
 1 
 

CZAR 2021 Roadbook 
Průvodce po zajímavostech a pamětihodnostech závodu 

 

OB 1, 3 km (Dobronice-Dobronice) 

Areál VŠE v Praze leží v malé obci Dobronice u Bechyně v Jihočeském kraji. Dobronicemi 
protéká řeka Lužnice. Nad řekou se tyčí zřícenina hradu ze 14. století. Lesy, po kterých 
budete běhat a jezdit na kole, patří společnosti Panství Bechyně. Majitelem panství je Josef 
Šťáva spjatý s 30 let probíhající kauzou Diag Human – zmařeným obchodem s krevní 
plazmou, v němž český stát přichází o nemalé peníze.  

V lese, blízko areálu, se nachází rozsáhlé mohylové pohřebiště z doby bronzové. 45 mohyl je 
ale z velké části zničeno a rozkopáno.  

Hrad Dobronice – vznikl někdy v první půlce 14. století a často měnil majitele. V 16. století 
připadl řádu Jezuitů, kteří jej využívali jako svoje letní sídlo. Po zrušení řádu v 18. století se 
z něho stala zřícenina a postupně byl rozebrán na stavební materiál. Věž, která se dochovala 
sloužila jako poslední útočiště obránců při napadení nepřáteli. Ke hradu se váže pověst o 
Černé jeptišce: 

Stalo se tak za vlády jezuitů na hradě. Jeptiška se chtěla přesvědčit o jejich životě, převlékla 
se do černého a tajně vklouzla na hrad. Bylo zrovna poledne. Mniši byli po obědě, odpočívali 
na slunci a opalovali se. Jeptiška, když viděla jejich otylá těla, se rozhodla udělat něco pro 
jejich zdravotní stav. Začala mnichy postupně znásilňovat. Když byla u třináctého, Bůh se 
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rozzlobil a domluvil se s ďáblem, aby si ji vzal do 
pekla. O tom, že by na tom mohlo být něco 
pravdy, se přesvědčíte na nádvoří. V hradní zdi 
je otvor, který končí těsně nad řekou. Nikam 
jinam jeptiška zmizet nemohla.  

 

 

 

Trek 1, 20 km, +300 m, -280 m, (Dobronice-tábořiště U Ježka) 

K1 kaplička 

Hledači podzemních chodeb objevili chodbu, která vede z hradu do jednoho místního obydlí 
a dále až ke kostelíku z roku 1350. Kostel je zvláštní stavba. Má okna jen ze dvou stran a okna 
připomínají spíše střílny pro jednoho lučištníka. Chodba vede zdí, která je natočená směrem 
k řece. Kostel mohl tedy sloužit jako pozorovatelna a střílna kamuflovaná církevní stavbou a 
byl zde zřejmě přístup do podzemní chodby.  

Svatojakubská cesta – na prvním treku půjdete podél řeky Lužnice po Svatojakubské cestě. 
Ta navazuje na Východočeskou část a pokračuje na jih přes Šumavu do Rakouska a přes 
Pasov do Santiaga. Jihočeská část měří 213 km.  

Stádlecký most – je poslední dochovaný empírový most v ČR. Původně od roku 1848 – 1960 
překlenoval Vltavu v Podolsku. Pak byl rozebrán a umístěn na současné místo na Lužnici. 
V roce 2020 proběhla rekonstrukce, na kterou bylo použito 700 vzrostlých dubů přivezených 
z Chorvatska.  
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K2 zřícenina hradu Příběnice 

Hrad vznikl ve 13. století a svou velikostí a stavbou konkuroval menším královským hradům. 
Jako téměř každý hrad v kraji ho dobyli husité. V roce 1420 se pod hradem usídlila 
sekta adamitů (radikálních husitů, vyznávajících nahotu a sexuální orgie), které odtud 

husitský vůdce Jan Žižka, který je považoval za 
nebezpečné kacíře. Padesát lidí nechal upálit. 
Později jich bylo upáleno ještě 25, ale už za jeho 
nepřítomnosti. V období 1422–1427 docházelo 
k častým střetnutím katolíků s husity, čímž 
trpělo zejména okolí hradu.  

 

 

 

K4 ferrata 1- Tábor 

Úplně první ferrata v ČR z roku 2011. Ocelová lana pocházejí ze staré lanovky na Sněžku.  

Tábor – V době vlády Václava IV. se výrazně zhoršila společenská i hospodářská situace 
v českých zemích a část vzdělané společnosti volala po morální reformě společnosti a církve. 
Po upálení proreformního kazatele mistra Jana Husa v roce 1415 vypukly v Čechách a na 
Moravě nepokoje a myšlenky husitů se rychle šířily. Za počátek husitských válek je 
považována první pražská defenestrace.  

 V době husitských válek mezi hnutím usilujícím o reformu církve a katolíky, husité založili 
v roce 1420 město Tábor (název podle biblické hory Thabor u Nazaretu). Zpočátku zde 
fungoval křesťanský komunismus. Nově příchozí obyvatelé odevzdávali svůj majetek do kádí 
na náměstí a hejtmani je rozdělovali obyvatelům podle jejich potřeb. Teoreticky si byli 
všichni rovni, žili prostým životem bez přepychu, na pořádek dohlíželi čtyři zvolení hejtmani. 
Praxe však vydržela půl roku.  

Zkušení husitští velitelé cvičili obyvatelstvo v boji a zacházení se zbraněmi a prováděli 
úspěšné výpady do okolí. Vypalovali kláštery a kostely. Uloupený majetek se stal hlavním 
zdrojem jejich příjmů. S nepřáteli a civilním obyvatelstvem zacházeli husité nelítostně. Po 
husity prohrané bitvě u Lipan, Zikmund Lucemburský v roce 1437udělil Táboru městská 
práva a Tábor se stal královským městem.  

Tábor se pyšní unikátním komplexem podzemních chodeb a sklepů vybudovaných pod domy 
v historické části města. Často byly chodby vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 
16 metrů pod dnešní úrovní terénu. Ve sklepích se uchovávaly potraviny, pivo a vino, složily 
jako útočiště před nepřáteli a před častými požáry. Chudé vdovy obývaly sklepní byty 
společně se všemi domácími zvířaty. Celková délka chodeb je až 14 kilometrů.  



 4 
 

 

 

V roce 1903 byla zprovozněna první elektrická železnice v celém Rakousku-
Uhersku, železniční trať Tábor–Bechyně, kterou projektoval František Křižík. Její součástí jsou 
dva mosty, z nichž kovový železniční most přes Lužnici pochází z roku 1902. 

Voda, 32 km, -30 m (tábořiště U Ježka-kemp Červený mlýn) 

Lužnice – řeka Lužnice pramení v Novohradských Horách na území Rakouska. Je 208 km 
dlouhá a v Týnu nad Vltavou se vlévá do řeky Vltavy. Za zeleno hnědou barvu může bahnité 
podloží lužních lesů, kterými protéká. Voda je ale relativně čistá, koupat se v ní můžeme bez 
obav. Důkazem je, mimo jiné, rozšíření živočicha Bochnatky americké, která žije jen v čisté 
vodě teplé nad 20 °C. Jméno Lužnice pochází se staročeštiny a znamená „protékající mezi 
lužními lesy“.  
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Trek 2, 20 km, +320, -310 (kemp Červený mlýn-Dobronice) + ferrata 2 

K7 rozcestník Židova strouha 

Židova strouha – potok protékající divokým romantickým údolím. Pod Bechyní vytváří kaňon 
s rozeklanými skalami a jeskyněmi a tři 
kilometry jižně od tohoto města se vlévá 
do Lužnice. Dolní tok potoka je 
vyhledávaným místem vodáků, rybářů a 
trampů. Název dostal podle židovského 
obyvatelstva z města Týna a Bechyně, 
které se zde ukrývalo před hrozícím 
pogromem za údajné zavlečení moru do 
kraje.  

 

K9a začátek ferraty 2 - Bechyně (one way, zpátky vodou) 

Bechyňská ferrata je nejtěžší zajištěná cesta v ČR. Důvodem je, že je téměř celá v převislém 
traverzu a je zde jen málo míst k odpočinku. Dalším důvodem je, že musíte jít zpátky stejnou 
cestou nebo vodou. A dalším důvodem je lanový mostek, vůbec první v ČR.  

 

K10 vyhlídka Pasovského 

Jedna z několika bechyňských vyhlídek je pojmenovaná podle architekta a člena Klubu 
českých turistů, Vratislava Pasovského. Jeho nejznámější dílo je návrh Petřínské rozhledny 

v Praze – malé napodobeniny Eiffelovy věže. 
Z vyhlídky je vidět poutní klášter a zahrady 
v Bechyni. Z další vyhlídky pak most Duha z roku 
1928, který je součástí elektrické dráhy Tábor-
Bechyně a slouží i pro silniční dopravu.  
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Bike 1, 120 km, + 1650 m, po rozhlednách (Dobronice-Dobronice)  

+ ferrata 3, 4 

K13 rozhledna na Kupě, vrchol (zdvojená s K47) 

Dřevěná, 10 m vysoká rozhledna na návrší Kupa 
ve výšce 503 m.n.m.  

 

Mezi kontrolami 13 a 14 budete projíždět 
Bernarticemi, kde žila doktorka Vlasta Kálalová 
(1896–1971), zajímavá osobnost zdejšího kraje. 
V 17 letech ovládala sedm jazyků a později se 
sama naučila persky a arabsky.  Zvolila si 
lékařskou fakultu, kde si 

vybrala chirurgickou specializaci. Velmi ji zaujalo studium tropických nemocí a rozhodla se 
odstěhovat do Bagdádu a otevřít tam československou nemocnici. Prezident T. G. Masaryk 
půjčil mladé doktorce peníze (které všechny splatila) na realizaci jejího snu a v roce 1924 si 
tak mohla otevřít soukromou praxi v Bagdádu. Ordinovala především pro ženské pacientky, 
které se nemohly odhalit před cizím mužem a 
nedostávalo se jim tak kvalitní lékařské péče. Za 
rok opravdu založila československou nemocnici a 
léčila i některé členy irácké královské rodiny. 
Přispívala k výzkumu tropických nemocí, jejichž 
vzorky posílala do Prahy. Národnímu muzeu 
v Praze poslala sbírku půl milionu exemplářů 
různých brouků – dnes je sbírka v Náprstkově 
muzeu. Do Čech se vrátila v roce 1932 provdaná za 
Itala Giorge di Lottiho a se dvěma malými dětmi. 
Za války měla v Bernarticích svou lékařskou praxi. 
8. května 1945, v poslední den války, ustupující 
němečtí vojáci postříleli celou její rodinu. Ona 
přežila jen proto, že ji považovali za mrtvou. Po 
válce se věnovala pomoci válkou postižených 
mladých lidí a v osobním dopise prezidentu 
Gottwaldovi se zastala oběti politických procesů a justiční vraždy v komunistickém 
Československu – Milady Horákové. V roce 1992 dostala in memoriam řád T.G. Masaryka a je 
po ni pojmenovaná jedna planetka.  
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K15 rozhledna Jarník, vrchol 

Rozhledna na vrchu Jarník (606 m n.m.) slouží 

zároveň jako vysílač. Výška železné rozhledny je 59,4 

metrů, vyhlídková plošina je ve výšce 34,6 metrů. 

Celkově na vyhlídkovou plošinu vede 182 schodů. 

 

 

 

K16 skála Loupežnický stůl 

Loupežnický kámen je velký čtvercový balvan s pěti prohlubněmi na povrchu. Ty údajně 
sloužily pohanům k zachytávání krve obětí nebo jako misky, ze kterých jedli loupežníci. 
Někteří šamani tvrdí, že misky sloužily k zachytávání vody, ze které se potom věštila 
budoucnost.  

 

K17 rozhledna Vysoký Kamík, dole 

Z původní kamenné geodetické věže se v letech 
2011 vybudovala klasická kovová rozhledna, také 
pro účely přenosu signálu mobilních operátorů. 
Rozhledna se nachází na vrcholu Vysokého 
Kamýku ve výšce 627 m.n.m. 
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K 18 rozcestí 

Jaderná elektrárna Temelín – je jedna ze dvou jaderných elektráren v Česku. Má největší 
instalovaný výkon. Stavěla se od roku 1987 a dokončena byla v roce 2002 a je proto jedna 
z nejmladších elektráren v Evropě. Má dva bloky, v plánu ale byly původně čtyři.  Je to 
největší výrobce elektřiny v ČR, kryje pětinu domácí spotřeby. Roční produkcí Temelín ušetří 
přibližně 12 miliónů tun CO2, které by vznikly při výrobě v uhelných elektrárnách. Vodu pro 
chlazení si bere elektrárna z Vltavy a vodní nádrže Hněvkovice. Oblast pro stavbu elektrárny 
se vybrala na základě stabilních geologických podmínek, nízké hustotě obyvatelstva a 
zalesněnému okolí.  

Stavba a spuštění elektrárny provázely dlouhodobé protesty Rakouska. V roce 2002 se 
uskutečnila petice, kde téměř 1 milion rakouských voličů požadoval nepřijetí ČR do EU 
v případě spuštění elektrárny.  

Odpadní teplo vytápí Týn nad Vltavou a v budoucnu bude vytápět České Budějovice. V 
blízkosti elektrárny ornitologové zjistili více 
než čtyřicet druhů ptáků. Temelín produkuje 
vlastní med. Ročně energetici stočí cca 150 
kilo medu. Netradičními obyvateli 
temelínského areálu jsou od výstavby zajíci. S 
oplocením areálu zde získaly 123hektarový 
domov. Zajíci jsou zde v bezpečí, chybí jim 
totiž přirození nepřátelé. Aby nedošlo k jejich 
přemnožení, provedou jednou za několik let 

myslivci z obce Temelín odchyt do sítí. 

K19 konec ferraty 3 – Hluboká 

K20 konec ferraty 4 – Hluboká 

Ferrata Hluboká je jedna z nejnovějších a nejdelších ferrat v ČR. Vede často jen jeden metr 
nad vodou Vltavy.  

K21 rozhledna Semenec, vrchol 

Čtvrtá nejmenší rozhledna v České republice. Původně byl na tomto místě umístěn dřevěný 
pavilon, ve 30. letech 20. století zde byla vybudována 5 m vysoká betonová rozhledna, z 
které se nabízí dechberoucí výhled na řeku Vltavu a na celé město Týn nad Vltavou. Na vrchu 

Semenec má svůj začátek i Stezka na Onen Svět. 
Se svými cca 66 km se jedná s největší 
pravděpodobností o nejdelší naučnou stezku 
v ČR. Tajemnost názvu stezky podtrhuje i to, že 
začíná na místě, kde bývalo městské popraviště, 
podle kterého se místo nazývalo Na 
Spravedlnosti. Končí symbolicky v osadě Onen 
Svět. Podél stezky se nachází různá tajuplná 
místa opředená mystikou. 
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K22 rozhledna Radětice, vrchol 

Na místě rozhledny stával dříve myslivecký posed. Rozhledna vznikla v roce 2004. Postavena 
je z převážně smrkového dřeva a na pevném základu. Výška rozhledny je 12 m, schodů je 45. 

 

K28 lezení 

Kukyho věž – Štáb oscarového Jana Svěráka zavítal na jih Čech v roce 2010 při natáčení 
rodinného příběhu Kuky se vrací. Konkrétně ke složitému kořenovému systému jednoho ze 
smrků u nedaleké hráze starého lesního rybníčku. Do kořenů smrku umístili filmaři hospodu. 
Proto i většina cest nese názvy postaviček z tohoto filmu. 

 

Trek 3, 40 km, +400m (Černická obora, Dobronice-Dobronice) 

K30-37 křižovatka cest 

Černická obora – první zmínky o oblasti obory pocházejí z roku 1585, kdy se zde 
chovali bažanti. Vznik původní obory sahá do konce 16. století, kdy v roce 1586 byla 

založena Petrem Vokem z Rožmberka jako místo, 
kde se měla chovat černá zvěř, jeleni a daňci a to 
na ploše 11 × 4,4 kilometru. Již v roce 1880 na 
území obory vznikla přírodní rezervace, která se 
stala jednou z nejstarších rezervací na území 
Česka. Původně se na území budoucí obory 
nacházela vesnice Černošice, od které má i svůj 
název. Jako její doklad zde stojí 
pouze barokní lovecký zámeček, který byl vystaven 
v 60. letech 18. století na základech 
původně renesančního zámečku. Vyjma Černošic 
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vzniku obory musely ustoupit i obce Benešov a Obrovka. Obyvatelstvo z těchto vesnic bylo 
přestěhováno do nově založené osady Nová Ves. 

 

MTBO, 15 km (Dobronice-Dobronice) 

Kukle - Území přírodního parku Kukle tvoří členitá pahorkatina v povodí Lužnice okolo 
Třebelického potoka, který vytváří jeho východo - západní osu. Park je domovem pro mnoho 
chráněných druhů živočichů jako výr, krkavec nebo čáp černý. 

OB 2, 10 km (Dobronice-Dobronice) 

Bike 2, 125 km, +1850 m (Dobronice-Dobronice) 

K39 křížek – Malšice 

Sepekovská dvojčata – dalšími zajímavými osobnostmi tohoto kraje jsou siamská dvojčata 
Růžena a Josefa. Slavná siamská dvojčata se narodila 20. ledna roku 1878 ve Skrýchově u 

Opařan. Byla srostlá v oblasti pánve. Chodily skoro 
stejně rychle jako normální lidé. Jedna šla rovně, druhá 
za ní bokem hopsala. Měly nadání na jazyky, na 
komunikativní úrovni mluvily německy, francouzsky a 
anglicky. Hrály také na housle. Do školy ale nechodily, 
měly domácího učitele. Jejich postižení je proslavilo 
nejen v Evropě, ale i v Americe. Hlavní senzací byla 
jejich fyzická abnormálnost doprovázená hudebními 
čísly, hrou na housle a zpěvem. V Sepekově u 
vlakového nádraží si nechaly sestry Blažkovy postavit 
zájezdní hostinec. Růžena porodila v roce 1911 
zdravého syna Františka. Kdo byl jeho otcem, sestry 
nikdy neprozradily. Při posledním turné po Chicagu 
podlehla 30. března roku 1922 Růžena zápalu plic. Její 
sestra Josefa zemřela o hodinu později. Tělo sester bylo 
zpopelněno a jejich ozdobná urna dnes spočívá v 
rodinné hrobce na hřbitově v Sepekově.  

 

40 křižovatka cest – U Obrázku 

V lese jihozápadně od Dražiček se nachází patrně největší zachovalé mohylové pohřebiště v 
Čechách. Na místě je téměř 100 mohyl z období halštatského až slovanského. 

K41 kostel sv. Maří Magdalény 

Původní kostelík z roku 1347, současná novorománská podoba kostela je z 19. století. Ke 
kostelu vede křížová cesta ze 13 kamenných křížů.  
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Tvrz Jistebnice pochází ze 13. století. V současnosti je opuštěná a chátrá. 

 

K42 zřícenina hradu Borotín 

Zřícenina hradu Borotín stojí na mírném návrší východně od obce Borotína. Na jižní straně je 
dosud rybník, který tvořil jeho přirozenou obranu. Na ostatních stranách byl příkop vylámaný 

ve skále, dnes již zčásti zavalený. Z bývalého 
gotického hradu ze 14. století stojí dosud zbytek 
válcové věže a přilehlého gotického paláce, 
který měl klenuté přízemí. Z vnitřního opevnění 
zůstal jen zbytek vysunuté hranolové věže. V l. 
1980–1982 bylo zdivo zříceniny zakonzervováno. 

 

 

K43 altán 

Nedaleko vyhlídky Altán je chovná stanice Zoo Praha pro kriticky ohrožené koně 
Převalského. Cílem je návrat posledních divokých koní zpět do středoasijských stepí.  Zde 

v chovné stanici se aklimatizují 
a připravují na cestu do 
Mongolska. Zpět do své 
domoviny bylo přepraveno od 
roku 2011 celkem 34 koní. 
Kromě koní Převalského jsou 
zde také kiangové, losi, alpaka, 
kozy a mufloni.  
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K44 skála – Čertovo břemeno 

Čertovo břemeno je menší skalní útvar blízko vrcholu hory Javorová skála 723 m n. m. Dle 
pověsti čert, který letěl s těžkým břemenem, již v tomto místě nemohl, a tak si chtěl 
odpočinout. Uviděl skalní výchoz a zastavil se na něm. Jak tam stál, tak pod tíhou 
břemene obtiskl své kopyto do skály. A opravdu, nyní je na vrcholku skalního výchozu důlek 
jako pozůstatek po čertově zastávce. 

 

 

K45 vrchol – Radešín 

Na vrchol Radešín vede z Počepic křížová cesta z let 1861–1887. V roce 2001 byla cesta 
opravena a znovu vysvěcena. Děti ze sedlčanské základní školy vyzdobily jednotlivé kříže 
obrázky ze života Krista malovanými na sklo.  

 

K46 rozhledna Langova (Onen svět) – dole 

Langova rozhledna – celodřevěná, 15 metrů vysoká rozhledna z roku 2001, stojí v 
nadmořské výšce 620 metrů. Při velmi dobré viditelnosti lze dohlédnout až na Alpy. V osadě 
Onen svět žilo v roce 2011 devět obyvatel. Uprostřed vsi je dřevěná chata Onen svět z roku 
1940, podle níž se dnes osada jmenuje. Bývalo zde několik stavení a kdysi zámeček, který 
však úplně zanikl. V 17. století pobývalo ve zdejším kraji mnoho evangelíků, kteří se mohli po 
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vydání tolerančního patentu veřejně hlásit ke své víře. Podle tohoto zdroje je název Onen 
Svět odvozený od stejnojmenné samoty, kde se tajně kdysi ukrývali vyznavači 
protestantského hnutí. 

 

OB 3, 2 km (Dobronice-Dobronice) 

 

CÍL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 


