Na kole po Včelařské stezce na Slavnosti mrkve ve Zlivi
České Budějovice - Nové Dvory - Čejkovice - Picina - Pištín - Zliv - Vondrov Hluboká nad Vltavou - Bavorovice - České Budějovice

Cyklovýlet vám nabídne příjemnou
a nenáročnou projížďku po krásné
a klidné přírodě jihočeského venkova.
Cílem cyklovýletu jsou Slavnosti mrkve, které se konají na náměstí ve Zlivi.
Náš výlet zahájíme v Českých Budějovicích v Českém Vrbném na konečné zastávce autobusové linky č. 9.
Místo je příhodné i vzhledem k dobré
dopravní dostupnosti automobilem
a možnosti zaparkovat. Samotná trasa startuje mezi vrbenskými rybníky
po CT1109 až do Nových Dvorů, kde
doporučujeme občerstvení v restauraci a minipivovaru Kněžínek.
Když dáte hladu a žízni za dost, vydáte se polní cestou k Čejkovickému
rybníku, pod jeho hrází se díky několika set metrů dlouhé cestě dostanete až do Čejkovic, odbočíte doprava a ocitnete se na místní návsi. Až
zkontrolujete silniční provoz a vydáte
se doleva směrem na Břehov, zvedněte oči, možná ještě uvidíte rodinku
čápů na vysokém komíně. CT1086
vás po klidné asfaltce s mírným stouMapové podklady zpracovány
páním
dovede až do lesíku, kde odbovyužitím interaktivních map
www.jihoceskyvenkov.cz
číte doprava na Picinu. V této chatové
osadě se nachází jeden z největších včelínů v regionu.
Klidná cesta mezi stromy vás dovede až ke Dvoru Suchá,
u něhož je nutné překonat hlavní silnici číslo 145. Místo je
však poměrně přehledné. U Dvora si všimněte památných
dubů a pokračujte spojovačkou do Pištína. U benzinové pumpy RoBiN Oil musíte překonat další hlavní silnici, tentokrát
E49. I v tomto místě je však vidět na obě strany velice dobře.
V Pištíně doporučujeme navštívit včelařské muzeum, které se nachází v budově baráčnické rychty (nad hostincem

„Na Dolánku“). Ať s jeho návštěvou či bez, trasa v Pištíně uhýbá před kostelem sv. Vavřince doprava a po CT1085 dorazíte
k rozcestí sv. Vojtěcha, tam budete odbočovat doleva a po necelých třech kilometrech dorazíte do Zlivi.
Ve Zlivi se každoročně konají Slavnosti mrkve, rok 2019 nebude výjimkou. Na Dolním náměstí bude 17. srpna připraveno
pódium, kde starosta ve 13 hodin Slavnosti zahájí. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením, o kulturní stránku se postarají Sedmikrásky z Týna nad Vltavou, taneční vstupy budou
patřit folklórnímu souboru Bystřina. Večerním hostem bude
Schellinger revival band, pak se městem rozezní diskotéka,
kterou přeruší akorát ohňostroj, který bude podkreslen hudbou od skupiny Metallica, konkrétně skladbou Nothing Else
Matters. V průběhu dne se návštěvníci dočkají i kuchařského
čarování Petra Stupky nebo bublinkové show.
Trasa do Zlivi je skutečně nenáročná a měří necelých dvacet kilometrů. Cesta zpět je o něco kratší. Jakmile si užijete
Slavnosti mrkve do sytosti, vydejte se po CT1081 z města ven
směrem na Hlubokou nad Vltavou. Po pár desítkách metrů,
kousek za koncem města odbočte doprava na CT1084, kde
vám bude povětšinou dělat společnost zpevněná polní cesta.
Okolo dvora Vondrov a ZOO Ohrada se dostanete až k cyklostezce CT11A, podjedete hlavní silnici a ocitnete se v Bavorovicích, které zdobí typické jihočeské statky ve stylu selského
baroka. Opět se nabízí i možnost občerstvení, restaurací či
stánků se zmrzlinou je zde hned několik. Z Bavorovic pokračujeme proti proudu řeky Vltavy až na kanál v Českém Vrbném, kde se budeme držet vpravo na CT11 a po pár stovkách
metrů podjedeme hlavní silnici a jsme opět ve výchozím bodě.
Včelařská stezka nás na tomto výletu zavede nejen na Slavnosti mrkve, ale projedeme se krásnou přírodou jihočeského
venkova, zlehka naťukneme i Zbudovská Blata, krajinu luk
a rybníků. Pozorný návštěvník jistě ve volné krajině uvidí i řadu
chráněných druhů ptáků, ve vesnicích se můžeme kochat
zachovalou lidovou architekturou. A plavky s sebou, rybníků
vhodných ke koupání je na trase hned několik. Stejně jako
řada příležitostí pro občerstvení se, třeba i medovým pivem.

Akci podporuje Jihočeský kraj, Svazek obcí Blata, město Zliv, obec Pištín a destinační společnost Jihočeský
venkov, z.s.

„Medová“ zastavení
Břehov

Prodej medu a včelích oddělků
Pánek Stanislav, Břehov 41,
722 161 012
Prodej medoviny
Petrášek Stanislav, Břehov 35,
603 535 210
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Podej včelích matek a oddělků  
Výrobce úlů a přířezů
Kačer Josef, Břehov 33,
602 438 435

Pištín

Včelařské muzeum
Expozice je otevřena pro veřejnost při příležitosti konání kulturních a společenských akcí v obci
Pištín. Pro zájemce o prohlídku
v jiném čase, kontaktujte OÚ Pištín
725 032 674
Prodej medu a medoviny
Ing. Šilha Jaroslav, Pištín 105,
724 944 020

Dívčice

Prodej medu
Čipera Jiří, Velice 34, 606 365 305
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