
  KČT Slovan Pardubice strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info 

  71 let nepřetržité činnosti  1951 - 2022 

Na kole podél 

Svatojakubské cesty 
 

20. – 27. srpna 2022 
 
 

Sraz: v 7:30 hod na parkovišti mezi Sokolovnou Na Olšinkách a výstavištěm Ideon 
(cca před hudebním klubem Ponorka) + nakládka kol do cyklovleku 

 

Odjezd: v 8 hod 

Po celou dobu týdenního cyklovýletu nám bude minibus s cyklovlekem k 
dispozici. V případě jakýchkoli potíží (technická závada, náhlá indispozice 
účastníka na trati) přijede na zavolání cyklobus. 

 

Ubytování: je zabukováno ve dvoulůžkových pokojích po trase cyklovýletu 

 

Cena zájezdu: Předběžný odhad ceny za ubytování se snídaní: 6 500 Kč /os. 
Doplatek k záloze 2 000 Kč bude vyúčtován po skončení výletu 
podle faktury za najeté km minibusem. 

 

Úrazové pojištění: Všichni účastníci turistického výletu jsou pojištěni proti úrazu na 
základě pojistné smlouvy mezi Českým olympijským výborem a Pojišťovnou VZP, 
a.s, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pojistná 
smlouva má číslo 131 000 1770. 

 

Program zájezdu:    

1. den: Sobota 20. 8. přejezd do Hotelu Barborka u Lipenské přehrady v Přední 
Výtoni, kde je zabukován oběd 
Po obědě cyklobusem: Přední Výtoň – rozcestí u mostu (11 km) 
Na kole: k hranici s Rakouskem (Dolní Hraničná) 6,5 km – Vítkův kámen (zřícenina 
hradu) 8 km – Přední Výtoň 6 km 
Celkem: 18 km. 
 
 
2. den: Neděle 21. 8. zřícenina hradu Dívčí kámen 
Trasa na kole: 
Přední Výtoň – Frýdava 3,5 km – přívozem do Frymburku – Třísov (žel. zastávka) 46 km 
Návštěva zříceniny hradu Dívčí kámen (kdo chce může výlet ukončit a vrátit se 
cyklobusem) – Sporthotel Barborka Hluboká nad Vltavou 28 km (oběd v Českém 
Krumlově) 
Ubytování: Sporthotel Barborka Hluboká nad Vltavou. 
Celkem: 78 km. 
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3. den: Pondělí 22. 8. vodní elektrárna Hněvkovice 
Trasa na kole: 
Hluboká nad Vltavou – Purkarec – vodní elektrárna Hněvkovice 21 km – Březnice  – 
Bechyně (předpokládaný oběd) – penzion U Jezu Dobronice 37 km (nabídka jednotné 
večeře pro všechny dle našeho objednání – typicky řízek) 
Ubytování: penzion U Jezu Dobronice (3 noci). 
Celkem: 58 km  

 
 
4. den: Úterý 23. 8. prohlídka husitského města Tábor  
Výlet minibusem: Dobronice – Tábor 20 km 
Prohlídka města (historické centrum – Husitské muzeum – pivovarnické muzeum –   
poutní místo Klokoty – Švehlův most – Housův mlýn (zážitkový skanzen) – lehká ferrata 
u řeky Lužnice.  
Po prohlídce zpět do Dobronic minibusem. 
 
 
5. den: Středa 24. 8. Sezimovo Ústí  
Trasa na kole: 
Dobronice – Malšice – Lom – Planá nad Lužnicí – Sezimovo Ústí (vila a hrobka druhého 
československého prezidenta Dr. E. Beneše) 23 km. Oběd restaurace U Růže nebo Na 
Mýtě. – Větrovy (rozhledna Hýlačka) – zpět Lom – Malšice – Bejsovský mlýn (Lužnice) – 
Stádlecký řetězový most přes řeku Lužnici – Dobronice  
Celkem 47 km 
 
 
6. den: Čtvrtek 25. 8. Velký Blaník 
Trasa cyklobusu: Dobronice – Chotoviny (muzeum motocyklů) 34 km. 
Trasa na kole: 
Chotoviny – Velký Blaník 30 km – Kondrec – Trhový Štěpánov 15 km 
Ubytování: hotel Rabbit (nabídka jednotné večeře pro všechny dle našeho objednání) 
Celkem na kole 49 km. 
 
 
 7. den: Pátek 26. 8. zřícenina hradu Sion 
Trasa na kole: 
Trhový Štěpánov – přehrada Hulice Zruč nad Sázavou – Zbraslavice (předpokládaný oběd 
v restauraci Svatý Hubert) – zřícenina hradu Sion 36 km – Malešov – Velký rybník 
(Vrchlického vodopády) – podél řeky Vrchlice Svatojakubskou cestou Východočeskou do 
Kutné hory 10 km. 
Ubytování: penzion Apartmens 
Celkem na kole 46 km. 
 
 
8. den: Sobota 27. 8. Obří postele 
Trasa na kole: 
Kutná hora – Záboří nad Labem – Bernardov – Obří postele u Zdechovic – Zdechovice 
20 km – Kladruby nad Labem – Břehy – Mělice – Valy – Opočinek – Srnojedy – most 

Rosice – do Pardubic podél Labe – Sokolovna Na Olšinkách 
Celkem na kole 58 km. 
 
 
V případě špatného počasí navštívíme některé památky autobusem bez kol.  
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Přihlášky:  
přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. 
Poplatek při odhlášení do 1 měsíce před odjezdem se stanovuje 500,- Kč  
1 měsíc až 1 týden před odjezdem - 50% z ceny zájezdu 
v době kratší než jeden týden před odjezdem 100% z ceny zájezdu. 
 
Trasy vybral a výlety vede: 
Josef Odvody; tel.724 995 237 (operátor O2) 

 
 
 

Vlastivědně - poznávací text 
 

Přední Výtoň 
Obec Přední Výtoň se nachází v okrese Český Krumlov, kraj Jihočeský, na pravém břehu 
vodní nádrže Lipno, která byla vybudována jako součást tzv. vltavské kaskády v letech 
1952–1959. Její území sahá až po státní hranici s Rakouskem. Obec se nachází v 
nadmořské výšce 755 m n. m. 

 
 
Zřícenina hradu Dívčí Kámen 
Romantická zřícenina v lesích nad meandry řeky Vltavy. Místo bylo osídleno již v pravěku, 
což dokládají zbytky sídliště na severním a severovýchodním svahu. Samotný gotický hrad 
zde byl založen Rožmberky v polovině 14. století a měl funkci hlavně vojenskou a správní. 
Od 16. století byl opuštěn. V současné době se jedná o jednu z nejlépe zachovaných 
památek svého druhu na našem území.  
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Zážitkový skanzen Housův mlýn 
V bývalém Housově mlýně ve městě Tábor najdete skanzen starých umění a řemesel. 
Skanzen je zaměřen na husitský způsob života, kulturu a válečnictví. V objektu se nachází 
lidová a panská krčma, hlavní sál, zbrojnice, muzeum tortury, šermírna, podkrovní sál a 
sklady rekvizit. Podle pověsti zde ústil tajný východ z táborského podzemí. 
 

Švehlův most č. 137-001 
Silniční most č. 137-001 stojí na okresní silnici Mladá Vožice – Tábor – Týn nad Vltavou. 
Švehlův most přes Lužnici v Táboře patří mezi tři jihočeské železobetonové mosty, 
postavené v rozpětí 15ti let. Nejstarší most je přes Lužnici v Bechyni postavený v letech 
1925 - 1927, další byl Švehlův most přes Lužnici v Táboře postavený v letech 1934 - 1935 
(přejmenovaný v 50-tých letech na most Sokolovo) a poslední Podolský most přes Vltavu 
(dnes Orlická přehrada) postavený v letech 1934 - 1943. Švehlův most byl předán veřejné 
dopravě 28.10.1935. Po roce 1989 byl zrušen název mostu Sokolovo a obnoven původní 
název Švehlův most. Most spojuje dvě místní části města Tábor, Podhradí a Nové Horky. 
Řeka je překlenuta jediným obloukem o rozpětí 81,6 metru, na který navazují na obou 
stranách viadukty o dvou a čtyřech polích o rozpětí 12,1m a 15,1m metru. Šířka mostu je 
9m s vozovkou širokou 6m a dvěma chodníky po 1,5m. Projekt i realizace mostu provedla 
firma ing. Brázdil a ing. Dr.Ješ. 
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Hradní věž Kotnov 
Věž je pozůstatkem bývalého hradu, který zanikl vyhořením v roce 1532. V průběhu 
husitské doby byly jeho zdi zesíleny kvůli dělostřelectvu. Dnes stavba slouží jako 
rozhledna. Je vysoká 25 metrů a na vyhlídkový ochoz vede 155 schodů. Z něj je možné 
obdivovat krásy města Tábor. 
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Poutní místo a klášter Klokoty 
Poutní místo a klášter Klokoty s kostelem Nanebevzetí Panny Marie Klokotské se nachází 
v Klokotech, místní části na jižním okraji města Tábor, v ulici Staroklokotská č. 43/1. Areál 
s přilehlým hřbitovem a křížovou cestou je umístěn na vyvýšeném místě nad tokem řeky 
Lužnice. Dne 1. července 2018 byl poutní areál s kostelem Panny Marie vyhlášen národní 
kulturní památkou. 

 
 
 

Sezimovo Ústí 
dříve též zvané Starý Tábor, je město v okrese Tábor v Jihočeském kraji, 4 km jižně od 
Tábora, na soutoku Kozského potoka a Lužnice. Žije zde 7018 obyvatel. Je součástí 
konurbace s Táborem a Planou nad Lužnicí. 
 

Rozhledna Hýlačka 
Vzdušná kovová konstrukce podle návrhu architekta Davida Grygara byla postavena v roce 
2015 na místě původní vyhořelé dřevěné rozhledny, která měla tvar husitské hlásky. Po 
zdolání 136 schodů ve výšce 25 metrů nad zemí se před vámi rozprostře výhled na město 
Tábor a přilehlé okolí. 
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Stádlecký řetězový most 
Stádlecký most přes Lužnici stojí od roku 1975 pod městysem Stádlec a je posledním 
dochovaným empírovým řetězovým mostem v Česku. Původně, v letech 1848–1960, 
překlenoval Vltavu u Podolska. V roce 1959 byl jako Podolský most prohlášen národní 
technickou památkou. V letech 1960–1975 byl rozebrán a přemístěn na dnešní místo na 
Lužnici. 
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