
Úpatím Boubína   26,5 km
Am Fuß des Bergs Boubín / On the foothills of Boubín

Vimperk  (CT 1032) – Lipka – Kubova Huť (CT 1202) – Pravětín – Vimperk

Na zříceninu Helfenburk    9,5 km
Zur Burgruine Helfenburk / To the ruins of Helfenburk

Vlachovo Březí (CT 1075) – Lipovice – Dub (zabočte vlevo z cyklotrasy / vom Radweg 
links abbiegen / turn left from the cycle path) – Javornice – Helfenburk 
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  Prachatice

  Netolice / Archeopark

      Milí cyklisté, přejeme Vám 
slunce v drátech, i když prší!

Prachaticko se vyznačuje neuvěřitelně 
pestrým reliéfem krajiny, a proto si ze 
zdejší nabídky cyklotras vybere každý 
příznivec aktivní dovolené v sedle – 
zdatní cyklisté na svazích Šumavy či pod 
majestátním Boubínem, víkendoví cyklo-
turisté na rovině jihočeské pánve, která 
se nachází především v oblasti Netolic. 

K největším lákadlům pro cyklisty patří 
trasa podél Schwarzenberského plaveb-
ního kanálu, kde můžeme po rovině a 
přesto v horách našlapat až 50 km. Cestu 
podél Vltavy již dávno nepoužívají jen 
cyklisté, ale stala se nejvyhledávanější 
mezi bruslaři na in-linech. Z měst jako 
Vimperk anebo Prachatice vedou zna-
čené cyklotrasy do Národního parku 
Šumava, oblast rybníků v okolí Netolic 
nabízí vedle příjemných cyklotras i četné 
možnosti ke koupání.

      Liebe Radfahrer, wir wünschen 
Ihnen die Sonne im Rad, auch wenn 
es regnet!

Das Gebiet um Prachatice zeichnet sich 
durch seine landschaftliche Vielfalt aus. 
Ambitionierte Biker können in den 
Bergen des Böhmerwaldes oder in der 
Gegend um den majestätischen Berg 
Boubín trainieren. Erholungssuchende 
Radtouristen kommen im fl achen süd-
böhmischen Becken bei Netolice auf 
ihre Kosten.

Zu den größten Attraktionen für Radler 
gehört sicher der Radweg entlang des 
Schwarzenbergischen Schwemmkanals, 
dem man fast 50 km auf einer ebenen 
Strecke folgen kann. Die Städte wie 
Vimperk und Prachatice sind durch 
Radwege mit dem Gebiet des 
Nationalparks verbunden. 

      Dear bikers, we wish you sun 
in the wheels even if it‘s raining!

The area surrounding the town of 
Prachatice stands out due to its incredi-
bly varied hilly countryside, which is why 
the local cycle routes are favourites 
among those who enjoy active holidays 
in the bike saddle. Profi cient cyclists 
satisfy their sporting needs in the moun-
tains of our beloved Šumava (Bohemian 
Forest). Alternatively weekend cyclists 
head for the fl at land of the South 
Bohemian basin, which here encroaches 
on the area around the town of Netolice.  

One of the most attractive routes for 
cyclists is the Schwarzenberg logging 
canal, along which we can pedal gently 
for nearly 50 kilometres on fl at ground. 
Many other magnifi cent routes lay in the 
Šumava National Park, whose small roads 
we do not have to share with cars at all. 
It is interesting, but all the local towns 
are connected with the region of the 
National park Šumava on a cycle path.

Prachaticko
Das Gebiet von Prachatice 

Around Prachatice

www.isumava.cz

CYKLOTRASY
Radwege
Cycle Paths
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Na kole zábava  



muzeum / Museum / museum

klášter / Kloster / monastery

hrad / Burg / castle

zámek / Schloß / chateau

zřícenina / Ruine / ruin

rozhledna / Aussichtsturm

ZOO
hradiště / Burgstätte / 
stronghold site
autokemp / Autocamping

doporučený cyklovýlet / empfohlene Radtour / bike tour

cyklotrasa / Radwege / cycle paths

státní hranice / Staatsgernze / national boundary

hranice NP / Nationalpark / national park

hranice CHKO / Landschaftsschutzgebietes / protected area

vojenský prostor / Truppenübungsplatz / millitary area

lanovka, horská chata / Lift, Berghütte / lift, refuge

informace / Information / information 

Na kole zábava  
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Objekt / object
Cyklisté vítáni
Bett & Bike
www.cyklistevitani.cz 
www.bettundbike.de


