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Výchozí bod: Rožmberská brána kláštera Vyšší Brod
Cílový bod: obec Loučovice nebo město Vyšší Brod
Značení stezky: modrá turistická značená trasa

Doba trvání vycházky: cca 1,5 hod., 
délka stezky: 4,2 km, převýšení: 220 m
Přístupnost: celoročně dle povětrnostních podmínek

Charakteristika stezky: Výlet nevelké náročnosti, 
celkem 5 naučných tabulí s historickými, přírodními 
a technickými zajímavostmi.  Možnost prodloužení 
trasy o další místa (bývalý lom a dvůr Kozinec, Čertova 
stěna, zaniklá obec Pošlák, vrchol Vyklestilky,  vodopá-
dy sv. Wolfganga, poutní místo Maria Rast).

OPATSKÁ STEZKA II 

„Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj” 
„Společně dosáhneme více”

Možnosti odpočinku: na lavičkách u informačních 
tabulí a přibližně uprostřed stezky v zastřešeném  
posezení

Návrat zpět: Z obce Loučovice se do Vyššího Brodu 
můžete vrátit nádhernou trasou kolem Čertových 
proudů (zelená TZT) nebo místní železnicí. Od jednot-
livých zastavení je také možno využít k cestě zpět další 
navazující TZT.

Opatská stezka II.
Klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů
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Zastavení č. 3

Stezka před Loučovicemi

Keřík vřesovce

Nedokončený žulový blok

Stopy po lámání kamene

Zastřešené posezení na stezce

Doporučujeme: 
Opatská stezka I. 
„ Po stopách starých řemesel a přírodních krás Hamerského údolí“

upraveno: www. lipno-online.cz 



Výchozí/cílový bod: Začátek značení na náměstí 
u kostela (přímo u potoka Feistritz)
Cílem je poutní kaple Maria Bründl s léčivým pramen
Značení stezky: Místní značení – „modrá vlna“ 
Doba trvání vycházky: cca. 1 hod., délka 4 km (stej-
nou stezkou zpět do obce St. Oswald)

Upozornění: Meditační stezka byla koncipována tak, 
aby se turisté mohli do St. Oswaldu vrátit i po jiných 
vyznačených stezkách (např. přes Kreuzweg – „Křížo-
vou cestu“) 

Převýšení: 120 m
Přístupnost: Celoročně podle povětrnostních podmí-
nek (v zimě se sníh neodhrnuje)

MEDITAČNÍ STEZKA STEINBACH

Charakteristika stezky: Nenáročná stezka podél 
mlýnského potoka vedoucí romantickou promená-
dou, do které je začleněna také naučná stezka se 
znalostním kvízem na téma druhy stromů, v podobě 
skanzenu si zde dále můžete prohlédnout historický 
mlýn s vodním kolem. Stezka vede krásnou přírodou 
podél potoka Steinbach a stezky Heinricha Achhor-
nera a končí u léčivého pramene a poutní kaple Maria 
Bründl. Na 22 tabulích jsou umístěny meditační texty  
v němčině a češtině.

Možnosti odpočinku: Na lavičkách podél stezky 
a v zastřešeném pavilonu na promenádě u potoka 

Meditační stezka Steinbach 
vedoucí k poutní kapli a léčivému prameni „Maria Bründl“, silovému místu u St. Oswaldu u Freistadtu 
– ponořte se do světa meditace a vychutnejte si krásnou přírodu podél „Kamenitého potůčku“ (Steinbach).

Rodina u potoka

Zastavení Křížové cesty

OPATSKÁ STEZKA II 

Tourismusverband Mühlviertler Kernland
Markt 80, 4271 St. Oswald b. Fr.

Tel.: +43(0)7945/7526
Fax: +43(0)7945/7526-12
E-Mail: st.oswald@oberoesterreich.at
www.muehlviertler-kernland.at

Vyšší Brod

upraveno: www. lipno-online.cz 

Léčivý pramen 

Vyšší Brod


