
Zdržíte se pár dní a rádi byste někam na procházku? Chcete se 
provětrat s dětmi nebo vám chybí pohyb v přírodě? Můžete se 
vypravit do zámecké zahrady a prozkoumat i její okolí. Zahrada byla 
přímo stvořena pro odpočinek, navíc můžete obdivovat její 
architekturu a kompozici. Čekají vás zámecký rybník (kupodivu na 
nejvyšším místě zahrady), dva boskety (malé lesíky), kaskádová 
fontána se sochami vodních božstev, letohrádek Bellarie, letní 
jízdárna, Otáčivé hlediště nebo vyhlídka na město. 

Za zdí zámecké zahrady uvidíte zalesněný vršek Ptačí hrádek, který 
ukrývá zajímavou historickou stavbu – památník Karla Filipa ze 
Schwarzenbergu. Karel Filip (1771–1820), bratr Josefa II. ze 
Schwarzenbergu, 11. vévody krumlovského, se zapsal do historie jako 
jeden z mála můžů, kteří porazili Napoleona. V roce 1813 velel 
vítězným spojeneckým vojskům v tzv. bitvě národů u Lipska 
a památník, vzdálený asi 500 m severozápadním směrem od zahrady, 
toto slavné vítězství připomíná. Víte, že tento úspěšný vojevůdce 
války a válčení nenáviděl? 

Máte-li děti, doporučujeme vám pokračovat ze zámecké 
zahrady jihozápadním směrem na Dubový vrch (po našem 

Dubík, 681 m n. m.) a projít si naučnou stezku s pětatřiceti hravými 
prvky. Děti si vyzkouší, že různé dřeviny vydávají odlišné zvuky, 
porovnají se ve skoku se zajícem nebo s jelenem, překreslí si 
obrázek z reliéfní laserové destičky, objeví místní ptactvo… Zkrátka 
dozví se mnoho zajímavého o zdejší přírodě, a ještě se vydovádí na 
lesním hřišti. Zvláště v létě skýtá tato vycházka lákavou možnost 
vyměnit rozpálené město za chladivý stín lesa.

Jižně nad městem, přesněji nad čtvrtí Horní Brána, se vypíná Křížová 
hora. Díky kapli na vrcholu, která je dobře viditelná z různých příjezdů 
do města i ze vzdáleného okolí, je významným orientačním bodem 
v krajině. Baroko mělo v podobném dotváření prostředí velkou zálibu.  
Na Křížovou horu, říkáme jí „podomácku“ Křižák, byste se určitě měli 
vypravit, protože od kaple se otevírá snad nejkrásnější pohled na 
město. 

Vrchol měří 623 metrů a z náměstí to máte necelé 2 km. Závěrečný 
výstup je, pravda, trochu prudší, ale to je jen malá daň za to, co vás 
čeká nahoře. Když řekneme, že poutní kaple, tak to ještě nijak 
mimořádně nezní. Jenže tohle místo je doslova nabité duchovní 
energií (není divu, že v minulosti zde byly očekávány zázraky a 
vyslyšení proseb), a když k tomu připočtete dechberoucí pohled na 
město pod vámi s panoramatem Kleti na obzoru, budete si k výstupu 
gratulovat. A ještě trocha strohých fakt: kaple z roku 1710 je barokní, 
osmiboká a vede k ní křížová cesta, procházející kolem šesti 
výklenkových kapliček.

Vypravte se na Křižák za příznivého počasí, slibujícího 
dobrou viditelnost. Vyrazit můžete z náměstí naší 

doporučenou cestou: kolem kostela sv. Víta, dále Horní ulicí 
(půjdete kolem dvou vyhlídek, a to ze seminární zahrady u muzea a 
od kapličky u divadla), pokračujte Rooseveltovou ulicí do Křížové 
ulice, kde začíná křížová cesta. Cíl cesty budete mít stále na dohled. 
Trasa je vyznačena v mapě na str. 82.

Zámecká zahrada – Ptačí hrádek – Dubík

Kousek za městem Nejhezčí vyhlídka
Křížová hora (Křižák)

okruh 6 km
   3–5 h okruh 4 km

2 h

*

* Cesta lesem k památníku na „Ptačáku“ není vhodná pro kočárky.
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Máte rádi přírodu, lesy, louky, hory, kopce? V tom případě je Kleť ta 
správná  volba. Mezi námi, kdo nebyl na Kleti, jako by nežil. Tak jako 
Lipnu říkáme jihočeské moře, je 1 084 m vysoká Kleť takový náš 
Mont Blanc. Máme ji „za chalupou“ a mnozí Krumlováci ji zdolají 
i 365× za rok, protože zkrátka propadli jejímu kouzlu. 

Z centra města je to příjemná tříhodinová procházka nádhernou 
přírodou, z parkoviště pod Kletí dokonce jen hodinka a půl. Volit lze 
z více tras, ale osvědčená „klasika“ vede kolem Modrého obrazu, 
takže po modré. Odsud je to už jen hodinka na vrchol, kde vás čekají 
přinejmenším dva silné zážitky: úchvatný pohled z naší nejstarší 
kamenné rozhledny (1825) – skoro celé jižní Čechy budete mít jako 
na dlani a při hezkém počasí i vrcholy Alp na obzoru. Tím druhým je 
famózní kuchyně zdejší restaurace „v oblacích“: skvělé polévky, 
hotovky, chleba se šmitcem, klobásy a na čepu vyhlášená lokální 
piva. Tomu nelze odolat, neboť po výstupu a na čerstvém vzduchu 
opravdu vyhládne. 

Vrchol Kleti se dá zdolat i severní „stěnou“. No, spíše 
pěšinou: v Krumlově nasednete na lokálku do Českých 

Budějovic a po dvaceti minutách vystoupíte v zastávce Holubov, 
odkud po (ani ne) dvou kilometrech dojdete k úpatí hory. Odsud se 
na vrchol můžete vyvézt (stejně jako Ludva, Heduš a celá filmová 
rodina Homolkových) sedačkovou lanovkou, přičemž nebudou 
chybět ani pověstná panoramata. Šlapat můžete i „po svých“ po 
stezce vedoucí přímo pod lanovkou. Motivace vám chybět nebude 
– už zdola uvidíte vrchol i s vyhlášenou restaurací.

Hora Kleť 

8 km / 3:15 h

(2:05 dolů)

* Na Kleť chodíme raději s předstihem, abychom se nevraceli za tmy.

*Tak to je výzva!
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A co výlet vlakem do přírody? Obrazně řečeno do míst, kam lidská 
noha dosud nevkročila. Nasedněte v Krumlově do vlaku a vystupte na 
vlakové zastávce Hodňov, hned u hráze rybníka Olšina. Území, na 
které se po naučné stezce vydáte, bylo ještě nedávno nepřístupné, 
a to hned ze dvou důvodů: teprve v roce 2016 bylo vyčleněno 
z vojenského újezdu Boletice, a co hlavně, jde o ryzí šumavskou 
přírodu tvořenou neprostupnými rašeliništi a mokřady. Ale díky 
nově vybudovaným chodníkům v „mokrých“ pasážích můžete dnes 
těmito místy pohodlně procházet a spatřit je zblízka v jejich autentické 
podobě. Samozřejmě že chodníky jsou vybudovány z přírodních 
materiálů, žádný asfalt (pouze trámy, fošny, hatě a kůly neboli piloty), 
a pěšiny v sušších místech jsou vysypány štěpkou. I tak ale nejde 
o žádnou „sváteční“ vycházku, a zvláště za deštivého počasí se 
připravte na to, že můžete šumavskou rašelinu a bahno okusit na 
vlastní kůži. To lze vytušit už z názvů některých částí stezky – např. 
Vlhká lada nebo Mokrý les. Odpovídající výbava (obuv) s ohledem 
na aktuální počasí tedy není od věci.

Délka trasy je 7 322 m, to je jisté, ale orientační čas potřebný 
k jejímu absolvování (1 hod. 30 min.) berte s rezervou, je 

opravdu jen orientační, zejména s dětmi se vám vycházka určitě 
protáhne. Což ale vůbec není na závadu, opravdu je zde, v divoké 
šumavské přírodě kousek od Lipenského jezera, na co koukat.

Naučná stezka kolem rybníku Olšina

Na tento nenáročný výlet za historií se můžete vypravit vlakem, 
autem nebo autobusem – cíl cesty: vlaková zastávka v Třísově, 
vzdáleném 11 km od Českého Krumlova.  Proč do Třísova? Je tam klid, 
krásná příroda a dvě mimořádné památky, které od sebe dělí skoro 
jeden a půl tisíce let. Tou první je pradávné keltské hradiště (odborně 
oppidum), sice již téměř ukryté pod nánosy staletí, ale při troše 
představivosti a s pomocí informačních tabulí se na tomhle místě 
můžete přenést o více než 2 000 let nazpátek, do doby, kdy to zde 
„žilo“. Zajímavé je, že v třísovském hradišti se našlo jen minimum 
zbraní, místní lidé hlavně vyráběli a obchodovali.

Na rozdíl od nenápadných pozůstatků třísovského hradiště je Dívčí 
kámen „jiná káva“. Je to přesně taková hradní zřícenina, jakou turista 
čeká: monumentální (jedna z nejrozsáhlejších v Čechách), částečně 
pobořená, a samozřejmě romanticky položená na vysoké skále nad 
řekou (přesně nad soutokem Vltavy a Křemežského potoka). Už to 
stačí, aby na vás Dívčí kámen mohutně zapůsobil. Hrad založili 
Rožmberkové roku 1349, ale už za nějakých 150 let ztratil význam 
a lidé jej opustili. 

Hrad se dá částečně obejít podél Křemežského potoka 
a dále podél Vtavy. Tím si jednak uděláte představu o jeho 

mimořádné rozloze, ale hlavně se vám otevřou působivé pohledy na 
zříceninu a na vedlejší mohutnou skálu. A přesně takhle Dívčí kámen 
viděli kdysi dávno plavci na vorech, kteří v zákrutu Vltavy na noc 
„parkovali“. Na břehu dodnes můžete najít vázací kruh zapuštěný do 
kamene. 

Dívčí kámen a oppidum Třísov

7 km
1:30 h

3 km
1 h

Utajená příroda Za Kelty a za rytíři
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Okružní plavba Českým Krumlovem Český Krumlov – Zlatá Koruna

15 km
  4–6 h
    4 jezy

3 km / 1–2 h
3 jezy

Romantická projížďka Vzrušující den na loďce

Máte volné dvě hodiny? Je teplo, léto a slunce pálí? Jste mladí, starší, 
rodinka s dětmi? Tak to je přesně pro vás.

Zkuste si sjet kus Vltavy z Českého Krumlova do Českého Krumlova. 
Ne, to není chyba. Vltava totiž z města nijak nespěchá, ale naopak se 
jím několika meandry proplétá tak šikovně, že její splutí od začátku 
do konce města vydá na pěknou, takřka plnohodnotnou plavbu. 
Sjedete si dokonce i tři jezy (přesně řečeno propusti neboli šlajsny), 
prohlédnete si historickou část města z nezvyklé perspektivy 
a hlavně – budete se skvěle bavit. Mezi námi, zábavu můžete připravit 
i vy sami návštěvníkům města a turistům, neboť (zejména) propusť 
jezu U Jelení lávky je lehce záludná a o neplánované koupele zde není 
nouze. Ale víte, co se říká: šlajsny jsou kořením vodáctví. Spěchat nijak 
nemusíte, vaším úkolem je pouze doplout do cílového přístavu 
u Pivovaru Krumlov nebo v Rozsypu u Trojice, kde odevzdáte loď 
a můžete využít i služeb občerstvovací stanice (na vodě pěkně 
vyhládne a vyschne v krku). 

Okusili jste už někdy plavbu na raftu či lodi? Máte čas a chcete si užít 
krásný den? Vydejte se na plavbu po Vltavě z Českého Krumlova do 
Zlaté Koruny.

Stačí si vypůjčit v Českém Krumlově loď nebo raft a můžete si dopřát 
pohodovou romanticko-poznávací plavbu vhodnou pro všechny 
generace. Po projetí historickým jádrem Českého Krumlova, kde na 
vás čeká splutí tří jezů (nijak dramatické), pokračujete malebnou 
krajinou plnou meandrů směr Zlatá Koruna. Cestou se můžete zastavit 
a vykoupat se v řece nebo můžete využít služeb některého 
z občerstvení, kterých je hned několik, a dát si něco dobrého k jídlu 
a k pití. To vše se dá zvládnout i za půl dne, ale za pěkného počasí není 
proč spěchat. Zpět vás doveze ta půjčovna, která vám plavidlo 
zapůjčila.

Ze Zlaté Koruny se ale nemusíte vracet do Českého 
Krumlova, neboť už jste vlastně „na půli cesty“ k dalším 

zajímavým místům v regionu – po několika málo kilometrech dorazíte 
k romantické zřícenině hradu Dívčí kámen (viz str. 73) a za cíl plavby 
si můžete zvolit Boršov nad Vltavou, na tento výlet ale budete 
potřebovat celý den.

Mnohem více se můžete dozvědět zde: www.navigacevltava.cz
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Plavte se po Vltavě na modelu historického voru, podobně jako se 
plavily generace před vámi. Plavba na voru je ideální volbou, pokud si 
chcete bez námahy vychutnat pohodu a atmosféru Českého 
Krumlova. Vyhněte se přeplněným ulicím a nechte se okouzlit pohledy 
na město z této perspektivy.
 
Výlet začíná v místě zvaném Myší díra a během necelé hodiny 
obeplujete celé historické centrum Krumlova. Užijete si výhled na 
terasovité domky, městský park, kostely sv. Víta a sv. Jošta, zámek 
a dva pivovary. Na cestě proplujete i dva krumlovské jezy. Naši voraři 
vám sdělí zajímavosti o voroplavbě i o městě. Plavbu zakončíte stále 
v centru města u Pivovaru Český Krumlov. Suché nohy po celou 
plavbu!

Víte, že za tenhle zážitek vděčíme tak trochu Karlu IV.? Ten 
totiž roku 1366 vydal nařízení, které zajišťovalo splavnost 

všech propustí v jezech pro vory. Díky tomu se mohlo vorařství na 
našich řekách zcela rozvinout, vznikla slavná tradice, a v ní dnes 
pokračují plavci (původní označení vorařů), s nimiž se na řeku můžete 
vydat i vy. Budete zkrátka ve starých dobrých rukách. 

Vyhlídkové plavby na vorech 

Přivezli jste si s sebou kola nebo přemýšlíte o jejich půjčení? Možná  
uvítáte pár tipů pro cyklisty. Vybrat si můžete z tras všech obtížností 
– pohodlnou vyjížďkou zcela po rovině je to kupř. proti proudu 
Vltavy po jejím pravém břehu do Větřní. Horské prémie můžete 
naopak sbírat při výjezdu na vrchol Kleti (1 084 m n. m.). 

Oblíbeným příměstským okruhem vedeným ovšem krásnou krajinou 
je trasa po cyklostezce č. 1047 směrem na Kájov, před nímž odbočíte 
doprava a vystupáte na Lazec a z něj se přes Vyšný vrátíte, tentokrát 
z kopce dolů do Krumlova (12km okruh se dá zvládnout za hodinku). 

Že je to příliš krátký výlet? Máte pravdu! Z Kájova totiž můžete 
pokračovat do Boletic, případně do Kladenského Rovného, abyste 
posléze dojeli (ovšem po zdolání určitého převýšení) do Horní Plané 
nebo do Černé v Pošumaví. V každém z těchto městeček na břehu 
Lipna se můžete napojit na cyklostezku podél jezera a objevovat 
další úžasná místa regionu. 

Možností a kombinací tras je bezpočet a jejich popis zdaleka 
přesahuje možnosti tohoto průvodce. Nejlépe uděláte, když 

se – jak se říká – poradíte s mapou nebo si necháte vhodnou trasu 
a cíl doporučit v infocentru (na náměstí Svornosti) či přímo ve svém 
ubytovacím zařízení. Určitě vám rádi a dobře poradí!

Cyklovýlety po okolí

1,5 km / 1 h
2 jezy

Kolem
Lipna :-)

… Kleť, 
Šumava, uf

Jako za starých časů Z kopce do kopce
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Holašovice

Mnohé z vás, kteří plánujete návštěvu Českého Krumlova v letních 
měsících, určitě napadne otázka: „Dá se tam někde vykoupat?“ 
Protože památky a UNESCO jsou fajn, ale… Odpověď vás potěší: „Dá!“ 
Dokonce přímo ve městě…

V rámci obnovených říčních lázní se můžete svlažit hned ve dvou 
říčních plovárnách – jedna je kousek od zahradního domku Egona 
Schieleho a druhá na rozhraní městského parku a parkoviště P3 (tady 
bývala v minulosti hlavní krumlovská plovárna). Na obou místech vás 
potěší pohodlný vstup do vody, pontony na hladině, prostor, kam 
v trávě rozložit deku a v městském parku i posezení s občerstvením. 
Jste-li příznivci spíše „stojaté“ vody, čeká na vás Hornobránský rybník 
(s rozlohou přes 1 ha a situovaný téměř pod Křížovou horou). Děti si 
tu pohrají na dětském hřišti a nafukovací trampolíně. Dostupný je 
beachvolejbalový kurt a fitness hřiště pro vás, dospělé, a nechybí 
samozřejmě občerstvení. 

Jen nějakých 20–30 minut jízdy autem leží největší vodní 
plocha v České republice, Lipenská přehrada, a byl by proto 

hřích neokusit koupel v pravém horském jezeře. Nejblíž je Černá 
v Pošumaví, kde to skutečně žije: písečné pláže u hotelu Racek, 
vhodné pro rodiny s dětmi, „karibská“ pláž Windy Point, přístav jachet, 
kempy, možnost nastoupit na parník. 

Koupání 

Prošli jste si už Krumlov křížem krážem a chcete poznat i jiná zajímavá 
místa v okolí? Co třeba výlet autem na odpoledne nebo na celý den?  
Velmi atraktivní destinací je Hluboká nad Vltavou, jíž proslavil 
půvabný, zdaleka viditelný zámek, postavený ve stylu anglické 
novogotiky. Jen malý kousek od něj leží největší jihočeská zoo – Zoo 
Hluboká. Cesta na Hlubokou vede přes České Budějovice, největší 
jihočeské město a správní centrum regionu. Seznam zajímavostí je 
široký, jen namátkou: Černá věž, Masné krámy, Samsonova kašna, 
Návštěvnické centrum Budvaru a mnohé další. Západně od Českých 
Budějovic leží Holašovice, jihočeská víska s rozlehlou návsí, která se 
dostala na seznam UNESCO. Z Krumlova na jih, proti proudu Vltavy 
(což by na kánoi nešlo), se dostanete do Rožmberka, někdejšího 
rodového sídla Rožmberků se stejnojmenným hradem. Ještě o kousek 
dál, pod hrází přehrady Lipno II, leží Vyšší Brod, nejjižnější město 
České republiky. Zajímavější je ale zdejší cisterciácký klášter s rodovou 
hrobkou Rožmberků. Spočinutí zde nalezl i poslední člen slavného 
rodu, Petr Vok († 1611).

Zajímalo by vás, jak neslavně dopadl první pokus o stavbu 
přehrady na Vltavě? Když se z Vyššího Brodu vydáte po 

zelené (tedy po levém břehu řeky) směrem do Loučovic, přijdete pod 
Čertovu stěnu – impozantní „kamenné moře“, o kterém geologové 
tvrdí, že vzniklo rozpadem skalních výchozů a gravitačním 
přemisťováním úlomků hornin. Zajímavější pravda je ale taková, že 
založení vyšebrodského kláštera popudilo samotného ďábla natolik, 
že se rozhodl zatarasit tok Vltavy, nechat vodu vysoko vystoupat 
a pak zničující vlnou smést klášter s kostelem z povrchu země. Parta 
čertů se dala v noci do práce, usilovně nosili balvany, ale do rozbřesku 
práci nestihli, a tak s tím nakonec museli „praštit“.

Celodenní výlety

Hluboká nad Vltavou: 37 km
České Budějovice: 26 km
Holašovice: 26 km
Rožmberk nad Vltavou: 22 km
Vyšší Brod: 30 km

Český
KrumlovLéto u vody Kam autem?
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