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Popis trasy:
Oranžové cedulky a orientační náčrtek vás od startu v zámecké zahradě zavedou na zelenou značku, kterou
budete sledovat až k samotě za Pavlovem, kde odbočíte po modré přes Janov k Ústějovské kapličce.
Památná lípa srdčitá u kapličky obsadila v roce 2005 třetí místo v soutěži Strom roku, za což získali
navrhovatelé (KČT Tábor) poukaz na koupi dřevin, zakoupili dvě vzrostlé lípy a 21.11.2005 vysadili jednu  u
kapličky a druhou kousek nad ní u cesty na Radvánov, po které půjdete. Stáří památné lípy je odhadováno
na 400 - 500 let, strom byl povalen vichřicí v r. 1942. Užijte si krásného místa a pokračujte po hřebínku po
modré. Vpravo je vrch Větrák (zřícenina větrného mlýna), v obci Radvánov můžete kousek odbočit z
trasy a podívat se na pozdně barokní zámek, ve kterém se narodil Jan Jeník z Bratřic. Z Radvánova
pokračujte zhruba po vrstevnici polní cestou a loukou k lyžařskému vleku, potom lesní cestou prudce
klesněte do údolí a dále jděte mírně do kopce po lesní cestě, stále po modré. Na křižovatce cest (v
plánku vyznačeno) opustíte modrou značku a necháte se vést oranžovými cedulkami a fáborky. Dáte se
vlevo po vrstevnici, ven z lesa, na dalším rozcestí se budete držet vlevo a budete pokračovat po nezřetelné
polní cestě přes louku ke kraji lesa. Neodbočíte po zřetelnější cestě, ale budete stále sledovat okraj pole až
do vesničky Nové Dvory. Před tím se ale pokochojte výhledem na protější hřeben s vrcholem Mezivrata
(713 m). I vy jste vystoupali poměrně vysoko - kopec Bušová vlevo nad silničkou, po které jdete je vysoký
669 m. Po silničce dojdete do Františkova, kde je kontrolní místo.  Z Františkova půjdete asi 300 m po
silnici na Mladou Vožici a potom odbočíte vpravo cestou k samotě Kalovice, od které se dáte vlevo po
nezřetelné cestě loukou k lesu. Po lesní cestě pokračujete až na cestu do Elbančic, po které se dáte vpravo,
dokud nenarazíte na zelenou značku, která vás zavede na krásný výhled nad Staniměřicemi a budete ji
sledovat až do Mladé Vožice, kde se u samoty před Pavlovem uzavře kruh vašeho putování  a snadno
dorazíte k cíli v zámecké zahradě stejnou cestou jako jste vyráželi.

zde opustíte modrou

Svatováclavský výšlap - pěší trasa 16 km

kontrolazde se napojíte
na zelenou

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.

Kontrola:


