
Přiváděcí trasa CZ12 
České Budějovice – Prachatice 
celková délka: 55,6 km
obtížnost: střední
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
České Budějovice 0,0 km, Slavče 15,2 km, Holašovice 25,0 km, Lhenice 41,0 km, 
Prachatice 55,6 km

České Budějovice
Historické centrum města se na‑
chází v  okolí rozlehlého čtverco‑
vého náměstí Přemysla Otaka-
ra  II., obklopeného gotickými, 
renesančními a  barokními domy 
s  podloubím. Barokní radnice 
vznikla v  letech 1727–1730 pře‑
stavbou renesančního objektu 
podle plánů stavitele Antona Er‑
harda Martinelliho. Střed náměs‑
tí zdobí osmiúhelníková Sam-
sonova kašna z  let 1721–1727. 
Z  ochozu nedaleké, 72 m vysoké 
Černé věže, vybudované v  le‑
tech 1549–1577 v  gotickém stylu 

Vrch a vyhlídka Kluk
Vrchol zalesněného kopce Kluk (741 m), nejvyššího bodu Haberského 
pohoří, je zakončen granulitovou skálou, která poskytuje pěkný výhled 
na  masiv Blanského lesa s  Kletí a  na  Křemžskou kotlinu. Je součástí 
CHKO Blanský les. 

CHKO Blanský les
Na území hornatiny Blanský les, která podkovovitě uspořádanými les‑
natými hřbety obklopuje Křemžskou kotlinu, byla roku 1989 vyhlášena 
chráněná krajinná oblast (CHKO) s rozlohou 212 km². Nejvyšším bo‑
dem oblasti je hora Kleť (1 084 m), na niž vede z Krasetína sedačková 
lanovka. Na vrcholu stojí od roku 1825 nejstarší kamenná rozhledna 
v Čechách, kterou nechal postavit kníže Jan Nepomuk ze Schwarzen‑
bergu. Věž vysoká 18 m nabízí kruhový rozhled na Šumavu, Českobu‑
dějovickou pánev, Novohradské hory, Českokrumlovskou vrchovinu 
a rakouské Alpy. V její blízkosti stojí turistická Tereziina chata. Veřejně 
přístupná hvězdárna, vybudovaná v  letech 1958–1961, se specializuje 
na  výzkum planetek a  komet. Pozoruhodné sluneční hodiny z  roku 
1974 ukazují též znamení zvěrokruhu a čas východu a západu slunce. 
Zajímavosti na vrcholu včetně přírodní rezervace ochraňující les pra‑
lesovitého charakteru zpřístupňuje trasa naučné stezky Okolo Kletě.

V interiéru se dochoval náhrobek Jiřího Čakovce z Bohušic z roku 1529. 
Dřevěné plastiky svatých z  15. a  16.  století byly přeneseny do  Alšovy 
jihočeské galerie na Hluboké.

Holašovice
Obec Holašovice proslavila lidová architektura ve stylu selského ba-
roka, která se zachovala v mimořádně autentickém stavu. Zdejší bohatí 
sedláci v druhé polovině 19. století nechávali průčelí svých statků opat‑
řit honosnou výzdobu, v níž zedničtí mistři dokázali skloubit prvky růz‑
ných historických slohů do  harmonické kompozice. Unikátní soubor 
více než dvaceti usedlostí je od roku 1998 zapsán na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Holašovické Stonehenge
Jihovýchodně od  Holašovic vybudovali manželé Václav a  Miloslava 
Jílkovi roku 2008 kruh z 25 obřích kamenů uspořádaných na základě 
návrhu psychotronika Ing.  Pavla Kozáka. Areál vytvořený podle zná‑
mé památky v jižní Anglii údajně svou energií kladně působí na lidskou 
psychiku a zdraví, je vhodný pro meditaci a eliminuje patogenní zóny 
v okolí. 

(4,98 ha). Nejstarší stromy zde dosahují stáří 270 let, v bohatém bylin‑
ném patru pak roste například dymnivka dutá, sasanka pryskyřníková, 
věsenka nachová, lýkovec jedovatý a kyčelnice devítilistá. Z větších sav‑
ců se zde vyskytuje rys ostrovid.

Dobročkovské hadce
V nivě Křemžského potoka je od roku 1992 na dvou lokalitách vyhlá‑
šena přírodní památka Dobročkovské hadce (17 ha), v níž se daří rost‑
linným a živočišným společenstvím typickým pro území s hadcovým 
podkladem. 

Třešňový Újezdec
Obec původně nazývaná Újezdec dostala jméno podle třešní, na Lhe‑
nicku hojně pěstovaných. Na  malebné oválné návsi stojí kaplička 
sv. Václava a po obvodu několik památkově chráněných statků ve stylu 
selského baroka. 

sv.  Jakuba, založený ve  14.  století. Po  požáru roku 1560 byl barokně 
přestavěn a současnou podobu získal při úpravách počátkem 20. století. 
Panský dům (čp. 156) vznikl v první polovině 17. století, bývalá radni-
ce ve stylu selského baroka v letech 1814–1815. Prostor Náměstí zdobí 
socha sv. Vojtěcha z roku 1802 a kašna Karla IV. z konce 19. století. 
Lhenice a  jejich okolí, proslavené tradičním pěstováním ovoce, bývají 
nazývány „zahradou jižních Čech“. 

Linecká stezka
Již od  pravěku spojovala Podunají a  Čechy obchodní stezka, později 
nazývaná Linecká (Linzer Steig), po níž se oběma směry dopravovalo 
nejrůznější zboží. Do Čech se dovážela hlavně sůl, zbraně, mořské ryby, 
koření, drahé látky, železo a  měď, na  jih putoval dobytek, kůže, vlna, 
obilí, pivo, med, sýry a další zemědělské produkty. Stezka v průběhu sta‑
letí měnila svůj směr a různě se větvila. Při jejích trasách vzniklo množ‑
ství obcí, měst a šlechtických sídel. Průběh hlavní trasy dnes kopíruje 
turistická Linecká stezka o délce 140 km mezi Lincem a Netolicemi.

Prachatice
Nejstarší část města se nachází v  okolí Velkého náměstí, které lemují 
hodnotné historické budovy. V  renesančním Sitrově domě s  fasádou 
od  prachatického malíře Šebestiána Hájka lze navštívit Prachatické 
muzeum s  expozicemi věnovanými historii města a  jeho největšímu 
rozkvětu v  období renesance, dále historické Zlaté stezce, životu pra‑
chatického rodáka sv.  Jana Nepomuka Neumanna a  podobě muzea 
v období Rakousko ‑Uherska. Expozice Muzea české loutky a cirkusu 
představují historii českého loutkářství od lidových tvůrců přes rodinná 
a  spolková divadla až po  profesionální scény a  prostředí cirkusu, va‑
rieté a  kouzelnického umění. Muzeum krajky v  blízké Poštovní ulici 
vystavuje sbírku reprezentující vývoj české krajky od počátků až po sou‑
časnost. Na Kostelním náměstí stojí pozdně gotický kostel sv. Jakuba 
Většího s různě vysokými věžemi; 53 m vysoká jižní věž nabízí výhled 
na historickou část města, v nižší severní je pak umístěn zvon vyrobený 
roku 1521 mistrem Bartolomějem z Nového Města pražského. Severně 
od  historického centra se nachází Žižkova skalka, přírodní památka 
ochraňující vypreparovaný výchoz křemenné žíly a  zároveň historic‑
ká lokalita, z níž při obléhání města roku 1420 velel Jan Žižka a přesně 

a zčásti renesančně upravené, se nabízí pěkný výhled na město. U věže 
stojí katedrála sv. Mikuláše, původně raně gotický kostel, později ně‑
kolikrát přestavovaný. V letech 1727–1731 k němu přibyla kaple Smr‑
telných úzkostí Páně. Na Piaristickém náměstí stojí komplex někdejšího 
kláštera dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, založeným 
roku 1265. Dnešní podobu získal po barokních úpravách v 18. století. 
Expozice Jihočeského muzea, sídlícího v novorenesanční budově z let 
1899–1901, jsou zaměřeny na  historii města a  kulturu, lidové umění 
a přírodu regionu. V Mánesově ulici v dochovaném strážním domku 
sídlí Mu zeum koněspřežky, věnované koněspřežné železnici vybudo‑
vané v letech 1825–1832 mezi městy České Budějovice a Linec. Z měst‑
ského opevnění se dochovaly jen zbytky s  věží Železná panna, baš-
tou Otakarkou a Rabenštejnskou věží, z městských bran pouze Solná 
branka vedoucí k řece. S výrobou světoznámého piva v Budějovickém 
Budvaru se mohou zájemci seznámit v návštěvnickém centru s multi‑
mediální expozicí či v rámci prohlídky provozních prostor a ležáckých 
sklepů. 

Vrbenské rybníky 
Přírodní rezervace Vrbenské rybníky (316 ha), zřízená roku 1990 na se‑
verozápadním okraji Českých Budějovic, chrání čtyři rybníky a okolní 
louky a mokřady. Vyskytuje se zde množství vzácných druhů flóry a fau‑
ny, přes 400 druhů vyšších rostlin, více než 900 druhů motýlů a téměř 
200 druhů ptáků. Územím prochází naučná stezka Po hrázích Vrben-
ských rybníků.

Slavče
Na  malebné návsi s  rybníčkem 
stojí kulturní centrum se zvonič‑
kou, které vzniklo přestavbou ně‑
kdejší hasičské zbrojnice. V  jeho 
blízkosti se nachází turistické 
odpočívadlo.

Dívčí kámen
Hrad Dívčí kámen, jehož romantická zřícenina se tyčí na vysoké skále 
nad soutokem Vltavy a Křemžského potoka, vybudovali v letech 1349–
1360 Rožmberkové. Jeho jádro tvořily dva třípatrové paláce svírající 
mezi sebou vnitřní nádvoří. Součástí areálu bylo též předhradí s hospo‑
dářskými budovami a pro rožmberská sídla typický ulicový latrán. Poté, 
co odtud Petr z Rožmberka počátkem 16. století kvůli nákladné údržbě 
odešel, začal hrad pustnout. Dnes zde uvidíte dochované zdivo paláců, 
základy věže a části opevnění. S rozměry asi 210 x 50 m patří k největ‑
ším zříceninám u nás. 

Přírodní rezervace 
Holubovské hadce 
Pozoruhodná přírodní lokalita 
v údolí Křemžského potoka s vý‑
skytem reliktních hadcových borů 
a  další typické vegetace včetně 
vzácných druhů je od  roku 1972 
chráněna jako přírodní rezervace 
(16 ha). 

Čakov
Nejvýznamnější památkou obce je raně gotický kostel sv.  Linharta 
z  doby kolem roku 1300, v  19.  století upravený do  současné podoby. 

Chrášťanský vrch
Na území Chrášťanského vrchu (780 m) v CHKO Blanský les je od roku 
2002 vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace (6,76 ha) s květnatými 
bučinami a  suťovými lesy. Předmětem ochrany je též ptactvo typické 
pro starší smíšené lesní porosty, xylofágní druhy brouků a ohrožená by‑
lina měsíčnice vytrvalá. 

Vysoká Běta
Přírodní rezervace (22 ha) na jihovýchodním úbočí vrchu Vysoká Běta 
(804 m) v CHKO Blanský les chrání od roku 1989 jedinečně zachovalý 
suťový smíšený porost a květnaté bučiny s výskytem měsíčnice vytrvalé. 

Buglata a Jaronínská 
bučina
Na  svazích nejvyššího vrchu 
(832 m) Buglatské vrchoviny se 
rozprostírají staré květnaté buči‑
ny a suťové porosty s rostlinnými 
druhy typickými spíše pro pohoří 
jižní Evropy. Na severní straně je 
od  roku 1973 vyhlášena přírod‑
ní rezervace Jaronínská bučina 

Vodice
V obci ležící na úpatí Buglaty a dalších vrchů se na návsi s kapličkou do‑
chovaly statky ve stylu selského baroka, mezi nimiž lze spatřit i patrové 
domy s průjezdem. Obec je vesnickou památkovou rezervací. 

Koubovský rybník
Rybník s  rákosinami na  Vadkov‑
ském potoce a  přilehlá slatinná 
louka jsou domovem vzácných 
druhů flóry, mokřadního hmyzu, 
obojživelníků a  vodního ptactva. 
Území s rozlohou 3 ha je od roku 
1988 chráněno jako přírodní 
památka.

Lhenice
Historické centrum městyse Lhenice, rozkládajícího se na úpatí vrchu 
Stráže (742 m), se nachází v okolí náměstí, jehož dominantou je kostel 

o 200 let později i císařský generál Karel Bonaventura Buquoy. Od Žiž‑
kovy skalky vede Svatopetrská stezka, lemovaná kapličkami a  boží‑
mi mukami, ke hřbitovnímu, původně románskému kostelu sv. Petra 
a Pavla, jenž je nejstarší dochovanou prachatickou památkou. Součas‑
nou podobu získal při raně gotické přestavbě v druhé polovině 13. sto‑
letí a pozdějšími barokními úpravami.

PŘIVÁDĚCÍ TRASA CZ12 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – PRACHATICE

ZLATÁ STEZKA
PĚŠÍ TRASY
Jihočeská část

Od středověku spojovala Čechy s  Podunajím historická Zla‑
tá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela. 

Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví: prachatické, vim‑
perské a kašperskohorské. Vydejte se i dnes po stopách těchto his‑
torických stezek a seznamte se s jedinečnou přírodou a unikátními 
pamětihodnostmi „Zelené střechy Evropy“.  Sledujte nově vyzna‑
čené turistické trasy o celkové délce 631 km, které vznikly v rámci 
projektu Interreg a navazují na stejnojmennou síť ve východním Ba‑
vorsku (Goldsteig), s  níž jsou propojeny třinácti přeshraničními 
cestami. Putujte Jihočeským a Plzeňským krajem po trasách, které 
vedou po značených stezkách Klubu českých turistů a jsou vyba‑
veny logem stezky, informačními tabulemi a odpočinkovými místy. 
Využijte také internetové stránky www.zlatoustezkou.cz, kde najdete 
popis všech tras a zajímavostí Zlaté stezky.

Úvod
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Infocentra
Turistické informační centrum 
České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2 
370 01 České Budějovice 
tel.: 386 801 413 
e-mail: infocb@c-budejovice.cz, 
www.inbudejovice.cz

Turistické a mapové centrum Jižní 
Čechy
náměstí Přemysla Otakara II. 23 
370 01 České Budějovice 
tel.: 602 443 189 
e-mail: mapcentrum@seznam.cz 
www.pohadkovekralovstvi.cz

Kavárna Lanna – InfoPoint Vltava
Jiráskovo nábřeží 45e 
370 04 České Budějovice 
tel.: 607 030 500 
e-mail: info@infopointvltava.cz 
www.infopointvltava.cz

CHKO Blanský les, Holubov
Holubov 35 
382 03 Křemže 
tel.: 380 741 229 
e-mail: blanes@nature.cz 
www.dumprirody.cz/informacni-st-
redisko-chko-blansky-les/

Infocentrum Holašovice
Holašovice 43 
373 84 Dubné 
tel.: 387 982 145 
e-mail: infocentrumholasovice@
seznam.cz 
www.holasovice.eu

Infocentrum Prachatice
Velké náměstí 1 
383 01 Prachatice 
tel.: 388 607 574 
e-mail: infocentrum@prachatice.eu 
www.kisprachatice.cz
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