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Zelené
stezky
Společenství obcí Čertovo břemeno

Cyklisté vítáni

PRAHA

Čertovo břemeno

Č E RTOVO B Ř E M E N O
Vážení přátelé a milí hosté,
dovolte nám, abychom vás pozvali na území mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Mikroregion tvoří sedm obcí jižní části Středočeského kraje (Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno,
Smilkov, Střezimíř a Sedlec-Prčice) a pět obcí severní části Jihočeského kraje (Balkova Lhota, Borotín, Jistebnice, Nadějkov a Radkov). Název dostal mikroregion podle
skalního útvaru „Čertovo břemeno“ opředeného několika pověstmi. Čertovo břemeno najdete mezi osadami Cunkov a Ounuz.
Náš kraj se pyšní zachovalým přírodním bohatstvím, řadou historických památek a širokou nabídkou aktivního využití volného času. Je ideálním terénem pro
pěší turistiku, jízdu na kolech, rybaření, lovecký sport, vyjížďky na koních, golf, sjezdové lyžování i běh
na lyžích. Navíc se postupně rozšiřují možnosti společenských, sportovních a kulturních aktivit. Nabízíme také kvalitní ubytování v různých cenových kategoriích a přívětivou obsluhu v místních restauracích. Věříme, že se vám bude u nás líbit.
Přejeme vám příjemně strávené chvíle v našem kraji.

Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno
Územím mikroregionu prochází mezinárodní zelená stezka Greenways Praha–Vídeň. V její
návaznosti a ve snaze zpřístupnit návštěvníkům turisticky atraktivní místa mikroregionu vzniklo několik velmi dobře značených místních cykloturistických tras s názvem Greenways Čertovo břemeno. Ze
začátku byl tento projekt zaměřen pouze na rozvoj systému cykloturistických tras, ovšem v současné
době chápeme myšlenku „greenways“ jako komplexní cestu rozvoje našeho zájmového území, cestu
rozvoje přiměřené turistiky, další příležitost při vytváření aktivního a zdravého životního stylu a při rozvoji partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli, občanskými iniciativami a širokou veřejností. Zelené
stezky Greenways Čertovo břemeno jsou složeny z cykloturistických tras, zimních běžkařských
stop, pěších turistických tras, naučných a výletních stezek, křížové cesty z Jistebnice ke kapli
sv. Máří Magdalény a lesoparku Městské sady Jistebnice.

Cyklotrasy

Lyžařské stezky

Turistické trasy

Certifikát „Cyklisté vítáni“ je známkou kvality nabízených služeb pro cyklisty. Označená
zařízení (v tomto letáku symbolem ) garantují mimo jiné bezpečné uložení kola, vybavení pro opravy a mytí kol, praní a sušení oděvů a řadu dalších užitečných služeb. Úplné
informace o službách a certifikovaných zařízení najdete na www.cyklistevitani.cz.

Zimní běžkařské stopy
Na území Společenství obcí Čertovo břemeno a jeho nejbližšího
okolí je vyznačený systém běžkařských tras. Využít můžete
značené a pravidelně udržované běžkařské trasy v délce zhruba
85 kilometrů.

Údržba zimních běžkařských tras je podpořena
Jihočeským krajem

Turistické zajímavosti
Obec BALKOVA LHOTA – je malou obcí ležící asi 6 km severně od Tábora. Ves se výslovně připomíná
na počátku 16. století (1523), kdy patřila místnímu rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty. Ti zde vystavěli
vodní tvrz, kterou tvořila jednoduchá budova čtvercového půdorysu s hrázděnou nadstavbou a systémem
rybníků napájejících vodní příkop. Tvrz postupně zchátrala a v 90. letech 20. století zanikla úplně.
Městys BOROTÍN – Borotín patří mezi nejstarší obce Táborska. Ve 14. století je dokladován jako
majetek mocného rodu Vítkovců. Jedna z větví tohoto rodu – páni z Landštejna – vybudovala na nedalekém skalním ostrohu nad potokem Tismenicí hrad – dnešní zřícenina vodního hradu s názvem „Starý
zámek“. Ten plnil důležitou strážní funkci na staré zemské cestě z jižních Čech do Prahy. Ve stejné době
jako hrad, tedy někdy v 1. třetině 14. století, byl založen i borotínský kostel zasvěcený původně sv. Maří
Magdaléně. Roku 1333 byl Borotín povýšen na městečko. Malebnou atmosféru současné obce podtrhují usedlosti s barokními štíty na borotínském rynku. Na domě čp. 3 je umístěna pamětní deska učitele
a hudebního skladatele Jana Evangelisty Kypty (1813–1868).
Zřícenina hradu Borotín (Starý zámek) – zřícenina
hradu je volně přístupná a najdete zde pamětní desku, která
připomíná návštěvu Karla Hynka Máchy. K hradu vás z borotínského rynku dovede naučná stezka.
Kostelec – výrazný orientační bod s původně románským
kostelem Narození Panny Marie z 1. pol. 13. století. Zachovala se románská hranolová věž a východní apsida, zbytek
kostela je gotický.
Kostel Narození Panny Marie na Kostelci
Kamenná Lhota – tato malá osada se nachází 2 km
západně od Borotína. Najdete zde zámeček z první poloviny 18. stol., který ve 20. a 30. letech 20. stol.
sloužil jako penzion. Pobýval v něm hudební skladatel Oskar Nedbal (1874 – 1930) a pracoval zde
na operetě Polská krev.
Villa Vallila
Obec ČERVENÝ ÚJEZD – první historické zprávy o Újezdě
máme z 2. pol. 14. stol., kdy se tu roku 1365 připomíná farní kostel
sv. Matouše. V roce 1902 zde Adéla Heintschlová vystavěla jednopatrovou vilu ve švýcarském slohu, na které jsou umístěny dva reliéfy od sochaře Františka Bílka. Jeden z nich představuje, jak čas
rychle ubíhá a druhý naznačuje, že čas způsobuje vrásky. V současnosti je z vily komunitní dům občanského sdružení Villa Vallila.
Obec HEŘMANIČKY – zakladatelem osady, stejně jako sousedních Heřmanic, byl vladyka Heřman.
Ve 14. stol. žil na zdejší tvrzi vladyka Ctibor z Heřmaniček a od roku 1380 jeho synové Oldřich a Kuneš.
Rozvoji Heřmaniček a změně rázu osady napomohla železnice. V roce 1870 zde byla zřízena malá stanice „Heřmaničky – Sedlec na dráze Wilsonově“, ze které se později stalo důležité nádraží.
Arnoštovice – osada s budovou bývalé školy a s kostelem sv. Šimona a Judy výrazně oživuje místní
krajinu a nabízí našim zrakům krásné pohledy, připomínající známé Ladovy obrázky české vesnice.
Kostel sv. Šimona a Judy patří k nejstarším v okolí, je slohu románského přecházejícího do slohu
raně gotického.
Obec JEŠETICE – osadu založil v neznámé době (snad ve 12. stol.) zeman Ješata. Prvním ze zdejších vladyků, o němž se zmiňují dějiny, byl Vitoslav z Ješetic. Jediným památkově chráněným objektem
na území obce je výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého v Řikově. Místní přírodní a klimatické
podmínky typické drsným a chladným podnebím výstižně charakterizuje regionální pojem „Česká Sibiř“.
Tento nezeměpisný název poprvé použil spisovatel a novinář Jan Herben, který trávil letní měsíce v nedalekém Hostišově u Votic.
Jistebnické náměstí
Město JISTEBNICE – písemně se Jistebnice připomíná jako trhová ves již v roce 1262, kdy byla v držení
pánů z Rožmberka. V 15. století, v době husitských bouří,
odešlo mnoho jistebnických občanů do nově založeného
Tábora, jehož spoluzakladatelem byl husitský hejtman
Petr Hromádka z Jistebnice. Z této doby pochází slavný
Jistebnický kancionál s prvním záznamem husitského
chorálu „Kdož sú boží bojovníci“. Tento kancionál byl nalezen na místní faře v roce 1872 Leopoldem Katzem a je dnes uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze. Na území města je dostatek
historických památek a přírodních zajímavostí – např. sakrální stavby (děkanský kostel sv. Michala
Archanděla a kaple sv. Máří Magdaleny s křížovou cestou), zbytky středověké tvrze, renesanční a barokní stavby na jistebnickém náměstí, památková zóna vesnické architektury Ounuz, židovský hřbitov
u Pohoří, pomník Alfonse Šťastného (1831 – 1913) v Padařově, lesopark „Městské sady Jistebnice“
s naučnou stezkou, Holubova lípa ve Vlásenici, Přírodní park Jistebnická vrchovina, skalní útvar Čertovo břemeno, atd.
Ounuz – malá osada se zachovalými stavbami lidové architektury se nachází mezi Javorovou skálou (723 m n. m.) a Čertovým břemenem (715 m n. m.). Ounuz byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.
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Obec MEZNO od nepaměti patřila k hradu Borotín, prvně se při něm výslovně připomíná roku 1517.
Samotná osada Mezno dostala jméno od „mezníků“, kterými se ohraničovaly pozemky a ve starých spisech je také nazývána jako Mezný nebo Mezné.
Obec NADĚJKOV – první zmínka o obci se objevuje v 1. pol. 14. stol. Roku 1848 byla císařem
Ferdinandem V. povýšena na městys a bylo jí povoleno pořádat týdenní trh na dobytek a čtyři výroční
trhy. V Nadějkově se nachází barokní zámek s velkým parkem, který byl v 18. stol. přestavěn z původní renesanční tvrze. O zámku hovoří i Alois Jirásek v románu F. L. Věk. Kostel Nejsvětější Trojice
je z roku 1670 a uvnitř se nachází pískovcový náhrobek polního zbrojmistra Marie Terezie z roku 1780.
Na místním hřbitově je pochován Prokop Chocholoušek (1819 – 1864), novinář a autor historických
románů. Pamětní síň věnovanou tomuto spisovateli si můžete prohlédnout v budově fary na náměstí
v Nadějkově. V roce 2001 byla vybudována naučná stezka „Nadějkovsko“, která nám připomíná osobitý ráz krajiny a dokumentuje historii obce a okolí.
Obec RADKOV – Radkov se nachází v krásné krajině zhruba osm kilometrů od Tábora. Celá oblast
je ryze zemědělská a v okolí není žádný významný průmysl. Malá obec je tvořena pouze dvěma osadami – Paseka a Radkov. Středem Radkova je od roku 2006 vedena mezinárodní cykloturistická trasa
Greenways Praha–Vídeň. Jedinou kulturní památkou zapsanou na seznamu nemovitých kulturních
památek je roubenka čp. 17 v Radkově.
Město SEDLEC-PRČICE a kraj Českého Meránu – město Sedlec-Prčice se nachází 70 km jižně
od Prahy, na hranici středních a jižních Čech
v půvabné kotlině, která se od konce 19. století nazývá Český Merán. Přirovnání ke známému italskému Meránu se jí dostalo zřejmě
podle stejně příznivých klimatických podmínek a stejně úchvatného pohledu na kotlinu z okolních hřebenů Čertovy hrbatiny.
Na správním území města Sedlec-Prčice žije
necelých tři tisíce obyvatel a při jeho rozloze
64 km2 je hustota osídlení poměrně nízká.
Zajímavostí je, že správní území města je
Vítkovo náměstí v Prčici
složeno z 36 základních sídelních jednotek
a tím se řadí na první místo v České republice. Obě městečka, Sedlec a Prčice, založená v době románské, se do roku 1957 vyvíjela jako dvě samostatné obce. Prčice je kolébkou slavného českého šlechtického rodu Vítkovců (první zmínka z roku 1169). Páni z Rožmberka, Krumlova, Hradce a Landštejna
uznávali jako svého prapředka Vítka z Prčice, jehož erb – pětilistá růže – je jedním z nejstarších českých šlechtických rodových erbů. Začátkem 14. století však Vítkovci Prčici opustili a přesunuli své zájmy
do jižních Čech.
Nejvýznamnějšími architektonickými památkami ve městě a jeho okolí jsou především církevní stavby – kostel sv. Vavřince v Prčici, kostel sv. Jeronýma v Sedlci, kaple Bolestné Panny
Marie v Jetřichovicích a mnoho staveb menších
– kapličky a boží muka. Pozoruhodná jsou rovněž bývalá šlechtická sídla – v Jetřichovicích,
Přestavlkách (Nové Mitrovice), Prčici, Bolechovicích nebo vladycké tvrze ve Vrchoticích a UhTvrz ve Vrchoticích
řicích. Historická část území města Sedlec-Prčice byla v roce 1992 vyhlášena městskou památkovou zónou, kterou vás provede vycházkový
okruh se 16 zastaveními. Prčice měla svou židovskou komunitu se synagogou. Dnes si můžete prohlédnout pouze židovský hřbitov, který se nachází na klidném místě zhruba kilometr za Prčicí. Na Vítkově náměstí v Prčici můžete navštívit informační centrum a Ateliér Prčice – malé regionální muzeum
s galerií. Celonárodní proslulost město získalo díky oblíbenému turistickému dálkovému pochodu Praha
– Prčice, který se každou třetí sobotu v květnu koná pravidelně od roku 1966.
Obec SMILKOV – z roku 1384 pochází zmínka o středověké tvrzi ve Smilkově. Jejími majiteli byli
Sádlové ze Smilkova. Neznámějším příslušníkem rodu byl pan Sádlo – přední rádce krále Václava IV.,
později protivník radikálních husitů. Pro podezření ze zrady kalicha byl v říjnu 1421 bez soudu na Staroměstské radnici sťat. V 17. stol. za Talmberků byla tvrz přestavěna na barokní zámek. Kolem zámku
se rozléhá dnes neudržovaný park s kdysi bohatou sochařskou výzdobou od Lazara Widmanna
z roku 1750. Na návsi obce se nachází novogotická kaple a při silnici mezi Smilkovem a Arnoštovicemi ještě torzo sousoší sv. Jana a Pavla z roku
1761 od T. Hatláka z Pyšel, který spolupracoval
na sochařské výzdobě Smilkova.
Kouty – na okraji osady se nachází torzo mohutných zdí středověké tvrze, která je doložena
rokem 1418. V 2. pol. 16. stol. byla tvrz rodovým
Kouty – zřícenina vodní tvrze
sídlem Vejháků Koutských, později byla opuštěna a na začátku 19. stol. z valné části rozbořena. Dnes je okolí tvrze upraveno pro vaše romantické zastavení.
Obec STŘEZIMÍŘ – Střezimíř je poprvé připomínána v polovině 14. stol. Bývalá tvrz byla v 18. stol.
přestavěna na jednoduchý patrový zámeček s rokokovou fasádou, vížkou s cibulí a štítem. Na zámečku
pobýval Jan Jeník z Bratřic (1756 – 1845) – vlastenec a „poslední táborita“ zvaný též „bílý oficír“. Gotický
kostel sv. Havla s dochovaným triumfálním obloukem je z roku 1380. Ve Střezimíři se narodil Václav Novotný (1828 – 1895), hudební pedagog a spisovatel, autor písně „Krásný vzhled je na ten Boží svět“. Železniční stanice Střezimíř leží v nadm. výšce 588 m a je nejvyšším bodem na trati Praha – České Budějovice. Okolím Střezimíře vás provede výletní stezka s názvem „Vyhlídková trasa Střezimíř“.

Služby pro cyklisty
 Půjčovna kol a přívěsných vozíků Apex-Bike (Krátká 193, Jistebnice) – tel.: 731 402 906,
Internet: www.pujcovnakol.unas.cz
 Opravna jízdních kol – p. Míka, Komenského 164, 257 91 Sedlec-Prčice, tel.: 773 243 199

Možnosti ubytování
Borotínsko
 Sportovní hala Borotín (ubytování a pronájem sportovní haly) – Internet: www.borotin.cz,
www.zsborotin.cz
 Pension Na Rynku (restaurace s ubytováním) – na rynku v Borotíně, tel.: 603 569 098,
731 457 039, Internet: www.borotinska.cz
 Chata Kamenná Lhota (pohodlné ubytování pro 5 osob) – tel.: 777 622 845,
Internet: www.chatakamenna.cz
Jistebnicko
 Kulturní dům Jistebnice (restaurace a ubytování) – Malé náměstí v Jistebnici,
tel.: 777 131 616, Internet: www.kd-jistebnice.cz
 Ubytování pro turisty – na náměstí v Jistebnici, tel.: 737 547 653, Internet: www.bartikovi.cz
 Ubytování v soukromí – Krátká ulice v Jistebnici, tel.: 731 402 906,
Internet: www.ubytovanijistebnice.unas.cz
Hostinec a pension „U Rezků“ – na náměstí v Jistebnici, tel.: 381 273 356, 777 278 087,
Internet: www.urezku.cz
Penzion Hůrka – Hůrka u Jistebnice, tel.: 603 541 385, 381 273 028, Internet: www.penzion.info
 Kemp Javorová skála (celoroční ubytování se stravováním) – za osadou Ounuz,
tel.: 776 066 896, Internet: www.javorovaskala.com
 Penzion U Bizona – Cunkov u Jistebnice, tel.: 725 888 435, Internet: www.penzionubizona.cz
Nadějkovsko
Parkhotel Mozolov – Mozolov u Nadějkova, tel.: 603 504 096, 381 272 383,
Internet: www.mozolov.hotel-cz.com
 Penzion Kateřina – stylový penzion na „samotě“ Nepřejov u Nadějkova, tel.: 777 093 363,
777 767 723, Internet: www.penzion-katerina.cz
Sedlecko-Prčicko (Český Merán)
 Pension Dalmo v Sedlci-Prčici – tel.: 317 834 307, 602 664 613, Internet: www.dalmo.cz
Sport Relax Monínec s.r.o. – celoroční rekreační areál, Monínec u Sedlce-Prčice,
tel.: 317 721 417, 739 118 651, Internet: www.moninec.cz
Hotel MISKOV (stylová restaurace a ubytování s celoročním provozem) – Myslkov u Sedlce-Prčice,
tel.: 317 834 570, 604 138 386, Internet: www.hotelmiskov.cz
Penzion Pod Moníncem – Jetřichovice u Sedlce-Prčice, tel.: 602 303 602, 602 374 370,
Internet: www.podmonincem.cz
 Ateliér Prčice (stylové ubytování v historickém domě) – Vítkovo náměstí v Prčici,
tel.: 604 151 452, Internet: www.atelier-prcice.cz
 Penzion Na Tvrzi v Prčici u kostela – ubytování, kavárna, kadeřnictví a kosmetika,
tel.: 737 766 889, Internet: www.trpkova.com
 TJ SOKOL Sedlec-Prčice – turistická ubytovna, autobusová doprava, pronájem sportovišť,
vhodné pro sportovní soustředění, tel.: 606 125 898, Internet: www.tj-sedlec-prcice.cz
 Penzion Hugo – stylový penzion rodinného charakteru s celoročním provozem v Uhřicích
u Sedlce-Prčice, tel.: 311 263 873, 608 261 240, Internet: www.penzionhugo.cz
 FOREST-FISH – ubytování v chatkách, sprcha, možnost stanování a umístění karavanu či přívěsu,
Tvrz Vrchotice u Sedlce-Prčice, tel.: 728 673 632, 606 684 131, Internet: www.forestfish.com
Strnadovský mlýn – penzion a rekreační středisko, Vršovice u Jesenice, tel.: 318 877 223,
724 120 714, Internet: www.strnadovskymlyn.cz
 Penzion Mlýn Mitrovice – ubytování a restaurace, Staré Mitrovice u Sedlce-Prčice,
tel.: 602 222 203, Internet: www.penzionmitrovice.cz
 Apartmány Dvorce – pronájem apartmánů ve Dvorcích u Sedlce-Prčice, tel.: 603 432 129,
731 115 506, 317 834 594, Internet: www.apartmany-dvorce.cz
 Penzion U Horáků – ubytovací, sportovní a vzdělávací zařízení, Březí u Sedlce-Prčice,
tel.: 606 769 344, 733 387 283, Internet: www.uhoraku.cz
Heřmaničky
 Penzion u „ORFA“ s kapacitou 20 lůžek a pohostinstvím přímo v centru Heřmaniček,
tel.: 602 471 396, Internet: www.uorfa.webnode.cz
Votice
Penzion a restaurace „U Modré kočky“ ve Voticích – tel.: 739 562 404, 602 543 219,
Internet: www.votice-ubytovani.cz

Pro občerstvení Vám doporučujeme
Borotínsko
 Hostinec pod Kaštanem v Borotíně, tel.: 732 630 415
 Pension Na Rynku (restaurace s ubytováním) v Borotíně, tel.: 603 569 098, 731 457 039,
Internet: www.borotinska.cz
Jistebnicko
 Kulturní dům Jistebnice (restaurace a ubytování) – Malé náměstí v Jistebnici,
tel.: 777 131 616, Internet: www.kd-jistebnice.cz
Hostinec a pension „U Rezků“ – na náměstí v Jistebnici, tel.: 381 273 356, 777 278 087,
Internet: www.urezku.cz
 Pekařství, cukrárna a občerstvení „U Malých“ – na náměstí v Jistebnici, tel.: 381 273 232
 Restaurace Golf Čertovo břemeno – Alenina Lhota u Jistebnice, tel.: 381 273 074, 775 913 338,
Internet: www.cebr.cz
 Kemp Javorová skála (celoroční ubytování se stravováním) – za osadou Ounuz,
tel.: 776 066 896, Internet: www.javorovaskala.com
 Hospoda a penzion „U Bizona“ – Cunkov u Jistebnice, tel.: 725 888 435,
Internet: www.penzionubizona.cz
Nadějkovsko
Parkhotel Mozolov – Mozolov u Nadějkova, tel.: 603 504 096, 381 272 383,
Internet: www.mozolov.hotel-cz.com
 Hostinec „U Jandů“ – na náměstí v Nadějkově
 Bar „U kostela“ – na náměstí v Nadějkově, tel.: 603 878 817
Sedlecko-Prčicko (Český Merán)
 Hospoda U Škrpálu – vaří se po celý den, Vítkovo náměstí v Prčici, tel.: 774 657 066
 Kavárna v Penzionu Na Tvrzi v Prčici u kostela – tel.: 737 766 889, Internet: www.trpkova.com
 Památník, pivovar a restaurace Vítek z Prčice – Komenského 21 v Sedlci, tel.: 603 508 195,
732 255 409, Internet: www.vitekzprcice.cz
 Penzion Mlýn Mitrovice – ubytování a restaurace, Staré Mitrovice u Sedlce-Prčice,
tel.: 602 222 203, Internet: www.penzionmitrovice.cz
Restaurace s denním provozem ve Strnadovském mlýně (penzion a rekreační středisko),
tel.: 318 877 223, 724 120 714, Internet: www.strnadovskymlyn.cz
 Hospůdka Za pecí – Veletín u Sedlce-Prčice, tel.: 723 713 936, 723 115 566
 FOREST-FISH s.r.o. – občerstvení ve stylovém srubu na hrázi Velkého Vrchotického rybníka
(otevřeno březen – říjen), tel.: 728 673 632, 606 684 131, Internet: www.forestfish.com
Sport Relax Monínec s.r.o. – celoroční rekreační areál, Monínec u Sedlce-Prčice,
tel.: 317 721 417, 739 118 651, Internet: www.moninec.cz
Hotel MISKOV (ubytování a stylová restaurace s celoročním provozem) – Myslkov u Sedlce-Prčice,
tel.: 317 834 570, 604 138 386, Internet: www.hotelmiskov.cz
 Hospůdka Pod Lípou v Kvasejovicích – možnost občerstvení po celý den, tel.: 732 338 349
 „Eden“ Kvasejovice – venkovská hospoda, společenský sál pro různé akce, možnost přespaní
ve vlastním spacáku, tel.: 603 411 144, Internet: www.kvasejovice.cz
Červený Újezd
 Pohostinství Červený Újezd (přímo na trase Greenways Praha – Vídeň) – tel.: 603 210 337

V létě na kola, v zimě na lyže

Zajímavosti a volnočasové aktivity
Borotínsko – www.borotin.cz
 Sportovní hala Borotín (pronájem sportovní haly a venkovních hřišť, ubytování, stravování
po domluvě a možnost garážování kol) – v Borotíně vedle školy, Internet: www.borotin.cz,
www.zsborotin.cz
Borotínská naučná stezka J. E. Kypty je vycházkový okruh s 9 zastaveními v délce 3,5 km.
Stezka začíná a končí na borotínském rynku.
Jistebnicko – www.jistebnice.cz
 Pamětní síň Richarda Laudy (1873 – 1926) – stálá výstavní síň tohoto jistebnického rodáka a významného malíře je umístěna v budově „zámečku“ na náměstí (čp. 167) v Jistebnici. Ve všední den
je klíč uložen na radnici, kde je možno i víkendovou návštěvu předem domluvit – tel.: 381 273 301.
 Prohlídku kostela sv. Michaela v Jistebnici je možno předem domluvit na tel. čísle 731 402 906.
 Křížová cesta z Jistebnice vás dovede ke kapli sv. Máří Magdalény.
Naučná stezka Jistebnickými sady začíná na náměstí v Jistebnici. Vycházkový okruh s deseti
zastaveními vás seznámí s přírodními zajímavostmi Jistebnicka, jeho bohatou historií i rozmanitou
současností.
 Významný krajinný prvek „Za kostelem“ je typickou ukázkou v minulosti budovaných protierozních mezí a způsobu zemědělského hospodaření.
 Stará „Česká poštovna“ ze Sněžky je nyní v Kempu Javorová skála.
 Farma Diagonála Y Cunkov (chov huculských koní, výuka jízdy na koni, vyjížďky po okolí,
projížďky kočárem, ustájení a výcvik koní) – Cunkov u Jistebnice, tel.: 381 273 686, 723 984 579,
Internet: www.volny.cz/hucul.
 Golf Klub Čertovo břemeno (osmnáctijamkové golfové hřiště) – Alenina Lhota u Jistebnice,
tel.: 381 273 074, 775 913 338, Internet: www.cebr.cz.
 Sjezdové lyžování na lyžařském vleku Hůrka u Jistebnice, Internet: www.osada-hurka.estranky.cz
 Přírodní park Jistebnická vrchovina s Javorovou skálou (723 m n. m.), nejvyšším vrcholem
celého Táborska.
Nadějkovsko – www.nadejkov.cz
 Výstavní síň věnovaná spisovateli Prokopu Chocholouškovi v Nadějkově – expozice je
instalována v budově fary na náměstí. Ve všední den je klíč uložen na obecním úřadě, kde je
možno víkendovou návštěvu předem domluvit – tel.: 381 272 117.
 Fikarské slavnosti – každoroční podzimní kulturní festival v Nadějkově
Naučná stezka Nadějkovsko s rodinným okruhem – stezka prochází jižním a západním
Nadějkovskem, měří přibližně 13,5 km a začíná na náměstí v Nadějkově.
Sedlecko-Prčicko (Český Merán) – www.sedlec-prcice.cz
 Pochod Praha – Prčice – každoročně třetí víkendová sobota v květnu,
Internet: www.praha-prcice.cz
 Derby Sedlec versus Prčice – společensko-sportovní akce konaná každoročně poslední víkend v červnu.
 Vavřinecké posvícení v Prčici – v srpnu víkend před svátkem sv. Vavřince.
Na naučnou stezku Od vítkovské růže k zázračnému prameni se můžete vydat buď z Vítkova
náměstí v Prčici, nebo z náměstí 7. května v Sedlci. Stezka navazuje na vycházkový okruh
Městskou památkovou zónou Města Sedlec-Prčice se 16 zastaveními.
 Památník, pivovar, hradní restauraci a muzeum „Vítek z Prčice“ najdete v Sedlci – tel.:
603 508 195, Internet: www.vitekzprcice.cz
 Ateliér Prčice (galerie s obchůdkem a relaxační zahradou) – Vítkovo náměstí v Prčici, tel.:
604 151 452, Internet: www.atelier-prcice.cz
Putování za kapličkami Českého Meránu – turistický průvodce mapující drobné sakrální stavby
na území Českého Meránu. „Putování“ jsou k zakoupení v informačním centru na Vítkově náměstí
v Prčici. Zvolené trasy tvoří nenáročné vycházky pro všechny věkové kategorie.
 Sport Relax Monínec je sportovní areál s celoročním sportovním vyžitím – tel.: 317 721 417,
739 118 651, Internet: www.moninec.cz
Sport Relax
 SKI Kvasejovice – zimní sportovní areál, tel.: 603 508 195, Monínec
736 766 828, Internet: www.skikvasejovice.cz
 Strnadovský mlýn (penzion a rekreační středisko) – agroturistika, výcvik jízdy na koních, kulturní a společenské akce
ve stylové mlýnici, beachvolejbal a rybolov. Možnost prohlídky malé vodní elektrárny – „Francisova horizontální turbína“ z roku 1946. Prohlídka s výkladem dle
dohody a vodního stavu Sedleckého potoka. Kontakt – tel.: 318 877 223,
724 120 714, Internet: www.strnadovskymlyn.cz
 FOREST-FISH s r.o. – sportovní rybolov a občerstvení ve stylovém
srubu na hrázi Velkého Vrchotického rybníka (otevřeno březen – říjen), tel.:
728 673 632, 606 684 131, Internet: www.forestfish.com.
Střezimíř – www.strezimir.cz
Vyhlídková trasa Střezimíř v délce 15 km je vycházkový okruh okolím Střezimíře.

Turistické a informační centrum Města Sedlec-Prčice.
Kontakt: Vítkovo nám. 69, 257 92 Sedlec-Prčice, tel.: 317 834 328, 603 201 583,
e-mail: infoops@ceskymeran.cz, Internet: www.sedlec-prcice.cz
Mapa Greenways Čertovo břemeno a základní turistické informace jsou ke stažení na
www.certovo-bremeno.cz.
Pro rozvoj a údržbu turistických tras Greenways Čertovo břemeno jsme zřídili bankovní
účet číslo 245 192 928/0300. Jestliže nám i Vy přispějete, budeme rádi. Děkujeme.
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