
1. Mirotice – bývalé královské městečko malebně umís-
těné na březích Lomnice. Muzeum Mikoláše Alše
a Matěje Kopeckého. Pomník M. Alše od A. Lhotáka

2. Mirotick˝ ûidovsk˝ h¯bitov – jeden z nejstarších (zal.
v r. 1681) a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů
v jižních Čechách

3. Budsk˝ dv˘r – hospodářský dvůr založený v r. 1721.
Rodiště Mariny Kailové, manželky M. Alše 

4. Tzv. viklan v lese Mal˝ KosatÌn – žulový útvar vypre-
parovaný působením eroze tak, že horní balvan se
spodního dotýká jen malou plochou a při dotyku se
pohybuje. Dříve se věřilo, že balvan sloužil v pravěku
ke krvavým obřadům 

5. Botanick· p¯ÌrodnÌ pam·tka ÑMal˝ KosatÌnì – chráněná
louka se zajímavou vlhkomilnou květenou (nepřístupná)

6. Hrad u Bud – pravěké hradiště. Hradiště ze starší doby
železné, vybudované mezi 7. stol. a 1. pol. 5. stol. př. Kr.
Zachovány dvě linie ohrazení z nasucho kladených ka-
menů a část vnitřní konstrukce hradiště

7. Samota u Nov·k˘ – historie místa byla zachycena v po-
vídce Terezy Novákové Železný kříž

8. Rakovice ñ b˝val˝ z·mek a alej do »imelic – alej prasta-
rých červených dubů vede z Rakovic do zámeckého
parku v Čimelicích

9. »imelice ñ z·mek – jediná palácová architektura v ba-
rokním stylu na Písecku

10. »imelice – městečko s bohatou stavební historií, v sou-
časnosti nákupní centrum oblasti. Kolem přírodně kra-
jinářská památková zóna

1. Mirotice – formerly a royal town situated on the pictures-
que banks of the Lomnice river. Museum of Mikoláš
Aleš and Matěj Kopecký. A memorial to M. Aleš by
A. Lhoták

2. The Jewish cemetery in Mirotice – one of the oldest
(fouded in 1681) and best preserved Jewish cemete-
ries in the southern Bohemia

3. The farmstead at Boudy – a farm founded in 1721.The
birthplace of Marina Kailová, the wife of Mikoláš Aleš

4. The Ñwobbly stoneì in the Mal˝ KosatÌn woods – a gra-
nite feature shaped by the erosion in such a way that
the upper boulder touches the bottom one only on
a small spot and moves when being touched 

5. The protected area of botanical interest ÑMal˝ KosatÌnì
– a protected meadow with important wetland flora

6. Hrad at Boudy ñ a prehistoric hillfort – A hillfort from
the Early Iron Age, built between the 7th century and
the 1st half of the 5th century BC.

7. The Nov·ks'seclusion – the history of the place was ren-
dered in a novel The Iron Cross by Tereza Nováková

8. Rakovice ñ former manor house and the alley to »imeli-
ce – an alley of venerable red oaks leading from Rako-
vice to the park around the château in Čimelice

9. »imelice ñ the ch‚teau – the only palace architecture
of the baroque style in the Písek region

10. »imelice – a small town with interesting architectural
history, today the shopping centre of the region. Land-
scape protected heritage zone

Naučná turistická trasa zachycuje nejzajímavější místa mezi
Miroticemi a Čimelicemi (červená linie). Je vhodná pro pěší turis-
tiku nebo horská kola. V obou koncových místech je zastávka
veřejné dopravy. Cyklisté se mohou vrátit do výchozího bodu po
silnici III. třídy Čimelice – Rakovice, Rakovice – Boudy, Boudy –
Mirotice (žlutá linie). Délka trasy Mirotice – Čimelice je asi 12 km,
celková délka je 19 km.

THE PATH DEDICATED TO MIKOL¡ä ALEä
This signed footpath stretches between Mirotice and Čimelice (the red line)
and both terminals are connected to the public transport system. For retur-
ning by cycle to the starting point a third class road via Čimelice – Rakovice,
Rakovice – Boudy, Boudy – Mirotice (the yellow line) can be used.The length
of the footpath between Mirotice and Čimelice is approximately 12 km and
the entire length 19 km.

Viklan u Bud
The wobbly stone at Budy
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