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Písek je nádherné historické město. Abyste si je užili, 
nemusíte sem však jezdit pouze obdivovat památky, 
i když i ty stojí nepochybně za to. Vezměte rodinu, 
přátele, prarodiče a nezapomeňte si přibalit kola, 
dobré vycházkové boty, in-line brusle či lana, golfo-
vé hole a rybářský prut. Nebo si s sebou nachystejte 
jen pár triček, dobrou náladu a chuť vyzkoušet něco 
nového. Zbytek vám v Písku půjčíme. V letáčku, který 
právě držíte v ruce, se můžete nechat inspirovat a vy-
brat si aktivitu podle svého gusta.

Přijeďte, těšíme se na vás!
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cYkLOtURistika

Infrastruktura cyklostezek je v okolí Písku bohatá se 
stále větším počtem cyklotras a cyklostezek, které 
vznikají v posledních letech. Milovníci cyklistiky si 
zde mohou vychutnat příjemnou jízdu krásnou jiho-
českou krajinou.

Nároční cyklisté si přijdou na své například v Pí-
seckých horách, rodiny s dětmi ocení trasy podél 
řeky Otavy směrem na Zátaví nebo opačným smě-
rem k Sulanovi, kde si cestou mohou udělat zastáv-
ku např. u dětského hřiště z vrbového proutí.

Pro ty, kteří chtějí výlet na kole spojit s návštěvou 
konkrétních zajímavostí, je v Turistickém informač-
ním centru k dostání svazek 10 vytipovaných cyklos-
tezek „Na kole krajinou Písecka“ z pera Nadace Jiho-
české cyklostezky.

Cykloturistika na Písecku opravdu „letí“, proto se 
Turistické informační centrum Písek připojilo k certifi-
kaci „Cyklisté vítáni“. Co to pro vás znamená? Pokud se 
chcete například chvíli projít po svých nebo toužíte 
objevovat krásy historického města Písek pěšky, mů-
žete kolo bezpečně zajistit ve stojanu u Infocentra. 
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V případě, že máte technickou závadu na kole, je zde 
připraveno základní nářadí k opravě vašeho kola.

Otavská cyklistická cesta
Je jednou z pěti páteřních cyklis-
tických cest Jihočeského kraje. svůj 
název získala podle zlatonosné řeky 
Otavy. V celé své délce 135 km vede 
malebnou krajinou, převážně mírně 
zvlněným terénem podél řeky Ota-
vy. Povrch cesty má značně variabilní charakter, pře-
važuje asfalt, nechybí šotolina, občas se však octnete 
jen na vyježděné pěšině. Dostanete se tudy k výlet-
ním cílům, jako je raně gotický hrad Zvíkov, Lázně Vráž, 
historické město Písek, Národní přírodní rezervace Řeža-
binecké tůně či tvrze Kestřany.

víkend na kole v okolí Písku
Cesta vede z Písku do Albrechtic nad 
Vltavou po trase číslo 1015 přes Pří-
rodní park Písecké hory. Dále pokra-
čuje po lesní cestě značené pouze 
logem do Nové Vsi u Protivína. Tam 
se napojuje na číslo 1091 do Proti-
vína. Na náměstí v Protivíně pokračuje po 1077 kolem 
vlakového nádraží na 1146 a 1147 podél řeky Blanice 
k tvrzi Klokočín, kde se po cestě značené pouze logem 
vrací na 1077. Po této trase směřuje přes Skály do Božo-
vic a Humňan. Zde je možné odbočit do Štětic a sjed-
nat si vyjížďku na koních. Dále po 1073 a 1074 do Ražic, 
po 1043 a 1045 do Lhoty u Kestřan, přes řeku Otavu do 
Kestřan až k odbočce ke Golfu Kestřany. Odtud je trasa 
značená pouze logem: kolem golfového hřiště, kopce 
Na Ovčíně, dále po lesní cestě, protíná silnici II. třídy 
Písek–Strakonice a směřuje do obce Velké Nepodřice. 
Zde se napojuje na 1160, projíždí osadou Mlaka a po 
1161 vede přes Chlaponice a Bošovice do Čížové. Dále 
míří po 1151 k plynové lávce, přes ni pak Sedláčkovou 
stezkou 1225 zpět do Písku. Celá trasa OKOLO PÍSKU 
měří cca 75 km a je vhodná pro trekkingová a horská 
kola. Trasu si můžete na mnoha místech zkrátit a vrátit 
se zpět do Písku.
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vltavská cyklistická cesta
Je další z pěti páteřních cyklistic-
kých cest Jihočeského kraje. Vltav-
ská cyklistická cesta vede v celé 
své délce 450 km vlídnou krajinou, 
převážně mírně zvlněným terénem 
podél řeky Vltavy. Povrch cesty má 
variabilní charakter, převažuje asfalt, nechybí šotoli-
na, občas se octnete na vyježděné pěšině. Nenechte 
se tím však odradit. Při troše pozornosti je cesta ve 
všech úsecích bezpečně sjízdná na trekkingovém 
kole. Cesta vede také přes Albrechtice nad Vltavou, ko-
lem hřbitova, jehož zeď je zajímavě členěna arkáda-
mi vyzdobenými freskovými obrazy a verši. Prochází 
i Píseckými horami, pokračuje severní částí severního 
Písecka směrem k Zvíkovskému Podhradí a vodní ná-
drži Orlík.

Tipy pro vás 

cyklobus
V letních měsících (červen–srpen) lze o víkendech 
a svátcích využít přepravního systému Cyklotrans 
(cyklobus – žlutá linka na trase České Budějovice–Or-
lík). Cyklobusem se můžete přepravovat například 
mezi městem Písek, Zvíkovským Podhradím a Orlíkem 
nad Vltavou.

Lodní doprava 
Od dubna zhruba do poloviny října si mohou cyklisté 
zpříjemnit svůj výlet na kole a nechat se přepravit lodí 
mezi Zvíkovem a Orlíkem. Více na www.lodnidoprava-
orlikslapy.cz.

Divadlo na Zvíkově
Příjemným zpestřením i odpočinkem na cestě se může 
stát divadlo v přírodním prostředí hradu Zvíkov. Pro 
bližší informace sledujte www.prachenskascena.cz.

velocipedisté
klub velocipedistů v Písku byl založen v roce 1887 
Augustinem reinerem v restauraci u reinerů a stal 
se jedním z prvních cyklistických klubů v Čechách. 
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k jeho znovuobnovení došlo v roce 2007 skupinou 
nadšenců, které spojuje záliba v historických kolech. 
V současné době má klub přes 20 členů, pořádá spo-
lečné vyjížďky a každoročně na podzim organizuje 
oslavy založení klubu.

Tradiční akce

květen
Švejkovka – obnovený turistický 
pochod, připraveny jsou i vytyčené 
cyklotrasy

duben 
květen

Švejkova cyklošedesátka – 
cyklistický výlet po stopách dobrého 
vojáka Švejka

červenec Jihočeskou krajinou za šunkovou 
vidinou – cyklovýlet

září Cyklistický závod dětí a mládeže 
Galaxy Cyklošvec Ecomodula 2014
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GOLf

sport, zábava i radost pro všechny
Řečeno slovy klasika, už staří Římané se pomocí hole 
trefovali do míčku. Jejich hra se jmenovala paganika 
a někteří ji pokládají za prazáklad golfu.

skotští pastevci odpalovali kameny na přírodních 
hřištích s písečnými dunami a spasenou trávou, drá-
hami jim byly králičí stezky a trefit se snažili do jam-
ky – golf byl na světě! sportovní historikové tvrdí, že 
v oblasti okolo městečka st. Andrews se golf hrál už 
kolem roku 1400.

Dnes je golf moderním sportem, který zazname-
nává trvalý dynamický rozvoj. Na Písecku si ho může 
navíc vyzkoušet opravdu každý. Golf Resort Písek je 
otevřený veřejnosti a vítá i úplné začátečníky.

g
O

lf



9

Golf Resort Písek
Mezi Pískem a strakonicemi se v obci Kestřany na-
chází 18jamkové golfové hřiště, které je pro množ-
ství přírodních i modelovaných nástrah výzvou pro 
každého hráče. Na vzhledu prvních devíti jamek se 
podílel japonský architekt shunsuke kato. Druhá 
devítka, otevřená v roce 2008, prošla po dvou uply-
nulých sezonách redesignem, a hřiště se tak stalo 
přijatelnějším i pro rekreační hráče. Celý areál je za-
sazen do prostředí na rozhraní lesů a polí, na jeho 
ploše se rozprostírá několik rybníků a doplňuje ho 
nadstandardní klubovna s kompletním zázemím. 
Tento golfový resort jde navíc cestou otevření hra-
cích hřišť pro veřejnost. Návštěvník se zde stane čle-
nem rodiny, která chápe golf nejen jako sport, ale 
i jako relaxační aktivitu, která ctí tradice, pravidla 
a fair play.

Popis hřiště:
•	18jamkové	hřiště
•	par	72
•	 rozloha	110	ha
•	délka	–	muži	5	621	m,	ženy	5	048	m

v resortu se provozuje:
•	putting	green
•	pitching	area
•	bunker	play
•	krytý	driving	range
•	golfová	škola	pro	začínající	i	pokročilé	hráče
•	pro-shop	GolfProfi
•	půjčovna	golfových	potřeb
•	 	klubovna	s	restaurací,	barem	a	terasou 

(kapacita 150 míst)
•	 toalety,	sprchy,	šatny
•	půjčovna	E-carts
•	dětské	hřiště

Tradiční akce
golf resort Písek pravidelně pořádá dny otevřených 
dveří. Neváhejte a podlehněte kouzlu tohoto sportu. 
Více informací na www.czgolf.cz.
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JeZDectví

Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského hřbetu.
Existuje	mnoho	disciplín	a	způsobů	ježdění	na	ko-

ních. každý jezdecký styl má trochu jiné požadavky 
na způsob ovládání koně, pohybu koně, používají se 
jiná sedla i uzdění. Přesto lze říci, že hlavní jezdec-
ké disciplíny jsou drezura, parkur, dostihy, western 
a všestrannost.

k zpříjemnění vaší dovolené vám nabízíme klidné 
a odpočinkové vyjížďky na koních. Na Písecku máte 
hned několik možností, jak si krajinu prohlédnout 
z koňského hřbetu.

Tipy pro vás 

stáje Štětice
•	 	organizování	vyjížděk	pro	širokou	veřejnost
•	 	ustájení,	ubytování,	dětské	tábory
www.stajestetice.cz

stáje Merlin
•	 	rodinná	stáj	zaměřená	přímo	na	děti
•	 	ustájení,	ubytování
www.stajmerlin.cz

Ranč ixion
•	 	hiporehabilitace
•	 	vyjížďky	na	koních
www.rancixion.cz

Jezdecký oddíl tJ sokol semice
•	 	letní	tábory	pro	děti
www.semice.cz/kone.htm

Zemský hřebčinec Písek, státní podnik
Patří mezi architektonické skvosty města. V roce 2010 
získal status národní kulturní památky. Má 4 prostor-
né stáje, otevřenou i krytou jízdárnu a travnaté kol-
biště. Nádvoří dominuje socha koně, který se naro-
dil v Německu a k nám byl přivezen jako plemeník. 
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stál modelem Josefu Václavu Myslbekovi při práci 
na jezdeckém pomníku svatého Václava, který stojí 
na pražském Václavském náměstí. Více informací na 
www.zemskyhrebcinecpisek.cz.

Tradiční akce

červen Jezdecké skokové závody 
v Zemském hřebčinci

červen

Hobby závod ve Skalách, který 
zahrnuje parkurové skákání, 
westernové ježdění, dostih 
poníků a pro malé návštěvníky 
celodenní program

červenec Mistrovství ČR v jízdě v dámském 
sedle v Zemském hřebčinci

srpen Chovatelský den Zemského hřebčince

říjen Hubertova jízda
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PěŠí tURistika a nORDic WaLkinG

Turistika je nedílnou součástí cestovního ruchu a na 
Písecku je velice oblíbená. Její historie započala již 
náboženskými poutěmi konanými často na velké 
vzdálenosti, při nichž poutníci zároveň sbírali zajíma-
vé zážitky a často je i publikovali.

Projděte si místní naučné stezky, vdechněte atmo-
sféru zdejší krásné přírody, poznejte vůni lesů a stej-
ně jako kdysi poutníci, se i vy podělte o dojmy z času 
stráveného v Písku se svými blízkými.

naučná stezka cesta drahokamů

6,5 km dlouhá nejstarší naučná stezka z r. 1968 vede 
přes zajímavá místa příměstské části Píseckých hor. 
Začíná Na Americe a končí v Živci. Na jednotlivých za-
staveních vás prostřednictvím informačních tabulí se-
znamuje se zajímavostmi z přírody živé i neživé. upo-
zorňuje zejména na mineralogickou pestrost oblasti.
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naučná stezka Lesní porosty
kratší naučná stezka Lesní porosty vede různými bio-
topy. Začíná Na Flekačkách a končí u studánky U Dob-
ré vody. Informuje návštěvníky o historii píseckých 
lesů, seznamuje je s charakteristikou jasanových, bu-
kových, jedlových a smrkových porostů a vysvětluje 
důležitost vody v lese. Tematicky navazuje na stezku 
Lesní dřeviny.

naučná stezka Lesní dřeviny
Naučná stezka lesní dřeviny ukazuje a popisuje hlavní 
a některé vedlejší dřeviny lesních porostů. Začíná Na 
Vohybale a stáčí se k Obůrce s mufloní a daňčí zvěří 
a pokračuje na lesní cestu zvanou Zelená alej.
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naučná stezka Zlatodoly
Tato půlkilometrová naučná stezka vede místy, kde 
se v 14. až 16. století těžilo zlato. Začíná v Semicích 
Na Flekačkách a končí v bývalých zlatodolech Havírky. 
seznamuje vás s historií zlatodolů a středověkého rý-
žoviště zlata. Na těžbu zlata v této oblasti dosud upo-
zorňují propadlé šachty a tzv. „sejpy“. ke zlatodolům 
se dostanete ze Semic po zelené značce (Velký okruh 
Píseckými horami).

Čertova stezka
9 km dlouhá Čertova stezka začíná na Václavském Před-
městí u kostela sv. Václava, prochází Pískem a krajinou 
jeho blízkého okolí podél toku řeky Otavy. Dovede 
vás k vodárně u Václavského jezu. stezka seznamuje 
návštěvníky s přírodními, historickými a technickými 
zajímavostmi okolí Otavy na území města Písku. Na 
levém břehu řeky vede po trase stezky Fráni Šrámka 
(zelené značení), na pravém břehu kopíruje trasu Še-
včíkovy stezky (červené značení).

naučné stezky Od Ptáčkovny 
k Živci / k caisům
Obě stezky začínají na Ptáčkovně. První okruh vede 
k zajímavostem Píseckých hor, druhý naopak do údolí 
řeky Otavy. každá ze zastávek je opatřena tabulí nabí-
zející informace o historii i současnosti daného místa.

naučná stezka Zelendárky
Naučná stezka Zelendárky začíná v Protivíně na ná-
městí a končí na témže místě. Vede severovýchodně 
od Protivína a měří 11,2 km. seznamuje návštěvníky 
s historií, přírodou i technickými zajímavostmi této 
lokality. Prochází stejnojmenným chráněným úze-
mím. Zdejší krajina je charakteristická soustavou 
menších rybníků, které jsou nepravidelně rozmístě-
ny. Trasu stezky značí bílá značka se šikmým zeleným 
pruhem (označení naučných stezek).
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naučná stezka hůrky
Trasa vede komplexem školního lesního polesí Hůrky 
v sousedství obce smrkovice. Je dlouhá 6 km, začíná 
ve Smrkovicích U Dubu a seznamuje návštěvníky s pé-
čí o les, s oborním chovem zvěře a s přírodovědnými 
a historickými zajímavostmi „školního polesí“. Přístup 
na stezku je ze smrkovic po modré značce (asi 1 km).
V terénu vede trasa stezky částečně po značených 
turistických trasách (modrá, červená), část je vyzna-
čena pouze zelenobílými „psaníčky“.

Řežabinec a Řežabinecké tůně
Největší rybník na Písecku s vodní plochou 80 hek-
tarů a další naučnou stezku najdete mezi obcemi 
Ražice a Kestřany. stačí se vydat od značky Národní 
přírodní rezervace dubovou alejí po hrázi ke stavi-
dlu, kde je umístěno první z devíti zastavení na trase 
dlouhé cca 2 km.

klokočínská naučná
stezku najdete v klokočíně mezi obcemi Skály a Male-
tice u místního rybníka. Na přibližně 1 km dlouhé trase 
se můžete dozvědět informace o rybníku coby stavbě, 
rybníkářství v jižních Čechách a hlavně stromech, kte-
ré k vám budou po celou dobu promlouvat.

Permonická
Naučně-zábavná stezka o nalezištích zlatonosného 
křemene a permonících se nachází v obci Ražice. Je 
dlouhá cca 2 km a začíná na nádraží ČD. Je vhodná 
pro pěší i horské kolo a určena je především pro 
děti a zvídavé dospělé. Na každém z 5 zastavení se 
dozvíte něco o historické těžbě zlata, dětem můžete 
přečíst kousek příběhu o permonících, kteří tu žili 
a doposud žijí. A námahy se nebojte – přestože stez-
ka končí až na vrcholu Zlatého vrchu (461 m n. m.), 
stoupání je pozvolné.
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Tipy pro vás 
naučný areál „kraj pod horou Mehelník“

Jde o mlatovou stezku s prvky geoparku (ukázky 
jednotlivých hornin, které tvoří Písecké hory). se-
znamte se s geologií, lesním hospodářstvím a pří-
rodním bohatstvím Píseckých hor. stezka začíná na 
konečné stanici MHD v Semicích, pokračuje směrem 
k sídlu lesní správy.

Lesní pěšinou podél řeky Otavy
Prožijte čas v Písku aktivně. Otestujte svou fyzičku a vy-
zkoušejte balanční prolézačky, hrazdy, žebřík a rotační 
kládu na této lesní pěšině. stezka začíná u restaurace 
U Smetáka, tvoří okruh, který zde i končí.

Tradiční akce

květen Švejkovka – tradiční pochod po 
stopách dobrého vojáka Švejka

prosinec
Silvestrovský výstup na Mehelník – 
tradiční silvestrovský pochod na 
nejvyšší horu Píseckých hor
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sPORtOvÁní PRO seniORY

Město Písek je oblíbeným městem penzistů, proto se 
také občas označuje jako „penzionopolis“.

Činorodým seniorům nabízí mnoho možností, jak 
zde strávit čas. Pro ty nejaktivnější je vhodná napří-
klad cykloturistika, přičemž okolí Písku nabízí méně 
náročné i náročnější trasy, například po Píseckých 
horách. Píseckými horami vede i několik zajímavých 
tras pro pěší turistiku a nordic walking, v současnosti 
velmi vyhledávanou aktivitu.

Zpestřit čas penzistům se v Písku snaží i pořadatelé 
různých akcí a poskytovatelé služeb. V nabídce jsou 
například různá cvičení, pochody, cyklovýlety apod. 
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Tipy pro vás 

hřiště pro seniory
Nedaleko historického centra je nově vybudováno 
hřiště pro seniory. Najdete je u Střediska Blanka – Dia-
konie ČCE, Jiráskovo nábřeží 2443 v Písku.

Lázně hotel vráž
Lázně Vráž u Písku mají dlouholetou tradici. Základem 
pro poskytování lázeňské péče se stala budova zám-
ku postavená v roce 1875. Nabízí léčebné i relaxační 
pobyty. Více na www.lazne-vraz.cz.

senior pas
Pro přehled o konkrétních aktivitách vznikl za spo-
lupráce odboru sociálních věcí a kanceláře Desti-
načního managementu Písecko v roce 2012 „Senior 
pas“. Jde o brožurku zaměřenou na seniory, která 
vychází vždy na jaře a na podzim a zahrnuje kultur-
ní, společenské i sportovní akce vhodné pro tuto 
cílovou skupinu.
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stŘeLba

Lovecká střelnice Provazce
sportovní a lovecká střelnice olympijských parame-
trů pro lovecký desetiboj byla vybudována v roce 
1984. V roce 2007 byla doplněna o některé disciplíny 
loveckého parkuru.

každoročně probíhá na střelnici několik větších či 
menších akcí, které zahrnují zejména okresní přebor 
ČMMJ, lovecký šestiboj o pohár sv. Huberta, střelec-
kou soutěž jednotlivců a další. současně se střelnice 
využívá pro zájemce z řad mysliveckých sdružení, 
která zde pořádají střelecké dny pro své členy nebo 
například pro adepty myslivosti. Od roku 2008 bylo 
při lesnických školách zřízeno tréninkové středisko 
mládeže střeleckého svazu. Nachází se cca 5 km 
severovýchodně od města Písek, nedaleko obce 
Chrastiny. V areálu o velikosti 10 ha najdete samo-
statnou brokovou a kulovou střelnici, dále budovu 
pro technické zabezpečení a občerstvení. Více na 
www.lmpisek.cz.

Tipy pro vás 
červen 

2015
Lovecká kombinace – 
mistrovství Evropy
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vODÁctví

Řeka Otava je cílem romanticky založených turistů, 
sportovců i dobrodruhů možná i proto, že překoná-
vá bezpočet přírodních a umělých překážek, často se 
mění její hloubka, šířka i rychlost tekoucí vody. každý 
vodák si zde přijde na své. O krásné zážitky se vodá-
kům postará i okolní příroda.

Příjemné jsou i zastávky ve městě Písek, například 
na Městském ostrově, kde je možné se občerstvit a za-
hrát si minigolf. Vodní turisté mají v oblibě úsek Otavy 
ze Sušice do Písku. Plavba měří 66 km a obtížnost se 
pohybuje	od	WWi	do	zWb.	doporučují	se	dvoumíst-
né kánoe a pro těžší úseky plovací vesty. Ještě z dob 
tradičního plavení vorů se na řece zachovalo množství 
jezů. Na této trase jich je 26 a některé z nich tvoří pěk-
né peřeje. Tábořit můžete na vyhrazených místech, 
která jsou dobře značena. liší se kvalitou vybavení, od 
stanových míst až po pohodlné chatičky.

Příznivci divoké vody se rádi vracejí na horní úsek 
Otavy od Čeňkovy pily do sušice. Doporučenou lodí je 
zde kajak nebo nafukovací raft. sportovní vodáci prefe-
rující klidnější vodu mají v oblibě Otavu z Písku až k ra-
ně gotickému hradu Zvíkov. Pomalu tekoucí řeka zde 
přechází v jezero, které se zařezává do skalnatého údo-
lí. Více informací najdete na www.otavskaplavba.cz.

Tradiční akce

srpen
Neckyáda 
Vytvořte si netradiční plavidlo 
a zdolejte krátký úsek řeky Otavy.
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ZÁvODY DRaČích LODí

Dračí lodě mají bohatou historii. Objevily se před více 
než 2000 lety v Číně. Moderní historie dragonboatin-
gu se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první fes-
tival dračích lodí v Hongkongu. Odtud se sport rychle 
rozšířil do celého světa. V současné době se této dis-
ciplíně aktivně věnuje přes 50 milionů sportovců z ví-
ce než 50 zemí světa. Mezinárodní federace dračích 
lodí pořádá od roku 1995 oficiální mistrovství světa 
i	mistrovství	Evropy.	dračí	 loď	je	dlouhá	12,5	metrů,	
bez posádky váží kolem 250 kg, má tvar otevřené ká-
noe s dračí hlavou na špici a dračím ocasem na zádi. 
sestavu tvoří maximálně 20 vsedě pádlujících závod-
níků a bubeník.

Tradiční akce 

květen

Závody dračích lodí v Písku se 
v rámci akce Cipískoviště konají již 
tradičně každý rok. Závodí se mezi 
kamenným a Novým mostem.
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tanec 

Město Písek žije také tancem. Proč právě tancem? Ta-
nec je společenská pohybová aktivita, která může na-
vodit lepší náladu, vyjádřit nejrůznější pocity, dojmy. 
Můžeme ho považovat i za druh umění. Ať už jste 
sami tanečníkem či pouze pozorovatelem, zaujmou 
vás vibrace hudby, která tanec doprovází.

Tanec v Písku zpestřuje program mnoha kulturních 
a společenských akcí. Najdete zde i několik organiza-
cí, které se tancem zabývají.

Tradiční akce

srpen
Mezinárodní folklorní festival – 
každoroční přehlídka tanečníků, 
hudebníků i zpěváků

říjen 
listopad

CZECH OPEN 
line Dance klub pořádá každý rok 
taneční	soutěž	czEch	oPEN,	kam	se	
hlásí tanečníci například i z Německa, 
Belgie, litvy, rakouska, Nizozemska, 
Dánska, Itálie a Švýcarska.

listopad

Let´s Dance 
Taneční centrum Z. I. P. každoročně 
organizuje celorepublikový taneční 
pohár let´s Dance.
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RYbaŘení

rybaření je zálibou, oddechovou aktivitou i sportem. 
Písecko nabízí ideální podmínky a rozmanité revíry, 
kde si můžete zachytat. Ne nadarmo dostala řeka Ota-
va (z keltského Atawa) přízvisko „bohatá řeka“. Našim 
předkům přinášela živé bohatství ve formě lososů či 
vzácných perlorodek. I dnes si odsud můžete odnést 
skvělý úlovek. Doporučujeme mimopstruhové revíry 
OTAVA 1 a OTAVA 2. Na OTAVĚ 1 lze lovit i z plavidel s vý-
jimkou úseku mezi jezem u Městské elektrárny a No-
vým mostem v Písku. Pod starým kamenným mostem 
v Písku platí celoroční zákaz lovu ryb. Na OTAVĚ 2 je lov 
z plavidel na řece povolen. k revíru patří i Mlýnské ra-
meno v Zátaví a kestřanské pískovny u obce kestřany. 
Povolenky na revíry OTAVA 1 a OTAVA 2 vydává MO 
Črs Písek, Zátavské nábřeží 33, jejich aktuální ceny na-
jdete na www.mocrspisek.estranky.cz.

Údolní nádrž Orlík
revír sahá od hráze ÚN Orlík až k jezu kořensko na 
ř. km 200,41. Je vyhlášeným místem lovu sumců a dal-
ších dravých ryb. Můžete si zde užít i rybaření non-
stop, které je povoleno v období od 16. 6. do 31. 8. 
Na Orlíku se také nachází několik míst vhodných pro 
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handicapované rybáře. Podrobný popis cesty a gPs 
souřadnice najdete na www.rybsvaz.cz. Povolenky na 
ÚN Orlík vydává Český rybářský svaz – rada, středis-
ko Štědronín, Štědronín 7, Písek.

Tipy pro vás  
Chcete-li si vyzkoušet rybaření s dětmi, je pro vás ide-
álním místem v Písku Městský ostrov. kromě vhod-
ného břehu pro rybaření nabízí i zázemí restaurace, 
dětského hřiště a minigolfu.

Tradiční akce
září–

listopad výlovy rybníků na Písecku

ry
ba

řE
N
í



25

hOROLeZectví

Písecké skály
lezecké terény v okolí Písku naleznete na levém i pra-
vém břehu řeky Otavy. Většina skal je situována od 
Písku proti proudu řeky, po proudu řeky se rozkládají 
dvě menší oblasti. skály jsou formovány pararulou. 
Jednotlivé masivy dosahují výšky 10–25 metrů, větši-
na cest je dobře zajištěna. Mezi nejdelší a nejexpono-
vanější cesty patří Májová a Plátkův kout. Písecké ská-
ly tvoří tři oblasti – Stará strana, Lesácká oblast, oblast 
Skály na Sekyrce a Lipice.

1. stará strana
Na pravém břehu řeky Otavy od bývalé vojenské 
střelnice k Zátavskému mostu se rozprostírají cvič-
né horolezecké skály známé pod označením Stará 
strana. každý skalní útvar má svůj název, který vy-
stihuje polohu nebo vzhled skály. Pokud půjdete 
od Písku, uvidíte po levé straně tyto útvary: Vstupní, 
Trio, Začáteční, Převislá, Opuštěná, Zakletá, Rozekla-
ná a Závěrečná.

V oblasti na pravém břehu se nalézá více než 
100 cest různé obtížnosti. Jsou značeny malými ba-
revnými šipkami. každá barva znamená jinou obtíž-
nost. Nejjednodušší cesty jsou označeny bíle, nejob-
tížnější pak červeně.

Přístup k oblasti: Autem nebo pěšky k restauraci 
u smetáka, odtud dále po upraveném břehu Otavy 
proti proudu asi 3 km ke skalám.

2. Lesácká oblast
Je situována na levém břehu řeky Otavy nad Pískem. 
Zahrnuje tři masivy – Májová, Šedomodrá a Čertovka. 
Nejvýznamnější v této oblasti je Májová, jež dosahu-
je výšky 35 metrů a řadí se k nejvyšším z celé písecké 
oblasti. V současnosti je zde zhruba 25 cest. lezecké 
cesty na Májové patří k nejvyhledávanějším v celé pí-
secké oblasti.
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Přístup k oblasti: Od plovárny na Václavské Předměstí 
proti proudu po cestě kopírující řeku Otavu na levém 
břehu. Útvar Májová se nachází cca 2 km za městem, 
další dva asi o 1 km dále.

3. skály na sekyrce a Lipice
Oba skalní útvary se nacházejí na pravém břehu Otavy 
pod Pískem. Jedná se o menší lezecké oblasti, které 
nejsou hojně navštěvovány a nabízejí cca 30 cest.

Přístup k oblasti: Od mostu k čističce odpadních vod 
po pravém břehu po proudu vede zelená turistická 
značka. Po ní dojdete po 15 minutách ke skalám na 
sekyrce. Pokud budete pokračovat další 2 km, dora-
zíte k lipici.

Jickovice
skalní oblast Jickovice se nachází na břehu Vltavy 
1,5 km severovýchodně od obce Jickovice. Jde o pře-
rušovaný pás okrajových skal, které jsou tvořeny por-
fyrickou žulou a dosahují výšky až 50 metrů.
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Nalézá se zde pěkné lezení s řadou výstupů v kolmé 
i poklopené skále za využití jak borháků, tak přede-
vším vlastních jisticích prostředků. specialitou jsou 
různé typy spár a hladkých poklopených ploten. Do-
hromady zde najdete cca 200 cest různých obtížností. 
Celkově oblast spíše není vhodná pro sportovní lezení, 
terén je totiž dost členitý, a mnoho cest tak vyžaduje 
vlastní jištění.

Přístup k oblasti – od Písku: směr Tábor silnice č. 29, 
v Záhoří silnice č. 138, u Zvíkova doprava na 121 
a asi po 5 km doleva směrem na sobědraž, odtud již 
do Jickovic.

Přístup k oblasti – od Prahy: Z dálnice na strakonice 
č. 4 až na křižovatku lety, zde doleva na silnici č. 19 (Pl-
zeň–Tábor) za kostelcem nad Vltavou a Zahrádkou do-
prava do lesa směr sobědraž a za touto vsí asi 3 km do-
prava do Jickovic. Po průjezdu obcí Jickovice zahnete 
doprava na rozbitou asfaltovou cestu, po které pokra-
čujete k lesu, kde je možné zaparkovat. Všechny skály 
se nacházejí 10–50 m od červené turistické značky.

Tip pro vás – indoorové lezení 
Pro milovníky lezectví nabízí Písek možnost příjem-
ného sportovního vyžití i v lezeckém centru LezeTop. 
Jedná se o jedno z největších lezeckých center s kom-
plexními službami v Čechách.

Je určeno pro děti i dospělé, začátečníky i zkuše-
né, pro školy a firmy a pro všechny, kteří mají radost 
z pohybu vertikálním směrem. Centrum nabízí 1 500 
m2 lezecké plochy včetně bouldrovky, přes 150 lezec-
kých cest všech obtížností, místnost pro bouldering, 
dětskou stěnu, neomezenou dobu pro lezení, půj-
čovnu s kompletním lezeckým vybavením. lezecké 
centrum si můžete prohlédnout např. během dne 
otevřených dveří, pořádaného obvykle v červnu. Bliž-
ší informace na www.stenapisek.cz.
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turistické informační centrum
Nádvoří sladovny, Velké náměstí 113 
397 01 Písek, Česká republika 
telefon: +420 387 999 999 
e-mail: infocentrum@pisek.eu 
GPs:	49°18´30.674“	N,	14°8 4́7.316„	E 
www.pisek.eu
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grafické zpracování: galio crossmedia, www.galio.cz 
Všechny údaje jsou i přes důsledné zpracování bez záruky.

Destinační management Písecko je 
kanceláří zřízenou za podpory města 
Písek, která se věnuje propagaci 
města a přilehlého regionu v oblasti 
cestovního ruchu. 

Zpestřete si aktivně strávené dny na Písecku 

s Píseckou bonusovou kartou


