
• Název trasy: 

Trasa č. 6 – Po kopcích Nadějkovska 

 

 

 
Délka trasy: 43 km 

 

Obtížnost trasy: vysoká 
Náročnost trasy: 5 
 
Povrch trasy: Až na malé výjimky asfaltový povrch na méně frekventovaných 

silnicích. 
 

Typ kola: trekking, horská 
 

Vedení trasy: 
Milevsko – Držkrajov rozcestí – Přeštěnice – Modlíkov – Nadějkov – Starcova Lhota 
– Chlum – Jistebnice – Kostelec – Radkov – Radimovice – Hejlov – Tábor     
 

 

Body zájmu: 

• Jistebnice 



Půvabné městečko Jistebnice leží necelých 12 km severozápadně od Tábora. 
Protéká tudy potok s biblickým názvem Cedron. První zmínku o původně trhové vsi 
Jistebnici nacházíme v historických pramenech z roku 1262, kdy patřila 
Rožmberkům.  
Ti zde postavili tvrz, jejíž pozůstatky jsou patrné dodnes. Jistebnice je také rodištěm 
hejtmana Petra Hromádky, spoluzakladatele Tábora, který byl roku 1421 upálen v 
Chrudimi křižáky. Z této doby pochází Jistebnický kancionál, zpěvník s prvním 
záznamem chorálu Kdož sú boží bojovníci, který nalezl na místní faře Leopold Katz 
roku 1872. Dnes je uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze. Severovýchodně 
od města se rozkládá Přírodní park Jistebnická vrchovina. 
 

• 49°29'5.225"N, 14°31'43.331"E 
• http://www.jistebnice.cz/ 
• okres Tábor 
• kraj Jihočeský 
 

• Naučná stezka Nadějkovsko 

Tato stezka prochází západním a jižním okolím obce Nadějkov (leží v oblasti Čertovo 

břemeno). Informační tabule na jejích 15 zastávkách dokumentují historii obce a 

okolí, připomínají osobitý ráz krajiny a bohatou druhovou rozmanitost rostlin a 

živočichů. 

První tabule je umístěna v průčelí fary v Nadějkově, značení stezky (bílé čtverečky se 

šikmým zeleným pruhem) začíná na dolním okraji náměstí. Stezku měřící 13,5 km je 

možné rozdělit i na dva okruhy. První zahrnuje zastávky 1 - 8 (ze zastávky č. 8 "Na 

rozhrání" se můžete vrátit po silnici do Nadějkova), druhý okruh zahrnuje zastavení 8 

- 15. Původní plán na zřízení naučné stezky byl motivován úsilím zabránit necitlivým 

rekultivacím v krajině. Na základě petice proti hlubinnému úložišti radioaktivních 

odpadů bylo v Nadějkově roku 2001 založeno občanské sdružení Zachovalý kraj, 

které ve spolupráci s ochotnickým spolkem Fikar a obcí Nadějkov zrealizovalo 

vyznačení stezky a vydalo tištěného průvodce. 

• http://www.nadejkov.cz/naucna-stezka 
• okres Tábor 
• kraj Jihočeský 
 

• Milevsko 

Ve zvlněné krajině středního Povltaví severu jižních Čech leží naše malé městečko 

Milevsko.  Více než tisíciletá historie osídlení dává tušit hlubokou kulturní a duchovní 

tradici, nádherné historické památky, krásnou okolní krajinu a řadu dalších 

zajímavostí. 

• http://www.milevsko-mesto.cz 
• okres Písek 
• kraj Jihočeský 
 

 



 

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 
 

INFOCENTRUM MILEVSKO  

Poskytované služby:Vstupenky na kulturní akce - Internetové připojení pro veřejnost - 

Ceník:Prvních 5 minut zdarma, každá další minuta 1,- Kč.- veškeré informace pro 

turisty - informace o kulturních akcích v regionu i jeho blízkém okolí - praktické 

informace (jízdní řády apod.) - kopírovací služby - odesílání emailů - drobné grafické 

práce - prodej propagačních materiálů, map, průvodců a pohlednic - výlep plakátů 

 

• Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko  

• www.milevskymkrajem.cz 

• e-mail: infocentrum@milevsko-mesto.cz  

 

 

 

 

 

 



• Popis trasy: 

 

Z Tábora vyjedeme motorovým vlakem směr Ražice a vystoupíme ve městě 
Milevsko. Kola přepravujeme jako spoluzavazadla s vlastní nakládkou a vykládkou. 
Milevsko má velmi starou historii. Od nádraží v Milevsku využijeme cyklotrasu č. 
1156, která nás zavede do centra města. Před vjezdem na náměstí nalezneme 
cyklotrasu č. 1059, po které vyjedeme z Milevska směrem na Střezimíř. Trasa je 
z počátku společná s cyklotrasu č. 1156, ale jakmile se dostaneme na křižovatku 
s hlavní silnicí, musíme odbočit doprava a po mostě vedoucím přes potok vyjedeme 
z města. Věže baziliky vidíme po levé ruce. Silnice stoupá až do obce Týnice. 
V místě, kde stoupání končí, se otevře krásný rozhled do kraje, který zůstal za námi. 
Nadmořská výška je v tomto bodě kolem 600 m. Pokračujeme přes obec Přeštěnice 
a sjíždíme k místu Dolejší mlýn u rybníka Dolejší, kde musíme na T křižovatce 
odbočit vpravo směrem na Nadějkov a asi po 100 m odbočíme doleva. Zde nás již 
povede značení cyklotrasy č. 1059. Tato trasa před Nadějkovem odbočuje doleva a 
v prudkém stoupání prochází obcí Hronova Vesec. Za obcí nelze pominout výhled na 
kopce Nadějkovska po pravé straně. Můžeme také pokračovat po silnici, aniž 
bychom odbočili po značené cyklotrase. Ta nás také zavede do Nadějkova 
s menším převýšením. V Nadějkově se znovu na cyklotrasu č. 1059 napojíme. V obci 
se rozkládá barokní zámek z roku 1781, který vznikl přestavbou původní tvrze, z níž 
se dochoval zbytek bašty u zámku. První zmínka o tvrzi pochází již z roku 1373.  
Z Nadějkova pokračujeme po stejné cyklotrase do obce Starcova Lhota. Na 
následující křižovatce odbočíme doprava na cyklotrasu č. 0074. Ta nás zavede do 
Chlumu a Jistebnice, kterou projedeme a za obcí odbočíme doleva na štěrkovou 
cestu. Po vyústění této cesty na asfaltovou silnici, stále po cyklotrase č. 0074, 
projíždíme přírodním parkem Jistebnická vrchovina až do Kostelce. Zde tato 
cyklotrasa končí. Po levé straně na vrcholu kopce stojí původní románský kostel 
s hranolovou věží z poloviny 13. století. Od kostela se nabízí velmi široký rozhled na 
celou oblast severně a východně od Tábora. 
Po opuštění cyklotrasy č. 0074 a po projetí křižovatky pod Kostelcem pokračujeme 
po cyklotrase č. 11 na Radkov. Cyklotrasa č. 11 odbočuje doprava na štěrkovou 
cestu. Projedeme obcí Radkov a pokračujeme na Radimovice u Tábora. Můžeme 
využít i asfaltovou silnici, po které mineme tuto značenou odbočku a pokračujeme až 
na rozcestí, kde musíme odbočit doprava na Lapáčkův mlýn a Liderovice. Při využití 
této cesty se setkáme také se značením cyklotrasy č. 11. Na příští křižovatce 
odbočíme doleva a přijedeme do obce Radimovice u Tábora. Odtud již vede 
cyklotrasa do Nasavrk a do městské části Tábor-Náchod. Do centra města sjedeme 
po silnici od Prahy. 
 
Prodejna potravin:  Milevsko, Nadějkov, Jistebnice 
Restaurace, občerstvení: Milevsko, Nadějkov, Jistebnice 
Koupání:   Jistebnice 
Prodej a servis kol:   Milevsko, Jistebnice 
Možnost ubytování:  Milevsko, Jistebnice 
 

 

 
Zařazení trasy: terénní cyklistika 
 



 



 


