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Naučná stezka 
Podskalí

Zpracovalo město Strakonice. www.strakonice.eu
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archiv Muzea středního Pootaví Strakonice

Vycházkový okruh kolem řeky Otavy je dlouhý 3 km. Na 14 panelech 
naleznete informace přírodovědného, geografického a historického 
charakteru. Stezka začíná na levém břehu řeky, pokračuje kolem 
pivovaru k zadní lávce přes slepé rameno na ostrov, kde přechází na 
pravý břeh. Od kempu míří k Zellerinově stráni, mine bustu básníka 
F. L. Čelakovského a kolem zámecké zahrady se vrací k hradu, 
který byl založen v první třetině 13. století. 
Původní naučnou stezku vytvořilo Gymnázium Strakonice 
a Český svaz ochránců přírody v roce 1992 ve spolupráci 
s Muzeem středního Pootaví, Okresním úřadem Strakonice 
a Státním okresním archivem Strakonice. Od té doby byla stezka 
dvakrát opravována (2000 a 2005) za podpory města Strakonice. 

Strakonice vznikly sloučením samostatných osad. V místě dnešního 
soutoku řek Otavy a Volyňky se v minulosti nalézaly tři z nich, 
Strakonice, Žabokrty a Bezděkov. Výše proti proudu měla řeka Otava 
ještě jedno rameno, a tak se renesanční kostel sv. Markéty nacházel 
na samostatném ostrově spojeném s okolím řadou menších můstků. 

Podskalí Instructional Trail 

This hiking trail along the Otava River is 3 km long. 

Over 14 panels you will find information about nature, geography, and 

history. The original instructional trail was created in 1992. 

Upstream, the Otava River had one more arm, so the Renaissance 

Church of St Margaret was located on a separate island connected to 

its surroundings by several small bridges. The left bank of the river 

was the location of the ‚U pěti kol‘ (‚five-wheel‘) or Pětikolský Mill, and 

the château mill, which disappeared in 1977, stood opposite it. In its 

place, during the most recent reconstruction of Strakonice Castle in 

2005–2010, a wall was constructed that enclosed the third courtyard. 

Construction of the bottom protective waterside wall was completed 

in 2012, since even this courtyard had not been protected from the 

great floods of 2002.

V sedmdesátých letech minulého století byla voda z levého ramene 
svedena pod zem a koryto zasypáno. Regulace vodního toku a nové 
přemostění byly ukončeny v roce 1977. Zmizely domky podél řeky 
i romantická zákoutí „strakonických Benátek“. 

Na levém břehu se nacházel mlýn U Pěti kol či Pětikolský, dnes tak 
nazýváme současný jez. Jeho posledním soukromým vlastníkem 
byla rodina Švábova, v šedesátých letech 20. století byl mlýn 
zestátněn a v roce 1971 zbořen. S mlýnem je spojeno vyprávění 
o malé Rozárce, která spadla v únoru 1718 do náhonu, uvízla pod 
mlýnským kolem, ale zázrakem přežila. 
Zámecký mlýn na protějším břehu zmizel v roce 1977. Na jeho 
místě vznikla při poslední rozsáhlé rekonstrukci strakonického 
hradu v letech 2005–2010 zeď, která uzavírá třetí nádvoří. V roce 
2012 dokončilo Povodí Vltavy, s. p., stavbu spodní ochranné 
nábřežní zdi, neboť před velkou vodou v roce 2002 nezůstalo 
uchráněno ani toto nádvoří.
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Pětikolský mlýnzámecký mlýnpivovar povodeň 2002 Pětikolský mlýn kostel sv. Markéty


