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Tisková zpráva č. 44, ze dne 5. 8. 2022 

Na svém území mají Strakonice hned tři naučné stezky. Naučná stezka Švandy dudáka, 
Naučná stezka Podskalí a Naučná stezka Tůně u Hajské.  

Naučná stezka Tůně u Hajské 

Nejmladší ze tří naučných stezek je posledně jmenovaná Tůně u Hajské. Otevřena byla 30. 8. 2019. 
Rozkládá se na ploše 7 hektarů zhruba kilometr východně od Strakonic. Návštěvníci zde najdou 
desítky tůní, obývaných mnoha vzácnými rostlinami a živočichy. Jde o přírodní památku, kterou se 
podařilo dochovat a zachránit jen díky špatným možnostem využití pro intenzivní hospodaření. Pro 
celou řadu živočichů a rostlin tento biotop představuje jedinou možnost jejich výskytu a přežití.   
Na trase jsou dva hlavní infopanely popisující tuto oblast a čtyři tabule s informace o vzácných 
rostlinách a živočiších. Specifický biotop tvoří kolem tří desítek tůní, mokřadů i suchých kopečků. 
V tůních různé velikosti a hloubky je vhodné prostředí pro obojživelníky, vyskytují se tu tři druhy čolků 
a šest druhů žab. Různorodá stanoviště nabízejí ideální podmínky pro ptactvo, vidět tu můžete 
například slavíka obecného nebo žlunu zelenou. Vyskytuje se tu také pestrá vegetace. 
 

Naučná stezka Podskalí 

Od roku 1992 má město Strakonice Naučnou stezku Podskalí. Ta prošla v roce 2019 rekonstrukcí 
v celkových nákladech 162 533 Kč.  
První informační panely Naučné stezky Podskalí začaly ve Strakonicích vznikat již v roce 1992 z 
iniciativy ČSOP a Gymnázia Strakonice. Postupně za přispění města v letech 2000 a 2005 prošla stezka 
úpravami až do tehdejší podoby, která byla poplatná době a nárokům návštěvníků. Pro jejich 
nedostatečnou kvalitu i množství informací bylo přistoupeno k radikální obnově info panelů. Původních 
několik dřevěných panelů nahradilo čtrnáct větších tabulí v novém grafickém designu. Tabule informují 
jak o historii, tak současnosti vybraných míst, jako například strakonickém pivovaru, částech města 
která prošla úpravou vodního toku řek Otavy a Volyňky, dávno zašlé minulosti věhlasné restaurace na 
Podskalí či plovárně. Nechybí panel o voroplavbě, ptactvu Podskalí a lesním společenství, geologii. 
Zajímavý je pohled na život řeky či Velkou skálu – místo s pěkným výhledem na celý jižní horizont, 
pod kterým protéká řeka Otava. Ani kultury chtiví návštěvníci nebudou ochuzeni. Jendo ze zastavení 
patří spisovateli F. L. Čelakovskému, či Zellerinově stráni, kde podle dobové rytiny na vrcholu stráně 
stál kostel sv. Kříže. Stezka končí strakonickým hradem a jeho historií. Nově přibyl panel věnovaný 
houbaření v regionu nebo pozvánka k návštěvě židovského hřbitova. Původní kresby nahradily 
fotografie jak historické, tak současné. Návštěvníci, ale i místní jistě ocení kvalitu zpracování i 
novátorské informační prvky, které usnadní orientaci v rámci města. Stezka je určena pěším, ale 
cyklistům a měří cca 3 km.  

Naučná stezka Švandy dudáka 

Nejdelší ze strakonických stezek je Naučná stezka Švandy dudáka. Ta vznikala v letech 2007 – 2008. 
Nenáročná stezka vede částečně po zpevněných komunikacích, částečně po lesních a polních cestách, 
kde je nutné počítat s mírným stoupáním. Na cestě čeká návštěvníky sedm zastavení, kde se z 
informačních tabulí dozví řadu zajímavostí doplněných o fotografie ze současnosti i dob dávno 
minulých. Navštíví místa, kudy chodil, hrál a rozdával radost bájný dudák Švanda. Patnáct kilometrů 
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dlouhá trasa začíná na starobylém strakonickém hradě. Zde mohou návštěvníci zavítat do Muzea 
středního Pootaví v letošním roce obohacené o mnoho zajímavých expozic, mimo jiné s ojedinělou 
expozicí o dudách a dudácké tradici na Strakonicku. Součástí prohlídky je také výstup na věž Rumpál, 
odkud je překrásný rozhled do kraje Švandy dudáka. Cestou z hradu kolem kostela sv. Prokopa, 
příjemným údolím podél řeky Otavy v minulosti proslulé rýžováním zlata čeká turisty první výstup na 
Šibeniční vrch, kde v minulosti stávala kamenná šibenice a kde se v 16.–18. století vykonávalo hrdelní 
právo. Podle jedné z pověstí hrál Švanda dudák pod šibenicí čertům, podle jiné divým ženám, ale jisté 
je, že zde si zachránil duši a přišel o čarovnou moc svých dud. Dále je na trase možné obdivovat 
přírodní krásy vrchů Ryšová, Hliničná či Kuřidlo. Ten, kdo rád zdolává vrcholky, může u šestého 
zastavení odbočit a vystoupat na vrchol Kuřidla. Stezka dále pokračuje do osady Dražejov, kde Švanda 
často hrával pro zábavu. A odtud už vede cesta zpět směrem ke Strakonicím. Příjemná procházka 
podél řeky Otavy vás zavede na strakonické Podskalí a na protější vrch Kalvárie. Zde byl na místním 
hřbitově Švanda pochován. Hřbitov byl sice již zrušen, ale jako strážce hrobu zde stále stojí 300 let 
stará Švandova lípa. Poté už kroky návštěvníků povedou zpět ke strakonickému hradu, kde putování 
po stopách Švandy dudáka začalo a kde také končí. 

 

V tuto chvíli se další nová naučná stezka nepřipravuje, ale pracuje se na obnově stezky Švandy 
dudáka.  

 

Ing. Markéta Bučoková, PR 
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