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Auf dem Pfad Sedláčkova stezka
Der Pfad Sedláčkova stezka ist ein 
Wanderweg, der von der Stadt Písek 
entlang des Flusses Otava bis zur Burg 
Zvíkov führt. Er wurde in den Jahren 1924 
bis 1928 erbaut und nach dem Historiker 
und leidenschaftlichen Wanderfreund 
August Sedláček benannt. Der Wanderweg 
beginnt am rechten Ufer der Otava an der Steinbrücke Kamenný most im Stadtzentrum 
von Písek. Über die Brücke Jiráskův most gelangen wir an das andere Flussufer. Von hier 
aus geht es weiter durch das Naturschutzgebiet Žlíbky, vorbei an der Gemeinde Jistec, bis 
zur Wegkreuzung in Nová Vráž – U pily. Wir folgen dem Waldweg bis zum Fluss Lomnice, 
überqueren die Brücke und wandern durch die herrliche Landschaft am Zusammenfluss 
der Flüsse Lomnice und Skalice zum Aussichtspunkt Krkavčí skála. Weiter geht es 
durch die Gemeinde Štědronín zur Straßenbrücke über die Otava, die wir überqueren und 
in die Gemeinde Zvíkovské Podhradí gelangen. Hier können wir entweder unseren Weg 
bis hinauf zur Burg Zvíkov fortsetzen oder am anderen Ufer der Otava zurück nach Písek 
wandern. Der Rückweg führt (vorwiegend auf der grün markierten Trasse) durch herrliche 
Natur. Den ursprünglichen Weg kann man an verschieden Stellen verlassen und schöne 
erlebnisreiche Abstecher in die nahe Umgebung unternehmen. Diese lohnen sich für 
Naturfreunde wie auch für Liebhaber historischer Orte. Für die Strecke Pisek – Zvíkovské 
Podhradí stehen öffentliche Verkehrsmittel und die gelbe Linie des Cyklotrans bereit. 

Sedláčkova stezka
Sedláčkova stezka je turistická cesta vedoucí podél řeky Otavy z Písku až k hradu 
Zvíkov. Navazuje na stezku, jež byla vybudována v letech 1924-1928 a byla pojmenována  
po tehdejším historikovi a vášnivém turistovi Augustu Sedláčkovi. Začíná na pravém břehu 
řeky Otavy u Kamenného mostu v centru města Písek. U Jiráskova mostu přejdeme  
na druhý břeh a pokračujeme dále podél řeky přes přírodní rezervaci Žlíbky, kolem obce 
Jistec k rozcestí v Nové Vráži - u pily, zde se vydáme lesní cestou až k říčce Lomnici. Zdoláme 
lávku přes Lomnici a směřujeme malebnou krajinou okolo soutoku Lomnice a Skalice  
k vyhlídkovému místu Krkavčí skála. Odtud zamíříme přes Štědronín k silničnímu mostu 
přes Otavu. Za mostem je obec Zvíkovské Podhradí, kterou můžeme projít směrem  
k hradu Zvíkov, nebo pokračujeme po druhém břehu Otavy zpět do Písku. Zpáteční 
trasa vede krásnou přírodou, převážně po zelené turistické značce. Stejně jako tomu bylo  

u původní Sedláčkovy stezky, můžete se  
i dnes od hlavní trasy odchýlit a podniknout 
řadu samostatných výletů do blízkého 
okolí, které nabízí mnohé lákavé zážitky.  
Na své si zde přijdou milovníci přírody 
stejně jako historických památek. Úsek 
Písek – Zvíkovské Podhradí je možné 
absolvovat veřejnou dopravou nebo využít 
žlutou linku Cyklotransu.

55,2 km 1029 m 15:00 h
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Erlebnispunkte in geographischen Koordinaten / Zajímavá místa udaná v geografických koordinátech 

Písek 
49°18‘32“N, 14°08‘51“E

Krkavčí skála 
49°24‘36’’N, 14°09‘51’’E

Kamenný most
49°18‘35“N, 14°08‘44“E

Zvíkovské Podhradí 
49°25‘32“N, 14°12‘03“E

Zusammenfluss / soutok Lomnice 
a Skalice
49°24‘57“N, 14°08‘56“E

Burg / hrad Zvíkov 
49°26‘16“N, 14°11‘34“E
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