
• Název trasy: 

 
Trasa č. 2 - Na hrad Choustník p řes Turovecký les 
 

 
• Délka trasy: 

 
Délka trasy: 69 km (60 km alternativní trasa) 

 

• Náročnost/obtížnost:  

hodnocení 1-5 (1 je nejlehčí, 5 nejtěžší). Případně doplnit popisem pro koho je trasa 

vhodná. 

 
Náročnost trasy: 3 
Obtížnost trasy :  střední 

 

• Povrch trasy: 

 

Povrch trasy : Převážně málo frekventované asfaltové cesty, v oblasti pískoven 
v Roudné je šotolinová cesta. 

 

 

 



• Typ kola:  

 
Typ kola : trekking 

 

• Trasa:  

 

Vedení trasy :  
Tábor – Sezimovo Ústí I a II - Kozí Hrádek – Turovec – Dlouhá Lhota –Skopytce – 
Choustník – Tučapy – Brandlín – Myslkovice - Roudná – Skalice – Třebiště – Želeč – 
Čenkov – Malšice – Lom – Větrovy – Horky – Čelkovice – Tábor. 
 
 

• Body zájmu:  
 
Body zájmu: 
• Sezimovo Ústí  

o 49°23'10.171"N, 14°41'10.228"E 
o http://www.sezimovo-usti.cz/_mesto/sezimovo-usti.php 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

Město leží na soutoku řeky Lužnice a Kozského potoka a tvoří součást průmyslové 
aglomerace Tábora. Poprvé je město zmiňováno v dokumentu z r. 1262. Z osady se 
postupem času stalo hospodářské středisko, k jehož rozmachu přispívaly doly na 
stříbrnou rudu. Na přelomu 14. a 15. století bylo Sezimovo Ústí prosperujícím 
řemeslnickým městem a kolébkou husitství. V roce 1420 ves zničili její husitští 
obyvatelé a přešli do nově zakládaného Tábora. Původní obec byla obnovena až v 
roce 1828. V roce 1939 vzniklo na místě bývalého městského dvora Sezimovo Ústí 
II., kde byl vystavěn velký průmyslový závod MAS (později Kovosvit) a v jehož 
sousedství vyrostlo městěčko, připojené k Sezimovu Ústí I. Na okraji Sezimova Ústí 
I. stojí uprostřed rozlehlého přírodního parku rodinná vila druhého československého 
prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který zde často pobýval a také zde zemřel. V květnu 
2005 byl v parku v blízkosti vily zřízen Pamtánik Dr. Edvarda Beneše, který je 
věnován státnickému dílu a demokratickému odkazu Edvarda Beneše a také jeho 
rodinnému životu. V parku se také nachází hrobka manželů Benešových, volně 
přístupná. 
 
• Choustník  

o 49°19'56.755"N, 14°50'25.225"E 
o http://www.obec-choustnik.cz/ 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

Na jih od Chýnova se pozvolna zvedá Pacovská pahorkatina s nevyšším vrcholem 
Choustník (680 m), z kterého již od 2. pol. 13. st. vévodí krajině stejnojmenný hrad.  
Z jeho mohutných zdí dnes zbyly jen ruiny a dvě hranolovité věže. Dnešní zřícenina s 
neobvyklým půdorysem (jde o vzácný příklad tzv. dvojhradu) byla od roku 1322 
majetkem Rožmberků, v roce 1597 Petr Vok hrad prodal a od roku 1614 se o něm 
mluví jako o pustém. Jádro hradu stojí na srázné skále, zachovalejší, 18 metrová 



čtyřhranná věž, přístupná schodištěm, je upravena jako rozhledna a za dobrého 
počasí nabízí daleký výhled na Šumavu či Brdy. 
• Turovec  

o 49°22'40.053"N, 14°46'11.959"E 
o http://www.obecturovec.cz/ 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

• Kozí Hrádek  
o 49°23'23.595"N, 14°43'24.083"E 
o http://kozihradek.zde.cz/ 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

V rozsáhlém komplexu lesů nad malebným údolím Kozského potoka se nalézá 
nevelká zřícenina Kozího hrádku, poprvé připomínaného r. 1377.  
Uprostřed stávala velká obytná věž, kolem ní dřevěné hrazení s příkopem a valy. V 
letech 1413-14 zde pobýval velký reformátor katolické církve Jan Hus, neboť mu toto 
místo zajišťovalo bezpečí pro psaní svých děl a kazatelskou činnost. Kozí hrádek 
zpustl po požáru v první polovině 15. století. V r. 1962 se stal národní kulturní 
památkou. V jeho blízkosti se nachází Husitská mohyla od J. V. Duška (1881-1966) s 
bronzovým medailonem Jana Husa. Dnes je nejen Kozí hrádek, ale i restaurace pod 
širým nebem častým cílem výletníků. 

 

• Informa ční centra:  
 

Infocentrum M ěsto Tábor 
S cílem napomoci rozvoji cestovního ruchu nedlouho po otevření hranic, kdy se 
mnohonásobně zvýšila návštěvnost města, bylo r. 1993 v budově Divadla Oskara 
Nedbala otevřeno sezónní informační centrum. Stálé informační středisko s 
celoročním provozem bylo zřízeno hned následující rok Městem Tábor jako součást 
odboru školství, kultury a tělovýchovy (nyní odbor kultury a cestovního ruchu – dále 
KaCR). Od svého založení dodnes sídlí v budově pozdně gotické radnice na hlavním 
táborském náměstí. Infocentrum nabízí svým návštěvníkům kvalitní servis 
potřebných informací - o historii města, památkách, zajímavostech v okolí, 
možnostech aktivního odpočinku a kulturního vyžití v regionu. Dále zajišťuje 
zprostředkování ubytovacích a stravovacích služeb, průvodcovské služby v několika 
světových jazycích, vyhledávání v jízdních řádech, předprodej vstupenek, prodej 
map, průvodců a suvenýrů. Nabízí i úschovnu kol, doplňuje na webové stránky města 
důležité informace o památkách a zajímavostech. Průběžně aktualizuje kulturní 
přehledy. Mezi novější služby patří půjčování zvukových průvodců městem 
(audioguide) a pobočka infocentra na vlakovém nádraží v ČD centru, která je 
otevřena vždy od června do září. K dispozici jsou turistům a návštěvníkům infocentra 
i 2 PC s přístupem na internet, atmosféru doplňuje plazmová obrazovka, na které lze 
zhlédnout působivý film o městě či festivalu Táborská setkání. Asociace turistických 
informačních středisek udělila Infocentru Města Tábor po zhodnocení poskytovaných 
služeb Certifikát kategorie B. 
 

• 49°24'50.980"N, 14°39'28.857"E 
• Žižkovo náměstí 2, Tábor 
• www.taborcz.eu 
• e-mail: infocentrum@mutabor.cz 



• Popis trasy: 

 

Popis trasy :  
Začátek této trasy je v Táboře u parku před nádražím ČD. Vyjíždíme po cyklotrase č. 
11 směrem na Lom. Z kopce přijedeme k řece Lužnici, zde odbočíme vlevo na 
cyklotrasu č. 1173. Pohodlnou silnicí přijedeme do Sezimova Ústí I až k vile Edvarda 
Beneše. Zde odbočíme vlevo na trasu č. 1206. Po lávce pro pěší se dostaneme do 
Sezimova Ústí II. Projedeme mezi rodinnými domky k hájovně Nechyba. Vpravo je 
obora, kde jsou chováni daňci a mufloni. Stále po trase č. 1206 projedeme lesem až 
ke Kozímu Hrádku. Toto místo je spjato s Mistrem Janem Husem. Asi 100 m 
východním směrem od zbytků hradu lze nalézt mohylu sokolů. Pokračujeme po naší 
trase do obce Turovec. Pod hrází Turoveckého rybníka je požární nádrž též 
využívaná jako koupaliště. Podél rybníka po asfaltové silnici začínáme stoupat do 
lesa. Na vrcholu stoupání končí cyklotrasa č.1206 a my pokračujeme rovně po trase 
č. 1173 do Dlouhé Lhoty a po hrázi Návesního rybníku opět začínáme zvolna stoupat 
až do Skopytců, kde je stoupání největší. Na jeho vrcholu se otvírá krásný rozhled 
západním směrem a na Tábor. Pokračujeme z kopce k Boreckému potoku a opět 
začínáme stoupat až do Choustníku na náměstí. V obci stojí kostel P. Marie a 
nevýrazný renesanční zámek. Nad obcí se vypíná rozložitá zřícenina hradu 
Choustník. Z Choustníku se vrátíme asi 1 km na rozcestí u Kajetína a po trase č. 
1172 se vydáme do Tučap. V obci je kostel sv. Jakuba Většího a zámeček (dnes 
domov důchodců). V obci se narodil světoznámý skladatel a dirigent Karel Ančerle. 
Z Tučap se vydáme po cyklotrase č. 32 směrem na Planou nad Lužnicí. Na rozcestí 
u obce Brandlín odbočíme vlevo. Zde začínající trasa č. 1171 nás dovede do obce 
Myslkovice. Před začátkem obce se otevírají krásné výhledy jihozápadním směrem 
na Novohradské hory a Kleť. V obci se nachází barokní zámek, za fotbalovým 
hřištěm leží u lesa zachovaný židovský hřbitov z 18. století. Mírně z kopce 
pokračujeme po trase č.1171 přes Janov (kostel sv. Jana Nepomuckého) do Roudné. 
Nejprve vlevo a potom i vpravo mineme zatopené pískovny využívané jako 
koupaliště. Za lávkou přes řeku Lužnici začneme stoupat do Skalice. V obci je kostel 
sv. Šimona a Judy. Stále po trase č. 1171 přes obec Třebiště mírně stoupáme do 
Želče. Ještě asi 2 km mírně stoupáme do kopce a potom mírným sjezdem se 
dostaneme do Bezděčína a přes Čenkov na křižovatku, kde trasa č.1171 končí. 
Odbočíme doprava a po trase č. 31 přes Malšice (kostel Nejsvětější Trojice) 
dojedeme do Lomu. Trasu si můžeme zkrátit, když na konci Želče odbočíme 
doprava, po trase č. 12 přijedeme do Lomu. Zde odbočíme vlevo a po trase č. 11 
přes Větrovy (rozhledna Hýlačka) a Horky sjedeme k řece Lužnici a přes předměstí 
Čelkovice dojedeme až do Tábora, k parku před nádražím ČD.  
 
Prodejna potravin:  Sezimovo Ústí I a II, Choustník, Tučapy, Myslkovice, 

Želeč, Malšice 
Restaurace:  Sezimovo Ústí I a II, Choustník, Turovec, Myslkovice, 

Roudná, Čenkov, Malšice 
Občerstvení:   Kozí Hrádek, Tučapy 
Kemp:    Roudná 
 

• Zařazení trasy: 

 
Zařazení trasy: rekreační, terénní cyklistika 



 
 



Tábor, Žižkovo náměstí 

 
Kozí hrádek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Myslkovice 

 
Benešova vila v Sezimově Ústí 

 
Turovec 

 



Choustník 

 
Skalice 

 
 
 
 
 
 


