ORLÍK NAD VLTAVOU A JEHO OKOLÍ

1. ZÁMEK ORLÍK
Zámek Orlík se nachází necelých 10 kilometrů od našeho areálu směrem na Milevsko. Jeho
překrásné nádvoří i udržovaný zámecký park je vhodný pro rodinné i romantické procházky, či
malý piknik na udržovaných prostorech parku. V letní sezóně se můžete těšit na výlet parníkem do
okolních kempů, nebo přímo na hrad Zvíkov a zase zpět. Pro nadšence historie jsou připravené
pravidelné prohlídky, jejichž časy jsou vždy aktuálně uváděné na webových stránkách zámku.

2. SCHWARZENBERSKÁ HROBKA
Když se vydáte z nádvoří zpět směrem do vesnice, nemůžete minout ukazatel „HROBKA".
Ukazatele jsou přehledně rozmístěné po celém parku a přímo Vás navádí na zajímavá místa v okolí
zámku. Hrobka rodu Schwarzenbergů dodnes slouží jako místo odpočinku významným zástupcům
tohoto rodu. Cesta od zámku k ní trvá necelých dvacet minut a jako procházka opravdu stojí za to.
Většinu cesty lemuje Vltava a neminete ani vyhlídku.

3. ŽĎÁKOVSKÝ MOST
Most se nachází na silnici I/19, která spojuje Tábor a Plzeň a to asi 200 metrů za vesnicí Orlík nad
Vltavou směrem na Milevsko. Výstavba Žďákovského mostu začala současně s výstavbou hráze
Orlické přehrady v roce 1958 a dokončena byla roku 1967. Toho času byl považován za největší
ocelový dvou obloukový most na světě. Dnes je na 26. místě a své prvenství si drží v rámci České
republiky. Tato významná stavba získala v roce 2001 ocenění Most století v kategorii silničních
mostů. Název nese po zatopené obci Žďákov, která se nyní bohužel nachází na dně Vltavy,
nicméně při velmi nízkém stavu vody lze v určitém místě spatřit věž kostela, který se v obci
nacházel. Svou polohou a vzhledem k historii okolí byla z mostu shazována mrtvá těla obětí
„orlických vrahů". Místo i díky krásnému výhledu jistě stojí za zastávku.

4. PAMÁTNÍK LETY
Roku 1940 byl na okraji obci Lety založen koncentrační tábor zprvu jako kárný pracovní tábor pro
odsouzené vězně. Postupem času nesl název sběrný tábor a od roku 1942 dále pak cikánský tábor
v Letech – vždy na základě momentální funkčnosti tábora. Tábor byl veden českými četníky, kteří
vedli evidenci vězňů tábora dle tří skupin:
1. cikáni
2. cikánští míšenci
3. osoby žijící po cikánsku
Tyto osoby zde byly poté drženy za nelidských podmínek a část z nich byla deportována do jiných
koncentračních táborů (př. Osvětim – 420 deportovaných vězňů Letenského tábora).
Bohužel na utrpení Romů se brzy po válce zapomnělo a ve funkčním období komunismu zde byla
zřízena výkrmna vepřů zasahující do většiny pozemku bývalého tábora.
Řadu let Česká Republika sklízela kritiku i od mezinárodních společností za již zmiňovaný vepřín v
blízkosti pietního místa Letenského památníku.
Až roku 2017 se vláda dohodla s majitelem na odkoupení a objekt by měl být zbourán.
Významná památka obětí druhé světové války tak znovu získá svou důstojnost.

PÍSEK
Město vzniklo v období raného středověku zhruba v polovině 13. století. Svůj název nese podle
významného rýžoviště zlatého písku na levém břehu Otavy. Patrně nejvyššího významu nabylo
město za vlády Přemysla Otakara II.
Písek dodnes působí jako milé historické město. Krásné náměstí je odjakživa dělené na dvě části –
západní a východní část, která kdysi sloužila jako tržiště.
Při návštěvě města doporučujeme navštívit Písecký hrad (období české gotiky), Divadlo Fráni
Šrámka, děkanský kostel Narození Panny Marie.
Neopomeneme zmínit také Kamenný most, jehož výstavba začala na konci 13. století v období
české rané gotiky. Dnes je most považován za jeden z nejstarších kamenných mostů v Evropě a
druhý v České republice.
Dále můžete navštívit elektrárnu města Písek sestrojenou Františkem Křížíkem roku 1888. Jedná se
o první elektrárnu v České republice stavěnou pro účely veřejného osvětlení. Dodnes je funkční a
nachází se v ní i muzeum.

HRAD ZVÍKOV
(okres Písek)
Hrad Zvíkov se nachází asi 20 km od města Písek. Patří k nejpřednějším stavbám české středověké
světské architektury. První krok k založení hradu dal Přemysl Otakar I. v roce 1226. Za nejstarší
zachovalou částí hradu považují odborníci tzv. Hlízovou věž (1240), která je díky barvě kamene, ze
kterého je stavěna, někdy také nazývána „Černá věž". Další významnou částí Zvíkova je kaple sv.
Václava. Neméně zajímavými se jeví kamenické značky na cihlách hradu, které můžete spatřit i na
určitých stavbách v Písku. Podle některých pověstí sloužil Zvíkov také jako místo uchování
královských klenotů v čase dostavby Karlštejna. Dodnes ale Zvíkov láká díky jeho atmosféře
například i filmaře, kteří zde před pár lety natáčeli části filmu Jan Hus.
Hrad Zvíkov je v současné době pod státní správou a v sezóně se zde provádějí pravidelné
prohlídky, kde se dozvíte spoustu zajímavostí o historii hradu. Navíc se můžete kochat překrásným
výhledem na soutok řek Vltavy a Otavy. A pak? Třeba výlet parníkem na již zmiňovaný Zámek
Orlík, nebo s dětmi na blízké koupaliště.

ONEN SVĚT + ZEMĚRÁJ
(okres Písek)
Zrekonstruovaná historická Chata Onen svět z roku 1940 se nachází v obci Kovářov. Patnáct metrů
vysoká Langova rozhledna nabízí výhled až 330° a při dobrých podmínkách z ní lze spatřit i Alpy.
Po domluvě lze domluvit i romantickou večeři přímo na rozhledně.
Nedaleko Onoho světa se nachází na ploše téměř 9 hektarů areál zvaný Zeměráj, který Vám
nabídne spoustu výjimečných atrakcí a zábavy pro celou rodinu. Navštívit zde můžete například
archeologický park, bludiště, dětskou vesničku a další.

KROKODÝLÍ ZOO PROTIVÍN
(okres Písek)
Projekt krokodýlí ZOO vznikl na základě soukromého chovu provozovatele. Dnes můžete v ZOO
vidět až 23 druhů krokodýlů. Otevřena je celoročně a na svých webových stránkách pravidelně
uvádí novinky o různých speciálních akcích, jako jsou ukázky krmení krokodýlů a další.

FORT HARY
(okres Písek)

Westernová pevnost se nachází v obci Jarotice nedaleko Mirotic. Je jediným skanzenem lovců
kožešin v Čechách. Místo je oblíbená turistická a cyklistická lokalita. Při návštěvě se dozvíte mnoho
zajímavých informací z dob osidlování Amerického západu. K vidění je zde na 20 srubových staveb,
indiánské muzeum, srub lovců kožešin, spousta zvířat a další.

PŘÍBRAM
Příbram se nachází asi 20 kilometrů od hotelu směrem na Prahu. I přesto, že je to malé městečko
Vám má co nabídnout. S rodinou můžete navštívit spoustu památek, jako je například Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora. Jedná se o velmi významný areál a poutní místo. Dále stojí
za zmínku kostel sv. Jakuba na náměstí T.G.Masaryka nebo Hornické muzeum.

ELEKTRÁRNA ORLÍK
(okres Příbram)
Hráz se nachází v obci Solenice necelých 25 km od našeho areálu. Přímo na jejich infocentru lze
domluvit prohlídky elektrárny, kde se dozvíte vše o historii i funkčnosti objektu.
Je možné využít i plavby parníkem od elektrárny na zámek Orlík. Doporučujeme využít nabídky
celodenního výletu, kdy Vás parník vyzvedne v Praze až na elektrárnu, kde se zúčastníte prohlídky
hráze, dále následuje beseda a promítání filmu o elektrárně. Poté Vás odveze zase zpět do našeho
krásného hlavního města.

BŘEZNICE
(okres Příbram)
Opět nedaleko našeho areálu se nachází další malé městečko Březnice. Turisty vyhledávaný je
především Zámek Březnice založený v období renesance. Jeho největší zajímavostí je Lokšanská
knihovna založena roku 1558, patří k nejstarším v Čechách. Dále můžete navštívit bývalou
jezuitskou kolej, židovské ghetto či židovský hřbitov.

MAKOVÁ HORA
(okres Příbram)
Poutní místo se nachází u obce Smolotely v okresu Příbram. Právě na Makové hoře byl v prní
polovině 18. století postaven kostel nesoucí název po hoře – Maková. Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli
a Panně Marii Karmelské. Kostel dodnes pořádá bohoslužby a pyšní se krásným výhledem na již
zmiňovanou obec Smolotely. Místo zcela jistě stojí za návštěvu.

SLIVICE
(okres Příbram)
Poslední větší bitva 2. světové války se odehrála právě ve Slivicích v květnu 1945. Na počest
padlým obětem se zde nechal roku 1970 postavit pomník a od roku 2001 se zde pravidelně konají
slavnosti, jejichž součástí je předváděna rekonstrukce poslední bitvy. Památník je symbolizován
číslem 3, které má vyznačovat 3 vítězné mocnosti.

DOBŘÍŠ
(okres Příbram)
Dalším krásným městem na Příbramsku je právě Dobříš. Ve 13. století vznikla osada Dobříš na
významné obchodní cestě (zvané „Zlatá stezka"), která vedla z Prahy do Bavor. Dodnes největší
pýchou Dobříše je stejnojmenný zámek s krásným francouzským parkem. Dále zde můžete
navštívit například muzeum hraček.

VYSOKÁ
(okres Příbram)
Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i
nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904)
po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života.
Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r. 1878 Dvořákovým švagrem hrabětem
Václavem Kounicem (arch.Čeněk Gregor), je veřejnosti otevřen celoročně.

TÁBOR
Město Tábor bylo založeno roku 1420 jako mocenské centrum husitství a právě i díky tomuto
odkazu historie je bohatý na historické památky i kulturní akce. Dodnes je druhým největším
městem jihočeského kraje a velmi významnou hospodářskou oblastí. Z památek můžeme určitě
doporučit děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, pomník Jana Žižky z Trocnova nebo
klášterní kostel Narození Panny Marie. Pokud Vám téma historie neimponuje, město Vám nabídne
bohatou škálu kulturních akcí jako například jazzový, literární i divadelní festival, různé
gastronomické akce a další zajímavé události. Navštívit můžete i místní ZOO.

BLATNÁ
(okres Strakonice)
V druhé polovině 10. století byla obec Blatná spojkou významné hospodářské i obchodní cesty mezi
Sušicí a Horažďovicemi. Svůj název nese podle blat, mezi nimiž byla na pahorku založena. Zámek
Blatná patří dodnes k nejzachovalejším vodním panským sídlům v České Republice a určitě stojí za
návštěvu.

KEMPY V OKOLÍ

