
SVÁKOV

Nejstarší doby osídlení 
vrchu Svákov pocházejí 
z doby bronzové, později 
zde Keltové a Slované 
vybudovali hradiště  
s mohutnými obrannými 
valy, které jsou dodnes 
patrné. 

Na vrchu Svákov stojí 
poutní kaple Panny Marie 
Bolestné, jejíž současný 
vzhled pochází z 19. stol. 
Kaple se nachází poblíž 
studánky, k níž se váže 
několik příběhů místních 

lidí. Tito lidé byli vodou ze studánky a modlitbou k Panně
Marii uzdraveni. Právě zázračně léčivé účinky vody ze 
studánky vedli místní obyvatele k postavení přístřešku a poté 
k postavení cihlové kaple za přispění města Soběslavi. Kaple 
byla v roce 1867 vysvěcena. 

Čistý vzduch, příjemné prostředí a udržované cesty jsou 
ideálním místem na výlet i v parném létě.

REGENERACE 
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V roce 2017 byla zbudována a instalována 
cestou ke kapli Svákovská křížová cesta, která 
byla pořízena z darů soběslavských občanů 
a ostatních dobrodinců.

Rozhledna
se nachází v lesním komplexu 
Svákov na okraji Svákovského 
hradiště. Konstrukce 
rozhledny je celodřevěná 
o celkové výšce 13,5 m.  
Rozhledna je přístupná 
celoročně a zdarma.

Křížová cesta

pověst o TAJEMNÉM PROCESÍ

Z nitra zemĚ pramenem vyvĚrá na povrch zázračná voda. 
Od nepamĚTi si vodu nosí babičky domů, aby vyléčily své neduhy. 
Ke studánce však chodí i tajemné procesí. Nikdo neví, odkud 
pochází a kam se na konci své cesty podĚje.  Lidé v nĚm jdou 
tiše a zamlkle, pohybují se jako duchové a na sobĚ mají bílé, 
starodávné obleky. Jejich tváře jsou ponuré a chladné. Jsou 
to duše zemřelých, nešťastných lidí. Pohybují se zamlkle až 
ke svákovské studánce, kde se napijí pramene a poté zmizí ve 
svákovské skále. Babičky říkají, že kdo je spatří, mráz ho obejde 
a divná hrůza, stezk a smutek ho ovládne. Jen málo lidem se 
podařilo je spatřit, ti však do roka zemřeli tesknotou. 

PŘÍRODA



NOVÝ RYBNÍK

Necelých 500 metrů severně od středu města se nachází 
přírodní památka Nový rybník, která je domovem mnoha 
vzácných druhů fauny i fl óry (kapradiník bahenní, rosnatka 
okrouhlolistá, kvakoš noční, rejsek malý, bělozubka šedá, 
netopýr rezavý, hraboš mokřadní atd.). 

Zajímavos�  jsou plovoucí ostrůvky, kde hnízdí vzácné 
ptactvo. V parku u Nového rybníka je letní pavilónek 
s příjemným výhledem na věže obou kostelů, hrad, věž 
Hlásku a nedaleké koupaliště. 

MUCHOMŮRKA

Park Promenáda je dnes příjemné místo na procházku 
a posezení nedaleko centra města u Černovického potoka. 
Parkem procházejí nejzachovalejší zbytky středověkého 
opevnění (městské hradby) z dob Rožmberků. Hloubka 
hradebního příkopu ve středověku dosahovala až 5 m. 

První hradební zeď, která je zde zachovalá má baštu a 
věžičku se střílnami. Mohutná vnější zeď byla až 180 cm 
silná. V místě, kde nyní stojí rekonstruovaná čtyřhranná 
bašta, byla umístěna dřevěná lávka, která spojovala vnější 
obrannou zeď s Rožmberským domem, sídlem Petra Voka. 
Používal ji v době, kdy nechtěl být zpozorován, jak vjíždí 
do města.

PROMENÁDA

Procházkou po hrázi 
Nového rybníka se 
dostaneme až k meandrům 
Černovického potoka a na 
vrchol zvaný „Vápenka“. 
Zde stojí kdysi výletní místo 
„Muchomůrka“ s krásným 
výhledem na celou 
rezervaci a město. 

Muchomůrka jako místo setkávání

Muchomůrka není jen výletním místem pro turisty 
a obyvatele města, slouží také k setkávání komunity při 
společenských a kulturních akcích. Zároveň je pěkným 
příkladem občanské inicia� vy, jelikož se na její údržbě 
dlouhodobě významně podílí zdejší občané.  

Na druhé straně od vrchu „Vápenka“ za kolejemi se nachází 
malá zvířecí farma, která je volně přístupná návštěvníkům.


