
 
   Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území  
   Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, 
   Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic, 
   Úsilného, Vitína a Zvíkova. 

                 
  

 

 
 
 

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 101, IČ: 260 83 426, 
sídlo: Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
telefon: 387 965 104, fax: 386 350 746, e-mail: info@mashl.cz, web: www.mashl.cz   

Hluboká nad Vltavou 
8. listopadu 2010 

Na Hluboké vznikne jedine čná pěší stezka  

Tisková zpráva č. 09/2010 
 
Nová pěší stezka vyroste do kv ětna v Hluboké nad Vltavou v lokalit ě Zámostí. Okruh 
bude m ěřit dva kilometry, travnatá cesta bude široká t ři metry. Celkem zde bude 17 
tematických zastávek.  
 
Pěší stezka povede na pravém břehu Vltavy v těšné blízkosti Staré obory. Začínat bude asi 
300 metrů od mostu do části Hluboké Zámostí. Nyní se zde nachází pěšina, která je už 
téměř neprůchodná. Ta se změní k nepoznání.  
 
Povrch stezky bude travnatý, pouze na určitých zastávkách bude použit materiál jako je 
písek či prosívka. Podél celé pěší stezky bude vybudováno 17 stanovišť zaměřených na 
přírodu, zdravý životní styl, rybářství, lesnictví, historii města či rozvoj fyzické kondice. „Na 
stezce budou také rozestavěny informací tabule, kde se návštěvníci dozvědí například 
informace o místních ptácích, rybářství v Hluboké, historii zdejší voroplavby či vodních 
zdrojích,“ uvedl David Šťastný, předseda občanského sdružení Hluboká nad Vltavou, jež 
projekt realizuje.  
 
Na stezce například vyroste pohádkově zaměřené stanoviště vodníka Česílka. Jeho součástí 
bude vrba s ručně vyřezaným vodníkem Česílkem a posezením s výhledem na řeku a 
hlubocké lesy. Pro realističnost prostředí bude místo dozdobeno sítěmi. Budou zde i stylové 
cedule se všemi pohádkami o vodnících.  
 
Stanoviště nesoucí název „relaxační plácek“ pak bude místem pro odpočinek a slunění. 
Prostor vysečený téměř jako golfový green vytvoří krásné prostředí pro piknik či spánek v 
ručně vyřezaných dřevěných lehátkách. Na stanovišti nebude chybět ani stylový slunečník 
pro případ velkého vedra.  
 
Pro ty, kteří dávají přednost aktivnějšímu trávení volného času, bude na stezce připraveno 
hřiště na pétanque, minifotbal, plácek na frisbee nebo kroket. Jedno ze stanovišť také 
nabídne vodní radovánky. Milovníci vodních sportů budou moci využít vodní skluzavku či 
houpačku do vody. Závěr stezky nabídne přírodní posilovnu, kde si bude moci každý 
protáhnout tělo.  
 
Dobít energii bude možné v jídelním koutě celé pěší stezky - na malinovém palouku, místě, 
kde budou vysazeny desítky keřů malin a budou zde instalovány informační tabule o jedlých 
a nejedlých bobulích a lesních plodinách.  
 
Náklady na vybudování pěší stezky budou více než 1,4 milionu korun. Z toho dotaci ve výši 
1,24 milionu poskytne Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko v rámci Programu rozvoje 
venkova. „Rozhodli jsme se projekt podpořit, protože je naprosto ojedinělý. Žádná jiná taková 
pěší stezka se v regionu nenachází. Stezka přiláká turisty i zpříjemní život místním 
obyvatelům,“ uvedl Lukáš Tryml z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.  
 
Kontakt: 
Mgr. Barbora Vlková 
tel.: 774 434 501 
e-mail: vlkova@g-project.cz  


