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Naučná stezka Podskalí

Historie Podskalí
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Romantické údolí řeky Otavy patřilo vždy k oblíbeným místům 
vycházek strakonických občanů. Kdysi sem mnohé lákala příroda 
i možnost posedět ve známé výletní restauraci, jiní navštěvovali říční 
plovárnu. Terasovité uspořádání svahu snad vypovídá o pěstování 
vinné révy. Tajné chodby opředené pověstmi (např. chodba zvaná 
U Vodníka) sloužily pravděpodobně jako vinný sklep. Nechybělo zde 
bělidlo a oba břehy spojoval přívoz.
Město koupilo pozemky na Podskalí v roce 1939. První krajinářská 
úprava byla svěřena Okrašlovacímu spolku Renner. Tehdy byly 
rozšířeny cesty, upraveny trávníky, osazeny lavičky a vznikla 
útulná zátiší. Lokalita, která leží v zátopové oblasti, se nevyhnula 
povodním, a tak ještě v roce 1940 si zde velká voda prorazila nové 
řečiště. 
Budova pro parostrojní pivovar byla na břehu řeky vystavěna 
v roce 1874. Na prostranství před ním stávala zahradní restaurace 
Oskořínka. Těsně za pivovarem se nacházel domek Zavadilů u vaziště 
vorů. Dále proti proudu byla ještě plavecká hospoda, kterou později 
nahradila restaurace s ubytováním Hotel na Podskalí. 

The romantic Otava River Valley has always been a popular 
hiking destination for the inhabitants of Strakonice. At one time, 

many were drawn to its natural beauty and opportunities to relax and 
enjoy a meal at the well-known restaurant, while others enjoyed visiting 
the river’s swimming areas. The terraced arrangement of the slope 
indicates that wine grapes were once cultivated here. Both river banks 
were linked by a ferry. The town purchased land at Podskalí in 1939.
The Otava River was used for transporting bundled wood on rafts. The 
last raft floated down the Otava in 1960. 
Today children’s playgrounds can be found in a number of places, the 
Otava cycling path leads through the area, and visitors can relax by the 
pier and enjoy the water in the natural swimming area. 
A structure originating from the 19th century is the picturesque Chapel 
of St Peter. A sandstone statue of Dorothy, bride of Švanda the Bagpiper, 
has stood below the rock since 2012.

Voroplavba, tj. doprava dřeva ve svázaném stavu po vodě, 
existovala na dolním toku Otavy již ve středověku, k jejímu 
největšímu rozmachu došlo v 19. století. Vory se staly důležitým 
dopravním prostředkem, převážely dříví, obilí, brambory a jiný 
materiál. Plavba ze Strakonic do Prahy trvala v závislosti na stavu 
vody 2–3 dny. Poslední vor plul po Otavě v roce 1960. 

Na Podskalí se nachází výklenková kaplička sv. Petra se zajímavým 
osudem. Vybudována byla v 19. století pro sošku sv. Petra, kterou 
přinesla z Virtu velká voda. Tehdy platilo staré právo, že co voda 
odnese, patří tomu, komu to přinese. 
Pískovcová socha Dorotky, nevěsty bájného Švandy dudáka, je pod 
skálou od roku 2012. Autorem je akademický sochař Karel Kryška.
Lokalitou vede Otavská cyklistická cesta, návštěvníci mohou 
odpočívat u mola a využívat řeku jako přírodní koupaliště. Děti 
ocení nápadité herní prvky.
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Zavadilův domek plovárna Hotel na Podskalí kaplička sv. Petra Dorotka voroplavba


