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! TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
• Boží muka (Zahořany) - z roku 1626, 1 km severně od obce na vrchu „Babiny“.
• Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic (Kovářov) - v prostorách bývalé barokní fary 

z let 1739 - 1740. Centrum zaměřeno na podporu lidové kultury a spolupráce s cílem přiblížit nej-
širší veřejnosti živoucí tradice v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Ve výstavních prostorách - 
ukázky aktivní spolupráce Jihočeského folklorního souboru a Volkskultur Niederösterreich, ukáz-
ky krojových součástí jednotlivých národopisných oblastí Jihočeského kraje a Dolního Rakouska, 
přehlídka gastronomie a lidových řemesel a ukázky jihočeské a dolnorakouské keramiky. 

• Dobronice - hrad - založen vladyckým rodem z Dobronic na počátku 14. stol. Po krátkém držení 
Rožmberky (1455 - 59) přešel do majetku Vítů ze Rzavého. Počátkem 16. stol. pozdně goticky 
přestavěn. V letech 1691 - 1727 užíván řádem jezuitů jako letní sídlo. Po zrušení řádu hrad opuš-
těn, na konci 18. stol. již zřícenina.

• Fara čp. 18 (Bernartice) - jednopatrová bývalá jezuitská rezidence z počátku 18. stol. (na náměstí). 
• Hrad Zvíkov (Zvíkovské Podhradí) - původně prehistorické hradiště z pol. 1. tisíciletí před n. l. 

Poprvé připomínaný roku 1243, založen pravděpodobně českým králem Přemyslem Otakarem 
I. Největší stavební rozvoj ve 2. pol. 13. století za purkrabího Hirzy - k hlízové věži přistavěn krá-
lovský palác s arkádovým nádvořím a zbudováno silné opevnění se strážní věží s břitem zvanou 
Hláska. Po třicetileté válce ztratil vojenskou funkci a chátral. Po roce 1840 zrekonstruován rodem 
Schwarzenberků.

• Husova kazatelna (u Petrovic) - přírodní památka - 2,7 m vysoký a 3 m dlouhý viklan, který stojí 
na podloží jen nepatrnou plochou. Pravděpodobně největší viklan v ČR a podle pověsti z něj 
zdejším lidem kázal sám Mistr Jan Hus, když roku 1413 pobýval na blízkém hradu Zvěřinci. Proto 
místní jezuité kámen přejmenovali na Čertovu kazatelnu. Na vrcholu kazatelny až půlmetrová 
prohlubeň, lidově pojmenovaná jako “obětní mísa”. Jedná se o dominantní prvek chráněného 
území, které bylo vyhlášeno již v roce 1977 a zaujímá více než 9 ha. 

• Jezuitská rezidence (Opařany) - barokní stavba z poloviny 17. stol. Původně zde byli připra-
vováni na kazatelskou a misijní činnost jezuitští kněží. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 
v rukou Paarů, později v areálu rezidence pobočka Královského zemského blázince. Ústav pro 
choromyslné byl původně určen pro dospělé pacienty. Od roku 1923 zde působil Zemský ústav 
pro slabomyslné děti, dnes je v objektu umístěna dětská psychiatrická léčebna.

• Kaple Narození Panny Marie (Jetětice) - z roku 1911 - interiér kaple vymalován A. Pelichem 
z Milevska, před ní pomník věnovaný obětem I. sv. v.

• Kaple Nejsvětější Trojice (Božetice) - na návsi před obecním úřadem, v roce 1852 vystavěna 
z peněz místních občanů

• Kaple Panny Marie (Zahořany) - z roku 1837, na návsi. V průběhu let několikrát opravována, 
v roce 1902 do kaple pořízen zvon, za II. sv. v. zrekvírovaný. Provizorně nahrazen odbíjecím zvon-
kem z hodin, které byly umístěny na Orlickém zámku, a místnímu starostovi je zapůjčil kníže 
Schwarzenberg. Tento hodinový strojek používán až do roku 1950, kdy byl zavěšen zvon nový.

• Kaple Panny Marie Lurdské (Vepice) - novorománská kaple z roku 1901, postavena z finanční 
sbírky mezi místními obyvateli a za přispění obce

• Kaple Panny Marie Sepekovské (Sepekov) - „Na Pokloništi“ - severně od kostela při silnici smě-
rem k nádraží, postavena na místě zázračného uzdravení slepého chlapce

• Kaple sv. Anny (Dmýštice) - na návsi, z roku 1913, v roce 1939 kaple opravena a nově vymalová-
na p. Pejšou z Milevska, za II. sv. v. zrekvírován zvon, v roce 1960 pořízen nový ze sbírky občanů, 
poslední generální oprava v letech 1994 - 1996.

• Kaple sv. Floriána (Bernartice) - barokní baldachýnová stavba z roku 1726 s dřevěnou sochou 
sv. Floriána (na náměstí).

• Kaple sv. Františka Serafinského (samota Hánov - cca 2 km od Zběšiček) - z roku 1863 (u mlýna 
při říčce Smutná). Kapli nechal postavit setník auditor 9. pluku hraběte Hartmana v Pešti, rodák 
z Hánova, František Šibal

• Kaple sv. Jana Nepomuckého (Bernartice) - zajímavá drobná barokní architektura s tzv. „prola-
movanou“ cihlovou zadní stěnou - z 2. pol. 19. stol. (za mostem přes Jalový potok směr Bílinka).

• Kaple sv. Kříže (Branice) - ve východní části obce, vystavěna v 17. století na malém morovém 
hřbitůvku. V roce 1929 poničena pádem stromu po vichřici, po rekonstrukci v letech 1930 - 1931 
za 5 000,- Kč znovu vysvěcena. Do jejích základů vložena pamětní listina. Z této doby i pamětní 
desky padlým vojínům za I. sv. v.. Napravo od kapličky ohrazený kamenný kříž věnovaný památ-
ce Stanislava Čunáta - jednoho z vojáků, jehož jméno nalezneme i na pamětní desce.

• Kaple sv. Václava (Kučeř) - novorománská stavba z roku 1881, zdobena malbami milevského 
malíře Oldřicha Pejši. Kaple slouží i jako památník padlým v I. sv. v, v její omítce zapsána jména 
padlých mužů. Zadní stěnou připojena k budově bývalé školy.

• Klášter premonstrátů Milevsko - národní kulturní památka od roku 2008 - nejstarší klášter a zá-
roveň jediná románská bazilika jižních Čech. V rámci celé ČR jedna ze tří nejcennějších románských 
staveb. Založen velmožem Jiřím z Milevska pravděpodobně roku 1184, první doložená zmínka 
o klášteru roku 1187, kdy byl jmenován jeho první opat Jarloch - jeden z pokračovatelů Kosmovy 
kroniky. Stavba kláštera dokončena ve 14. století. V té době založena také tzv. latinská škola. V roce 
1420 klášter pobořen a vypálen husity. Panství poté změnilo několikrát majitele a církvi se vrátilo 
až v roce 1623, kdy jej získal Strahovský klášter, který zde zřídil proboštství. V 17. a 18. století klášter 
barokně upravován a změněno i zasvěcení jeho baziliky na Navštívení Panny Marie. Za 1. sv. v. kláš-
ter sloužil jako vojenský lazaret a roku 1950 jej zabral velkostatek. Premonstrátský řád se do kláštera 
vrátil až po roce 1989. Dnes má statut Řeholního domu a zdejší premonstráti působí ve více než 20 
farnostech v širokém okolí. V areálu sídlí děkanství, Milevské muzeum a farní charita. 

• Kostel Narození Panny Marie (Kostelec nad Vltavou) - románská loď, kostel z let 1270 -1280, 
pravděpodobně z okruhu milevského kláštera. Vystavěn z lomového kamene v podobě nepra-
videlného latinského kříže. Věž v západním průčelí tvořena mohutným hranolem, který zaujímá 
celou šíři budovy. Roku 1763 přistavěna horní patra věže, v 18. stol. přistavěna oratoř, rozšířena 
loď a postavena kruchta. Kostel je jednolodní s příčnou lodí. Pětiboký presbytář v ose se sakristií. 
Příčná loď a presbytář sklenut cihlovou křížovou žebrovou klenbou. Za oltářem 2 gotické fresky 
z doby před rokem 1350. Rokokový hlavní oltář. Před ohradní zdí socha sv. Jana Nepomuckého 
ze sochařské dílny Matyáše Brauna (vytvořena kolem roku 1724). 

• Kostel Navštívení Panny Marie (Lašovice) - Jednolodní obdélníková stavba s věží v západním 
průčelí. Stavba z let 1269-70, poprvé připomínána v roce 1350, patří do okruhu milevského kláš-
tera. Presbytář raně gotický překlenut v 17. stol. polem pětidílné křížové klenby s vytočenými 
hřebínky. V nárožích zachovány výběhy původní žebrové klenby s konzolemi. Loď se dvěma 
raně gotickými hrotitými portály kryta plochým stropem, v severní zdi schodiště na bývalou em-
poru. Triumfální oblouk hrotitý s žebrem.

• Kostel sv. Anny (Veselíčko) - dominanta obce, postaven v letech 1851 - 1854. Poměrně rozleh-
lá jednolodní stavba s půlkruhově zakončeným presbytářem. Na hlavním oltáři obraz sv. Anny. 
Na věži kostela bývalo před I. sv. v. 5 zvonů z dílny Pernera v Českých Budějovicích - v součas-
nosti pouze jeden zvon - umíráček s obrazem kostlivce s kosou, zbylé 4 zvony použity na váleč-
né účely. Před průčelím kostela barokní pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Erasma, 
mučedníka, z roku 1780.

• Kostel sv. Bartoloměje (Vůsí, Červená II.) - románský kostel založený v roce 1190 Zdislavou, mat-
kou Jiřího z Milevska, od roku 1251 v držení kláštera premonstrátů v Milevsku. Jednolodní obdél-
níková stavba a křížová žebrová klenba presbytáře je nejstarší svého druhu v Čechách. Románský 
triumfální oblouk. Sdružené románské okno na hudební kruchtě. Kamenný sanktuář. V 60. letech 
20. stol. kostel rozebrán a přenesen z původní osady na dnešní místo v souvislosti se stavbou 
Orlické přehrady. Kostel nazýván Ruffa Ecclesia - tj. červený kostel, podle barvy použitého sta-
vebního kamene a od toho je i odvozeno jméno bývalé vsi. Vedle kostela stojí barokní zvonice. 

• Kostel sv. Bartoloměje (Milevsko) - druhý symbol města Milevska (vedle kláštera), pseudo-
románský kostel z roku 1866 vznikl na místě původního kostelíka z přelomu 15. a 16. století. 
Trojlodní stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží v západním průčelí. 
Převážně novogotické vybavení kostela. Kostel veřejnosti přístupný o bohoslužbách a v případě 
konání kulturních akcí. 

• Kostel sv. Filipa a Jakuba (Předbořice) - raně gotická stavba, která se připomíná v roce 1218, 
s věží přistavěnou roku 1812. Jednolodní obdélníková stavba s hranolovou věží v západním prů-
čelí. Gotický profilovaný portál na jižní straně, čtvercový presbytář. Loď kryta plochým stropem, 
hrotitý triumfální oblouk, presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou se svorníkem. 

• Kostel sv. Františka Xaverského (Opařany) - z let 1732 - 35, patří k nejvýznamnějším realizacím 
předního architekta českého baroka K. I. Dientzenhofera.

• Kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie (osada Sv. Jan u Květova) - pozdně gotická jednolodní stav-
ba z roku 1567 s pětibokým závěrem se sakristií na jižní straně a předsíňkou před západním průčelím 
- kulturní památka. Loď plochostropá, hrotitý triumfální oblouk, plochostropý presbytář. Na hřbitově 
u kostela uloženy ostatky ze hřbitova v Červené nad Vltavou, jenž byl zatopen při napouštění Orlické 
přehrady. Od středověku vyhledávaným poutním místem s nádherným výhledem do kraje. 

• Kostel sv. Martina (Bernartice) - původně románská (zachovala se věž a část zdiva lodi), trojlod-
ní stavba s presbytářem ve tvaru 5 stran osmiúhelníku. Sousedí s ním kaple, která původně slou-

žila jako sakristie. Při barokních úpravách počátkem 18. století přestavěn do půdorysu v podobě 
kříže. Nová sakristie, vystavěná v době barokní přestavby, se k lodi přimyká na její severní straně. 
Interiér kostela vybaven v době okolo roku 1720. Hlavní oltář s rokokovými doplňky osazen no-
vodobým obrazem sv. Martina. Ostatní inventář, kazatelna, varhany a lavice z konce 17. století. 
Cínová křtitelnice s reliéfem Zvěstování Panny Marie z konce 17. století - dílo písecko - zvíkovské 
kamenické huti. 

• Kostel sv. Prokopa (Chyšky) - původně románská stavba, později goticky přestavěna a nako-
nec barokně upravena. Jako farní připomínán v roce 1365, zasvěcený svatému Prokopu, jed-
nomu z českých světců a ochránců české země, patronu horníků. Důvodem zasvěcení těžba 
zlata ve středověku v okolí obce. Kostel tvořen lodí dlouhou cca 16 metrů, sakristií, ve kterou se 
proměnila původní románská kaple Nejsvětější Trojice, a mohutnou čtvercovou věží s hodinami 
a zvonicí. Půdorys ve tvaru osmiúhelníku, z jehož rohů vyrůstají klenbové hrany bez žeber tvořící 
síťovou klenbu. Barokní interiér. Na východní straně 2 gotická okna.

• Kostel Všech Svatých (Kovářov) - původně gotický z konce 13. stol. Jako farní kostel připomínán 
již roku 1356, koncem 17. století zbarokizován a v roce 1712 významně upraven - přistavěna věž. 
Jednolodní obdélníková stavba uzavřená pětibokým presbytářem s opěráky, zaklenutá jedním po-
lem hrotité klenby. Na jižní straně lodi gotický pravoúhlý ústupkový portál. Kolem kostela hřbitov.

• Langova rozhledna - na místě zvaném Onen Svět v sousedství turistické chaty postavené KČT 
v roce 1940. Rozhledna zpřístupněna v roce 2001. Je vysoká 15 metrů, má dřevěnou konstrukci 
a skládá se ze 4 pater, z nichž poslední je opatřeno dřevěnou stříškou. Osada Onen Svět leží 
poblíž obce Lašovice pod vrcholem kopce Hrby v nadmořské výšce 590 m. n. m. na samé hranici 
se Středočeským krajem. Z vrcholu rozhledny nádherný pohled nejen na krajinu kolem Orlické 
přehrady a Píseckých hor, ale také na elektrárnu Temelín, vrcholky Brd a Šumavy a za příznivého 
počasí lze spatřit i Alpy. Rozhledna přístupná v sezóně od května do září.

• Milevské muzeum - dne 29. 8. 1937 slavnostně otevřeno v prostorách nové radnice. V roce 
1949 muzeum přemístěno do  barokní prelatury premonstrátského kláštera na  1. nádvoří. 
Od roku 2013 muzeum v nově zrekonstruované budově z roku 1768 na 2. nádvoří kláštera. Nové 
expozice slavnostně zpřístupněny 1. 6. 2013. Přízemí muzea - archeologická expozice vztahující 
se k dějinám města a regionu. 1. patro v duchu muzea pro celou rodinu - „Vojenský sál“ pro pány 
- výstava zbraní od gotiky až po I. sv. v. , „Světnice naší babičky“ pro dámy - výstava potřeb v do-
mácnosti a „Loutkový salónek“ pro děti - sbírka loutek z celého regionu. 2. patro - výstavní sál.

• Nová synagoga (Milevsko, Sokolovská ulice čp. 209) - postavena za 1. sv. v. v letech 1914 - 1919 
jako náhrada za Starou synagogu, která přestala dostačovat. Dílo pražského architekta Střílka 
a předního architekta období českého kubismu O. Tyla - unikátní kombinace pseudoempíro-
vých a  kubistických prvků. Kubismus zastoupen ojedinělým průčelím trojúhelníkového štítu 
a schodištěm se stavba hlásí k empíru. II. sv. v. zapříčinila zánik židovské obce a od roku 1950 je 
budova využívána jako křesťanský kostel Církve československé husitské. V interiéru se zacho-
vala čelní stěna se svatostánkem - schránkou na Tóru a symboly Desatera a dále ženská galerie 
podepřená kamennými sloupy. Kostel přístupný o bohoslužbách a po předchozí domluvě s fa-
rářkou paní Horkovou na telefonu 732 180 876.

• Obrovy hroby (nedaleko Jickovic) - též Bobrovy hroby či Hradiště, objekt typu keltské čtyřúhel-
níkové svatyně, avšak původ neprokázán - objeveny pouze střepy slovanské keramiky ze 12. 
století a kousky železné strusky svědčící o tavení železa. Opevněná plocha má rozlohu cca půl 
hektaru. Chrání ji hlinitopísčitý val s příkopem vysoký až 3,5 m tvořící téměř čtverec o délce stra-
ny cca 68 m. Nároží zvýšená a zpevněná. Severovýchodní nároží obzvláště mohutné - možná 
obranná věž. Plocha dnes porostlá hustým mladým lesem, některé části těžko průchozí.

• Orlík - zámek (Orlík nad Vltavou) - Zámek, původně gotický hrad z 2. pol. 13. st. Střídal majitele, až 
r. 1514 hrad koupil Kryštof ze Švamberka a nechal jej rozsáhle upravit. Po roce 1621 zkonfiskované 
panství získali Eggenberkové, v r. 1719 dědictvím přešel do majetku rodu Schwarzenberků. V sou-
časnosti novogotická stavba podle návrhu B. Grubera z let 1849 - 60. Na zámku bohaté sbírky. 

• Poutní kostel Panny Marie s ambity (Sepekov) - barokní stavba z let 1730 - 33 nesoucí stopy 
K. I. Dientzenhofera. Vystavěn na místě kapličky, kterou měl údajně založit opat Jarloch. Kostel 
připomíná chrám na Svaté Hoře u Příbrami, a tak je nazýván „jihočeská Svatá Hora“. Centrální 
stavba oválná s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží na západní straně. Chrámová před-
síň s věží obsahuje výklenky se sochami Immaculaty - Panny Marie, sv. Jakuba a sv. Vavřince. 
Interiér - pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské na hlavním oltáři, fresková vý-
zdoba s výjevy z mariánské legendy od malíře P. Siarda Noseckého z roku 1732. Kostel obklopen 
ambity, které mají 4 brány v osách a v rozích 4 kaple - sv. Linharta, sv. Jana Nepomuckého, sv. 
Augustina a sv. Norberta. Ambity zdobeny křížovou cestou z roku 1805. Významné poutní místo 

• Tvrz Vlksice - renesanční tvrz z 1. poloviny 16. století. Jednopatrová obdélná stavba, jejíž míst-
nosti jsou sklenuty původními síťovými klenbami a zachovala se zde i černá kuchyně. Na vněj-
ších zdech tvrze pozůstatky sgrafitové výzdoby. Tvrz nepřístupná veřejnosti, ale pokud je její 
majitel pan Jiří Šámalík na tvrzi přítomen, rád zájemce provede.

• VPZ Květov (Vesnická památková zóna Květov) - zemědělské usedlosti čp. 2, 3 a 4 - ukázka 
vesnické architektury regionu z  konce 19. stol. Všechny usedlosti byly postaveny zednickým 
mistrem z Kučeře po velkém požáru, který obec zachvátil v roce 1904. Tyto tři malebné statky 
ve stylu jihočeského baroka se nacházejí na návsi a jsou považovány za dominantu obce. Díky 
nim se stal Květov roku 1995 vesnickou památkovou zónou.

• VPZ Zahrádka (vesnická památková zóna Zahrádka) - zemědělské usedlosti čp. 5, 6, 8 a 15 - 
ukázky vesnické architektury regionu. Stavby z poloviny 19. stol.

• VPZ Žebrákov - vesnická památková zóna Žebrákov vyhlášena v roce 1995 - několik roubených 
chalup ve vsi - nejvýznamnější je usedlost čp. 1 na návsi - zděná stavba se zápražím z 19. století 
stojící na místě starší roubené chalupy z roku 1798. V usedlosti čp. 2 se uchovala pilířová kolna 
se sýpkou v podstřeší, která má ve štítu pavláčku spojenou s původním domem (dnes novostav-
bou) dřevěným mostkem s vyřezávaným zábradlím. Roubená chalupa čp. 12 z přelomu 18. a 19. 
století vybavena sedlovým vstupním portálem. 

• Zámeček (Zběšičky) - dominanta obce, dnes Domov pro osoby se zdravotním postižením Zbě-
šičky. Zámek nechal postavit v roce 1885 Antonín Mašek. Později patřil ke zdejšímu velkostatku, 
jehož majitelem byl koncem 19. století stavitel Ing. Vácslav Havel, děd bývalého prezidenta re-
publiky Václava Havla. Statek později vlastnil také otec akademického malíře Břetislava Bendy. 

• Zámek (Veselíčko) - nedaleko středu obce nad zámeckým rybníkem - veřejnosti nepřístupný. 
Zámek nechal vystavět roku 1635 Alexandr Günterthal jako jednokřídlou stavbu. Koncem 18. 
století zámek rozšířen a přistavěna kaple sv. Anny. V 50. letech 20. století necitlivě přestavěn 
na školu - přistavěno 2. patro a objekt pozbyl své původní zámecké podoby. V současnosti je 
zde umístěn Domov sv. Alžběty pro matku a dítě.

• Zámek Bechyně (Bechyně) - Na místě přemyslovského hradiště založen po r. 1268 Přemyslem 
Otakarem II. gotický hrad, výrazně přestavěný na přelomu 15. a 16. stol. Šternberky. K zásadní 
změně v zámku došlo za Petra Voka z Rožmberka, který nechal koncem 16. stol. hrad přestavět B. 
Maggim z Arogna na významné renesanční sídlo. V 18. stol. za Paarů klasicistně upraven.

• Zbytky tvrze čp. 25 (Kovářov) - vystavěna v roce 1465, přestavěna kolem 1650. Nad vchodem 
ve štuku znamení ledňáčka v točenici (vlevo od vchodu do hřbitova).

• Zemědělská usedlost čp. 90 (Bernartice) - příklad tzv. „selského baroka“ v regionu z roku 1816 
(západní konec náměstí). 

• Zemědělská usedlost čp. 67 (Borovany) včetně výklenkové kapličky sv. Jan Nepomuckého - 
příklad tzv. „selského baroka“ v regionu (na pravé straně silnice od Bernartic).

• Zemědělská usedlost čp. 5 (Vladyčín) - uzavřený čtyřtraktový dvůr. Obytná část v celé délce 
roubená. Srub ozdobený pavlačí na západě dvora je postaven na vysoké kamenné podezdív-
ce. Další stavbou je roubená stodola a chlévy. Na pozednici ve stodole je datum 1701 (v obci 
za rybníčkem). 

• Zvíkovský Vltavský most (technická památka) - silniční most, uvedený do provozu (stejně jako 
jeho „dvojče“ přes Otavu) v roce 1963. Most, stavěný metodou letmé betonáže (bez lešení), je 
253 m dlouhý, stojí na třech pilířích, přičemž prostřední z nich je 75 m vysoký. Stavba mostu byla 
započata ještě před napuštěním Orlické přehrady a dokončena již při vzedmuté hladině.

• Železniční most (mezi stanicemi Červená nad Vltavou a Vlastec) - 253 metrů dlouhá ocelová 
konstrukce, váží přibližně 940 tun a bylo na ní použito cca 350 tisíc nýtů, pro které byl vyvrtán 
téměř 1 milión děr. Před napuštěním Orlické přehrady se konstrukce nacházela ve výšce 67 met-
rů nad hladinou řeky. Do provozu byl most uveden roku 1889 a ve své době patřil ke stavebním 
pozoruhodnostem tehdejšího Rakouska-Uherska, neboť šlo o vůbec první železniční most u nás, 
který byl stavěn bez lešení letmou montáží.

• Židovský hřbitov u Milevska - založen před rokem 1714 (z tohoto roku pochází zdejší nejstarší 
náhrobek) a pohřbívalo se zde až do roku 1942. Tvořen 9 pravidelnými řadami a asi 200 náhrobky. 
Náhrobky orientovány východním a západním směrem a opatřeny hebrejskými, německými a čes-
kými texty. Secesní márnice z roku 1928 s neckovou klenbou. Na hřbitově je mimo jiných pohřben 
i předek spisovatele Franze Kafky, Samuel Kafka. Hřbitov je dobře udržovaný a volně přístupný.

• Židovský hřbitov (Zběšičky) - založen v roce 1750, situovaný 1 km severně po polní cestě na kraji 
lesíka nedaleko rybníka „Zavadil“. Je zde asi 120 náhrobků s hebrejskými, německými a českými tex-
ty. Nejstarší náhrobky jsou z doby založení a nejnovější z roku 1932. Na okraji hřbitova je rekonstru-
ovaná čtvercová márnice. Hřbitov se nachází na soukromém pozemku, a tak není volně přístupný.

jižních Čech díky zveřejnění několika zázračných uzdravení. (V případě zájmu o prohlídku kon-
takt: p. Kofroňová, Sepekov čp. 294, tel. 382 581 422). 

• Poutní kostel sv. Rozálie (Borovany, katastr Bernartice) - původní stavba z roku 1682, rozšířena 
v roce 1719. Obdélníková stavba s půlkruhovým závěrem. Na místě, kde dnes stojí kostelík, byl 
v roce 1680 založen hřbitov. Tehdy zuřil v Čechách mor, který si vyžádal velké množství obětí 
a bernartický hřbitov již k pohřbívání nestačil. Tehdy zde jezuité nechali vystavět kapli ke cti sv. 
Rozálie a sv. Karla Boromejského, kteří byli patrony proti moru. O vzniku kapličky se vypráví po-
věst, že v roce 1674 přepadli v lese dva vojáci dívku. Když se dívka bránila, vsypali jí do očí písek 
a dívka oslepla. Vedle kostelíku sv. Rozálie se nachází studánka s léčivou vodou, která po oplách-
nutí očí dívce zrak vrátila. Studánka s léčivou vodou je volně přístupná, kostelík je příležitostně 
otevřen (pouť a dle pořádaných akcí).

• Prohledárium Vejrovského zemanství (Branice) - obecní muzeum tří obcí - Branic, Stehlo-
vic a Veselíčka (kontakt na telefonu 732 478 110) - v kulturním domě v Branicích. Vznik muzea 
za účelem propagace těchto tří obcí humoristickou formou. Interiér - expozice k památce obě-
tem fašismu a komunismu, výstava k tématu 2. světové války, expozice mapující celé 20. století 
naší země, pravidelné salony kresleného humoru s názvem „V obci Branice Vám rozhýbeme 
bránice“, výstava „Historie překroucených skutečností“, expozice s fotografiemi kapliček jižních 
Čech, zajímavými osobnostmi české kultury, politiky a vědy či zápalkové nálepky z celého světa, 
ukázky hraček z minulého století, výstava věnovaná životu na vesnicích a řemeslům a v nepo-
slední řadě expozice s názvem „Hold českému pivovarnictví“. 

• Rozhledna Kuníček (u Petrovic na Sedlčansku) - kombinace vyhlídkové a telekomunikační věže 
- pod vrcholem kopce Hodětín ve výšce 551 m. n. m. Pro veřejnost otevřena 28. 6. 2003. Ocelo-
vá příhradová konstrukce s centrální rourou a vřetenovým schodištěm s 201 schody. Železná 
konstrukce zapuštěna do masivního železobetonového podstavce, který je obezděn kamenem. 
Vrchol podstavce zároveň slouží jako první vyhlídková plošina ve výšce 9,5 m. Druhá vyhlídko-
vá plošina má výšku 37 m od povrchu země. Výhled na oblast Středního Povltaví, Českou Si-
biř, Brdy a Šumavu. 

• Rozhledna Kupa (u Jestřebic, Bernartice) - cca 0,5 km SV od obce Jestřebice, ve výšce 503 m. n. 
m. Stavba zahájena v létě 2009 a k jejímu otevření došlo dne 31. 12. 2009 při příležitosti slavnost-
ního Silvestrovského pochodu kolem Bernartic. Rozhledna má dřevěnou trámovou konstrukci, 
kterou podpírají 4 kmeny. Tyčí se do výšky 13 m a je členěna na 4 patra, poslední patro ve výšce 
10 m zastřešené. Výhled na Táborsko, oblast České Sibiře, Písecké a Protivínské hory a na Kleť 
v Blanském lese.

• Rukávečská obora (obora Květov) - přírodní památka již od roku 1929 - nejstarší chráněné úze-
mí v okrese Písek. Důvodem ochrany je bukový porost, jehož nejstarší stromy byly sázeny v roce 
1729. Celková rozloha obory - 848 ha, z toho přírodní památka 6,8349 ha. Leží v nadmořské výšce 
488 až 536 m. n. m. a je součástí ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy. V oboře Tyrolský dům - lovecký 
zámeček, který nechala postavit v alpském stylu mezi roky 1810 a 1814 manželka maršála Karla 
Schwarzenberga jako překvapení po jeho návratu z ruského tažení. U zámečku dřevěná kaple sv. 
Huberta - vybudována v roce 1903 na počest zlaté svatby Karla II. Schwarzenberga s kněžnou Vile-
mínou Oettingen Wallersteinovou. Poblíž secesní pohřebiště loveckých psů. Obora vznikla za úče-
lem intenzivního chovu černé a jelení zvěře ve 2. pol. 17. století. V současnosti je území oploceno.

• Sloup se sochou sv. Josefa (Bernartice) - barokní kamenný sloup z roku 1672 (na náměstí).
• Sobědražský prales (nedaleko Jickovic, západně od obce Velká) - přírodní památka o rozloze 

1.6400 ha, předmětem ochrany přestárlý bukový a dubový porost s charakteristickou faunou 
- vysazován od roku 1809. Výskyt řady dutinových ptáků (př. lejsek malý) a tmavě zbarvené ve-
verky obecné. 

• Socha sv. Jana Nepomuckého (Kostelec nad Vltavou) - barokní pískovcová plastika z  roku 
1724. Původně umístěna při cestě do zatopené obce Žďákov (před kostelem).

• Socha sv. Jana Nepomuckého (Kovářov) - kvalitní barokní pískovcová plastika z  roku 1722. 
Plastika stojí uprostřed čtvercové balustrády (na návsi).

• Sousoší Kalvárie (Kovářov) - pískovcové barokní plastiky sv. Jana a Panny Marie s kamenným 
křížem. Plastiky z roku 1732. Okolo zábradlí s balustrádou (na pahorku před farou)

• Stádlecký most - Empírový řetězový most přes řeku Lužnici vystavěn původně na Vltavě u Po-
dolska. S budováním Orlické přehrady demontován a v r. 1975 přenesen na dnešní místo. Jediný 
dochovaný most svého druhu v Čechách. 

• Špitál, fara, škola - komplex budov (Kostelec nad Vltavou). Špitál s mansardovou střechou 
- jedna z nejzachovalejších staveb svého druhu v Čechách. Postaven okolo roku 1762, v něm 
dochovány původní kóje pro nemocné. (na prostranství proti kostelu).

SEVEROZÁPAD

1. Milevský čtyřlístek - 1. okruh
Délka: 39,5 km, obtížnost: lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Dmýštice - 5,9 km (! Kaple sv. Anny)
• Kovářov - 11,3 km (! Česko-rakouské centrum 

rozvoje lidových tradic, kostel Všech Svatých, 
socha sv. Jana Nepomuckého, sousoší Kalvárie, 
zbytky tvrze čp. 25)

• Slavoňov - 13,3 km
• Kostelec nad Vltavou - 17,3 km (! kostel Narození 

Panny Marie, špitál, fara, škola - komplex budov, 
socha sv. Jana Nepomuckého)

• Jickovice - 24,3 km (! Obrovy hroby, Soběd-
ražský prales, Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
na návsi z roku 1884)

• Kučeř - 29,1 km (! kaple sv. Václava)
• Květov - 31,3 km (! VPZ Květov, kostel sv. Jana 

Křtitele a Panny Marie)
• Osek - 34,5 km (kaple Nejsvětější Trojice na návsi 

z 2. poloviny 18. století)
• Milevsko nám. - 39,5 km

2. Kostelec nad Vltavou - zámek Orlík - Kovářov
Délka - 43 km, obtížnost - lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Zbelítov - 3 km (Kaple Panny Marie z roku 1737) 
• Velká - 7 km (zemědělské usedlosti čp. 2, 3, 

a 5 z pol. 18. st., socha sv. Jana Nepomuckého 
u rybníka, Kaplička Nejsvětější Trojice na návsi 
z roku 1862) 

• Sobědraž - 12,5 km 
• Kostelec nad Vltavou - 17,5 km (! kostel Narození 

Panny Marie, špitál, fara, škola - komplex budov, 
socha sv. Jana Nepomuckého)

• Orlík zámek ! - 21,5 km 
• Kostelec nad Vltavou - 22,5 km 
• Slavoňov - 29 km
• Kovářov - 32 km (! kostel Všech Svatých, souso-

ší Kalvárie, zbytky tvrze čp. 25, Česko-rakouské 
centrum rozvoje lidových tradic, socha sv. Jana 
Nepomuckého)

• Dmýštice - 37 km (! Kaple sv. Anny)
•  Milevsko - 43 km

3. Kostelec nad Vltavou - ONEN SVĚT (rozhled-
na) - Kovářov
Délka - 49 km, obtížnost - středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Velká - 7 km (zemědělské usedlosti čp. 2, 3, 
a 5 z pol. 18. st., socha sv. Jana Nepomuckého 
u rybníka, Kaplička Nejsvětější Trojice na návsi 
z roku 1862) 

• Sobědraž - 12,5 km
• Zahrádka - 16 km (! VPZ Zahrádka, kaple na náv-

si z roku 1872)
• Kostelec nad Vltavou - 17,5 km (! kostel Narození 

Panny Marie, špitál, fara, škola - komplex budov, 
socha sv. Jana Nepomuckého)

• Žebrákov - 23 km (! VPZ Žebrákov)
• Zahořany - 26 km (! kaple Panny Marie, boží 

muka, zemědělská usedlost čp. 26 na návsi) 
• Lašovice - 27 km (! kostel Navštívení Panny Marie)
• Onen Svět - 28,5 km (! Langova rozhledna a tu-

ristická chata)
• Jalovčí - 32 km
• Předbořice - 34 km (! kostel sv. Filipa a Jakuba)
• Březí u Kovářova - 35,5 km
• Kovářov - 38 km (! kostel Všech Svatých, souso-

ší Kalvárie, zbytky tvrze čp. 25, Česko-rakouské 
centrum rozvoje lidových tradic, socha sv. Jana 
Nepomuckého)

• Dmýštice - 43 km (! kaple sv. Anny)
• Milevsko - 49 km

4. Kovářov - Hrazany - Chyšky - Přeštěnice
Délka - 45 km, obtížnost - lehká / středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Kovářov - 11 km (! kostel Všech Svatých, souso-
ší Kalvárie, zbytky tvrze čp. 25, Česko-rakouské 
centrum rozvoje lidových tradic, socha sv. Jana 
Nepomuckého)

• Vepice - 13 km (! kaple Panny Marie Lurdské)
• Hrazany - 15,5 km (kaple sv. Ducha z roku 1926)
• Hrazánky - 16,5 km (kaple sv. Jana Nepomucké-

ho z 19. st.)
• Hněvanice - 19,5 km (kaple Svaté Rodiny z  1. 

pol. 20. st.) 
• Ratiboř - 21,5 km (roubené části usedlostí čp. 5, 

7 a 36)
• Chyšky - 25 km (! kostel sv. Prokopa)
• Střítež - 28 km (kaple sv. Vojtěcha z roku 1899) 
• Dobřemilice - 31,5 km (kaple Nejsvětějšího Srd-

ce Páně z roku 1924) 
• Vlksice - 35 km (! tvrz, kaple na návsi z roku 1900) 
• Přeštěnice - 38,5 km (kaple Nanebevzetí Pan-

ny Marie na návsi z roku 1882, kaple Terezičky 
od Ježíška z roku 1933 - u domu čp. 35 vlevo)

• Týnice - 40 km (brána do dvora selské usedlosti 
čp. 1, kaple Panny Marie Klášterské z roku 1884)

• Milevsko - 45 km

5. Petrovice - rozhledna Kuníček - Husova ka-
zatelna
Délka - 45 km, obtížnost - středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Kovářov - 11 km (! kostel Všech Svatých, souso-
ší Kalvárie, zbytky tvrze čp. 25, Česko-rakouské 
centrum rozvoje lidových tradic, socha sv. Jana 
Nepomuckého)

• Vepice - 13 km (! kaple Panny Marie Lurdské)
• Vladyčín - 15,5 km (! zemědělská usedlost čp. 5) 
• Krchov - 17,5 km
• rozhledna Kuníček ! - 19 km

• Petrovice - 22 km
• Husova kazatelna ! - 24,5 km
• Obděnice - 27,5 km
• Nálesí - 30,5 km
• Chyšky - 34 km (! kostel sv. Prokopa)
• Milevsko - 45 km

SEVEROVÝCHOD

1. Milevský čtyřlístek - 2. okruh
Délka: 41,2 km, obtížnost: středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum, židovský hřbitov)

• Týnice - 4,7 km (brána do dvora selské usedlosti 
čp. 1, kaple Panny Marie Klášterské z roku 1884)

• Přeštěnice - 6,2 km (kaple Nanebevzetí Pan-
ny Marie na návsi z roku 1882, kaple Terezičky 
od Ježíška z roku 1933 - u domu čp. 35 vlevo)

• Vlksice - 9,4 km (! tvrz, kaple na  návsi z  roku 
1900) 

• Dobřemilice - 10,7 km (kaple Nejsvětějšího Srd-
ce Páně na návsi z roku 1924) 

• Chyšky - 15,1 km (! kostel sv. Prokopa)
• Ratiboř - 19,8 km (roubené části usedlostí čp. 5, 

7 a 36)
• Branišovice - 21,2 km (kaple Panny Marie z  1. 

pol. 19. st., pod návsí) 
• Hrazánky - 24,6 km (kaple sv. Jana Nepomucké-

ho na návsi z 19. st.)
• Hrazany 26,0 km (kaple sv. Ducha z  roku 1926 

na návsi)
• Vepice - 28,1 km (! kaple Panny Marie Lurdské)
• Kovářov - 30,1 km (! kostel Všech Svatých, souso-

ší Kalvárie, zbytky tvrze čp. 25, Česko-rakouské 
centrum rozvoje lidových tradic, socha sv. Jana 
Nepomuckého)

• Dmýštice - 35,6 km (! Kaple sv. Anny)
• Milevsko - 41,2 km.

2. Milevský čtyřlístek - 3.  okruh
Délka: 21,8 km, obtížnost: lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum, židovský hřbitov)

• Týnice - 4,7 km (brána do dvora selské usedlosti 
čp. 1, kaple Panny Marie Klášterské z roku 1884)

• Přeštěnice - 6,2 km (kaple Nanebevzetí Pan-
ny Marie na návsi z roku 1882, kaple Terezičky 
od Ježíška z roku 1933 - u domu čp. 35 vlevo)

• Božetice - 11,9 km (! kaple Nejsvětější Trojice)
• Sepekov - 15,5 km (! poutní kostel Panny Marie, 

Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloništi“)
• Milevsko - 21,8 km

3. Rodinný výlet přes Sepekov do Opařan
Celková délka - 36 km, obtížnost - lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• ZVVZ - 2,5 km
• Sepekov - 6 km (! poutní kostel Panny Marie, 

Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloništi“)

• Božetice - 9,5 km (! kaple Nejsvětější Trojice)
• Radihošť - 13,5 km (kaple sv. Jana Napomucké-

ho z roku 1924)
• Božejovice - 15 km
• Drahnětice - 17 km
• Skrýchov - 22 km
• Opařany - 25 km (! kostel sv. Františka Xaverské-

ho, jezuitská rezidence)
• Podboří - 27 km
• Sepekov - 31 km 
• Milevsko nám. - 36 km

4. Přes Čertovu hrbatinu do Prčice a zpět do Mi-
levska
Celková délka - 52 km, obtížnost - středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• ZVVZ - 2,5 km
• Sepekov - 6 km (! poutní kostel Panny Marie, 

Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloništi“)
• Božetice - 9,5 km (! kaple Nejsvětější Trojice)
• Božejovice - 15 km
• Drahnětice - 17 km
• Jistebnice - 20 km
• Cunkov - 25 km
• Jetřichovice - 27 km
• Prčice - 30 km
• Sušetice - 33 km
• Nosetín - 39 km (roubený dům a komora čp. 10, 

kaple Panny Marie z 19. st.) 
• Chyšky - 41 km (! kostel sv. Prokopa)
• Milevsko nám. - 52 km

5. Přes Javorovou skálu a Čertovo břemeno
Celková délka - 50 km, obtížnost - středně těžká 
až těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum, židovský hřbitov)

• Klášter premonstrátů ! - 1 km
• Přeštěnice - 6 km (kaple Nanebevzetí Panny Ma-

rie na návsi z roku 1882, kaple Terezičky od Je-
žíška z roku 1933 - u domu čp. 35 vlevo)

• Dolejší mlýn - 8,5 km
• Vlksice - 9,5 km (! tvrz, kaple na  návsi z  roku 

1900)
• Dobřemilice - 11 km (kaple Nejsvětějšího Srdce 

Páně z roku 1924) 
• Střítež - 12 km (kaple sv. Vojtěcha z roku 1899)
• Chyšky - 15 km (! kostel sv. Prokopa)
• Nosetín - 16,5 km (roubený dům a  komora 

čp. 10, kaple Panny Marie z 19. st.) 
• Veletín - 19,5 km
• Javorová skála - 22,5 km
• Ounuz - 23,5 km
• Cunkov - 24,5 km
• Jistebnice - 30,5 km
• Drahnětice - 33,5 km
• Skrýchov - 38,5 km
• Opařany - 41,5 km (! kostel sv. Františka Xaver-

ského, jezuitská rezidence)
• Sepekov - 47,5 km (! poutní kostel Panny Marie, 

Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloništi“)
• Milevsko nám. - 50 km

6. Údolím Smutné přes Nadějkov a Jistebnici
Celková délka - 43 km, obtížnost - středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum, židovský hřbitov)

• Přeštěnice - 6 km (kaple Nanebevzetí Panny Ma-
rie na návsi z roku 1882, kaple Terezičky od Je-
žíška z roku 1933 - u domu čp. 35 vlevo)

• Dolejší mlýn - 8,5 km
• Modlíkov - 11 km
• Nadějkov - 14 km
• Starcova Lhota - 18 km
• Jistebnice - 23 km
• Drahnětice - 26 km
• Božetice - 33,5 km (! kaple Nejsvětější Trojice)
• Sepekov - 37 km (! poutní kostel Panny Marie, 

Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloništi“)
• Milevsko - 43 km

JIHOZÁPAD

1. Rukávečskou oborou na hrad Zvíkov
Délka - 34 km, obtížnost - lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Rukáveč - 4,5 km (! Rukávečská obora - NEPŘÍ-
STUPNO) 

• Tyrolský dům (rozcestí) - 7 km
• Květov - 9,5 km (! VPZ Květov, kostel sv. Jana Křti-

tele a Panny Marie)
• Kučeř - 12 km (! kaple sv. Václava)
• Zvíkovský Vltavský most ! - 14 km
• Zvíkovské podhradí - 16 km
• Hrad Zvíkov ! - 17,5 km
• Kučeř - 23 km
• Velká - 27 km (zemědělské usedlosti čp. 2, 3, 

a 5 z pol. 18. st., socha sv. Jana Nepomuckého 
u rybníka, Kaplička Nejsvětější Trojice na návsi 
z roku 1862) 

• Zbelítov - 31,5 km (Kaple Panny Marie z  roku 
1737) 

• Milevsko - 34 km

2. Podél Orlické přehradní nádrže
Délka - 49 km, obtížnost - středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Rukáveč - 4,5 km (! Rukávečská obora - NEPŘÍ-
STUPNO)

• Jetětice - 10 km (! kaple Narození Panny Marie)
• Podolí I. - 14,5 km
• Olešná - 16 km
• Strouhy - 18,5 km
• Písecká Smoleč - 24 km
• Slabčice - 25 km
• Nemějice - 29 km
• Svatkovice - 31 km
• Bernartice - 34 km (! kostel sv. Martina, fara čp. 

18, zemědělská usedlost čp. 90, kaple sv. Flori-
ána, sloup se sochou sv. Josefa, kaple sv. Jana 
Nepomuckého) 

• Jestřebice - 36 km (! rozhledna Kupa)
• Veselíčko - 38 km (! kostel sv. Anny, zámek)
• Branice - 40 km (! Prohledárium Vejrovského ze-

manství, kaple sv. Kříže, kaple sv. Václava z roku 
1881 na návsi, kaple sv. Saturnina z roku 2006) 

• Rukáveč - 44,5 km (! Rukávečská obora - NEPŘÍ-
STUPNO)

• Milevsko nám. - 49 km

3. PODÉL ORLICKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE
Délka - 43, obtížnost - lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Osek - 5 km (kaple Nejsvětější Trojice na  návsi 
z 2. poloviny 18. století)

• Květov - 8 km (! VPZ Květov)
• sv. Jan - 9,5 km (! kostel sv. Jana Křtitele a Panny 

Marie)
• Vůsí - 12,5 km (! kostel sv. Bartoloměje)
• Červená II. - 14,5 km 
• Květov - 18,5 km (! VPZ Květov, kostel sv. Jana 

Křtitele a Panny Marie)
• Tyrolský dům (rozcestí) - 22 km
• Jetětice - 27 km (! kaple Narození Panny Marie)
• Červená nad Vltavou - 30 km (! Železniční most)
• Jetětice - 33 km 
• Stehlovice - 35,5 km (kaple sv. Jana Nepomuc-

kého z 1. pol. 19. st.) 
• Branice - 37 km (! Prohledárium Vejrovského ze-

manství, kaple sv. Kříže, kaple sv. Václava z roku 
1881 na návsi, kaple sv. Saturnina z roku 2006) 

• Milevsko - 43 km

JIHOVÝCHOD

1. Milevský čtyřlístek - 4. okruh
Délka: 46,2 km, obtížnost: středně těžká

• Milevsko - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, Nová 
synagoga, Klášter Milevsko, Milevské muzeum)

• Rukáveč - 4,9 km (! Rukávečská obora - NEPŘÍ-
STUPNO)

• Branice - 9,2 km (! Prohledárium Vejrovského ze-
manství, kaple sv. Kříže, kaple sv. Václava, kaple 
sv. Saturnina) 

• Veselíčko - 11,9 km (! kostel sv. Anny, zámek)
• Jestřebice - 13,9 km (! rozhledna Kupa)
• Bernartice - 16,4 km (! kostel sv. Martina, fara č.p. 

18, zemědělská usedlost č.p. 90, kaple sv. Flori-
ána, sloup se sochou sv. Josefa, kaple sv. Jana 
Nepomuckého) 

• Zběšice - 19,3 km
• Staré Sedlo - 28,2 km
• Zběšičky - 31,3 km (! zámeček, židovský hřbitov, 

roubené stavení č.p. 1, kaple sv. Václava na náv-
si, kaple Panny Marie Sepekovské z roku 1923)

• Hánov - 33,3 km (! kaple sv. Františka Sarafinské-
ho) - POZOR - Komplikovaný průjezd úseku cyk-
lotrasy č. 1153 mezi obcemi Zběšičky a Podboří, 
kde je v důsledku nevyjasněné majetkoprávní 

situace protiprávně přehrazena veřejná komu-
nikace (brány)

• Podboří - 36 km
• Sepekov - 42,7 km (! poutní kostel Panny Marie, 

Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloništi“)
• Milevsko - 46,2 km

2. Údolím Smutné - Tyrolský dům (rozcestí)
Délka - 31 km, obtížnost - lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• ZVVZ - 2,5 km
• Sepekov - 6 km (! poutní kostel Panny Marie, 

Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloništi“)
• Podboří - 10,5 km
• Hánov - 13 km (! kaple sv. Františka Sarafinské-

ho) - POZOR - Komplikovaný průjezd úseku cyk-
lotrasy č. 1153 mezi obcemi Zběšičky a Podboří, 
kde je v důsledku nevyjasněné majetkoprávní 
situace protiprávně přehrazena veřejná komu-
nikace (brány)

• Zběšičky - 15 km (! zámeček, židovský hřbitov, 
roubené stavení čp. 1, kaple sv. Václava na návsi, 
kaple Panny Marie Sepekovské z roku 1923)

• Veselíčko - 20 km (! kostel sv. Anny, zámek)
• Branice - 22 km (! Prohledárium Vejrovského ze-

manství, kaple sv. Kříže, kaple sv. Václava z roku 
1881 na návsi, kaple sv. Saturnina z roku 2006) 

• Tyrolský dům (rozcestí) - 25 km
• Rukáveč - 26,5 km (! Rukávečská obora - NEPŘÍ-

STUPNO)
• Milevsko - 31 km

3. Prodloužená trasa přes Rataje, Sv. Rozálii 
a Bernartice
Délka - 48 km, obtížnost - středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Sepekov - 6 km (! poutní kostel Panny Marie, 
Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloniš-
ti“)

• Podboří - 10,5 km
• Hánov - 13 km (! kaple sv. Františka Sarafinské-

ho) - POZOR - Komplikovaný průjezd úseku cyk-
lotrasy č. 1153 mezi obcemi Zběšičky a Podboří, 
kde je v důsledku nevyjasněné majetkoprávní 
situace protiprávně přehrazena veřejná komu-
nikace (brány)

• Zběšičky - 15 km (! zámeček, židovský hřbitov, 
roubené stavení čp. 1, kaple sv. Václava na návsi, 
kaple Panny Marie Sepekovské z roku 1923)

• Srlín - 18 km
• Staré Sedlo - 20 km
• Rataje - 23,5 km
• Borovany - 29 km (! zemědělská usedlost čp. 67, 

kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi) 
• Kostel sv. Rozálie ! - 29,5 km
• Bernartice - 32,5 km (! kostel sv. Martina, fara čp. 

18, zemědělská usedlost čp. 90, kaple sv. Flori-
ána, sloup se sochou sv. Josefa, kaple sv. Jana 
Nepomuckého) 

• Jestřebice - 35 km (! rozhledna Kupa)
• Veselíčko - 37 km (! kostel sv. Anny, zámek)
• Branice - 39 km (! Prohledárium Vejrovského ze-

manství, kaple sv. Kříže, kaple sv. Václava z roku 
1881 na návsi, kaple sv. Saturnina z roku 2006) 

• Rukáveč - 43,5 km (! Rukávečská obora - NEPŘÍ-
STUPNO)

• Milevsko - 48 km

4. Prodloužená trasa do Dobronic a Bechyně
Délka - 60 km, obtížnost - středně těžká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Podboří - 10,5 km
• Staré Sedlo - 20 km
• Dobronice - hrad ! - 24 km
• Senožaty - 29,5 km 
• Bechyně - 32 km (! zámek Bechyně)
• Radětice - 35,5 km
• Borovany - 41,5 km (! poutní kostel sv. Rozálie, 

kaple sv. Jana Nepomuckého na  návsi, země-
dělská usedlost čp. 67)

• Bernartice - 45 km (! kostel sv. Martina, fara čp. 
18, zemědělská usedlost čp. 90, kaple sv. Flori-
ána, sloup se sochou sv. Josefa, kaple sv. Jana 
Nepomuckého) 

• Veselíčko - 48 km (! kostel sv. Anny, zámek)
• Branice - 51,5 km (! Prohledárium Vejrovské-

ho zemanství, kaple sv. Kříže, kaple sv. Václava 
z roku 1881 na návsi, kaple sv. Saturnina z roku 
2006) 

• Rukáveč - 56 km (! Rukávečská obora - NEPŘÍ-
STUPNO)

• Milevsko - 60 km

5. Milevsko, Opařany, Stádlecký most
Délka - 43 km, obtížnost - lehká

• Milevsko nám. - 0 km (! kostel sv. Bartoloměje, 
Nová synagoga, Klášter Milevsko, Milevské mu-
zeum)

• Sepekov - 6 km (! poutní kostel Panny Marie, 
Kaple Panny Marie Sepekovské - „Na Pokloniš-
ti“)

• Podboří - 10,5 km
• Opařany - 12,5 km (! kostel sv. Františka Xaver-

ského, jezuitská rezidence)
• Stádlec - 15 km
• Stádlecký most ! - 17,5 km 
• Stádlec - 20 km
• Křída - 22,5 km
• Staré Sedlo - 24,5 km
• Srlín - 27 km
• Zběšičky - 30 km (! zámeček, židovský hřbitov, 

roubené stavení č.p. 1, kaple sv. Václava na náv-
si, kaple Panny Marie Sepekovské z roku 1923)

• Veselíčko - 35 km (! kostel sv. Anny, zámek)
• Branice - 37 km (!  Prohledárium Vejrovského ze-

manství, kaple sv. Kříže, kaple sv. Václava z roku 
1881 na návsi, kaple sv. Saturnina z roku 2006)  

• Okrouhlá - 39 km (kaple Panny Marie Sepekov-
ské z roku 1887 na návsi) 

• Milevsko - 43 km

Více informací naleznete na www.milevskem.cz   
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