Pozvánka na vandr s Peklíkem – 1 : Netolice – Lhenice - Holašovice
Výpravu začneme na netolickém náměstíčku, trasa nás provede zdejší zvlněnou
krajinou bohatou na lesy, louky, pole a rybníky. Navštívíme pradávnou historii tohoto
kraje, pokocháme se selským barokem, uměním starých rybníkářů i šikovností
současných sadařů. Cesta se povine po úzkých pěšinách, lesních a polních cestách
a částečně i po zapadlých silničkách vedoucích k samotám a mezi vesničkami.
Takže – s Peklíkem na vandr!
Dnešní výlet zahájíme v Netolicích – na zdejším náměstí, kde se střídají různé
stavební styly uprostřed s kašnou a pískovcovým sloupem; vydáme se ulicí směřující
ke Kratochvíli, tento místní klenot však tentokrát nenavštívíme, ale na konci
městečka zamíříme okolo bývalého schwarzenberského statku a později i pivovaru
Petrův Dvůr. Cestou okolo tohoto komplexu budov stoupáme lesní cestou ke kopci
„Peklo“, na křižovatce cyklistických tras na vrcholu stoupání se držíme vlevo,
abychom se klesáním dostali z lesa ven a před námi se u odpočívadla
vybudovaného podnikem Lesy České republiky rozprostřel výhled na Hrbovské
rybníky, které jsou dalším našim cílem.
Před vstupem na jejich hráz mineme vlevo odbočku k autokempu „ Podroužek“. My
pokračujeme ale dále na malou hrázku mezi oběma rybníky odbočující vpravo a
vydáme se po červené turistické trase směr Lhenice, trasa ze začátku vede podél
náhonu vybudovaného rybníkáři k zásobování zdejších rybníků vodou. Podél tohoto
náhonu dojdeme k první vesničce na naší trase - Hrbovu.
Hrbov je malebná vesnička pod Vysokým Hrádečkem, na vrcholu tohoto kopce
můžeme objevit kamenné valy prastarého halštatského sídliště. Cesta k němu začíná
vpravo za vsí po asfaltované polní cestě. Z této se cesty se nám vlevo objeví
Lhenice, se svým údolím posetým ovocnými sady, poli a loukami. My po této cestě
stoupáme vzhůru k Hradci. Kdo si chce prohlédnout historické sídliště, nesmí na
začátku lesa přehlídnout odbočku do vpravo a pak stoupat až na vrchol kopce.
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My pokračujeme do osady Hradce, odtud je možná cesta po silnici lll. třídy vlevo
do Lhenic, ale my odbočujeme vpravo a pořád po červené stoupáme do lesů
pokrývající vrcholky zdejších kopců. Trasa se klikatí vzhůru a často prudce mění svůj
směr, proto je nutné bedlivě sledovat turistické značky. Občas se nám mezi stromy
ukážou výhledy do údolí. Střídají se zde zanedbané lesní cesty s pěšinami, abychom
nakonec našli udržovanou lesní cestu ke Lhenicům.
Toto je polovina našeho putováni, městečko mezi Blanským lesem a Šumavským
předhůřím, proslavené svými sady. V hospůdce poblíž náměstíčka můžeme doplnit
potřebné kalorie k dalšímu pochodu. Najdeme si modrou turistickou značku a
z náměstí vyrazíme směrem k Třešňovému Újezdci. Jdeme po málo frekventované
asfaltové silnici a kocháme se pohledy na kopce svírající toto nádherné údolíčko,
abychom na jeho kraji byli okouzleni čistou a upravenou návsí Třešňového Újezdce
s dominantou v podobě kaple a obklopené statky s prvky selského baroka.
Odtud podél potoka po staré kamenité cestě lemované kamennou zítkou vstoupíme
do chráněné krajinné oblasti Blanský les, my stoupáme do sedla nad Jaronínem.
Mineme samotu na Hliňáku a přijdeme na křižovatku turistických a cyklistických tras
ve zmíněném sedle, zde opustíme modrou turistickou značku a druhou cestou vlevo
sestupujeme k Jaronínu, vpravo se můžeme pokochat pohledem na Kleť, ale co vás
více zaujme, je údolí poseté samotami, kde snad nejsou dva domy v těsné blízkosti,
tento charakter vesnice nemá ve zdejší oblasti obdoby a připomíná sídla na
vrcholech Šumavy nebo Krkonoš. My sestupujeme cestou k Jaronínu a na první
možné odbočce zatočíme doleva a míjíme jednotlivá stavení, až dojdeme k další
křižovatce, budeme pokračovat vpravo, ale stojí za to si malinko prodloužit trasu a
odbočit doleva ke zdejší vzorně upravené kapli stojící ve stínu mohutné staleté lípy.
Vrátíme se zpět na křižovatku a po zapomenuté silnici sestupujeme údolím k další
podobné vsi České Chalupy.
Hned na první odbočce vlevo zahneme a klikatou cestou vedoucí od stavení ke
stavení a přes zemědělský podnik projdeme celou vesnicí. Na jejím konci odbočíme
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vlevo k lesu a zde cestou vpravo lemující okraj lesa jdeme opět po červené turistické
značce. Na konce lesa se nám ukáže typický jihočeský pohled na v dálce dýmící
věže Temelínské jaderné elektrárny, mimo jiné je odtud vidět část Budějovické pánve
se siluetou rybníka Dehtář. Pokračujeme dále, až dojdeme na silnici Netolice –
Křemže, po této silnici se dáme vpravo k samotě U Vacka. Nedočkavci nebo lidé
zmoženi naší trasou odtud mohou po silnici dojít až do Holašovic.
Ti, kteří se chtějí ještě pokochat krásou jihočeské krajiny, odbočí ze silnice vlevo a po
červené přes louku se vydají k lesu. Turistická trasa vede krajem lesa společně
s hipostezkou, až nás červená značka dovede na louku, prudce odbočíme doprava a
mírným stoupáním jdeme na křižovatku nad samotou U Roubalů, zde musíme opět
prudce odbočit doleva a pokračujeme po upravené lesní cestě kopírující vrstevnici.
Až z této cesty ukrojíme cca 1,7 kilometru, měli bychom dojít k odbočce vlevo a po
této cestě sestupujeme dolů k Holašovicím. První, co nás z této světově proslavené
jihočeské vesnice uvítá, je zdejší Stonehenge. Tato klidná lesní cesta nás po
necelých dvou kilometrech dovede na její okraj, toto je cíl našeho putování.
Pokud jste nebloudili jako my při jejím hledání, máte v nohách 30 kilometrů.
Pokud jste zdatní cyklisté a vlastníte horské kolo, můžete tuto trasu projet i na tomto
kole, jsou zde ale náročné úseky (Hradec - Lhenice a Třešňový Újezdec- Jaronín),
které vás donutí kolo tlačit a stane se Vám přítěží.
Přejeme Vám pěkný výlet a šťastnou cestu.
A … s Peklíkem na vandr!

