
Popis trasy:
Oranžové fáborky, šipky "SV 10" a orientační náčrtek vás vyvede z města na cestu ke křížku u Dubiny,
přejdete silnici a budete pokračovat cestou až k řadě domků. Zde odbočíte po cestě vlevo, přejdete mostek
přes Blanici a po pár meterech odbočíte vpravo - loukou po méně zřetelné cestě k lesu. Po cestě, která se
změní v cestičku, pokračujete až na kraj lesa, kde se dáte vlevo, loukou po kraji lesa, směrem k silnici. Po
silnici pak půjdete přes Ústějov na začátek Radvánova (asi 1,2 km). Zde odbočíte vlevo podél cihelné
ohradní zdi zámeckého parku (pozdně barokní zámek je rodištěm Jana Jeníka z Bratřic).

Rytíř Jan Jeník z Bratřic (6. ledna 1756 Radvanov, Mladá Vožice - 26. srpna 1845 Praha) byl rakouský důstojník, nadšený
josefinista a český vlastenec, sběratel nejrůznějších zajímavostí k české minulosti, včetně lidových písní a říkadel. Na rozdíl od
ostatních obrozenců sbíral kromě památek mluvy venkovské i mluvu městskou a jako jeden z prvních v české literatuře
zachycuje lidová říkadla bez cenzury, tj. ponechává jim erotický anebo proticírkevní podtext či přímo obsah. Je zobrazen v
Jiráskově románu F. L. Věk.
Pocházel ze staré rytířské rodiny, studoval v Praze gymnázium a práva, od roku 1783 sloužil v armádě zprvu jako kadet.
Bojoval u Bělehradu, v Německu i ve Francii, několikrát byl raněn, roku 1795 povýšen na setníka (kapitána), od roku 1800 žil
jako soukromník a obecně známá postava v Praze.
Zbytek života věnoval sbírání zajímavostí všeho druhu. Zanechal po sobě více než 27 svazků rukopisných záznamů a německy
psaný vlastní životopis (Tagebuch merkwürdiger Vorfälle meiner Dienstzeit).
Z této nesmírně rozsáhlé pozůstalosti vyšlo několik výborů, zejména Písně krátké lidu českého obecného (1929). Jde o
pravděpodobně jednu z prvních sbírek českých lidových písní, která vznikla začátkem 19. století. Jde zejména o písně
venkovského a městského lidu. Některé skladby jsou vynikající úrovně, jiné poněkud slabší, většina je rozverného rázu.
Pozdně barokní jednopatrový zámek v Radvánově byl radikálně přestavěn roku 1919 M. Blechou. Za této přestavby
dostal zámek současný vzhled s výraznými válcovými rohovými arkýři a štíty. Na průčelí je pamětní deska rytíře Jana Jeníka z
Bratčic z roku 1936. Interiér byl po válce upraven pro potřeby ústavu sociální péče. Dnes je opět v soukromých rukou,
nedávno procházel celkovou rekonstrukcí. Kolem zámku je rozsáhlý park.

Dojdete na náves, kde se napojíte na žlutou turistickou značku, která vás přivede na rozcestí s modrou TZ.
Dáte se po ní vlevo a budete ji sledovat až do Pavlova, části Mladé Vožice. Z polní cesty vedoucí po
hřebínku s krásnými výhledy na obě strany si můžete udělat odbočku vlevo, k lesíku na kopci Větrák, který
ukrývá zříceninu větrného mlýna.

V jedné z mladovožických kronik psaných Josefem Beránkem se o mlýnu na vrchu Větrák uvádí, že byl pravděpodobně
postaven v letech 1790 - 94 za Františka Josefa Vratilava z Mitrovic na Radvánově. Větrný mlýn mlel na mladovožicku obilí, len
a řepku do roku 1848. Činnost mlýna byla údajně zastavena díky mlynáři ze sousední obce Horní Kouty, který měl podplatit
stárka Větráku, aby se přičinil o jeho zatavení. Potom si prý z Větráku zakoupil mlecí kameny, které mu sloužily ještě mnoho
let.

Polní cesta vás dovede k Ústějovské kapličce s památnou lípou srdčitou.

Stáří památné lípy je odhadováno na 400 - 500 let, strom byl povalen vichřicí v r. 1942. V roce 2005 obsadila tato lípa 3. místo
v soutěži Strom roku, za což získali navrhovatelé (KČT Tábor) poukaz na koupi dřevin. Byly zakoupeny dvě vzrostlé lípy a 21.
11. 2005 vysazeny - jedna lipka u kapličky a jedna kousek nad ní u cesty na Radvánov.

U kapličky  je vaše jediné kontrolní místo. Razítko je ukryto v dutém ohnutém kmenu památné lípy.
Pokochejte se krásným výhledem, dejte si razítko do vašeho průkazu a pokračujte v cestě po modré značce
do Janova a Pavlova. Odtud vás pak zelená značka dovede podél Blanice  k mostku přes ní, odkud budete
pokračovat v opačném směru po oranžových šipkách tras 16 a 20 km až do cíle v zámecké zahradě.

Pěkné svatováclavské putování vám přejí turisté a cyklisté z Mladé Vožice.

Svatováclavský výšlap - pěší trasa 10 km

Kontrolní razítko:

Vaše trasa přes rozhlednu Kovářka s
kovářským muzeem v Moravči nevede,
můžete tam ale zajet po Výšlapu autem
(je to jen 5 km za Vožicí směrem na
Noskov) a využít vstupu zdarma pro
všechny účastníky Výšlapu.

odbočte ke zřícenině
větrného mlýna

zde se napojíte na modrou značku,
která vás dovede zpět do Mladé Vožice

odbočte k Paraplíčku
- Vožickému výhledu


