Švejkova jihočeská anabáze
7 dní putování po stopách dobrého vojáka Švejka
z Tábora až do Českých Budějovic
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„Starověký válečník Xenofon prošel celou Malou Asii a byl
bůhvíkde bez mapy. Staří Gótové dělali své výpravy také bez
topografické znalosti. Mašírovat pořád kupředu, tomu se říká
anabáze. Prodírat se neznámými krajinami.“ Právě těmito
slovy začíná Jaroslav Hašek Švejkovu budějovickou anabázi.
No jo, mašírovat pořád kupředu. Ale dostat se pak nazpátek,
to už bývá leckdy horší! Podíváte-li se na mapku Švejkova
putování, tak si možná řeknete, jak si ten holomek trasu
z Tábora do Českých Budějovic pěkně natáhl, aby se dostal
k regimentu co možná nejpozději. Ale při podrobnějším
pohledu zjistíte, že Švejk obešel jižní Čechy v jakémsi kruhu,
čímž si vlastně z celé slavné anabáze (složitá cesta spojená
s bojem a překonáváním překážek, nástrah a obtíží) vystřelil.

|4

Proč se také hnát a drát neustále kupředu? Přemýšlet a jednat s klidnou hlavou, to je v životě důležité ...
Hašek se s celým krajem podrobně seznámil v roce 1896,
kdy sem po smrti svého otce přijel strávit prázdniny. Příhody
zdejších obyvatel a samotné Jihočesko se mu do paměti
vryly natolik, že po více než dvaceti letech, v roce 1921, kdy
Osudy dobrého vojáka za světové války psal, neměl žádné
problémy s vybavováním si i těch nejmenších detailů kraje.
Názvy a popisy skutečných vesnic odpovídají těm románovým, výjimku tvoří jen Haškův Malčín, Sedlec a Štěkno
(Malčice, Sedlice a Štěkeň), autor zřejmě převzal lidové
názvy obcí.
Zmapovali jsme pro vás anabázi z dnešního pohledu tak,
abyste měli k ruce vlastně Švejkova průvodce. Jihočeská
anabáze se při troše dobré vůle může stát vodítkem pro
příjemnou týdenní dovolenou, na kole, pěšky i vozem.
Snažili jsme se vybrat to nejlepší, co Švejkovy zastávky nabízejí a co byste měli jako následovníci slavného vojáka určitě
vidět a zažít. Pokud jsme se z trasy někdy malinko vychýlili,
tak jen proto, abychom vám výlety ještě více zpestřili. Vstřícní obyvatelé vesnic a městeček vám rádi a ochotně ukáží,
kudy si to Švejk tenkrát mašíroval. Chtěli bychom, abyste
se u nás, v jižních Čechách, cítili stejně skvěle jako Švejk:
„Mně se všude v Čechách líbí, na svej cestě našel jsem všude
velice dobrý lidi.“ Abyste viděli něco z architektury a kultury,
nadýchali se svěžího lesního vzduchu, pobavili se a popili
v místních hospůdkách, prostě zažili náš kraj takový, jaký je.
Takže pamatujete: „Stále kupředu,“ řekl si dobrý voják Švejk,
„povinnost volá. Do Budějovic se dostat musím.“
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Tábor (1. den pobytu)
Dovolenou s Josefem Švejkem začínáme na nádraží. Zde Švejk po neshodě vystupuje z vlaku,
stejně jako vy...

www.visittabor.eu
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„Na nádraží v Táboře tráví
Švejk příjemné chvíle s mužem, který za něj zaplatil
pokutu a pohostil ho pivem.
Švejkova cesta tu začíná.
K Táboru má ale vztah
i Baloun: „To se nedatuje vod
týhle vojny,“ zabědoval Baloun, „to už je stará nemoc,
tahle moje žravost. Kvůli ní
chodila žena s dětma na pouť
do Klokot.“
„To znám,“ poznamenal Švejk, „to je u Tábora a mají tam bohatou panenku Marii s falešnejma briliantama, a chtěl ji vokrást jeden kostelník
vodněkud ze Slovenska. Moc nábožnej člověk. Tak tam přijel a myslel
si, že se mu to snad lepší povede, když bude napřed vočištěnej ze
všech starejch hříchů, a vyzpovídal se taky z toho, že chce zejtra
vokrást panenku Marii. Neřek ani švec, a než se pomodlil těch tři sta
otčenášů, který mu pan páter dal, aby mu zatím neutek, už ho vyváděli
kostelníci přímo na četnickou stanici.“

Co navštívit v Táboře:
Husitské muzeum a středověké podzemí – vypráví
historii husitské revoluce nejen tradiční formou, ale i interaktivní expozicí doplněnou komiksy. Kromě muzea lze navštívit
i středověké podzemní chodby, které propojují sklepy pod
celým Žižkovým náměstím a gotický sál se sochou Jana
Žižky a nejstarším vyobrazením Jana Husa.

www.husitskemuzeum.cz
Hrad Kotnov – zbytky středověkého hradu s vyhlídkovou věží.
Muzeum čokolády a marcipánu – expozice čokoládových a marcipánových figurek včetně hokejisty Jaromíra
Jágra, města Tábor, pohádkových postav. Čokoládu můžete
i ochutnat ve všech jejích formách a chutích.

www.cokomuzeum.cz
Poutní areál Klokoty – barokní perla stojí na konci prastaré
lipové aleje nad řekou Lužnicí. Poutní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, obklopený záhony růží, je vyhledávaným místem k rozjímání a odpočinku. U nedaleké kaple U Dobré vody
se podle pověsti Panna Maria zjevila. www.klokoty.cz

Křižíkova trať Tábor Bechyně – nejstarší elektrifikovaná
železnice v Rakousku-Uhersku vozila na elektřinu cestující
mezi Táborem a Bechyní už v době Švejkově.

Housův mlýn a filmová zbrojnice – středověký skanzen
pod táborskými hradbami ukrývá filmovou zbrojnici, kde si
každý může vyzkoušet zbraně i brnění ze slavných hollywoodských filmů. Do ruky dostanete i pušku, jakou nosil Švejk
za světové války, a prohlédnete si helmu a cvikr důstojníka CK,
který jí prý zapomněl v místní krčmě. www.housuvmlyn.cz

Tipy, kde se najíst a napít:
Restaurace Goldie v Hotelu Nautilus – nejlepší restaurace v jižních Čechách dle Maurerova žebříčku Grand
restaurant. www.hotelnautilus.cz/cs/restaurace
Výčep – originální pivnice na Žižkově náměstí, kde dostanete regionální piva, ale i něco na zub od lokálních
farmářů. www.vyceptabor.cz

Kontakt:
Infocentrum Město Tábor
Žižkovo Náměstí 2, Tábor
Tel.: +420 381 486 230
infocentrum@mutabor.cz
www.visittabor.eu
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Milevsko (2. den pobytu)
Do Milevska se z Tábora dostanete snadno lokální dráhou (Tábor – Ražice). Funguje od roku
1889 a je označena číslem 201. Po trati jezdí
nový motoráček a nádraží mají ještě výpravčí
a svou jedinečnou poetiku.
Nebo si na nádraží ČD půjčte kolo a pokračujete
na trase z Tábora po cyklo 11 do Hejlova, odtud
po cyklo 1175 do Nadějkova a po cyklo 1059
do Milevska (36 km).

www.milevskem.cz
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„Stejně vedou také
všechny cesty do Českých Budějovic. O tom
byl plnou měrou přesvědčen dobrý voják
Švejk, když místo budějovického kraje uviděl
vesnice milevského.
Šel nepřetržitě dál, neboť žádnému dobrému
vojákovi nemůže vadit
takové Milevsko, aby
přece jednou nedošel
do Českých Budějovic.“

Co navštívit v Milevsku:

Tipy, kde se najíst a napít:

Klášter Milevsko – nejstarší jihočeský klášter patří k nejhod-

U Broučka – příjemná restaurace na horním konci
náměstí E. Beneše s poctivou kuchyní a oroseným
pivem. www.restauraceubroucka.cz

notnějším románským památkám v Čechách. Navštívit lze
dva prohlídkové okruhy. Uvidíte baziliku Navštívení Panny
Marie a kostel sv. Jiljí, latinskou školu i děkanství. V areálu
kláštera se nachází také Milevské muzeum, které mapuje
historii i současnost regionu.

Hospůdka U Kohouta – klasická hospůdka s dobře vychlazeným pivem. www.hospudkaukohouta.cz

www.klastermilevsko.cz
Muzeum milevských maškar – první a jediné muzeum
maškar v ČR. Expozice ukazuje masky až z časů první republiky, dobové fotografie, tiskoviny, a dokonce i filmy. S maskami se můžete vyfotit a dětem v muzeu nabízí interaktivní část
výroby masek. Muzeum je oslavou tradičních maškarních
průvodů, které každoročně řídí postava dobrého vojáka Švejka. www.muzeummilevskychmaskar.cz

Kontakt:
Informační centrum Milevsko
nám. E. Beneše 485/6, Milevsko
Tel.: +420 383 809 101
info@milevskem.cz
www.milevskem.cz
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Květov (2. den pobytu)

„A tak Švejk se objevil na západ od Milevska v Květově,
když již vystřídal všechny
vojenské písně, které znal
o mašírování vojáků, takže
byl nucen začít znova před
Květovem s písní: Když jsme
mašírovali, všechny holky
plakaly…“

Pokud jste cestovali z Tábora vlakem, tak
v Milevsku si kola už určitě půjčte a jeďte
po cyklotrase 1152 a pak 31 směrem do Květova
(9 km).

Co navštívit v Květově:
V obci jsou k vidění památkově chráněné roubené
i zděné usedlosti jihočeské lidové architektury –
tzv. jihočeského selského baroka. Jedná se o usedlost čp. 2,
3 a 4. Všechny byly vystavěny zednickým mistrem z nedaleké Kučeře po velkém požáru, který obec zachvátil v roce
1904. Tyto tři malebné statky ve stylu jihočeského baroka se
nachází na návsi a jsou považovány za dominantu obce.

www.milevskem.cz
Ve svahu při příjezdu od Milevska se nachází opuštěný sklípek – ve kterém si Josef Švejk měl odpočinout. Také

www.toulava.cz
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v Květově dostal „brambůrku“, tedy bramboračku na zahřátí
od hodné babičky. Pokud máte hlad, musíte šlápnout do pedálů a dojet na Zvíkov (7 km).

www.toulava.cz, www.piseckem.cz

Vráž (2. den pobytu, nocleh)

„Přes tu naši vesnici Vráž
nemůžou jít, tam jsou četníci
jako vostříži. Dají se z lesejčka
na Malčín. Vodtamtuď se
vyhnou, vojáčku, Čížovej.
Tam jsou četníci rasi a chytají
dezertéry.“

Z Květova do Vráže vás čeká dvacetikilometrový
přejezd krásnou krajinou (přes Kučer, Varvažov,
Ostrovec), trasa 31, EV7, Otavská a Vltavská cyklostezka. Nocleh ve Vráži bude odměnou.

Co navštívit ve Vráži:
Lázeňský hotel Vráž – s rozsáhlou zahradou a bylinkovou
zahrádkou. V obci, konkrétně v bývalém letním sídle rodu
Lobkowiczů, se totiž nacházejí lázně. Fungují od roku 1936
a založeny byly jedním z nejvýznamnějších českých chirurgů,
profesorem Vítkem. Nebudete-li chtít čerpat léčebnou
proceduru, nevadí, projděte se po značených stezkách
hlubokými vrážskými lesy třeba na Čertovu horu. Zdejší klima
bylo dříve nazýváno vzdušnými lázněmi a to platí dodnes.
V lázních lze nocovat. www.lazne-vraz.cz

Jezírka lásky – v kopci nad lázeňským areálem se natáčela

Tipy, kde se najíst a napít:
Lázeňská restaurace – s terasou a výhledem na kašnu a zámecký park. Vaří se zde z lokálních surovin
a vlastních bylinek. www.lazne-vraz.cz
Fešácká hospoda Borečnice – nabídka studené kuchyně a echtovního piva. www.fesackahospoda.cz

v šedesátých letech Rusalka. Je to snové místo s nádechem
tajemna.

Jelení obora v Dědovicích – necelé 4 kilometry od Nové
Vráže leží hájovna Doupata a kolem ní se rozkládá obora,
ve které se chovají jeleni. Budete-li mít štěstí, přijdou si pro
pamlsek přímo k Vám. K oboře se dostanete úzkou asfaltkou
z Vráže směr Dědovice, dále sledujte odbočku k hájovně,
vede tam také Otavská cyklostezka a žlutá turistická značka.
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Čížová (3. den pobytu)
Z Vráže do Čížové je to jen kousek lesem (6 km)
po trase 1158.

www.infocizova.cz
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„Stále kupředu,“ řekl si
dobrý voják Švejk, „povinnost volá. Do Budějovic se
dostat musím.“

Co navštívit v Čížové:
Vyhlídku + barokní špitál Čížová – nad vesnicí se dme
kopec, na kterém se nachází špitál, kaplička a malebný hřbitov. Je odsud krásný výhled na město Písek a také na Písecké
hory.

Pivovar Čížová – v místním barokním zámečku, přesněji
ve sklepení, by měl v roce 2018 být otevřen pivovar. Již byla
uvařena zkušební dávka čížovské dvanáctky. Kroužkouvala
dle znalců výborně, takže hledejte pivovar!
Záchrannou stanici Živočichů Makov – u rybníka Makov máte
jedinečnou možnost vidět, jak vypadá třeba takový krkavec,
káně či puštík. Můžete nakrmit žebrající vydry a nenásilně poznat jihočeskou faunu a flóru. Zvířata jsou zde velmi
přátelská! Pod vzrostlým dubem u malebného rybníka se
na velkém ohništi dají opékat i buřty,

www.makov.cz

Tipy, kde se najíst a napít:
Pekárna Zlivice – řemeslná pekárna, ve které se peče
ve staré parní peci poctivý kvasový chléb! Stejně tak
dobré jsou další speciality, jako je litina nebo hnětýnky. Krámek nabízí i běžné a sladké pečivo.
www.pekarnazlivice.cz
Hostinec U Štálichů – tradiční a v kladném slova smyslu
česká dobrá hospoda.
www.infocizova.cz/stravovani-cizova

Kontakt:
Infocentrum obce Čížová
Čížová 75
Tel.: +420 606 774 077
infocentrum@cizova.cz
www.infocizova.cz
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Malčice (ve Švejkovi Malčín, 3. den pobytu)
Do Malčic z Čížové vede cyklostezka 1151 a trasa
měří necelých 7 km.

„Z Malčína šel s ním starý
harmonikář, kterého našel
tam Švejk v hospodě, když si
kupoval kořalku na tu dlouhou míli k Radomyšli.“

Co navštívit v Malčicích:
V Malčicích zrovna na turistické cíle moc nenarazíte
– užijete si především malebnou krajinu a ticho polních cest.

www.piseckem.cz
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Cenné je například sousoší Nejsvětější trojice na kraji vsi, výklenková kaple nebo také žulový smírčí kříž, který se nachází
západním směrem, zhruba půl kilometru, na polní cestě
směrem k Bořicům. Pověst ke kříží je již zapomenuta, ale
obecně se stavěly jako vykoupení se z hříchu nebo i těžkého
zločinu. Proto se zde pokorně skloňte, ať máte při dalším
putování štěstí. Kdo se pořádně nenajedl v Čížové, má smůlu.
Švejk taky všude nejedl. www.predotice.cz

Sedlice (ve Švejkovi Sedlec, 3. den pobytu)

„V ovčíně našel Švejk příjemného dědečka, který pamatoval, jak zas jeho dědeček
vypravoval o francouzských
vojnách. Tak vidíte, hoši,
vykládal, když seděli kolem
pece, na které se vařily brambory na loupačku, tenkrát
můj dědeček dezertýroval
také.“

Do Sedlice vás čeká krajinně zajímavý přejezd
o délce necelých 10 km po trase 1160 a 1062.

Co navštívit v Sedlici:
Vyhlídkové místo Mužetický vrch – výhled do krajiny
Blatenska (ještě na trase při cestě z Malčic).

www.obecsedlice.cz
Krámek se Sedlickou krajkou – více jak 450 let staré krajkářské řemeslo je se Sedlicí neoddělitelně spojeno. Krámek
na náměstí (dobře dohledatelný) mapuje tuto historii, ba co
více stále nabízí krásnou ruční práci. Krásný suvenýr, který ze
Švejkova putování prostě musíte mít.

www.krajky-sedlice.cz

Tipy, kde se najíst a napít:
Hotel Na Velké hospodě – sgrafitový dům s českou
kuchyní a možností přespání přímo v centru Sedlice.
www.hotelnavelkehospode.cz

Farní kostel sv. Jakuba Většího – z roku 1752 postavený
Antonínem Jermářem na místě staršího gotického kostela ze
14. století a také barokní kaplička se studánkou.

Kemp Milavy – kousek od Sedlice se nachází rekreační
areál u krásného jihočeského rybníka. Švejk nocoval
kdesi v ovčíně, jehož polohu už moc dobře nelze určit, ale kemp je důstojná alternativa. www.milavy.cz
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Radomyšl (4. den pobytu)
Do Radomyšle se dostanete po trase 1062.
Od cíle vás dělí jen 8 km.

www.radomysl.net

| 16

„…Jdou raději na Radomyšl,
ale hledějí tam přijít k večeru,
to jsou všichni četníci
v hospodě. Tam najdou
v Dolejší ulici za Floriánkem
takovej domek, dole natřenej,
a ptají se tam na pantátu
Melichárka. V Radomyšli Švejk
našel k večeru na Dolejší
ulici za Floriánkem pantátu
Melichárka. Když vyřídil
mu pozdrav od jeho sestry
z Vráže, nijak to na pantátu
neúčinkovalo.“

Co navštívit v Radomyšli:
Unikátní křížová cesta – vede z Radomyšle ke kostelíku
za vsí a má několik zastavení, na kterých jsou vystavěny
kapličky s malovaným výjevem z bible. Toto místo má své
jedinečné kouzlo nejen v čase jarních svátků.

Původní došková chaloupka pantáty Melichárka – v ní
Švejk přenocoval. Najít chaloupku je úkol náročný, méně trpěliví zamíří spíše k rybníku Vražda, který skrývá v tiché vodě
děsivou historii.
V obci najdete velké množství církevních památek – i proto
vás možná nepřekvapí, že v Radomyšli byl pohřben tajemný vampýr a na židovském hřbitově Osek odpočívá předek
spisovatele Franze Kafky.

Tipy, kde se najíst a napít:
Hospoda Na Křenovce – v centru obce s tradiční kuchyní.  +420 383 392 251

Kontakt:
Infocentrum Radomyšl
Kostelní 69, Radomyšl
Tel.: +420 383 392 574
obecradomysl@iol.cz
www.radomysl.net
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Štěkeň (ve Švejkovi Štěkno, 4. den pobytu)
14 kilometrů to máte do Štěkně, pojedete
po trase 1062 a 1067.
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„Švejk šel lesy a u Štěkna
setkal se s vandrákem, starým
chlapíkem, který ho jako
starého kamaráda pohostil
douškem kořalky.“

Co navštívit ve Štěkni:
Zámek Štěkeň – je majetkem řádu Congregatio Jesu,
kterému byl vrácen po konfiskaci na konci 40. let minulého
století. Poté zde byl zřízen domov důchodců, který zámek
opustil během roku 2001. Od té doby se zámek zvelebuje.
Je zde možná prohlídka s řádovou sestrou. Součástí trasy je
památný pokoj Karla Klostermanna, šumavského spisovatele,
který zde strávil posledních pár let života a roku 1923 zde
zemřel. Na zámku jde také přespat za drobnou úplatu.

www.congregatio-jesu.tode.cz
Památné 300 let staré duby plazivé – sedával pod nimi
už i císař František Josef I. při svém pobytu na zámku. Z rozlehlého parku můžete pokračovat směrem k řece Otavě, kde
u jezu často rybařil také Karel Klostermann. Nad jezem se dá
koupat a pod ním se zase občerstvit ve vodáckém kempu.

Schwarzenberský ovčín – zde Švejk v románu pobývá
docela dlouho a u pastýře (dědečka) se mu moc líbí, i proto,
že je zde teplo, jí se brambory a pije ovčí zákys. Ani vědec
a haškolog Radko Pytlík netuší přesnou lokaci, zkusíte to vy?

Tipy, kde se najíst a napít:
Restaurace Otava – pokud máte chuť na poctivé teplé
jídlo a studený nápoj, je to jasná volba.
www.stekenskyjez.cz/hospody
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Putim (4. - lze i 5. a 6. den pobytu)
Do Putimi vás čeká v pedálech 10 kilometrů
po trase 1067, Otavské cyklostezce a stezce
Okolo Písku na kole.

www.putim.cz
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„Švejk šel opět hnedle celou
noc, až někde u Putimě našel
v poli stoh. Odhrabal si slámu
a slyšel zcela blízko sebe
hlas: „Vod kterýho regimentu? Kam se neseš?“
A na jiném místě knihy: Posledně jsem vám říkal, pane
Matějko, ozval se rytmistr, „že
největší blbec, kterého jsem
poznal, je četnický strážmistr
z Protivína, ale podle tohoto
berichtu přetrumfnul ho
strážmistr z Putimi.“

Co navštívit v Putimi:
Kostel sv. Vavřince – ze 13. století se hřbitovem, na kterém se dodnes nachází zachovalá kostnice. Na hřbitově je
i náhrobek románové postavy J. Š. Baara - Jana Cimbury.
Pokud projdete celou vesnicí, narazíte na statek, v němž
skutečný hrdina bydlel a hospodařil. Odsud je to jen kousek
k rozlehlému Podkostelnímu rybníku, vyhlášenému svými
říjnovými výlovy, při kterých si můžete rybu nejen koupit, ale
i si pochutnat na uzeném či pečeném kapříkovi.

www.putim.cz
Četnickou stanici – místo Švejkova zatčení a vyslýchání.
Dům poznáte snadno, je opatřen stylovými tabulkami z doby
c. k. monarchie. Ve stavení se natáčel i slavný film Dobrý
voják Švejk.

Švejkovu bronzovou sochu – upomíná na fakt, že dobrý
voják zde byl a bude. Vedle sochy je splav, malebná kavárna
a také most, který v létě zdobí muškáty.
Tak, dorazili jste do Putimi a máme pro vás návrh. Ubytujte se
zde, odpočiňte si a cesty na další Švejkova místa podnikejte jako
výlety.

Tipy, kde se najíst a napít:
Penzion Putim – pokračuje v tradici rakousko-uherské
i prvorepublikové kuchyně. V zimě zde chutná a voní
zabijačka, v létě borůvky a koláče.
www.penzionputim.cz
Hospoda U Cimbury – Obecní hospodu U Cimbury
najdete na návsi a vždycky se v ní najde něco dobrého
na zub i svlažení hrdla.
www.putim.cz/obec/hospoda-u-cimbury
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Strakonice (5. den pobytu)
Pokud budete výlety z Putimi podnikat na kole,
tak do Strakonic po trase 1043, 1045 (20 km).
Lze využít i vlakové spojení, www.idos.cz.

www.strakonice.eu
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„Tam u Strakonic jsou ještě
takoví moc blbí a poctiví lidi,
že Ti nechají ještě leckde přes
noc votevříno a ve dne vůbec
nezamykají. Jdou někam teď
v zimě k sousedovi si popovídat, a ty máš civil hned.“

Co navštívit ve Strakonicích:
Středověký hrad s Muzeem středního Pootaví – původním vlastníkem byl rod Bavorů, který na počátku 15. století sídlo převedl řádu johanitů. Strakoničtí jsou zvláště hrdí
na kapitulní síň s románským oknem ve tvaru kruhu a hlavně
na věž Rumpál. Muzeum bude v letech 2018 a 2019 z gruntu
opraveno. www.muzeum-st.cz

Hradní safari – přímo v hradním příkopě najdete kozí rodinu, oslíka, poníka a roztomilou drůbež. www.safari.strakonice.eu
Podnikovou prodejnu Tonak – v Heydukově ulici prodává
slavné české pokrývky hlav – fezy (tradiční strakonické), zmijovky, rádiovky a další hezké české vlněné čepice.

www.tonak.cz
Strakonický letní plavecký areál – koupat se můžete jak
v nově opravených bazénech, tak v řece. Rozsáhlá odpočinková zóna se stromovím slibuje dobrou relaxaci. Kdo miluje
přírodní koupání, může se vydat výše proti proudu řeky
Otavy na Podskalí. www.strakonice.eu

Dudák – měšťanský pivovar provozuje exkurze v pracovních dnech po 14. hodině pro skupinu o počtu 6 a více
osob. Včetně ochutnávky piva Sklepák! Rezervace na čísle
727 852 335 je nutná. www.pivovar-strakonice.cz

Tipy, kde se najíst a napít:
Restaurace Hradní sklípek – nachází se přímo na centrálním nádvoří hradu. Čepuje se zde Dudák, který se vaří
přímo za řekou.  +420 602 227 300
Restaurace Švanda dudák – jen kousek od vlakového
nádraží s výbornou kuchyní.
www.svandadudak.cz

Kontakt:
Městské informační centrum Strakonice
Zámek 1, Strakonice
+420 380 422 744
infocentrum@meks-st.cz
www.strakonice.eu
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Volyně (5. den pobytu)
Na kole po trase 1062 a 1068, podél železniční
tratě a řeky Volyňka 13,5 km.
Lze využít opět kvalitní vlakové spojení,
www.idos.cz.

www.kultura-volyne.cz
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„…Máš bejt přitom, když se
sejdou sousedi ve Skočicích.
Každej tam má někoho, a to
bys viděl, jak ti mluvějí. Po tejhle válce že prej bude svoboda, nebude ani panskejch
dvorů, ani císařů a knížecí
statky že se vodeberou.“

Co navštívit ve Volyni:
Místní tvrz z konce 13. století a místní muzeum,
které v ní sídlí – je otevřeno celoročně a nabízí expozice
od nejstarších dob až po dnešní časy. Pozornost ale věnujte
místnímu malíři Aloisi Boháčovi. Jeho postavičky připomínají
výjevy z Pána prstenů, nebo že by to byly mýtické postavy
šumavské? www.kultura-volyne.cz

V rozsáhlém funkcionalistickém komplexu z počátku
30. let sídlí odjakživa dřevařská průmyslovka. Unikátní interiér
školy je zachován v celé své kráse a už téměř století zde
studují tesařští i truhlářští mistři. www.sps.volyne.cz

Unikátní plovárna – ze 40. let vybudovaná podle návrhu
architekta Václava Kolátora nadchne poetickým duchem dob
minulých. Dřevěné převlékárny, unikátní sprchový systém,
pruhované deštníky, rozsáhlá odpočinková plocha a skokanský můstek vás zdrží tak, že možná zbytek krás Volyně ani
nenavštívíte. Pokud se nebudete koupat, tak se neplatí.

www.volyne.eu
Gotickou kapli z roku 1858 – na kopci a hlouběji v lese
kapličky sv. Šebestiána a sv. Vojtěcha. Poutní místo je vidět
z daleka a „víra tvá“ vás dovede k cíli i přes šumavské nástrahy.

Tipy, kde se najíst a napít:
Bufet Volyňka – otevřen už od 6:30 ráno do 14:00 a vaří
se zde poctivě a dobře. www.volynka.cz

Kontakt:
Infocentrum Volyně
přízemí staré radnice, nám. Svobody 41, Volyně
+420 778 888 761
infocentrum@kultura-volyne.cz
www.kultura-volyne.cz
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Dub (5. den pobytu)
Na kole z Volyně je to zhruba 15 km, trasy 1071,
1112, 121, 1247 a 1075. Zpět do Putimi lze využít
přestupové vlakové spojení z Bavorova.
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„Jde prej do Budějovic
k svýmu regimentu. Z Tábora.
A to jde, rošťák, napřed
do Horažďovic, pak teprve
na Písek. Dyť von dělá cestu
kolem světa,“

Co navštívit v Dubu:
Z původní tvrze, se kterou byl spojován Michálek z Dubu
(1390), se postupem staletí stal novogotický zámek. Posledním majitelem před znárodněním byla rodina Broumovských.
Za totalitní éry zde sídlil internát pro střední odborné učiliště
ve Volyni a dnes je zámek rehabilitován a je mu vracena jeho
krása i zámecký punc. Zámkem vás provede sám majitel,
který vám ukáže, jak se pod jeho vlastníma rukama mění totalitní ubytovna na původní novogotiku, a sami se přesvědčíte, že to zrovna není procházka růžovým sadem. Pokud máte
dost pracovní vervy a budete mít s sebou montérky, můžete
přiložit i ruku k dílu. www.dubuprachatic.cz

Hrad Helfenburk – je od Dubu co by kamenem dohodil.
Romantická zřícenina gotického hradu, který v první polovině 14. století založil rod Rožmberků, patří se svou rozlohou
mezi největší v České republice. Nemáme doklad, že by Švejk
hrad navštívil, ale při své cestě jej musel vidět, neboť je zdáli
nepřehlédnutelný. Pro opravdové romantiky navíc správa
hradu umožňuje jedno přenocování pod vlastním přístřeškem na nádvoří hradu. A to je opravdová výzva!

www.helfenburk.estranky.cz

Tipy, kde se najíst a napít:
Pokud nedostanete něco dobrého na zámku, najíte se
v Putimi.
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Vodňany (6. den pobytu)
Z Putimi do Vodňan je to na kole necelých 18 km
po trasách 1043, 1147, 1074, 1259,1075.
Lze využít kombinaci vlakové a autobusové dopravy dostupné z www.idos.cz

www.infocentrumvodnany.cz
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„…kalhoty a kabát prodáme
židovi Herrmanovi ve Vodňanech. Ten kupuje všechno
erární a zas to prodává
po vesnicích.“

Co navštívit ve Vodňanech:
Vodňany – chlubí se pětisetletou tradicí rybníkářství a nachází se
zde i Fakulta rybářství a ochrany vod při Jihočeské univerzitě.
S rybníkářskou tradicí, ale i s vodními mlýny či plavením dřeva
vás seznámí místním muzeum. www.muzeumvodnany.cz
Můžete si koupit pstruha každý čtvrtek a pátek od 12:00
do 14:00 v Experimentálním a rybochovném pracovišti a pokusnictví (adresa Rechle 1336, Vodňany II). www.frov.jcu.cz
Rybníkářství a vodohospodářství – má ve Vodňanech velkou
tradici. Přesvědčit se o ní můžete například v Mosteckém
mlýně, rezervace na čísle 607 939 551 nebo se ptejte v infocentru na náměstí.
Vodňanské Benátky, které lemují bývalý hradby a kde se nachází most sv. Jána a v létě i poetické posezení.

Tipy, kde se najíst a napít:
Restaurace Zlatý Soudek – přímo na centrálním náměstí
se vaří z jihočeských ryb. Ve Vodňanech prostě ryba být
musí. www.zlatysoudek.cz

Kontakt:
Informační centrum Vodňany
náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
tel: 383 384 934
info@vodnany.net
www.infocentrumvodnany.cz
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Protivín (6. den pobytu)
Z Vodňan do Protivína je to jen 8 km po trase
1075. Nekomplikované a časté autobusové spojení nebo vlakem s jedním přestupem.
www.idos.cz

www.muprotivin.cz
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„Posledně jsem vám
říkal, pane Matějko, ozval se
rytmistr, „že největší blbec,
kterého jsem poznal, je
četnický strážmistr z Protivína, ale podle tohoto berichtu
přetrumfnul ho strážmistr
z Putimi.“

Co navštívit v Protivíně:
Když do Protivína, tak na krokodýly! – to není švejkovina,
ale velké turistické lákadlo. Celoročně můžete navštívit krokodýlí zoo, která sídlí v hospodářské budově kousek od náměstí. Chov krokodýlů je světovým unikátem a máte možnost
zde spatřit jak živé plazy, tak jejich kostry. Zajímavý a poučný
výklad vás přenese do krajů, kde krokodýli volně žijí. Zoo má
několik světových prvenství. www.krokodylizoo.cz

Infocentrum – na hlavním náměstí (barokní budova). Můžete
zde zhlédnout Zoologické muzeum s kostrami a dermoplasty velkých zvířat (převážně nosorožců), dále expozici díla
světově uznávaného výtvarníka a básníka Jiřího Koláře (protivínského rodáka) a stálou výstavu modelů hradů a zámků ze
špejlí. www.vyletdoprotivina.cz

Pivovar Platan – osvědčené regionální pivo. K Platanu vás
dovede prastará platanová alej. V krámku před pivovarem
můžete degustovat a nakoupit upomínkové předměty.
www.pivovar-protivin.cz

Památník města Protivína – mezi léty 2000 až 2008 se
muzeum rozrostlo o specializovanou expozici Exotická
příroda - s důrazem na její pestrost a různorodost. Ve ztemnělém prostředí pralesa představí expozice „Exotický svět
hmyzu“ motýly, sarančata, pavouky a mnoho dalších druhů.
www.prachenskemuzeum.cz

Naučná stezka „Zelendárky“ – jedná se o několikakilometrovou naučnou stezku s množstvím historických,
přírodovědných i technických zajímavostí. Dozvíte se třeba
i o starých cestách a loupežnících, a odmyslíte-li si elektrické
vedení, ocitnete se na konci 16. století, kdy se na zdejších
samotách začali usazovat lidé a Jiřík Zelendar tu zakládal
soustavu rybníků.

Tipy, kde se najíst a napít:
Restaurace U Roubené studny – v létě sem jezdí lidé ze
širokého kraje a garantujeme vám, že si pochutnáte.
www.uroubenestudny.cz
Restaurace Orange Route Protivín – přímo na hlavním
tahu, netradiční, světové, Švejk by to prubnul.
www.orangeroute.cz

Kontakt:
Turistické informační centrum Protivín
Masarykovo náměstí 37, Protivín
Tel.: +420 382 203 354
infocentrum@muprotivin.cz
www.muprotivin.cz
31 |

Písek (7. den pobytu)
Z Putimi do Písku je snadné vlakové spojení
(1 zastávka) vlakem. Můžete jít i pěšky podél
Blanice a Otavy, na kole se z Putimi do Písku
dostanete po Otavské cyklostezce.

www.pisek.eu
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„Tak vás nyní odvede pan závodčí,“ pronesl vážně k Švejkovi, „do Písku na bezirksgendarmeriekommando.
Podle předpisu máte dostat
želízka. Poněvadž však myslím, že jste slušný člověk, tak
vám ty želízka nedáme. Jsem
přesvědčen, že ani po cestě
nebudete dělat pokus útěku.“

Co v Písku navštívit:
Zemský Hřebčinec Písek – unikátní areál z režného zdiva
je národní kulturní památkou a už od roku 1902, kdy byli
do současného nově vystavěného hřebčince poprvé umístěni plemenní hřebci, slouží svému účelu – šlechtění koní.
Do areálu je možno podniknout v pondělí, středu a pátek
od 14:00 exkurzi. Pro skupinu lze objednat i v jiné dny a časy
na čísle 721 081 767.

www.zemskyhrebcinecpisek.cz
Památník Adolfa Heyduka – byt pootavského básníka
z počátku 20. století, tedy přibližně ze stejné doby, kdy byl
z Písku do Budějovic odvážen zatčený Švejk. Kromě této
nově zrekonstruované pobočky Prácheňského muzea samozřejmě zajděte i do jeho hlavní části umístěné v jediném
dochovaném křídle bývalého královského hradu.

www.prachenskemuzeum.cz
Technické muzeum Městská elektrárna – bývalý mlýn
na řece Otavě, kam v roce 1888 umístil František Křižík městskou vodní elektrárnu, která funguje dodnes. Kromě muzea
osvětlování města můžete také přejít na zdejší ostrůvek a užít
si zde pohody pod Šrámkovým splavem.

Říční plovárna – jako vystřižená z Rozmarného léta, přezdívaná písecký Barrandov - nenabízí jen koupání v Otavě, ale
i v dětských bazéncích a možnost zapůjčení loděk či hřiště
pro letní sporty. Areál plovárny je nově opraven.

Rozhledna Jarník – z jejího vrcholu se rozhlédněte po Píseckých horách. Za jasného počasí lze dohlédnout až na vrcholky Alp! Od rozhledny vede značená trasa k zatopenému
lomu, kde se v dávných časech těžil živec.

Tipy, kde se najíst a napít:
Kozlovna U Plechandy – restaurace s výhledem na nejstarší kamenný most v Česku.
www.kozlovnauplechandy.cz
Pragofka – restaurace sídlící naproti bývalé tabačce, moderní, ale útulná česká hospoda. www.pragofka.cz

Kontakt:
Turistické informační centrum Písek
Velké nám. 113, Písek
Tel.: +420 387 999 999
infocentrum@pisek.eu
www.pisek.eu
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České Budějovice (7. den pobytu)
Švejk jel z Písku do Budějovic vlakem, měli byste
také. Necháte-li se předtím, stejně jako on, zatknout, necháme už na vás...

www.budejce.cz
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„Cesta z Písku do Budějovic
ve vlaku ušla Švejkovi bystře
a rychle. Jeho společníkem
byl mladý četník, nováček,
který nespouštěl ze Švejka oči
a měl hrozný strach, aby mu
Švejk neutekl.“

Co navštívit v Českých Budějovicích:
Jedno z největších náměstí v republice – je přirozeným
centrem města. Perlou náměstí je barokní Samsonova kašna,
vedle ní „bludný kámen“, barokní radnice a krásný výhled
nabízí Černá věž. www.budejce.cz

Piaristické náměstí – místo, kde se psaly dějiny města. Za návštěvu stojí dominikánský klášter, kdy místní kostel a křížová
chodba bývají opomíjeným místem. Je možné, že se v tomto
okolí nacházela románová hospoda U Zelené žáby.

Vodárenská věž – stranou hlavní pozornosti stojí žlutá věž
s červeným cimbuřím, která kdysi po městě distribuovala
vodu. Dnes se zde dozvíte z příběhu vody, jak to tehdy bylo.
V okolí věže, nedaleko řeky a cyklostezky, je i vodojem, jezírko a park k odpočinku. www.vodarenskavezcb.cz

Pivovary a minipivovary – České Budějovice jsou městem
piva. Místním výrobkem není pouze světoznámý Budvar, ale
i několik místních minipivovarů.

Jihočeské muzeum – chcete-li se dozvědět vše o Českých
Budějovicích i jižních Čechách z hlediska historického, pak
muzeum určitě neváhejte navštívit. Patří k nejvýznamnějším
kulturním institucím na jihu Čech a jeho sbírky čítají více než
800 000 předmětů. Pobočka o koněspřežce představuje
nejstarší železnici na evropské pevnině. www.muzeumcb.cz

Zámek Hluboká nad Vltavou – když už jste doputovali
do Českých Budějovic, neměli byste si nechat ujít ani návštěvu nedalekého skvostu romantické novogotické architektury,
který stojí na dohled od Budějovic. Hlavní předlohou při jeho
přestavbě v letech 1840 - 1871 byl královský zámek Windsor.
Navštívit můžete nejen zámek, ale i rozsáhlé plochy zámeckých zahrad a parku. www.zamek-hluboka.eu

Tipy, kde se najíst a napít:
Restaurace Masné krámy – Krajinská 13, klasika, která
hvězdně září. Kdo je nenavštívil, jako by v Budějovicích
ani nebyl. www.masne-kramy.cz
Pivovarská restaurace – Krajinská 27, vám nabízí možnost
ochutnat piva vlastní výroby v kombinaci s chutnou
kuchyní založenou na čerstvých ingrediencích.
www.krajinska27.cz
Areál pivovaru Budvar – restaurace a multimediální expozice, prohlídka provozu pivovaru. www.visitbudvar.cz

Kontakt:
Turistické informační centrum České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice
Tel.: +420 386 801 413
infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz
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Švejkova

jihočeská anabáze
7 dní putování po stopách dobrého vojáka Švejka
z Tábora až do Českých Budějovic
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