
Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Šluknovsko a Lužické hory
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Nejsevernější bod ČR  0,0 km  0,0 km  0,0 km přístřešek, pamětní kámen
Start Stezky středozemím Via Czechia

Severní CZ/D  1,4 km  1,4 km  1,4 km hraniční přechod
přístřešek Hutberg-Hütte  0,7 km  2,1 km  2,1 km přístřešek, možnost bivaku
přístřešek Honza-Hütte  2,8 km  4,9 km  4,9 km přístřešek, možnost bivaku
přístřešek Almhütte  0,9 km  5,8 km  5,8 km přístřešek, možnost bivaku
Třípanský kámen  0,5 km  6,3 km  6,3 km historický Třípanský kámen, odpočívadlo
přístřešek Dreiherrenstein  0,1 km  6,4 km  6,4 km přístřešek, možnost bivaku
Liščí vrch, přístřešek Neudorf  0,4 km  6,8 km  6,8 km přístřešek, možnost bivaku
Solandská cesta, Zollamthütte  1,2 km  8,0 km  8,0 km přístřešek, možnost bivaku
přístřešek Karasekhütte  0,8 km  8,8 km  8,8 km přístřešek, možnost bivaku
přístřešek Spitzberghütte  1,0 km  9,8 km  9,8 km přístřešek (100 m V), možnost bivaku
rozcestí, pramen  0,7 km  10,5 km  10,5 km pramen (nejistý) 200 m J od rozcestí
Nové Hraběcí  0,8 km  11,3 km  11,3 km rozcestí, možno pokračovat přímo po silnici
Pod Rožanským vrchem  1,1 km  12,4 km  12,4 km rozcestí, doporučené ubytování Starý Mlýn Rožany 1,5 km po modré
kaplička Nanebevzetí P. Marie  0,7 km  13,1 km  13,1 km kaplička, odpočívadlo
Židovský vrch  0,8 km  13,9 km  13,9 km odbočka k vyhlídce (značeno, 200 m)
Šluknov - náměstí  0,8 km  14,7 km  14,7 km Šluknov - ubytování, restaurace, info centrum, autobusová zastávka, vlak 500 m

Doporučený cíl etapy
Křížový vrch, Malé varhany  0,6 km  15,3 km  15,3 km 100m Z geologický útvar Malé varhany, křížová cesta na Křížový vrch
Karlovo údolí  1,3 km  16,6 km  16,6 km rozcestí, altán, bývalé lázně
Čítkův Mlýn  1,3 km  17,9 km  17,9 km penzion
Arboretum Kunratice  1,3 km  19,2 km  19,2 km arboretum (přístup jen na vyžádání)
Volský kámen  1,9 km  21,1 km  21,1 km vyhlídka
Zelený kříž  1,5 km  22,6 km  22,6 km přístřešek, kříž, menhir
bývalý hostinec Birkenbaude  0,9 km  23,5 km  23,5 km výhledy
Brtníky - žel. stanice  0,7 km  24,2 km  24,2 km železniční zastávka
Brtníky   0,5 km  24,7 km  24,7 km obec Brtníky, ubytování
Křížový vrch   0,5 km  25,2 km  25,2 km křížová cesta
Pod Vlčí horou - rozc. sever  1,3 km  26,5 km  26,5 km turistické rozcestí
Vlčí hora (581 m n. m.)  0,7 km  27,2 km  27,2 km rozhledna Vlčí hora (vstupné), přístřešek
Studánka Veronika  0,2 km  27,4 km  27,4 km rozcestí, odbočka ke studánce Veronika (100 m V po červené)
Pod Vlčí horou - rozc. jih  0,4 km  27,8 km  27,8 km přístřešek
Vlčí Hora   0,4 km  28,2 km  28,2 km obec Vlčí Hora, možnost ubytování, čajovna, autobusová zastávka
Sněžná  1,3 km  29,5 km  29,5 km rozcestí, přístřešek, 300 m J poutní kostel Panny Marie Sněžné
Sněžná  0,2 km  29,7 km  29,7 km kaple Nejsvětější Trojice, solitérní lípa
Krásný Buk - zřícenina hradu  0,8 km  30,5 km  30,5 km neznačená odbočka ke zřícenině hradu Krásný Buk (50 m JV), u hradu přístřešek
Krásný Buk  0,5 km  31,0 km  31,0 km křížení se silnicí, autobusová zastávka 200 m JV

přátelské místo Luční bar (1 km J po modré) samoobslužné občerstvení, tábořiště 
pramen Zelený čtvrtek  0,3 km  31,3 km  31,3 km pramen u bývalého hostince Zelený čtvrtek
Krásná Lípa - nám.  1,4 km  32,7 km  32,7 km město Krásná Lípa - kompletní turistická infrastruktura, info centrum Dům Českého Švýcarska

Doporučený cíl etapy
Krásná Lípa   0,8 km  33,5 km  33,5 km 150 m V vlaková zastávka
Nad Vápenkou - rozc.  2,3 km  35,8 km  35,8 km rozcestí, studánka 200 m SZ po červené, rezervace Vápenka 300 m Z po zelené
Pod Kočičí skálou  0,8 km  36,6 km  36,6 km rozcestí, odbočka ke Karlově vyhlídce (600 m po modré)
Farská kaple  0,3 km  36,9 km  36,9 km kaplička Farská kaple, poblíž studánka Mnišský pramen
Rybniště - odb.  1,0 km  37,9 km  37,9 km rozcestí, odbočka do Rybniště - ubytování, potraviny, železniční zastávka
Chřibská - nám.  2,7 km  40,6 km  40,6 km město Chřibská - ubytování, potraviny, restaurace, informační centrum, autobusová zastávka
Lení divadlo - odb.  1,9 km  42,5 km  42,5 km rozcestí - Lesní divadlo 200 m Z po zelené
Pod Chřibským vrchem (odb.)  1,5 km  44,0 km  44,0 km rozcestí - vrchol Kamzičí (Chřibský) vrch 500 m po zelené
Křížový Buk  1,4 km  45,4 km  45,4 km významné turistické rozcestí, přístřešek, autobusová zastávka

odtud až k rozcestí Líska vede Stezka středozemím souběžně se Severní stezkou
Zlatý vrch - odb.  2,2 km  47,6 km  47,6 km odbočka k PP Zlatý Vrch (400 m po červené)
Líska  0,3 km  47,9 km  47,9 km rozcestí, přístřešek, odbočka na vrchol Studenec (1,5 km po červené)

konec souběžné trasy se Severní stezkou
Líska - bus  1,3 km  49,2 km  49,2 km rozcestí, autobusová zastávka 100 m J
Bratrské oltáře  2,2 km  51,4 km  51,4 km poutní místo Bratrské oltáře
Jehla - vyhl.  0,6 km  52,0 km  52,0 km odbočka ke skalní vyhlídce Jehla (100 m po modré)
Česká Kamenice  1,2 km  53,2 km  53,2 km Poutní kaple narození Panny Marie
Česká Kamenice - nám.  0,2 km  53,4 km  53,4 km město Česká Kamenice - kompletní turistická infrastruktura

přátelské místo - TIC Česká Kamenice - zdarma dobití elektroniky a elektrokol, zapůjčení servisní 
soupravy na kola, lékárnička, toalety, pitná voda. Pro poutníky po Via Czechia snížené vstupné do 
městských památek (poutní kaple Narození Panny Marie, věž kostela sv. Jakuba Staršího)
Doporučený cíl etapy

Zámecký vrch (540 m n. m.)  2,0 km  55,4 km  55,4 km zřícenina hradu Kamenice (Zámecký vrch), celoročně otevřeno, vyhlídka, možnost bivaku
Kamenický Šenov - žst.  3,8 km  59,2 km  59,2 km železniční stanice
Pramen Žába - odb.  0,4 km  59,6 km  59,6 km upravený pramen Žába 300 m S po zelené
Kamenický Šenov - nám.  1,1 km  60,7 km  60,7 km město Kamenický Šenov - kompletní turistická infrastruktura
Panská skála  1,1 km  61,8 km  61,8 km NPP Panská skála (Varhany), info centrum, výhledy, přístřešek
Prácheň - bus  0,5 km  62,3 km  62,3 km obec Prácheň - potraviny, autobusová zastávka
Polevsko - kaple  3,8 km  66,1 km  66,1 km rozcestí - možno pokračovat přímo do Nového Boru po modré
Polevsko - bus  0,6 km  66,7 km  66,7 km obec Polevsko - informační centrum, ubytování, restaurace 
Sedlo pod Klíčem  2,9 km  69,6 km  69,6 km rozcestí
Klíč (759 m n. m.)  0,9 km  70,5 km  70,5 km vrchol Klíč, panoramatické výhledy
Kamzičí studánka  1,3 km  71,8 km  71,8 km upravená studánka, odpočinkové místo
Lesní studánka  0,9 km  72,7 km  72,7 km upravená studánka
Dolní Arnultovice  1,1 km  73,8 km  73,8 km        přístřešek, možnost bivaku, výhledy
Nový Bor - nám.  1,9 km  75,7 km  75,7 km město Nový Bor - kompletní turistická infrastruktura

konec úseku Stezky středozemím oblastí Šluknovsko a Lužické hory
Doporučený cíl etapy





Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Kokořínsko a Máchův kraj
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Nový Bor - nám.  0,0 km  0,0 km  75,7 km město Nový Bor - kompletní turistická infrastruktura
start Stezky středozemím oblastí Kokořínsko - Máchův kraj

studánka zdraví Haida  1,1 km  1,1 km  76,8 km pramen (nejistý), 100 m V přístřešek (možnost bivaku)
Havraní skály  2,4 km  3,5 km  79,2 km rozcestí, přístřešek; Havraní skály 200 m po zelené (výhledy)
Radvanec (rozc.)  0,8 km  4,3 km  80,0 km rozcestí, 300 m V po zelené skalní reliéf Krista
Radvanec (obecní úřad)  1,3 km  5,6 km  81,3 km restaurace, přístřešek
Maxov  0,8 km  6,4 km  82,1 km ubytování, kemp Borek 100 m S od trasy
Radvanecký rybník  1,0 km  7,4 km  83,1 km kemp a chatky Koupaliště Sloup
Sloup  0,9 km  8,3 km  84,0 km obec Sloup - ubytování, restaurace, potraviny
Sloup - odbočka ke hradu  0,8 km  9,1 km  84,8 km rozcestí, skalní hrad Sloup 200 m Z, ubytování, restaurace
lesní divadlo Sloup  0,4 km  9,5 km  85,2 km lesní divadlo Sloup
Na Stráži  0,2 km  9,7 km  85,4 km rozhledna Na Stráži (vstupné), výhledy, restaurace
Slavíček (535 m n. m.)  1,5 km  11,2 km  86,9 km vrchol Slavíček, omezený výhled
Modlivý důl  0,6 km  11,8 km  87,5 km poutní místo Modlivý důl - skalní kaple a křížová cesta
pramen U Strážce  0,3 km  12,1 km  87,8 km upravená studánka
Svojkov - zámeček  0,3 km  12,4 km  88,1 km rozcestí, autobusová zastávka; 200 m J po žluté zřícenina hradu Svojkov
Svojkov  0,8 km  13,2 km  88,9 km obec Svojkov - rozcestí, ubytování, kiosek, potraviny, autobusová zastávka
Zákupy  7,0 km  20,2 km  95,9 km město Zákupy - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy
Zákupy-Božíkov (žel. stanice )  0,8 km  21,0 km  96,7 km železniční stanice Zákupy-Božíkov, konec modré turistické značky. 

Trasa dále pokračuje 2,1 km po silnici po cyklotrase č. 3045
rozcestí  2,1 km  23,1 km  98,8 km trasa opouští silnici a pokračuje po neznačené cestě do Brenné
Brenná  0,8 km  23,9 km  99,6 km obec Brenná
Brennský Mlýn (rozc.)  1,2 km  25,1 km  100,8 km rozcestí, trasa dále pokračuje po žluté. Brennský Mlýn 150 m SV
Hradčanská cesta  2,1 km  27,2 km  102,9 km přístřešek
Jelení vrch (rozc.)  2,5 km  29,7 km  105,4 km rozcestí, jeskyně Psí kostel 150 m, Skalní brána 300 m po zelené
Nad Kraví roklí (rozc.)  1,6 km  31,3 km  107,0 km rozcestí, Hradčanská vyhlídka 2,2 km V po zelené
Pod Borným  7,0 km  38,3 km  114,0 km odbočka - 100 m Z kemp, ubytování, restaurace
Máchovo jezero - hráz  1,5 km  39,8 km  115,5 km rozcestí, ubytování, restaurace
Staré Splavy - žel. st.  0,8 km  40,6 km  116,3 km obec Staré Splavy - ubytování, restaurace, potraviny, železniční stanice
přístaviště Hotel Port  1,3 km  41,9 km  117,6 km restaurace a ubytování (Hotel Port), přístaviště lodí 
Doksy - žel. st.  1,0 km  42,9 km  118,6 km železniční stanice Doksy
Doksy - nám.  1,2 km  44,1 km  119,8 km město Doksy - kompletní turistická infrastruktura; autokemp Klůček 800 m S

Doporučený cíl etapy
Bezděz (606 m n. m.)  7,1 km  51,2 km  126,9 km Hrad Bezděz (vstupné), prohlídky, výhledy
Bezděz - obec  1,3 km  52,5 km  128,2 km obec Bezděz - informační centrum, ubytování, restaurace, autobusová zastávka
Bezdězská cesta  1,8 km  54,3 km  130,0 km turistický přístřešek
Žďár  4,0 km  58,3 km  134,0 km obec Žďár, autobusová zastávka
Kruh  1,5 km  59,8 km  135,5 km obec Kruh
Houska - rocz.  2,8 km  62,6 km  138,3 km rozcestí - Stezka středozemím odbočuje po modré k hradu Houska, možno pokračovat přímo
hrad Houska  0,5 km  63,1 km  138,8 km hrad Houska - prohlídky, sezonní kiosek, možnost ubytování.
Rozc. pod Drnclíkem  1,9 km  65,0 km  140,7 km přístřešek
Kokořínský důl  2,3 km  67,3 km  143,0 km ústí stezky do Kokořínského dolu, přístřešek
Ráj  0,7 km  68,0 km  143,7 km významné rozcestí, restaurace, v okolí několik možností ubytování, autobusová zastávka
Vojtěchov - Boudecký mlýn  1,5 km  69,5 km  145,2 km rozcestí, 50 m J studánka (nejistá), Jestřebské pokličky 1,3 km SZ po zelené
Pokličky (rozc.)  0,9 km  70,4 km  146,1 km rozcestí - Mšenecké pokličky 150 m V po modré, u parkoviště přístřešek
Tábořiště U splávku  1,4 km  71,8 km  147,5 km tábořiště U splávku (březen - listopad)
Kokořín - dolina  0,7 km  72,5 km  148,2 km rozcestí - ubytování, restaurace, autobusová zastávka; hrad Kokořín 600 m po modré
U Grobiána  1,7 km  74,2 km  149,9 km restaurace
Ladčin pramen  1,2 km  75,4 km  151,1 km upravená studánka
Harasov  1,7 km  77,1 km  152,8 km penzion, kemp, restaurace, možnost koupání v rybníce

Přátelské místo letovisko Harasov - Servisní stojan na servis kol (volně přístupný včetně 
montážní pumpy), prodej základních náhradních dílů jako duše, lepení, destičky atp., dobíjení 
elektrokol, mytí kol (symbolický poplatek), Možnost použití zázemí kempu ( toalety, sprchy, 
kuchyňka) za poplatek, Free WiFi

Lhotka u Mělníka - žel. st.  4,5 km  81,6 km  157,3 km železniční stanice, autobusová zastávka
Lhotka   1,0 km  82,6 km  158,3 km obec Lhotka, přístřešek, rozcestí - 600 m po žluté Skalní byt (muzeum)
Chloumek  3,5 km  86,1 km  161,8 km přístřešek u kostela Nejsvětější Trojice, autobusová zastávka
Mělník - zámek  3,9 km  90,0 km  165,7 km město Mělník - kompletní turistická infrastruktura

konec úseku Stezky středozemím oblastí Kokořínko - Máchův kraj
Doporučený cíl etapy





Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Dolní Povltaví
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Mělník - zámek  0,0 km  0,0 km  165,7 km město Mělník - kompletní turistická infrastruktura
start úseku Stezky středozemím oblastí Dolní Povltaví

Vraňansko-hořínský pl. kanál  1,6 km  1,6 km  167,3 km ústí Vraňansko-hořínského pl. kanálu do Labe (soutok Lave a Vltavy 200 m JV) 
Zdymadlo Hořín  0,9 km  2,5 km  168,2 km historické Zdymadlo Hořín, odpočinkové místo.

Stezka středozemím následně vede 10,5 km do Mlčechvost souběžně s poutní cestou Blaník-Říp
- Cesta Českem

Most Zelčín  3,0 km  5,5 km  171,2 km Most Zelčín, Zoopark Zelčín 400 m J (vstupné, hostinec), poblíž kemp
odpočinkové místo  0,3 km  5,8 km  171,5 km odpočinkové místo
Lužec nad Vltavou  2,6 km  8,4 km  174,1 km obec Lužec nad Vltavou, restaurace, potraviny, autobusová zastávka
Vraňany (most)  3,1 km  11,5 km  177,2 km obec Vraňany - restaurace, autobusová zastávka
Mlčechvosty - napojení na červenou
turistickou značku

 1,6 km  13,1 km  178,8 km obec Mlčechvosty - autobusová zastávka 200 m S po červené
alternativně možnost zacházky na vrchol Říp (12 km S po červené)

Vepřek  1,7 km  14,8 km  180,5 km obec Vepřek - přístřešek
Nové Ouholice - žel. st.  0,9 km  15,7 km  181,4 km obec Nové Ouholice - restaurace, vlaková a autobusová zastávka

začátek turistické Dvořákovy cesty vedoucí odtud do Kralup n. Vltavou
Hleďsebe  3,0 km  18,7 km  184,4 km Stezka středozemím odbočuje ze značené cesty a sestupuje po neznačené cestě do obce Hleďsebe
Hleďsebe  0,8 km  19,5 km  185,2 km obec Hleďsebe - potraviny (300 m J), železniční stanice Nelahozeves (200 m S)

Stezka středozemím se napojuje na modrou turistickou značku
Obora Veltrusy  1,2 km  20,7 km  186,4 km vstup do PP Veltrusy, kemp
zámek Veltrusy  0,8 km  21,5 km  187,2 km zámek Veltrusy (vstupné), restaurace, ubytování
Veltrusy - vstup do obory  0,8 km  22,3 km  188,0 km obec Veltrusy - ubytování, restaurace, potraviny, autobusová zastávka
Veltrusy - ul. Maršála Rybalka  0,8 km  23,1 km  188,8 km Stezka středozemím odbočuje ze značené cesty a pokračuje 400 m ulicí Maršála Rybalka
Zdymadlo Miřejovice  0,4 km  23,5 km  189,2 km Zdymadlo Miřejovice - restaurace, kemp 200 m S

Stezka středozemím pokračuje po cyklotrase EV7
Nelahozeves  1,6 km  25,1 km  190,8 km rozcestí - Stezka Středozemím se napojuje na červenou turistickou značku
Nelahozeves - zámek, žst.  0,5 km  25,6 km  191,3 km obec Nelahozeves - informační centrum, ubytování, restaurace, bus a vlaková zastávka

Doporučený cíl etapy
Kralupy - rozc. u lávky  2,5 km  28,1 km  193,8 km město Kralupy nad Vltavou - kompletní infrastruktura
Chvatěruby (rozc.)  2,9 km  31,0 km  196,7 km obec Chvatěruby - restaurace, potraviny
Dolánky (rozc.)  2,5 km  33,5 km  199,2 km zdymadlo Dolánky, kiosek (otevřeno za příznivého počasí)
Na Dole - přívoz  1,5 km  35,0 km  200,7 km přívoz Máslovice - Libčice (celoroční provoz), přístřešek
Řež - žel. st.  4,1 km  39,1 km  204,8 km obec Řež, odbočka k vlakové zastávce, lávka přes Vltavu (alternativní trasa v zimním období)
Řež - přívoz  0,9 km  40,0 km  205,7 km obec Řež - ubytování, restaurace, potraviny, přívoz Úholičky - Husinec (duben-říjen)
Úholičky - Švestkovna  2,0 km  42,0 km  207,7 km rozcestí, altán (možnost bivaku), obec Úholičky (300 m Z po žluté) - restaurace, autobusová zastávka
Stříbrník  0,9 km  42,9 km  208,6 km rozcestí - odbočka na Stříbrník (výhledy, 500 m S po naučné stezce)
Řivnáč  1,1 km  44,0 km  209,7 km hradiště Řivnáč - výhled
Levý Hradec (odb.)  1,3 km  45,3 km  211,0 km rozcestí Levý Hradec - odbočka k poutnímu místu (300 m S po zelené)
Klecánky - přívoz  3,5 km  48,8 km  214,5 km přívoz Klecánky, sezonní kiosek
Roztoky u Prahy (žel. st.)  0,7 km  49,5 km  215,2 km město Roztoky u Prahy - informační centrum, ubytování, restaurace, potraviny

Doporučený cíl etapy
Nový Suchdol  3,4 km  52,9 km  218,6 km rozcestí - Stezka středozemím odbočuje a po neznačené cestě (schody) sestupuje k Vltavě
Sedlec  0,4 km  53,3 km  219,0 km Přívoz Sedlec-Zámky, zastávka MHD, žel. zastávka Praha-Sedlec 300 m JV
Zámky  0,3 km  53,6 km  219,3 km Přívoz Sedlec-Zámky - Stezka Středozemím se napojuje na červenou turistickou značku
Podhoří (přívoz)  1,8 km  55,4 km  221,1 km 2x sezonní kiosek
Troja - ZOO  1,6 km  57,0 km  222,7 km rozcestí, MHD, Stezka středozemím pokračuje po cyklotrase EV7
Trojská lávka  0,5 km  57,5 km  223,2 km rozcestí, kemp 700 m V, Stezka středozemím pokračuje po cyklotrase A310
Výstaviště  2,0 km  59,5 km  225,2 km rozcestí před Výstavištěm, MHD, Stezka středozemím pokračuje po cyklotrase A165
Letenský zámeček  1,5 km  61,0 km  226,7 km rozcestí, pítko, restaurace, vyhlídka. 

Stezka středozemím pokračuje přes Letenské sady a následně po cyklotrase A155
Chotkovy sady  1,2 km  62,2 km  227,9 km pěší lávka, MHD. Stezka středozemím pokračuje Královskou zahradou na Pražský hrad
Pražský hrad - II. nádvoří  1,1 km  63,3 km  229,0 km Pražský hrad - info centrum, pokladna (prohlídky hradu)
Strahovský klášter  1,0 km  64,3 km  230,0 km Památník národního písemnictví, restaurace, vyhlídka
Petřín  0,7 km  65,0 km  230,7 km Petřínská rozhledna (vstupné), info centrum, výhledy
Na Kampě  1,7 km  66,7 km  232,4 km vstup na Karlův most, v okolí mnoho restaurací a možností ubytování
Staroměstská mostecká věž  0,5 km  67,2 km  232,9 km Staroměstská mostecká věž (vstup, výhledy), 300 m V Středočeská centrála cestovního ruchu

Stezka středozemím pokračuje po nábřeží Vltavy až na Výtoň
Přátelské místo - Informační centrum Středočeské centrály cestovního ruchu (Husova 156/21): 
Wi-Fi připojení zdarma, dobití elektronických zařízení, poskytnutí informací, turistických map a 
průvodců Středních Čech a Prahy 

Výtoň/železniční most  2,6 km  69,8 km  235,5 km rozcestí, kemp na Císařské louce (přívoz z Výtoně)
Stezka středozemím odtud stoupá po schodech na Vyšehrad

Vyšehrad - kostel sv. Petra a Pavla  0,3 km  70,1 km  235,8 km poutní kostel sv. Petra a Pavla, výhledy, pítko, Metro 1,2 km JV
Konec úseku Stezky středozemím Dolním Povltavím
Doporučený cíl etapy





Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Střední Povltaví
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Vyšehrad - kostel sv. Petra a Pavla  0,0 km  0,0 km  235,8 km poutní kostel sv. Petra a Pavla, výhledy, pítko, Metro 1,2 km JV
Začátek úseku Stezky středozemím Středním Povltavím

Jedličkův ústav  0,7 km  0,7 km  236,5 km informační centrum Špička
Podolské nábřeží  0,7 km  1,4 km  237,2 km rozcestí, potraviny, restaurace, MHD 

Stezka středozemím se napojuje na cyklotrasu EV7, po které vede do Modřan
Modřany - žel. st.  6,8 km  8,2 km  244,0 km rozcestí, železniční zastávka, MHD

Stezka středozemím se napojuje na modrou turistickou značku
Komořanské a modřanské tůně  1,5 km  9,7 km  245,5 km PP Komořanské a modřanské tůně, odpočinkové místo, naučná stezka
Zbraslav - žel. st.  2,4 km  12,1 km  247,9 km rozcestí u mostu Závodu míru, nádraží Praha-Zbraslav, sezonní restaurace 150 m S

Zbraslav - náměstí 800 m po červené
Břežanské údolí - minizoo  0,3 km  12,4 km  248,2 km rozcestí, přístřešek
Arcibiskupský altán  0,6 km  13,0 km  248,8 km přístřešek, omezený výhled
hradiště Závist  0,8 km  13,8 km  249,6 km rozhledna Závist (volně přístupná)
Hradiště - rozc.  0,7 km  14,5 km  250,3 km rozcestí, přístřešek
Károvské údolí  1,6 km  16,1 km  251,9 km rozcestí
Jarov - žel. st.  1,0 km  17,1 km  252,9 km vlaková zastávka
rezervace Zvolská homole  2,0 km  19,1 km  254,9 km rozcestí - Stezka středozemím dále pokračuje po naučné stezce k vyhlídce Zvolská homole
rezervace Zvolská homole  1,4 km  20,5 km  256,3 km rozcestí - Stezka středozemím se napojuje na červenou turistickou  značku
Vrané nad Vltavou  1,1 km  21,6 km  257,4 km obec Vrané nad Vltavou - ubytování, 2x kemp, restaurace, potraviny, bus, železniční stanice

Doporučený cíl etapy
U Chalupecké strouhy  1,5 km  23,1 km  258,9 km studánka
Nová Březová  1,7 km  24,8 km  260,6 km obec Nová Březová, restaurace, autobusová zastávka
Březová-Oleško  2,3 km  27,1 km  262,9 km přístřešek, nedaleko výhledy
Libřice (rozc.)  1,9 km  29,0 km  264,8 km rozcestí v údolí Zahořanského potoka

geometrický střed Čech 1,8 km V vzdušnou čarou (přístup po neznačených cestách)
Občerstvení Kouřovka na Libřici  0,3 km  29,3 km  265,1 km sezonní kiosek
Davle (odb.)  0,5 km  29,8 km  265,6 km lávka přes Vltavu, železniční zastávka

město Davle 200 m po zelené (ubytování, restaurace, potraviny)
Pikovice - rozc.  3,6 km  33,4 km  269,2 km obec Pikovice - železniční zastávka, restaurace, ubytování, kemp
Na Stezce  1,0 km  34,4 km  270,2 km rozcestí - možno alternativně odbočit na naučnou stezku Medník (výskyt kandíků)
Roklina  2,1 km  36,5 km  272,3 km pramen u cesty
Raisova vyhlídka  1,1 km  37,6 km  273,4 km přístřešek, vyhlídka, lesní bar (samoobslužné občerstvení)
Rozcestí pod Třebsínem  0,3 km  37,9 km  273,7 km rozcestí
Třebsín  0,8 km  38,7 km  274,5 km obec Třebsín, rozcestí
V Zahrádkách  0,8 km  39,5 km  275,3 km neznačená odbočka ke Smetanově vyhlídce (400 m JZ, od r. 2020 uzavřena)
Smetanova studánka  0,5 km  40,0 km  275,8 km studánka, 300 m JZ Krňanský vodopád (hůře schůdné)
Teletín  3,4 km  43,4 km  279,2 km obec Teletín, autobusová zastávka, východiště k vyhlídce Máj (1 km Z)
Pexův luh  2,8 km  46,2 km  282,0 km rozcestí, studánka
Rabyně  1,6 km  47,8 km  283,6 km obec Rabyně (300 m Z) - ubytování, restaurace; kemp Nová Rabyně 1,4 km

Doporučený cíl etapy
Přátelské místo - Penzion Žižka Rabyně - po domluvě možnost stanování na zahradě u penzionu,  
tel: 732 461 09, email: penzionzizka@centrum.cz

Stromeč  1,8 km  49,6 km  285,4 km autobusová zastávka
rozcestí   1,6 km  51,2 km  287,0 km rozcestí u chatové osady, 

Stezka středozemím pokračuje po neznačené cestě a následně silnici do Jablonné
Jablonná  2,1 km  53,3 km  289,1 km obec Jablonná - ubytování, restaurace, vinotéka, autobusová zastávka
Blažim  4,1 km  57,4 km  293,2 km obec Blažim, autobuová zastávka
Močidla  1,5 km  58,9 km  294,7 km studánka (nejistá kvalita vody)
Nahoruby  2,2 km  61,1 km  296,9 km obec Nahoruby - ubytování, restaurace, autobusová zastávka
Nahoruby  0,2 km  61,3 km  297,1 km rozcestí - Stezka středozemím pokračuje 2,1 km po cyklotrase EV7
Křečovický potok  2,1 km  63,4 km  299,2 km rozcestí - Stezka středozemím se napojuje na zelenou turistickou trasu
Radíč  2,3 km  65,7 km  301,5 km obec Radíč - hostinec, autobusová zastávka
Hrazany  6,2 km  71,9 km  307,7 km obec Hrazany, rozcestí, 300 m SZ ubytování Hotel Hrazany

Doporučený cíl etapy
Přední Hluboká  2,9 km  74,8 km  310,6 km rozcestí - Stezka středozemím opouští modrou značku, přechází louku a po 100 m se napojuje na 

žlutou turistickou značku
Albertovy skály  1,4 km  76,2 km  312,0 km rozcestí - Stezka středozemím pokračuje po naučné stezce rezervací Drbákov-Albertovy skály

800 m SZ po žluté Častoboř - 2 kempy
Drbákov - Albertovy skály (rozc.)  2,8 km  79,0 km  314,8 km rozcestí, přístřešek
Křepenice  2,5 km  81,5 km  317,3 km obec Křepenice - přístřešek, autobusová zastávka
Musík - ryb. (rozc.)  3,1 km  84,6 km  320,4 km rozcestí
Příčovy  2,9 km  87,5 km  323,3 km obec Příčovy - penzion a hostinec, potraviny, autobusová zastávka
Sedlčany  3,0 km  90,5 km  326,3 km město Sedlčany - kompletní infrastruktura, informační centrum

konec úseku Stezky Středozemím Středním Povltavím
přátelské místo - Ubytovna a městský stadion Tatran Sedlčany - po domluvě možné: osprchovat 
se, použít toaletu, nabrat pitnou vodu, případně opravit kolo a nebo přespat ve vlastním stanu a to v 
počtu jednoho stanu na noc zdarma. tel: 734232782, 734232783.





Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Toulava
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Sedlčany  0,0 km  0,0 km  326,3 km město Sedlčany - kompletní infrastruktura, informační centrum 
začátek úseku Stezky Středozemím oblastí Toulava
přátelské místo - Ubytovna a městský stadion Tatran Sedlčany - po domluvě možné: osprchovat 
se, použít toaletu, nabrat pitnou vodu, případně opravit kolo a nebo přespat ve vlastním stanu a to v 
počtu jednoho stanu na noc zdarma. tel: 734232782, 734232783.

Vysoký Chlumec - Na sádkách  6,6 km  6,6 km  332,9 km přístřešek, 100 m J vstup do skansenu Vysoký Chlumec
Vysoký Chlumec   0,7 km  7,3 km  333,6 km obec Vysoký Chlumec - informační centrum, ubytování, restaurace, potraviny, autobusová zastávka
Vysoký Chlumec  0,5 km  7,8 km  334,1 km přístřešek
Počepice  2,8 km  10,6 km  336,9 km obec Počepice - ubytování, restaurace, potraviny, autobusová zastávka
Ředičky  5,8 km  16,4 km  342,7 km obec Ředičky, autobusová zastávka 500 m J
Nové Dvory  1,9 km  18,3 km  344,6 km obec Nové Dvory, autobusová zastávka 300 m J
Na Bráně (rozc.)  0,9 km  19,2 km  345,5 km rozcestí, možno alternativně poračovat po červené přímo na Javorovou skálu
Zadní Boudy  2,0 km  21,2 km  347,5 km autobusová zastávka
Malkovice  0,9 km  22,1 km  348,4 km obec Malkovice - přístřešek, autobusová zastávka
Kvasejovice  1,1 km  23,2 km  349,5 km obec Kvasejovice, rozcestí, restaurace, autobusová zastávka
Ježovka - kaple  1,3 km  24,5 km  350,8 km studánka Ježovka, odpočinkové místo, výhledy
Sedlec - nám.  1,7 km  26,2 km  352,5 km obec Sedlec-Prčice - kompletní infrastruktura, info centrum Prčice 1 km po zelené

Doporučený cíl etapy
Uhřice  1,4 km  27,6 km  353,9 km obec Uhřice - ubytování, autobusová zastávka
Jetřichovice  1,4 km  29,0 km  355,3 km obec Jetřichovice - ubytování, autobusová zastávka
Monínec  0,4 km  29,4 km  355,7 km areál Monínec, dolní stanice lanovky, ubytování
Monínec - hotel  1,2 km  30,6 km  356,9 km hotel Monínec - ubytování, restaurace, výhledy
Ounuz  1,0 km  31,6 km  357,9 km obec Ounuz - rozcestí, Javorová skála 800 m SZ po červené
Cunkov  1,1 km  32,7 km  359,0 km obec Cunkov - ubytování, autobusová zastávka
Brtný - bus  2,1 km  34,8 km  361,1 km autobusová zastávka
Stružinec  1,0 km  35,8 km  362,1 km osada Stružinec - autobusová zastávka
Velká Kaplice - ryb. (rozc.)  1,8 km  37,6 km  363,9 km rozcestí, Stezka Středozemím pokračuje po naučné stezce
Jistebnice  2,5 km  40,1 km  366,4 km obec Jistebnice - kompletní infrastruktura, křížová cesta ke kostelu sv. Máří Magdalény (1 km)
Kamenná Lhota  6,5 km  46,6 km  372,9 km obec Kamenná Lhota - ubytování, pramen 600 m J (Svěcená studánka - nejistý)
Borotín  1,8 km  48,4 km  374,7 km obec Borotín - ubytování, restaurace, potraviny, autobusová zastávka

Doporučený cíl etapy
zřícenina hradu Borotín  1,5 km  49,9 km  376,2 km zřícenina hradu Borotín, výhledy, sezonní občerstvení
Chotoviny  5,2 km  55,1 km  381,4 km obec Chotoviny - ubytování, restaurace, potraviny, autobusová a vlaková zastávka
Stoklasná Lhota  3,5 km  58,6 km  384,9 km obec Stoklasná Lhota - autobusová zastávka
Malý Jordán  2,1 km  60,7 km  387,0 km rybník Malý Jordán - 200 m Z kemp, sezonní restaurace
Tábor - žel. stanice  3,8 km  64,5 km  390,8 km Tábor - vlakové a autobusové nádraží
Tábor - Křižíkovo nám.  0,9 km  65,4 km  391,7 km město Tábor - kompletní infrastruktura

konec úseku Stezky Středozemím oblastí Toulava
Přátelské místo - TIC Tábor - doplnění pitné vody do vlastní nádoby, bezplatné uložení batohů nebo 
kol v zázemí infocentra (v otevírací době), možnost půjčení základních nástrojů na opravu kola.
Přátelské místo - Penzion Thir - pro poutníky po Via Czechia zdarma ovoce na pokoji



Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Údolí Lužnice
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Tábor - Křižíkovo nám.  0,0 km  0,0 km  391,7 km město Tábor - kompletní infrastruktura
start úseku Stezky Středozemím oblastí Údolí Lužnice
Přátelské místo - TIC Tábor - doplnění pitné vody do vlastní nádoby, bezplatné uložení batohů nebo 
kol v zázemí infocentra (v otevírací době), možnost půjčení základních nástrojů na opravu kola.

Tábor - Na Parkánech  0,4 km  0,4 km  392,1 km rozcestí, odtud možno alternativně jít po zelené přes poutní areál Klokoty až k rozc. U Harrachovky
Eleonořin pramen  1,2 km  1,6 km  393,3 km studánka Eleonořin pramen

Stezka středozemím odtud vede souběžně se Stezkou údolím Lužnice.
Vlčí důl - Lužnice  2,6 km  4,2 km  395,9 km rozcestí, přístřešek
U Harrachovky  0,2 km  4,4 km  396,1 km rozcestí, restaurace  Harrachovka 400 m přes lávku, ubytování, tábořiště
Matoušovský mlýn  2,5 km  6,9 km  398,6 km tábořiště a restaurace na druhém břehu řeky
Příběnice  3,9 km  10,8 km  402,5 km penzion Příběnice - ubytování, restaurace, přístřešek
Lužničanka  2,2 km  13,0 km  404,7 km sezonní restaurace Lužničanka, odtud dále 3 tábořiště
Suchomelův mlýn  1,4 km  14,4 km  406,1 km ubytování - Penzion ve mlejně
Stádlecký most  1,8 km  16,2 km  407,9 km odpočinkové místo
Papírna  2,6 km  18,8 km  410,5 km na levém břehu pod jezem U Papírny kemp a sezonní kiosek
Dobronice u Bechyně  2,0 km  20,8 km  412,5 km obec Dobronice u Bechyně - ubytování, restaurace, táboření (po dohodě u penzionu U kaštanu)

Doporučený cíl etapy
tábořiště Říhovky  5,7 km  26,5 km  418,2 km na opačném břehu řeky tábořiště a sezonní kiosek, studánka
Bechyně - most  2,3 km  28,8 km  420,5 km rozcestí - možno pokračovat po zelené značce k Židově strouze, nádraží 200 m S
Bechyně - náměstí  1,3 km  30,1 km  421,8 km město Bechyně - kompletní infrastruktura

Doporučený cíl etapy
Orion kemp  4,1 km  34,2 km  425,9 km kemp a sezonní restaurace
Koloděje nad Lužnicí  3,4 km  37,6 km  429,3 km obec Koloděje nad Lužnicí - ubytování, kemp, autobusová zastávka 
Nad Překvapením  1,5 km  39,1 km  430,8 km rozcestí, možno pokračovat přímo po červené do Tána n. Vltavou
Soutok Vltavy a Lužnice  3,4 km  42,5 km  434,2 km Soutok Vltavy a Lužnice
Semenec  1,3 km  43,8 km  435,5 km přírodovědné muzeum Semenec, přístřešek
rozhledna Semenec  0,3 km  44,1 km  435,8 km rozcestí, rozhledna Semenec
Týn nad Vltavou - nám.  1,7 km  45,8 km  437,5 km město Týn nad Vltavou - kompletní infrastruktura

konec úseku Údolím Lužnice



Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Českobudějovicko
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Týn nad Vltavou - nám.  0,0 km  0,0 km  437,5 km město Týn nad Vltavou - kompletní infrastruktura
start úseku Stezky Středozemím oblastí Českobudějovicko

Týn nad Vltavou - silniční most  0,4 km  0,4 km  437,9 km Stezka středozemím odbočuje z červené a 300 m pokračuje po Potahové naučné stezce 
Týn nad Vltavou - Solnice  0,3 km  0,7 km  438,2 km Stezka středozemím se napojuje na červenou turistickou značku
studánka  2,3 km  3,0 km  440,5 km 100 m Z od cesty studánka
Hněvkovice na levém břehu Vltavy  1,3 km  4,3 km  441,8 km obec Hněvkovice na levém břehu Vltavy, konec potahové NS
Hněvkovice - hráz v. n.  1,7 km  6,0 km  443,5 km hráz vodního díla Hněvkovice, kemp 900 m S
Litoradice  2,4 km  8,4 km  445,9 km obec Litoradice - přístřešek, autobuová zastávka
přístřešek  2,5 km  10,9 km  448,4 km přístřešek
Na hřebenu  1,6 km  12,5 km  450,0 km přístřešek
U Buku  0,6 km  13,1 km  450,6 km rozcestí - studánka a kaple Rachačky 1 km JZ
Purkarec  2,9 km  16,0 km  453,5 km obec Purkarec - ubytování, restaurace, autobusová zastávka

možný cíl etapy
Karlův Hrádek  2,1 km  18,1 km  455,6 km zřícenina Karlův Hrádek, přístřešek
přístřešek u studánky  1,3 km  19,4 km  456,9 km studánka, přístřešek
ferrata  0,6 km  20,0 km  457,5 km odbočka k ferratě
hradiště Baba  3,2 km  23,2 km  460,7 km vrchol Baba, odbočka ke skalní vyhlídce
Černá louka  1,7 km  24,9 km  462,4 km přístřešek
Hamry  1,1 km  26,0 km  463,5 km přístřešek
Hluboká nad Vltavou  1,7 km  27,7 km  465,2 km obec Hluboká nad Vltavou - kompletní infrastruktura

doporučený cíl etapy
Zámek Ohrada  2,2 km  29,9 km  467,4 km poblíž zámku Ohrada u břehu rybníka dva přístřešky, Zoo Hluboká (, vstupné, občerstvení)
U Vondrova  0,7 km  30,6 km  468,1 km rozcestí - PP Hlubocké hráze, kemp Bezdrev 1,5 km JZ po žluté
U sudárny (rozc.)  0,8 km  31,4 km  468,9 km rozcestí
Podskalská louka  1,8 km  33,2 km  470,7 km rozcestí
Bavorovice  1,4 km  34,6 km  472,1 km obec Bavorovice - ubytování, restaurace, autobusová zastávka
České Vrbné - přístav  1,8 km  36,4 km  473,9 km obec České Vrbné - ubytování, kemp, restaurace, zastávka MHD 

Stezka středozemím dále pokračuje po cyklotrase 11 a EV7
alternativně lze ČB obejít po turistických trasách přes Haklovy Dvory a Kaliště

České Budějovice - nám.  5,8 km  42,2 km  479,7 km město České Budějovice - kompletní infrastruktura
konec úseku Stezky středozemím přes Českobudějovicko



Itinerář Via Czechia - Stezka středozemím: Českokrumlovsko
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

České Budějovice - nám.  0,0 km  0,0 km  479,7 km město České Budějovice - kompletní infrastruktura
Stezka středozemím vede po cyklotrase EV7
start úseku Stezky Středozemím oblastí Českokrumlovsko

Tábořiště TJ Meteor  3,1 km  3,1 km  482,8 km tábořiště, občerstvení
Boršov nad Vltavou - žel. st.  4,4 km  7,5 km  487,2 km obec Boršov nad Vltavou - ubytování, restaurace, potraviny, železniční stanice

Stezka středozemím se napojuje na červenou turistickou značku
Boršov nad Vltavou - kemp  1,5 km  9,0 km  488,7 km kemp a sezonní restaurace
U Rybů  1,4 km  10,4 km  490,1 km občerstvení
Podhradský  7,6 km  18,0 km  497,7 km rozcestí - tábořiště Dívčí Kámen 200 m SV, občerstvení
Dívčí Kámen  0,5 km  18,5 km  498,2 km zřícenina hradu Dívčí Kámen (vstupné)
Penzion Hamr  1,0 km  19,5 km  499,2 km ubytování, restaurace
Holubov - žel. st.  1,6 km  21,1 km  500,8 km obec Holubov - ubytování, restaurace, potraviny, železniční stanice, autobusová zastávka
Krasetín  1,4 km  22,5 km  502,2 km obec Krasetín - ubytování, restaurace, autobusová zastávka

doporučený cíl etapy
Na Lazích - dolní stanice lanovky  1,3 km  23,8 km  503,5 km dolní stanice lanovky na Kleť, přístřešek, studánka 
U tunelu (rozc.)  2,3 km  26,1 km  505,8 km rozcestí
Kleť (1084 m n. m.)  3,9 km  30,0 km  509,7 km Vrchol Kleti - restaurace, ubytování, rozhledna, přístřešek

nejvýše položený bod Stezky středozemím
Nad Výhledem (rozc.)  1,3 km  31,3 km  511,0 km rozcestí
Krasetínský obrázek  1,0 km  32,3 km  512,0 km odpočinkové místo
Plešovice - žel. st.  3,5 km  35,8 km  515,5 km železniční zastávka
Plešovice  0,2 km  36,0 km  515,7 km obec Plešovice, 200 m JV Jihočeská minivesnice
Madona u Vltavy  1,3 km  37,3 km  517,0 km studánka s kapličkou
Zlatá Koruna  0,5 km  37,8 km  517,5 km obec Zlatá Koruna - ubytování, restaurace, potraviny, klášter Zlatá Koruna (vstupné)

kemp Zlatá Koruna 500 m 
Zlatá Koruna - žel. st.  1,3 km  39,1 km  518,8 km železniční stanice, autobusová zastávka, restaurace

Stezka středozemím pokračuje po značené cyklotrase EV7
Nový Dvůr  3,9 km  43,0 km  522,7 km rozcestí - 200 m S přístřešek, ubytování
Český Krumlov - u žel. st.  1,5 km  44,5 km  524,2 km informační centrum, vlaková stanice, autobusová zastávka
Český Krumlov - zámek  1,3 km  45,8 km  525,5 km město Český Krumlov - kompletní infrastruktura

doporučený cíl etapy
Křížová hora  2,1 km  47,9 km  527,6 km poutní místo Křížová hora, Stezka středozemím pokračuje po místním červeném značení
Pod Křížovým vrchem (rozc.)  0,6 km  48,5 km  528,2 km rozcestí, Stezka středozemím se napojuje na červenou turistickou značku
Všeměry (rozc.)  7,8 km  56,3 km  536,0 km rozcestí, 1,8 km Z kemp
Zátoň  1,6 km  57,9 km  537,6 km obec Zátoň - ubytování, autobusová zastávka
Branná/Nahořany  1,6 km  59,5 km  539,2 km kemp, sezonní kiosek, brod přes řeku

na L břehu řeky obec Nahořany - ubytování, kemp, restaurace, potraviny, autobusová zastávka
Rožmberk n. Vltavou - viadukt  7,6 km  67,1 km  546,8 km rozcestí - kemp 300 m SZ po žluté
Rožmberk n. Vltavou - nám.  0,6 km  67,7 km  547,4 km město Rožmberk nad Vltavou - informace, ubytování, restaurace, autobusová zastávka

doporučený cíl etapy
sedlo pod Žumberským kopcem  4,9 km  72,6 km  552,3 km přístřešek, výhledy
Kraví hora (796 m n. m.)  2,7 km  75,3 km  555,0 km výrazný vrchol, kříž, výhledy
Hrudkov (rozc.)  1,5 km  76,8 km  556,5 km odbočka ke studánce s přístřeškem (200 m SZ)
Vyšší Brod - žel. st.  1,0 km  77,8 km  557,5 km železniční stanice Vyšší Brod klášter, ubytování, kemp s občerstvením
Cisterciácký klášter  0,5 km  78,3 km  558,0 km vstup do kláštera ve Vyšším brodě (prohlídky)
Vyšší Brod - náměstí  1,3 km  79,6 km  559,3 km obec Vyšší Brod - kompletní infrastruktura
Studánecký rybník (rozc.)  3,5 km  83,1 km  562,8 km Stezka středozemím pokračuje po cyklotrase EV7
Studánky  0,8 km  83,9 km  563,6 km obec Studánky - restaurace, potraviny, autobusová zastávka
Radvanov - odb.  3,6 km  87,5 km  567,2 km rozcestí, 400 m SZ přístřešek
Radvanov CZ/A  2,1 km  89,6 km  569,3 km turistický hraniční přechod, přístřešek
Nejjižnější bod ČR  0,1 km  89,7 km  569,4 km odpočinkové místo, pamětní kámen

Cíl Stezky středozemím Via Czechia




