Přiváděcí trasa CZ11

Tůně u Hajské

Volyně

Strakonice – Vimperk

Východně od Strakonic se na pravém břehu Otavy nachází přírodní pa
mátka Tůně u Hajské (6,5 ha), území se soustavou menších tůní, které
jsou pozůstatkem po těžbě zlata a štěrkopísků. V mokřadní vegetaci s řa
dou vzácných rostlinných druhů se vyskytuje množství obojživelníků.

Předchůdcem města u řeky Volyňky byl kamenný hrádek, na jehož
místě vznikla v druhé polovině 13. století tvrz, později dále upravo
vaná a počátkem 16. století rozšířená o opevnění. Její interiéry hostí
Městské muzeum s historickými
expozicemi. Tvrz dříve tvořila
opevněný celek s kostelem Všech
svatých, vybudovaným v letech
1460–1505, k němuž roku 1817
přibyla hranolová věž. Na náměs
tí stojí renesanční radnice z roku
1521 s věží, podloubím a honos
ným průčelím zdobeným sgrafity.
Mariánský sloup pochází z roku
1768. Někdejší židovské osídlení
připomíná empírová synagoga
z let 1838–1840 a hřbitov s rene
sančními, barokními a klasicistní
mi náhrobky. Východně nad měs
tem stojí kaple Anděla Strážce,
založená v 17. století a roku 1858
novogoticky přestavěná podle ná
vrhu architekta Josefa Niklase, vo
9
lyňského rodáka.

celková délka: 44,5 km
obtížnost: střední
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
Strakonice 0,0 km, Volyně 13,5 km, Čkyně 31,7 km, Vimperk 44,5 km

Strakonice
Na okraji historického centra stojí
při soutoku Otavy a Volyňky strakonický hrad, jenž byl založen
mezi lety 1220–1235 a později
se stal majetkem řádu johanitů.
Jeho nejstarší část tvoří původně
románský palác s přilehlým ambi
tem, bývalá komenda, věž Rumpál
a kostel sv. Prokopa. V několikrát
upravovaném areálu, který byl
v letech 1714–1721 rozšířen o zá
meckou přístavbu a roku 1995
prohlášen za národní kulturní pa
mátku, sídlí Muzeum středního
Pootaví Strakonice. Jeho expo
zice jsou věnovány historii města
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Řeka Volyňka

Přírodní památka Ryšovy

Mářský vrch
V horní části výrazného Mářského vrchu (907 m) je od roku 1989 vyhlá
šena stejnojmenná přírodní památka ochraňující kamenné moře s roz
měry 150 x 40 m. V blízkosti vrcholu se nachází pozoruhodná rozhledna
s kaplí sv. Václava rotundovitého tvaru, postavená v letech 1935–1936
podle projektu architekta Ludvíka Krejsy. Ke kapli vede křížová cesta.
Z ochozu rozhledny se kvůli vzrostlé vegetaci nabízí výhled jen severo
západním směrem na Strakonicko a některé šumavské vrcholy.
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Řeka pramení na svahu Světlé hory na Šumavě a po 46 km se ve Stra
konicích vlévá do Otavy. V horní části s balvanitým korytem má
značný spád, od Čkyně či Vimperka bývá při vyšším stavu hladiny
vodácky sjízdná. Téměř celým údolím Volyňky vede železniční trať
Strakonice–Volary.

Zálezly

Část lesů na severním okraji Strakonic byla roku 1985 vyhlášena přírod
ní památkou a později evropsky významnou lokalitou (34 ha). Předmě
tem ochrany je především květena typická pro porosty na vápencovém
podloží s množstvím vzácných a chráněných druhů.
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Zdejší tvrz, vybudovaná v období po husitských válkách, se zčásti za
chovala v přestavěných objektech čp. 45 a 63. Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1852.
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Vimperk
Nepřehlédnutelnou dominantou města ležícího na úpatí Boubína je zámek, jenž vznikl dvěma renesančními přestavbami původního hradu
pánů z Janovic. Současný vzhled dostal po požáru roku 1857. V areálu
zpřístupněném dvěma prohlídkovými okruhy sídlí Muzeum Vimperska, kde najdete expozice věnované šumavské přírodě a tradičním vim
perským řemeslům – knihtisku a sklářství. Z někdejších čtyř městských
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a regionu, dudám a dudáctví v Čechách, motocyklům značky ČEZ,
výrobě typických čepiček, tzv. fezů, rodu Rožmberků a řádu maltéz
ských rytířů. Na druhém břehu Otavy stojí na konci Palackého náměstí
kostel sv. Markéty, jenž vznikl roku 1583 v renesančním slohu podle
plánů vlámského stavitele Vincenza Vogarelliho. Uprostřed náměstí se
tyčí mariánský sloup z let 1730–1740, někdejší novorenesanční radnici
zdobí sgrafita vytvořená Josefem Bosáčkem podle návrhu Mikoláše Alše
a zajímavostí jsou dochované masné krámy s letopočtem 1700. Hřbitovní kostel sv. Václava byl založen na přelomu 13. a 14. století a poz
ději renesančně a barokně přestavěn.
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Mlýn Hoslovice

Malenice

Vodní mlýn v Hoslovicích, připomínaný již roku 1352, je považován
za nejstarší zachovalý vodní mlýn v České republice. Od roku 1829

Při jižním okraji obce stojí kostel sv. Jakuba Většího, s presbytářem
dochovaným ze 14. století a s lodí postavenou v letech 1708–1709.

patřil rodině Harantů, díky níž se dochoval v autentickém historic
kém stavu. Areál tvoří obytný dům s mlýnicí, zděné chlévy, průjezdní
stodola a rybníček s náhonem. Návštěvníci si mohou prohlédnout pů
vodní mlecí zařízení, obytné prostory, technické budovy s vystaveným
zemědělským náčiním a expozici Ze života šumavského Podlesí. Mlýn,
prohlášený národní kulturní památkou, spravuje Muzeum středního
Pootaví Strakonice.

V interiéru se dochovaly zbytky fresek z doby založení kostela. V blíz
kosti najdete faru sloužící jako informační a kulturní centrum se stá
lou expozicí, která je věnována významným osobnostem spjatým s Ma
lenicemi. Jihovýchodně od obce se na vrchu Hůrka nachází novodobá
kaple sv. Václava, postavená roku 1932 ve stylu románské rotundy.
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Vrch Věnec a Pramen pod Věncem
Na vrchu Věnec (765 m) se zachovaly zbytky halštatského hradiště s mo
hutnými valy, které se skládalo z akropole a dvou předhradí, s celkovou
plochou téměř 8 ha a obvodem 1 530 m. Bylo zřejmě mocenským cen
trem oblasti a zároveň chránilo obchodní stezku spojující Čechy s Po
dunajím. Většina archeologických nálezů pochází z 6. a 5. století př. n. l.
a na pozdější keltské osídlení ukazují zlomky keramiky z 2.–1. století
př. n. l. Na severním svahu se nachází Pramen pod Věncem s pitnou
vodou.
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bran se dochovala pouze Černá brána z roku 1479. Na náměstí Svobody
poutá pozornost pozdně gotická městská zvonice z doby kolem roku
1500, později upravovaná, a kostel Navštívení Panny Marie, založený
ve 14. století, s dochovaným fragmentem nástěnné malby z 15. stole
tí představující 10 000 mučedníků. V Pivovarské ulici stojí renesanční
dům U Jelena s arkýřem, ozdobený jelení hlavou a freskou znázorňu
jící legendu o sv. Hubertovi. V Inocencově ulici se zachovala jedinečná
ukázka šumavské lidové architektury v podobě srubových domů ze
17. století.
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d 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.
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Jeskyně u Malenic

Hoštice

V Jiřičků skále na břehu Volyňky severně od Malenic byla roku 1921
objevena jeskyně, kterou tvoří síť chodeb s celkovou délkou asi 110 m.
Při archeologickém průzkumu zde byly objeveny kosterní pozůstatky
čtvrtohorních zvířat. Stěny a strop podzemních prostor pokrývá vápnitý
sintr tvarohovitého vzhledu, lidově nazývaný nickamínek.

Řeka Otava
Otava vzniká na Šumavě u Čeňkovy Pily soutokem Vydry a Křemelné
a po 112 km se u hradu Zvíkov stéká s Vltavou v Orlické vodní nádrži.
Zlatonosná řeka, po níž se až do vzniku vltavské kaskády plavily vory,
protéká několika historickými městy a nádhernými přírodními scené
riemi a je oblíbeným vodáckým tokem.

Čkyně
Někdejší početnou židovskou komunitu připomíná synagoga, po be
chyňské druhá největší v jižních Čechách. Vznikla roku 1828 v klasi
cistním slohu a roku 1922 byla adaptována pro obytné účely. Po rekon
strukci dokončené roku 2014 slouží jako jediná funkční modlitebna
v kraji a zároveň jako regionální židovské muzeum, infocentrum a ga
lerie. Nejstarší náhrobky na židovském hřbitově pocházejí z přelomu
17. a 18. století. Raně gotický kostel sv. Maří Magdalény, založený
v druhé polovině 13. století, má půdorys písmene L. V jeho presbytáři
se dochovaly vzácné malby datované do období 1330–1340. V novogo
ticky přestavěném zámku sídlí obecní úřad.
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Původně neznámou obec proslavila filmová trilogie Slunce, seno, jaho
dy, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Troš
ky. Na hřbitově u kostela Narození Panny Marie z roku 1593 je po
chován zpěvák Michal Tučný. Barokní zámek není přístupný. Expozice
Hasičského muzea je věnována historické technice, trofejím ze soutěží
a osobnostem spojeným s Hošticemi.
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Infocentra
Městské informační centrum
Strakonice
Zámek 1
386 21 Strakonice
tel.: 383 700 700
e-mail: infocentrum@strakonice.eu
www.strakonice.eu

Infocentrum Volyně
náměstí Svobody 1
Volyně 387 01
tel.: 778 888 761
e-mail:
infocentrum@kultura-volyne.cz
www.kultura-volyne.cz

Informační a mapové centrum
Strakonice
Zámek 1
386 21 Strakonice
tel.: 383 323 400
e-mail: ciao@ciao.cz
www.strakonice.eu

Turistické informační centrum
Malenice – PRO Šumavsko
Archiváře Teplého 1
387 06 Malenice
tel.: 380 831 059
e-mail: info@prosumavsko.cz
www.prosumavsko.cz

Informační centrum Středověký
vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36
387 19 Čestlice
tel.: 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

Turistické informační středisko
Vimperk
náměstí Svobody 42
385 01 Vimperk
tel.: 388 402 230
e-mail:
infocentrum@mesto.vimperk.cz
www.info.vimperk.cz

