pod vrchem Stržíšek se stejnojmenným 
keltským hradištěm. Sem si můžeme udělat odbočku (asi 0,5 km) 
a stejnou cestou se pak vrátit, anebo pokračovat dál směrem 
k obci Brloh převážně už z kopce po asfaltovém povrchu. Asi po 
1,5 km s výhledy na obec Brloh a celou Křemžskou kotlinu se 
dostaneme zpět do obce Brloh.

přírodní terén, částečně 
asfaltový povrch 

střední 
až náročná

dospělí

Do obce Brloh veřejnou dopravou nebo autem 
(parkování na návsi; možné zaparkovat i v osadě Kuklov 
a nastoupit na trasu tam).

Brloh, Křemže

7,5 km 45 min

odkaz na mapu

1
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1. Zámek Kratochvíle

2. Dostihové závodiště u zámku Kratochvíle

3. Městská památková zóna Netolice

4. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

5. Archeopark Netolice
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Netolicko a zámek Kratochvíle s dětmi 

Doporučená běžecká trasa je vhodná pro běhání s dětmi 
a navazuje přímo na parkoviště u zámku Kratochvíle, odkud vede 
směrem k městu Netolice, paralelně se silnicí druhé třídy č. 145. 
Trasa není okružní, tj. běží se cca 1 km tam a zpět. Trasa je vedena 
po cyklostezce, a tak ji mohou velmi dobře využít i in-line bruslaři. 
Stejně tak je vhodná i pro kočárky či vozíčkáře.

asfalt, rovinanízká 

rodiny 
s dětmi

K zámku Kratochvíle veřejnou dopravou 
nebo autem (parkoviště přímo u zámku).

restaurace před zámkem Kratochvíle, cukrárna Sloní bašta 
v zahradě zámku Kratochvíle, Netolice

2 km 20 min

2

odkaz na mapu
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Okolím 

Strakonic
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1. Strakonický hrad
2. Muzeum středního Pootaví Strakonice
3. Kostel sv. Prokopa
4. Hradní safari
5. Kopie Stonehenge
6. Vrch Šibeník
7. Přírodní památka Ryšová
8. Vrch Hliničná – rozcestník
9. Přírodní rezervace Kuřidlo
10. Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dražejově
11. Podskalí – socha Dorotky
12. Kostel sv. Markéty

kmm
0 5 10

0
20

0
40

0
60

0
80

0
10

00
38

4
S

ta
rt

38
3

C
íl



43

Po naučné stezce Švandy dudáka  

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. Pokračujeme 
přes most Jana Palacha lipovou alejí lemující pravý břeh řeky 
Otavy až k mostu v Ellerově ulici. Po jeho překonání pak stezka 
pokračuje po levém břehu řeky k replice pravěké svatyně 
Stonehenge. Odtud se cesta ubírá do svahu přes bývalý mlýnský 
náhon kolem restaurace Splávek, za ní doleva pod mostem pod 
Lidickou ulicí až k ulici MUDr. K. Hradeckého. Trasa vede stále 
nahoru a doleva do Nerudovy ulice a na křižovatce doprava po 
chodníku podél Radomyšlské ulice. V těchto místech začínáme 
pozvolně stoupat k Šibeničnímu vrchu. Odbočkou mezi zahrádky 
se dostaneme na polní pěšinu a pak již lesnatým terénem mimo 
město stoupáme vzhůru na vrchol. Vyšlapaná cesta vede kolem 
vysílače a dále přes vrchy Ryšová a Hliničná. Po okraji vrchu 
Kuřidla seběhneme zpět do příměstské části Dražejov, kde Švanda 
dudák hrával pro radost. Přes osadu Virt se vrátíme zpět k řece 
Otavě. Po Otavské cyklistické cestě č. 12 doběhneme až na 
strakonické Podskalí, proběhneme kolem pivovaru, odbočíme na 
lávku přes řeku a jsme zpět u strakonického hradu.

dlažba, asfalt, přírodní 
nezpevněná cestastřední

dospělí

Do Strakonic veřejnou dopravou nebo autem; 
parkoviště u strakonického hradu nebo u pivovaru.

Strakonice

11,5 km 120–180 min.  

odkaz na mapu

1
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1. Sportoviště
2. Kopie Stonehenge
3. Strakonický hrad
4. Muzeum středního Pootaví Strakonice
5. Hradní safari
6. Kostel sv. Prokopa
7. Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice
8. Podskalí – socha Dorotky 
9. Busta F. L. Čelakovského
10. Městské informační centrum Strakonice
11. Kostel sv. Markéty 
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Podél Otavy po strakonickém Podskalí

Trasa začíná před zimním stadionem v blízkosti sportovišť 
letního plaveckého areálu, skate parku a nově vybudovaného 
venkovního workoutového hřiště, které lze využít pro procvičení 
a protažení celého těla. Vydáváme se proti proudu řeky Otavy. 
Míjíme strakonický hrad s vyhlídkovou věží Rumpál, v jehož areálu 
najdeme Muzeum středního Pootaví Strakonice i hradní safari, 
které potěší malé návštěvníky. Pokračujeme ulicí Pod Hradem, 
v níž následně odbočíme vpravo kolem zdi bývalé panské zahrady 
a běžíme po zalesněné stezce vedle železniční trati, kudy vede 
naučná stezka Podskalí. Dostaneme se na svah zvaný Kalvárie 
se Zellerinovou strání, kde v 19. století maloval malíř stejného 
jména a své básně zde skládal obrozenecký básník a místní rodák 
František Ladislav Čelakovský. Přes malý ostrov se dostaneme na 
levý břeh řeky Otavy a ocitneme se na Podskalí. Po cestě míjíme 
několik dětských hřišť. Následně se kolem pivovaru dostaneme 
k lávce, která nás přes řeku dovede zpět ke strakonickému hradu 
(možno areálem proběhnout). Odtud už pak pokračujeme již 
známou cestou do výchozího bodu naší trasy k zimnímu stadionu.

dlažba, asfalt, přírodní 
nezpevněná cestanízká

rodiny 
s dětmi

Do Strakonic veřejnou dopravou nebo autem (parkoviště 
u zimního stadionu Na Křemelce nebo u strakonického hradu).

Strakonice

5 km 60 min

odkaz na mapu

2
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Šumavskou 
krajinou
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1. Obec Kvilda
2. Hraběcí Huť
3. Prameny Vltavy
4. Černá Hora
5. Bučina
6. Replika železné opony
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Na prameny Vltavy

Doporučená běžecká trasa nás zavede srdcem národního parku 
Šumava k pramenům naší národní řeky Vltavy. Vydáváme se 
z Kvildy, nejvýše položené obce v České republice, po zpevněné 
cestě směrem „K pramenům Vltavy“ přes Hraběcí Huť, kde dříve 
stávala sklářská huť. Začátek cesty vede po naučné stezce Nelesní 
krajina, kde zhruba po 500 m uhýbáme doprava směrem na 
prameny Vltavy. Dále už běžíme jen podél Teplé Vltavy (Černého 
potoku) asi 5,2 km po cyklostezce 1041 až k pramenům. Na to, 
že jsme v cíli, nás upozorní umístěné informační tabule. Osvěžit 
se můžeme vodou z kamenné studánky, kde se sbíhají prameny 
Vltavy. Je zde i příjemné posezení k odpočinku. Nad našimi hlavami 
se tyčí Černá hora. Zpět do obce Kvilda se vydáme stejnou trasou.
Zdatnější běžci si trasu mohou o pár kilometrů prodloužit na 
Bučinu, bývalou nejvýše položenou šumavskou osadu z druhé pol. 
18. století, kde najdete repliku železné opony u hotelu Alpská 
vyhlídka. Od pramenů běžíme stále po modré a od rozcestníku 
„Na Strážní stezce“ se vydáme po červené, která nás dovede až na 
Bučinu. Odtud se vydáme zpět po cyklostezce 331 do obce Kvilda.

odkaz na mapu

1

zpevněná cestastřední

dospělí

Do Nové Pece veřejnou dopravou nebo autem 
(parkování možné pouze na vyhrazených obecních parkovištích).

Kvilda, Bučina

11,3 km
16,2 km

60 min
100 min
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1. Městské muzeum

Alpská architektura:
2. č.p. 41
3. č.p. 55
4. č.p. 71
5. č.p. 81

6. Volarské menhiry

7. Kostel svaté Kateřiny

8. Minipivovar hotelu Bobík

9. Židovský hřbitov
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Za Volarskými menhiry

Doporučená běžecká trasa tvoří okruh, jenž začíná i končí 
ve městě Volary. Vydáváme se od městského muzea, které 
sídlí v alpském domě č.p. 71 po ulici Česká směrem na sever 
k Volarským menhirům. Ukazatelem je nám nepřehlédnutelná hora 
Bobík s charakteristickou špičatou siluetou. Po cestě míjíme ještě 
několik domů, které jsou postaveny v duchu alpské architektury. 
Od menhirů můžeme dohlédnout na vzdálený židovský hřbitov, 
který je velkým památníkem pro téměř stovku žen, jež se 
staly oběťmi pochodu smrti z koncentračního tábora Günberg 
v Ravensbrücku. Od menhirů běžíme dál po zelené značce kolem 
Zelených dvorů na Meindlovou Pilu s panoramatickým výhledem 
na město Volary. Máme-li pořád dostatek sil, pokračujeme po 
červené k rozcestníku „Volary – U Statku“ a odtud dál po zelené 
směrem „Staré město“. Směřujeme ke kostelu sv. Kateřiny a pak už 
rodinný běh zakončíme na volarském náměstí.

zpevněná cestastřední

rodiny 
s dětmi

Do Volar veřejnou dopravou nebo autem 
(parkování na městském parkovišti před hotelem Bobík).

Volary (Městský hotel Bobík)

4 km 60 min

odkaz na mapu

2
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Po stopách 
velikánů 

1. republiky
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1. Planá nad Lužnicí
2. Soukeník
3. Benešova vila
4. Památník Edvarda Beneše
5. Sezimovo Ústí I
6. Portíkova vila
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Za velikány 1. republiky podél Lužnice

Doporučená běžecká trasa začíná v Plané nad Lužnicí, odkud 
nás zavede zeleným údolím řeky Lužnice až do Sezimova Ústí 
k vile Edvarda Beneše. Vyrazit můžeme přímo z náměstí nebo ze 
sportovního centra za řekou. Poběžíme po pravém břehu řeky po 
modré značce a po necelých 3 km dorazíme k obávanému jezu 
Soukeník, po modré pokračujeme dále do Sezimova Ústí, kde stojí 
Benešova vila a památník. Po modré značce areál vily oběhneme 
po chodníku. Za mostem přes Kozský potok opustíme modrou 
značku a dáme se doleva po cyklotrase 1206. Přeběhneme lávku 
přes Lužnici a pokračujeme rovně a po cca 100 m se kolem 
hřiště dáme vlevo po žluté značce zpět do Plané. Proběhnout 
se můžeme ještě kolem vily, kde trávil dovolenou T. G. Masaryk. 
V místech, kde žlutá uhýbá doleva k mostu, pokračujeme rovně 
ulicí Ve Vilách po zelené značce a po 100 m zahneme doprava po 
zelené k lesu. Zelené se stále držíme až na širokou lesní cestu, po 
níž se vydáme vlevo. Až narazíme na silnici, poběžíme doleva po 
cyklostezce a následně po chodníku kolem „Masarykovy“ vily ke 
sportovnímu centru.

odkaz na mapu

1

lesní cesta, 
zpevněná cesta, asfaltnízká

dospělí

Do Plané nad Lužnicí veřejnou dopravou nebo autem (parkoviště 
u nádraží nebo u sportovního centra v ulici Ústrašická).

Planá nad Lužnicí, Soukeník, Sezimovo Ústí

10,9 km 60 min
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1. Jordánský vodopád
2. Housův mlýn
3. Tismenické údolí
4. Bechyňská brána 

a hrad Kotnov
5. Holečkovy sady
6. Tábor – Staré město
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Po hradbách a pod hradbami starého Tábora

Trasa vede kouzelným údolím Tismenického potoka pod 
majestátními hradbami města Tábor, v druhé části přímo Starým 
městem. Trasa začíná u Jordánského vodopádu, kam se od 
parkovacího domu dostaneme po cyklostezce E. Cyklostezky se 
držíme i nadále a kolem dětského hřiště přiběhneme k Housovu 
mlýnu – středověkému skanzenu s fi lmovou zbrojnicí. Cyklostezka 
mlýn obchází zleva a vede nás zrenovovaným Tismenickým údolím 
s herními prvky až ke Ctiborovu mlýnu. Zde opustíme cyklostezku 
a pokračujeme rovně po asfaltové cestě stoupáním do vilové 
čtvrti a následně ulicí Novákova. Na jejím konci se dáme vlevo 
ulicí Vítkova a hned na další křižovatce vlevo ulicí Příběnická. Zde 
přejdeme hlavní silnici a přímo skrz Bechyňskou bránu vběhneme 
do Starého města. Po 100 m mineme odbočku po schodech dolů 
a uhneme hned další ulicí Růžová doleva. Na konci ulice poběžíme 
vlevo. Cesta nás zavede do Holečkových sadů s dětským hřištěm. 
Stezka dál vede podél hradeb a po 700 m ústí na Tržní náměstí. 
Dáme se vlevo klesáním po trase NS „Táborský zdravotně naučný 
okruh“ až k Jordánskému vodopádu.

odkaz na mapu

2

zpevněná cesta, 
lesní cesta, dlažbastřední

rodiny 
s dětmi

Do Tábora veřejnou dopravou nebo autem 
(parkovací dům u Jordánu).

Housův mlýn, Staré město Tábor

3 km 30 min
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Krajinou 
třeboňských 

rybníků
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1. Město Třeboň

2. Rybník Svět

3. Lázně Aurora

4. Spolský mlýn

5. Pláž Ostende

6. Kostel sv. Jiljí

7. Schwarzenberská hrobka Domanín

8. Šustův pomník
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Cesta kolem Světa

Doporučená běžecká trasa kopíruje trasu naučné stezky „Cesta 
kolem Světa“, kterou tvoří 12 km dlouhý uzavřený okruh kolem 
rybníka Svět na jihozápadním okraji historického města Třeboně. 
Běžecká trasa začíná i končí, stejně jako naučná stezka, v parku 
u lázní Aurora. Na stezce najdeme celkem 16 informačních tabulí 
se základními informacemi o vývoji Třeboňska. Postupně se na 
jednotlivých zastávkách můžeme dozvědět o historii zdejšího 
lázeňství a rašelinišť, rostlinných společenstvech, výstavbě 
rybníků a chovu ryb, loukách, mlýně a historii místního osídlení 
a architektuře vůbec.

odkaz na mapu

1

zpevněná i nezpevněná 
cesta, luční pěšinystřední

dospělí

Do Třeboně veřejnou dopravou nebo autem 
(parkoviště hotelu Regent nebo Svět, příp. u lázní Aurora).

Třeboň (hotel Svět, kiosek U Hrobky)

12 km 120 min
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1. Historické centrum Třeboně 
s městskými hradbami

2. Krčínův dub
3. Seníky na Mokrých lukách
4. Dům přírody Třeboňska
5. Třeboň v marcipánu
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Stezka zdraví Třeboň – Hrádeček 

Doporučená běžecká trasa vede po naučné třeboňské Stezce 
zdraví Třeboň – Hrádeček. Trasa je situována do těsné blízkosti 
historického centra Třeboně a vede krásnou krajinou, typickou pro 
Třeboňsko. Výchozí bod trasy se nachází v sousedství Masarykova 
náměstí, u parkoviště hned za Hradeckou bránou, kde rovněž 
končí. Nenáročná běžecká okružní trasa, která v celé své délce 
vede rovinatým terénem, je vhodná zejména pro rodiny s dětmi, 
na které v průběhu trasy u každého zastavení čekají prolézačky.

odkaz na mapu

2

převážně zpevněná cestanízká

rodiny 
s dětmi

Do Třeboně veřejnou dopravou nebo autem (parkoviště 
za Hradeckou bránou v těsné blízkosti centra města).

Třeboň (bistro U Kapra)

3,8 km 40 min
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