Stezka Českem je nekomerční projekt party nadšenců a Klubu českých turistů. Jedná se o
oficiální dálkový přechod Česka, díky kterému můžete obejít celou republiku po turistických
trasách vyznačených KČT. Stezka se skládá ze severní a jižní části přičemž nedávno byla
napojena na Cestu hrdinou SNP, která vede přes celé Slovensko. Vznikla tak úplně nová
dálková trasa s názvem Czechoslovak Trail / Stezka Československem. Na základě výše
uvedených námětů vznikl nápad v jeden den, v sobotu 11. června 2022, obejít celou Českou
republiku po zveřejněných trasách. 11. červen byl vybrán proto, že 11. 6. 1888 byl KČT
založen.
.
Všichni zájemci, kteří se chtějí k akci připojit, se mohou od dnešního dne přihlašovat na
webu www.stezka.kct.cz, který nabízí možnost elektronické registrace. Na tomto webu
najdete souhrnné informace o celé akci. V dalších dnech navíc přibude interaktivní mapka, ve
které si mohou zájemci o pochod vybrat úsek, který si chtějí projít. Web má i jazykové mutace,
takže přihlásit se může opravdu každý.
Akce je organizována po krajích. Na startu dostane každý zájemce mapku trasy, odměnou
bude pamětní list a kovový buton s logem Pochodu Stezka Českem.

Slavonice – Nová Bystřice
Start: žst. Slavonice 8:26 hodin po příjezdu vlaku z H. Brodu
Popis trasy: od žst. po ČTZ směr Staré Město pod Landštejnem – Landštejn hrad rozc. ČTZ/MTZ (12 km)
dále pokračujeme po MTZ přes Klášter do Nové Bystřice (23km)
Mapa KČT: 1 : 50000, č. 78.
Zajímavosti na trase: pevnostní areál Slavonice, hrad Landštejn, Klášter, Slavonice
Možnosti občerstvení na trase: Staré Město pod Landštejnem, Landštejn hrad
AKCE SE KAŽDÝ ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Odjezdy: vlak Nová Bystřice – Jindřichův Hradec: 15:07 hod., 17:07 hod., bus Nová Bystřice – Jindřichův
Hradec 14:05 hod.
Vedoucí akce: Bc. R. Skotnica

tel: 606 834 430

Nová Bystřice – Chlum u Třeboně / Lásenice
Start: Mírové nám. Nová Bystřice 8:15 - 8:45hod., po příjezdu autobusu J. H. - N. Bystřice 7:35 hod.
pokračuje dále do Slavonic
Popis trasy: varianta I. z náměstí po cyklostezce č. 10007 rybník Blansko - ZTZ hotel Peršlak – u
Novomlýnského rybníka odbočka k nejsevernějšímu bodu Rakouska – dále po neznačených cestách
Ďáblova ruka – Schullerův kámen – mokřiny Staňkovského rybníka – Černý kříž – MTZ Staňkov - Chlum
22 km.
Odjezdy: BUS Chlum u Třeboně – Majdalena žst. 17:10 hod. Vlak Chlum u Třeboně / Majdaléna –
Veselí n/Lužnici / na stanici z městyse 3km /Os 15:48 hod., 17:28 hod., 19:35 hod., R 17:44 do Prahy
hod.
varianta II. trasa shodná s trasou č. 1 až na rozcestí ZTZ / MTZ Peršlak dále po ZTZ do Lásenice (15km)
odjezd BUS směr J. Hradec 13:00 hod.
až na rozcestí ZTZ / MTZ u Prokopského kříže (9.5km) dále varianta I. po ZTZ do Lásenice (15.5km)
varianta II. pokračujeme po MTZ do Chlum u Třeboně(23km) /vzhledem ke spojení navrhuji zkráceni
v místě křižování ZTZ S cyklostezkou č. 322 Chlumecká silnice přejít na MTZ a pokračovat do Chlumu u
Třeboně. Zkrácení cca o 4km.
Zajímavosti na trase: kámen republiky, nejsevernější bod Rakouska, hraniční zátarasy.
Možnosti občerstvení na trase: hotel Peršlak, Chlum u Třeboně.
Vedoucí akce: Helena Malá, F. Fojt (kratší trasa)
helenamalajh@seznam.cz

tel: 724 301 085

Rapšach – Krabonoš – Rapšach (cyklotrasa)

Start: v 9 hodin z návsi v Rapšachu
Plánek trasy : (viz. mapa)
Délka trasy: 24 kilometry.
Zajímavosti na trase:









kostel sv. Zikmunda v Rapšachu
pískovna u Halámek
kostel sv. Jana Křtitele na Krabonoši
PR Krabonošská niva charakteristická
výskytem mokřadních a lučních
společenstev
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dvory
nad Lužnicí
PR Horní Lužnice – oblast zachované
přirozené říční nivy řeky Lužnice
s velkým množstvím tůní a meandrů je
významná svým výskytem vzácných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů

Mapa KČT: 1 : 50 000, č. 75.
Možnosti občerstvení na trase: kiosek Dvory nad Lužnicí (přesto doporučujeme vzít si s sebou jídlo a
pití)

AKCE SE KAŽDÝ ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Vedoucí akce: Karel Snětina

tel: 724 993 187

České Velenice – (Nové Hrady) – Horní Stropnice

Start 1 (dlouhá a střední trasa): žst. České Velenice 8:57 hod., po příjezdu vlaků od Veselí n. L. a Č.
Budějovic.
Start 2 (krátká trasa): žst. Vyšné 08:51 hod., po příjezdu vlaku od Č. Budějovic.
Popis tras: mapa KČT 74 Novohradské hory.
varianta I. – dlouhá trasa: od žst. České Velenice po červeně značené pěší trase č. 0160 (bývalá
signálka) přes TIM U Tří křížů, TIM U Vyšného, TIM U Nakolic a TIM Hraniční kámen, rozc. do Nových
Hradů (19 km), dále po červeně značené pěší trase č. 0147 přes TIM Údolí u Nových Hradů, TIM U
lázniček a TIM Cuknštejn do Horní Stropnice (25km).
varianta II. – střední trasa: od ŽST České Velenice po červeně značené pěší trase č. 0160 (bývalá
signálka) přes TIM U Tří křížů, TIM U Vyšného, TIM U Nakolic a TIM Hraniční kámen, rozc. do Nových
Hradů (19 km).
varianta III. – krátká trasa :od zastávky ČD Vyšné po silnici (2km) do Vyšného, ulicovou vsí kolem
zámečku až k červeně značené pěší trase č. 0160 k TIM U Vyšného, po ní vlevo přes TIM U Tří křížů do
Českých Velenic na vlakové nádraží.
Zajímavosti na trasách: České Velenice – muzeum a galerie, historický sloup trolejbusové dopravy
(1907-16) u železničního podjezdu, hromadný hrob maďarských židů u hřbitova na státní hranici,
Vyšné – býv. lovecký zámeček Fürstenberků, skanzen ochrany bývalé státní hranice u hraničního
přechodu , Zevlův mlýn u Nových Hradů, Nové Hrady – městská památková zóna, empírový zámek,
muzeum, klášter s kostelem sv. Petra a Pavla, Buquoyská rezidence, historická kovárna, hrad, Terčino
údolí – krajinářský park a NPP s památnými duby a řadou romantických staveb, pozdně gotická tvrz
Cuknštejn (soukromý objekt) , Horní Stropnice – Muzeum Novohradských hor, Mariánský sloup a
kostel sv. Mikuláše s románskými prvky.
Možnosti občerstvení na trase: České Velenice, Nové Hrady, Horní Stropnice

Odjezdy autobusů:
Nové Hrady – směr České Budějovice 13:45 hod., 17:25 hod.
Horní Stropnice – směr České Budějovice 16:40hod., přestup Nové Hrady, Údolí na BUS směr České
Budějovice odj. 17:30hod.
BUS z Horní Stropnice pokračuje na žst. Nové Hrady - vlak směr Č. Budějovice odj. 15:14 hod., 17:14
hod., 19:14 hod.

Vedoucí akce: Pavel Brtník

tel: 602 933 600

Horní Stropnice – okruh
Start: Horní Stropnice, autobusové nádraží 9:00 – 10:00 hodin.
Doprava na start: z Českých Budějovic v 8:10 hod. vlakem do Nových Hradů, přestup na autobus odjezd
v 9:17 hod., příjezd do Horní Stropnice v 9:42 hod. – toto je jediný možný příjezd veřejnou dopravou
Popis trasy:
Od autobusového nádraží k Mariánskému sloupu a Obecnímu úřadu Horní Stropnice. Zde vpravo po
červené značce do Dobré Vody ke kostelu (3,5 km). Dále po červené značce stoupáme na rozcestí Kraví
Hora (5,5 km). Po zelené značce k rozhledně (953 m. n. m.) a skalnímu útvaru Napoleonova hlava. Zde
je možné vložit variantu I. – okruh přes Kuní horu. Od skalního útvaru sestupujeme do Hojné Vody ke
Zvonu setkávání (7 km). Zde je možné vložit variantu II. – okruh po místním červeném značení přes
Vysokou. Od Zvonu setkávání klesáme po silnici po cyklotrase č. 34 směr Dobrá Voda. Po 1,3 km
odbočíme vpravo po červené značce, kterou po 100 metrech opustíme a pokračujeme 400 metrů po
cyklotrase 1048. U kamenných božích muk odbočíme vlevo a po cyklotrase nazvané Novohradsko Doudlebsko jdeme 1 km ke Kamenné pyramidě. Zde odbočíme vlevo a neznačenou polní cestou jdeme
do Dolní Stropnice, kde se znovu napojíme na cyklotrasu, která nás dovede do Horní Stropnice (12,5
km).
varianta I. – Od skalního útvaru Napoleonova hlava se vrátíme na červenou značku a po ní vlevo na
vrchol Kuní hory (925 m. n. m.). Z vrcholu se vrátíme na rozcestí Pod Kraví horou, kde odbočíme vpravo
a po neznačené cestě sestoupíme na parkoviště a do Hojné Vody ke Zvonu setkávání. Varianta I.
prodlužuje základní trasu o 4 km.
varianta II. – červený místní okruh: Zvon setkávání – vyhlídkové místo – Vysoká (1034 m. n. m.) – Lukov
– Zvon setkávání (délka vloženého okruhu je 8 km).
varianta III. – Z Horní Stropnice jdeme po červené značce na rozcestí Cuknštejn (2 km), kde se napojuje
naučná stezka Terčino údolí. Odtud lze projít libovolnou část naučné stezky a dojít na zastávku
autobusu Nové Hrady, Údolí. Nejkratší trasa k zastávce autobusu měří 2,5 km, délka celé naučné stezky
Terčino údolí je 7 km.
Zajímavosti na trase:
Horní Stropnice – kostel sv. Mikuláše, Mariánský sloup.
Dobrá Voda – Kostel Panny Marie Těšitelky je římskokatolický farní kostel na Dobré Vodě u Nových
Hradů. Tento chrám je zároveň poutním místem přezdívaným „Jihočeské Lurdy“, na které putuje
mnoho poutníků jak z Česka, tak ze sousedního Rakouska.
Kraví hora – rozhledna, skalní útvar Napoleonova hlava.

Hojná Voda – V obci Hojná Voda můžete navštívit Zvon setkávání. Zvon byl darovaný zvonařem
Rudolfem Pernerem, který byl po válce odsunut z naší republiky a dnes žije v Německu. Zvon váží necelé
tři tuny, je zavěšení do tzv. sluneční brány a zvoní každou neděli v 19 hod. Z tohoto místa se vám
naskytnou krásné výhledy do údolí k Horní Stropnici a Novým Hradům. Dále si můžete prohlédnout
zvonici, výklenkové kaple a pomníky.
Kuní hora – cestou vyhlídková místa a skalní útvary
Vysoká – s nadmořskou výškou 1034 m je nejvyšší bod okresu České Budějovice, cestou výhledy a skalní
útvary.
Kamenná pyramida – skalní útvar.
Cuknštejn – zachovalá tvrz, kterou nechal vystavět na konci 15. století vladyka Vilém Pouzar z Michnic.
Bohužel během stavovského povstání na začátku 17. století došlo k jejímu zpustošení císařskými
vojáky. V současné době probíhá její rekonstrukce a je veřejnosti nepřístupná.
Terčino údolí – Okružní naučná stezka vás provede krajinářským parkem Terčino údolí, které se
rozkládá v romantickém údolí Stropnice. První krajinářské úpravy byly provedeny na popud hraběnky
Terezie Buquoyové v druhé polovině 18. století. Dnes v parku naleznete umělý vodopád, hamr nebo
Modrý dům. Na dvanácti zastaveních vás s jednotlivými zajímavostmi seznámí informační panely.
Možnosti občerstvení: Horní Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda.
Mapa: KČT 1 : 50 000, č. 74 – Novohradské hory.
Doprava z cíle: Z Horní Stropnice v 16:40 hod. autobusem do Nových Hradů na železniční stanici.
Autobus zastavuje v 16:49 hod. na zastávce Nové Hrady, Údolí. Vlak odjíždí z Nových Hradů v 17:14
hod., příjezd do Českých Budějovic v 17:50 hod.
POCHOD JDE KAŽDÝ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Vedoucí akce: Jiří Fink
tel: 724 818 935
jiri.fink@centrum.cz

Vyšší Brod – Horní Dvořiště
Start: žst. Vyšší Brod 9:15 - 9:45 hod. po příjezdu vlaku ze směru Rybník.
Navazuje na přímý vlak EC z Prahy / České Budějovice 8:06 hod., přestup v Rybníku 8:52hod.
Popis trasy: od žst. Vyšší Brod přejdeme řeku Vltavu a na náměstí se napojíme na ŽTZ směr Mlýnec
(6.5 km) rozc. ŽTZ / MTZ, dále pokračujeme po MTZ směr Horní Dvořiště obec (13 km). Z obce po ŽTZ
na žst. Horní Dvořiště (16 km).
Mapy KČT: 1 : 50 000, č. 67, 73.
Zajímavosti na trase: město Vyšší Brod – klášter, zbytky koněspřežky. Horní Dvořiště žst. – historická
deska - první příjezd prezidenta T. G. Masaryka do ČR.
Možnosti občerstvení na trase: Horní Dvořiště, Vyšší Brod.
AKCE SE KAŽDÝ ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Odjezdy: vlak Horní Dvořiště – České Budějovice v 15:00 hod., 19:00 hod.
Vedoucí akce: Jiří Franc

tel: 737 460 703, 736 754 130

11. 6. 2022
Vyšší Brod – Lipno
Start: žst. Vyšší Brod 9:15 - 9:45 hod. příjezd vlaku ze směru Rybník
Navazuje na přímý vlak EC z Prahy / České Budějovice 8:06 hod., přestup v Rybníku 8:52hod.
Popis trasy:
varianta I. - od žst. Vyšší Brod přejdeme řeku Vltavu na náměstí, zde se napojíme na MTZ přes
Loučovice a Luč (933 m. n. m.) do Lipna nad Vltavou (13km). Umožňuje prohlídku kláštera Vyšší Brod,
poštovního muzea.
varianta II. - od žst. Vyšší Brod přejdeme řeku Vltavu na náměstí, zde se napojíme na ČTZ a půjdeme
po Opatské stezce II – Čertova stěna na rozc. ČTZ / MTZ Kapličky (11km), dále po MTZ směr Lipno obec
(18,5 km).
Mapy KČT: 1 : 50 000, č. 67, 73.
Zajímavosti na trase: město Vyšší Brod – klášter, poštovní muzeum, Čertova stěna, přehrada Lipno I,
II, Vyklestilka – výhledy (887m. n. m.), Kapličky – historie zaniklé obce, osudy vystěhování.
Možnosti občerstvení na trase: Vyšší Brod, Lipno, Loučovice.
AKCE SE KAŽDÝ ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Odjezdy: vlak Lipno – Rybník 14:11 hod., 16:13 hod., 18:12 hod., 19:18 hod., přestup na České
Budějovice v Rybníku 15:07 hod., 17:07 hod., 19:07 hod., 20:05 hod. V 17:07 hod, 20:05 hod., přímý
EC do Prahy.
Vedoucí akce: Jiří Franc

tel: 737 460 703, 736 754 130

Nová Pec - Nové Údolí
Start: žst. Nová Pec 7:00 hod. nebo v 10:00 hod. po příjezdu vlaků z Volar, Č. Budějovic.
Popis trasy: varianta I. od žst. Nová Pec po zelené TZT směrem na Říjiště, Plešné jezero. Od Plešného
jezera buď po neznačené naučné stezce Duch pralesa a od Stifterova pomníku po žluté TZT nebo po
žluté TZT na Plechý. Odtud po červené TZT hřebenovkou přes Trojmezí a horu Trojmezná na
Třístoličník, dále pak vpravo po červené TZT směr Nové Údolí, žst. (cca. 24 km).
Zajímavosti na trase: Schwarzenberský plavební kanál, akvadukt Rossbach, kamenné moře, Plešné
jezero, pomník spisovatele Adalberta Stiftera, Plechý (nejvyšší hora Šumavy a Jižních Čech), rašeliniště
Rakouská louka, Trojmezí, hora Trojmezná, Třístoličník – vyhlídka (taktéž Hochstein a kaple sv. J. N.
Neumanna), Rosenauerův pomník, Nové Údolí - muzeum, nejkratší přeshraniční železnice.
Možnosti občerstvení: Nová Pec, bufet Říjiště, Dreisseslhaus, bufet Nové Údolí.
varianta II. - vhodná i pro cyklisty. Od žst. Nová Pec po zelené TZT na rozc. Dlouhý bor, odtud po žluté
TZT směr Rossbach. Od akvaduktu Rossbach po modré TZT na Jelení Vrchy a odtud dále po modré TZT
až na Rosenauerovu nádržku. Odtud dále po červené TZT směr Nové Údolí, žst. (24 km).
Zajímavosti na trase: Jezerní a Koňský potok, akvadukt Rossbach, Schwarzenberský plavební kanál,
Rosenauerova kaplička, Jelení vrchy – muzeum plavebního kanálu, dolní a horní portál plavebního
kanálu, Rosenauerův pomník, Nové Údolí – muzeum.
Možnosti občerstvení na trase: Nová Pec, Jelení vrchy, Nové Údolí.
varianta III. - pro cyklisty a bruslaře. Od žst. Nová Pec po vltavské cyklotrase č. 33 po asfaltové cestě
podél Vltavy a Studené Vltavy.
Mapy KČT: 1 : 50 000, č. 67, 66.
Možnosti občerstvení na trase: Nová Pec, Černý kříž, Stožec, Nové Údolí.
Odjezdy vlakem z Nového Údolí: směr České Budějovice: 13:19 hod., 15:24 hod., 17:22 hod., 19:18
hod.
- směr Volary, Číčenice: 14:15 hod., 16:19 hod., 18:16 hod., 19:18 hod. (Volary).
POCHOD JDE KAŽDÝ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Vedoucí akce: Jan Šťastný

tel: 725 524 31

Nová Pec - Horní Planá
Start: žst. Nová Pec 7:00 nebo v 10:00 hod. po příjezdu vlaků z Volar, Č. Budějovic
Popis trasy: varianta I. od žst. Nová Pec po modré TZT na most přes Vltavu přes Bělou až do Horní
Plané.
Zajímavosti na trase: vyhlídka u Nové Pece, vesnické statky v Bělé a Perneku, vyhlídka u Perneku, Horní
Planá – muzeum v rodném domě Adalberta Stiftera, náměstí, socha Adalberta Stiftera, rozhledna.
(11km).
varianta II. Pro cyklisty a bruslaře: po cyklotrase č. 33 na most přes Vltavu a dál do Bělé až do Horní
Plané. (10km).
Mapy KČT: 1 : 50 000, č. 67, 66.
Možnosti občerstvení na trase: Nová Pec, Horní Planá.
Odjezdy: směr České Budějovice: 12:04 hod., 12:35 hod., (bus Český Krumlov, tam přestup České
Budějovice), 14:00 hod., 16:06 hod., 17:00 hod., (bus Český Krumlov, přestup České Budějovice), 18:03
hod., 19:59 hod.
směr Volary, Číčenice: 14:00 hod., 16:06 hod., 18:03 hod., 19:59 hod. (Volary).

POCHOD JDE KAŽDÝ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Vedoucí akce: J. Štastný

tel: 725 524 311

