
• Název trasy: 

Trasa č. 5 – Ke Stádleckému řetězovému mostu 

 

 

•  

Délka trasy: 39 km, s odbočkou na hrad Dobronice – 47 km 
 

Obtížnost trasy: střední 
Náročnost trasy:2-3 

 

Povrch trasy: Až na malé výjimky asfaltový povrch na méně frekventovaných 
silnicích. 

 
Typ kola: trekking 

 

 
Vedení trasy: 
Sepekov – Podboří – Hanov – Zběšičky – Srlín – Staré Sedlo – Křída – Stádlec – 
Stádlecký most – Dobřejice – Malšice – Lom – Větrovy – Tábor Čelkovice – Tábor 
nádraží   
 

 

 



Body zájmu: 

• Rozhledna Hýlačka 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 
1.1. 2012 došlo k rozsáhlému požáru, při kterém celá rozhledna shořela. 
Rozhledna Svobody, zvaná Hýlačka podle vrcholu, jehož výška je 525 m n. m., 
byla postavena ve tvaru husitské hlásky nad osadou Větrovy podle projektu prof. 
dr. Theodora Petříka. 
 

• Dobronice u Bechyně 
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

Přibližně 6 km severovýchodně od Bechyně stojí na skalnatém ostrohu nad řekou 
Lužnicí zřícenina gotického hradu, který vznikl někdy v 1. polovině 14. století. 
Významnějšími majiteli hradu byli Rožmberkové, kteří jej počátkem 16. století 
nechali rozšířit. Později sloužil jako letní sídlo jezuitské koleje sv. Klimenta na 
Starém městě pražském, ale po r. 1727 hrad zrušením jezuitského řádu zpustl. Z 
hradu dnes zbyly jen romantické trosky zdí a dominantní kruhová věž, která je 
zdaleka viditelná. V jejím stínu vyrostlo tábořiště, které poskytuje odpočinek 
vodákům i jiným turistům.  
 
 

• Stádlecký most 
o http://www.stadlec.info/index.php?cast=pamatky  
o okres Tábor 
o kraj Jihočeský 

Stádlecký most - technická památkaMost je v současnosti jediný dochovaný 
empírový řetězový most v Čechách. Nachází se na řece Lužnici mezi obcemi Stádlec 
a Dobřejice. Řetězový most je technická památka mostního stavitelství 1. pol. 19. 
století. 
 Vyprojektován byl Ing. B. Schnirchem a Ing. Gassnerem. Postaven byl Vojtěchem 
Lannou v letech 1847- 1848 přes Vltavu v Podolsku. Před napuštěním Orlické 
přehrady byl rozmontován a přemístěn (r. 1974). Z údolí Vltavy do údolí Lužnice se 
postupně přepravilo 2000 žulových kvádrů o váze 1000 tun a 1100 ocelových 
součástek, které představovaly dalších 100 tun. Každý kousek dostal svoje číslo, aby 
se při opětovném sestavování dostal zase na své místo. Doprava je omezena na 
osobní vozidla s max. šířkou 2 m. 
 
Infocentrum Město 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: 

 

Z Tábora vyjedeme motorovým vlakem směr Ražice do Sepekova. Kola 
přepravujeme jako spoluzavazadla s vlastní nakládkou a vykládkou. Po necelé 
půlhodině vystoupíme v Sepekově a přímo proti začátku nástupiště je směrová 
tabule na náměstí v Sepekově, která nás navede na cyklotrasu č. 1153. Zde nelze 
minout nejvýznamnější církevní a architektonickou památku této obce – poutní kostel 
Panny Marie. Stavba pochází z počátku 18. století. Kostel je obklopen ambity 
v rozích s kaplemi. Značená cyklotrasa pokračuje do Podboří, kde uprostřed vsi 
odbočuje doprava z hlavní silnice. Asi po 2 km končí asfaltový povrch a cesta, která 
pokračuje vpravo, přechází v lesní cestu se špatným povrchem, tvořeným pískem, 
kamením a sutí. Cesta je obtížněji sjízdná, ale asi po 1 km končí u mostu přes potok 
v samotě Hanov. Dále, již po asfaltové cestě, přijedeme do obce Zběšičky, objedeme 
stále po cyklotrase č. 1153 obec Srlín a přijedeme do Starého Sedla. Zde tato 
cyklotrasa končí. V obci můžeme vyměnit sedlo kola za sedlo na koňském hřbetě. 
Nabízí se zde možnost projížďky na koni. 
Nacházíme se na křižovatce se silnicí vedoucí z Opařan do Bechyně a máme zde 
možnost udělat odbočku ke zřícenině hradu Dobronice. Pokud bychom ji chtěli 
navštívit, vydáme se doprava směrem na Bechyni a po 2 km odbočíme na křižovatce 
doleva a dojedeme do vsi Dobronice a ke stejnojmenné zřícenině. Stejnou cestou se 
vrátíme zpět do Starého Sedla. Pokračujeme po cyklotrase č. 31 do obcí Křída a 
Stádlec. Ve Stádlci nás upoutá zámek ze 16. století. Jde o velmi pěknou a 
zachovalou stavbu, která se v současné době účelově využívá. Mimo to zde žil a 
zemřel český vynálezce Ing. František Křižík. 
Ze Stádlce nás vede silnice serpentinami, které prudce klesají k řece Lužnici, kde 
přejedeme přes Stádlecký řetězový most. Dále nás cesta vede do obce Dobřejice, 
kde na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme doleva. Poté přijedeme do obce Malšice. 
Po projetí obcí odbočíme z hlavní silnice doprava, směr Planá n/L., a v obci Lom 
odbočíme doleva. V této obci se dostáváme na cyklotrasu č. 11, po které dojedeme 
až do Tábora. Zastavit se můžeme ještě v obci Větrovy, kde po pravé straně za 
hřištěm stála rozhledna Hýlačka. Z obce Větrovy sjedeme do městské části Horky, 
kde se ve středověku nacházely doly na stříbro. Odtud dále po hlavní silnici přes 
most přes Lužnici přijedeme do Tábora – Staré město. 



 
 
Prodejna potravin:   Sepekov, Stádlec, Malšice 
Restaurace, občerstvení: Sepekov, Srlín (po,st,pá,so) Stádlec, Malšice 
Koupání:   v řece Lužnici pod řetězovým mostem 
Prodej a servis kol:   0 
Možnost ubytování:  0 

 

Zařazení trasy: terénní cyklistika 
 



 



  

 


