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KRAJINOU BOROVANSKA

Trasa 1: Cesta pro pohodáře

Popis trasy:

Trasa není fyzicky náročná a prochází rovinatou krajinou přes malebné 
vesničky v okolí Borovan. V Kojákovicích je možné navštívit Venkovské 
muzeum, které se věnuje historii každodenního života. V Jílovicích je 
možné ochutnat pivo uvařené v místním minipivovaru a po domluvě 
navštívit Pěstitelskou pálenici. 

Délka: cca 25 km

Trasa: BOROVANY – RŮŽOV – VRCOV – PETROVICE – MLADOŠOVICE 
– KOJÁKOVICE – KRAMOLÍN – JÍLOVICE – HLUBOKÁ U BOROVAN – 
BOROVANY

Zajímavosti na trase:

• Kostel v Mladošovicích

• Venkovské muzeum Kojákovice: vývoj obce, život jednotlivých 
selských rodů a emigrace do Ameriky v 19. století.

• Pěstitelská pálenice Foneka s r.o.: pro předem ohlášené skupiny je 
v sezóně pálení možná ukázka celého procesu pálení i s odborným 
výkladem.

Občerstvení na trase:

Hospoda U Chřestýše – Mladošovice 96

Pivovar Jílovice – pivo z minipivovaru, Jílovice 147,  
tel.: +420 602 233 265, www.pivovarjilovice.cz

Trasa 2: Cesta za koupáním

Popis trasy:

Trasa s nenáročným terénem vede k písečným jezerům v okolí Su-
chdola nad Lužnicí, které můžete využít ke koupání a odpočinku.  
V Jílovicích je možné ochutnat pivo uvařené v místním minipivovaru 
a po domluvě navštívit Pěstitelskou pálenici. V Kojákovicích je možné 

navštívit Venkovské muzeum, které se věnuje historii každodenního 
života. 

Délka: cca 45 km

Trasa: BOROVANY – HLUBOKÁ U BOROVAN – JÍLOVICE – ŠALMANOVICE 
– SUCHODOL NAD LUŽNICÍ – BENÁTKY – CEP – HRACHOVIŠTĚ – KOJÁ-
KOVICE – MLADOŠOVICE – LHOTA – PETROVICE – VRCOV – BOROVANY

Zajímavosti na trase:

• Pěstitelská pálenice Foneka s r.o.: pro předem ohlášené skupiny je 
v sezóně pálení možná ukázka celého procesu pálení i s odborným 
výkladem.

• Soustava písečných jezer v okolí Suchdola nad Lužnicí: jezera jsou 
pozůstatkem po těžbě písku a dnes slouží k rekreaci. V okolí Such-
dola nad Lužnicí můžete ke koupání využít pískovnu Tušť, Cep, Cep I 
a Cep II.

• Venkovské muzeum Kojákovice: vývoj obce, život jednotlivých 
selských rodů a emigrace do Ameriky v 19. století.

Občerstvení na trase:

Pivovar Jílovice – pivo z minipivovaru, Jílovice 147,  
tel.: +420 602 233 265, www.pivovarjilovice.cz

Hostinec U Jezárka – Suchdol nad Lužnicí, Pražská 363,  
tel.: +420 384 781 527

Pizzerie Panský Šenk – Tušť 8, Suchdol nad Lužnicí,  
tel.: +420 774 456 665

Pohostinství Vrcov

Trasa 3: Cesta po hrázích rybníků

Popis trasy:

Ve Slavošovicích je možné navštívit muzeum piva. Dále lze po cestě 
využít možnost koupání ve Spolském rybníku. Následně trasa lemu-
je jižní břeh rybníka Svět, vede kolem Schwarzenberské hrobky až do 
Třeboně. Tam lze pokračovat po některé z naučných stezek Třeboňska. 
V historickém centru města je možné navštívit zámek nebo augustini-
ánský klášter. V druhé části trasy lze v Kojákovicích navštívit Venkov-
ské muzeum, které se věnuje historii každodenního života.  

Délka: cca 44 km

Trasa: BOROVANY – RŮŽOV – ADAMOVSKÝ RYBNÍK – SLAVOŠOVICE 
– LIBÍN – SPOLÍ – TŘEBOŇ – BRANNÁ – HRACHOVIŠTĚ – KOJÁKOVICE – 
MLADOŠOVICE – PETROVICE – VRCOV – BOROVANY

Zajímavosti na trase:
• Malé muzeum piva Slavošovice: v tomto muzeu neuvidíte jen piv-

ní láhve, ale i pivní etikety, tácky, a dokonce ve vybraných dnech lze 
ochutnat některé druhy speciálních piv předních evropských pivovarů.

• Spolský rybník: byl založen r. 1372 a v roce 1574 byl upraven Ja-
kubem Krčínem do dnešní podoby. Krčín na tomto rybníce pracoval 
souběžně s budováním rybníka Svět a z důvodů obtížných okolností 
stavby jej nazýval Nevěrným rybníkem. Dnes je rybník vyhledávaný 
pro rekreační účely.

• Venkovské muzeum Kojákovice: vývoj obce, život jednotlivých sel-
ských rodů a emigrace do Ameriky v 19. století.

Občerstvení na trase:
Občerstvení areál Adamec – Adamovský rybník u Ledenic,  
tel.: +420 777 997 606

Rožmberská bašta – Třeboň 59, tel.: +420 728 777 068

Hospoda Na Kopečku – Libín 20, tel.: +420 387 984 825

Hospoda U Chřestýše – Mladošovice 96

Trasa 4: Cesta s dětskou duší

Popis trasy:

Středně náročná trasa se zastaveními v ZOO Dvorec, Buškově hamru  
a Památníku Jana Žižky v Trocnově. V těsné blízkosti památníku mů-
žete navštívit muzeum husitství a naučnou stezku s infopanely o Janu 
Žižkovi. V Buškově hamru je stálá expozice hamernictví. Celá trasa 
vede malebnou jihočeskou krajinou.  

Délka: cca 27 km

Trasa: BOROVANY – DVOREC – TRHOVÉ SVINY – BUŠKŮV HAMR – BŘEZÍ – 
NEŽETICE – RANKOV – OSTROLOVSKÝ ÚJEZD – RODIŠTĚ JANA ŽIŽKY  
Z TROCNOVA – BOROVANSKÝ MLÝN – BOROVANY

Zajímavosti na trase:

• Zoo Dvorec: v současné době chová přes 300 kusů zvířat v cca 
120 druzích. Pro nadšence a obdivovatele plazů je nově otevřené 
terárium s největší kolekcí kober v EU.

• Buškův hamr: funkční technická památka. Celé zařízení je poháně-
no třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar, brus a dmycha-

dla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný 
náhon s přepadovou vodní kaskádou. Veškeré toto zařízení je za 
příznivého stavu vody v Klenském potoce možno vidět v provozu.

• Ostrolovský Újezd: renesanční tvrz se špýcharem.

• Památník Jana Žižky z Trocnova: rodiště husitského vojevůdce. Pro-
hlídka trocnovského areálu zabere zhruba 2-3 hodiny, přičemž se 
doporučuje začít v muzeu s novou expozicí věnovanou husitskému 
vojevůdci Janu Žižkovi. Muzeum bylo zřízeno v prostorách původní-
ho poplužního dvora borovanského kláštera.

• Půda plná pohádek na Borovanském mlýně: stálá výstava pohádek.

Občerstvení na trase:

Hospůdka U krokodýla v areálu ZOO Dvorec– Dvorec 17,  
373 12 Borovany, tel: +420 732 212 159

Restaurace v Trhových Svinech

Borovanský mlýn – Trocnovská 112, Borovany, tel: +420 604 943 068 
 

Trasa 5: Cestou dobrých vod

Popis trasy:

Středně náročná trasa je především jízdou překrásnou krajinou v pod-
hůří Novohradských hor. Vede částečně kolem meandrů řeky Strop-
nice a také kolem několika rybníků. Za obcí Petříkov trasa míjí areál 
firmy Dobrá Voda, ve kterém se stáčí do lahví voda z Novohradských 
hor. Ve městě Nové Hrady je možné vychutnat si doušek historie pro-
cházkou centrem města, navštívením hradu či kláštera a k vidění je 
na místním hřbitově také hrobka rodu Buquoyů, který ve městě sídlil 
až do roku 1945. Ve druhé části okruhu, po odbočení z hlavní silnice  
v Jiříkově údolí, můžete zamknout svá kola a vydat se po 4 km dlouhé 
naučné stezce na procházku skrze NPR Červené Blato. Jedná se o pří-
stupné rašeliniště s jezírky a velice zajímavou flórou i faunou. Na ces-
tě zpět do Borovan můžete zastavit na osvěžení v rodinném pivovaru  
v obci Jílovice. 

Délka: cca 48 km

Trasa: BOROVANY – JÍLOVICE – TĚŠÍNOV – PETŘÍKOV – BYŇOV – NOVÉ 
HRADY – JIŘÍKOVO ÚDOLÍ – ŠALMANOVICE – JÍLOVICE – HLUBOKÁ  
U BOROVAN – BOROVANY

Zajímavosti na trase:

• Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady: barokní klášter je spojen  
s Kostelem sv. Petra a Pavla.

• Terčino údolí: anglický lesopark u Nových Hradů v údolí říčky 
Stropnice s pět kilometrů dlouhou naučnou stezkou, empírovými 
Lázničkami a 17 metrů vysokým umělým vodopádem.

• NPR Červené Blato: třeboňská blata, rašelinné jezírko či rojovník 
bahenní.

• Meandry říčky Stropnice

Občerstvení na trase:

Restaurace Červené Blato – Červené Blato, tel.: +420 732 310 936

Pivovar Jílovice – pivo z minipivovaru, Jílovice 147,  
tel.: +420 602 233 265, www.pivovarjilovice.cz
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ELEKTROKOLA PRO SENIORY (a nejen pro ně) 
krajinou Borovanska
Poznejte krásy Borovanska za řídítky elektrokola! Žádný kopec není 
překážkou, je jen na vás, jak dlouhou cestu si zvolíte, nebo zda využi-
jete některou z námi nabízených tras. S možností dojezdu až 100 km  
(v závislosti na stylu jízdy, váze jezdce a terénu) se nemusíte bát  
o vybití baterií, stačí šlápnout do pedálů a motor se postará o ostatní. 

Kde si elektrokolo vypůjčím?

Infocentrum města Borovany 
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany

Více informací a rezervace: 
tel.: +420 387 001 356 
e-mail: info@borovany-cb.cz 
www.borovansko.cz

Výpůjční doba:     
září – červen: po, út: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 h 
 st: 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 h 
 čt-pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 h

květen/červen/září - navíc: 
 so, ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 h

červenec / srpen: po-ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.30 h

Celodenní půjčovné (platné od 1. dubna 2019): 
senior (55+) a ZTP: 200 Kč/den 
ostatní: 300 Kč/den 
vrácení po výpůjční době: +100 Kč/hodina

Proč jsou ceny tak nízké? 

Naším záměrem je, s ohledem na finanční dostupnost, nabídnout pře-
devším aktivním seniorům cykloturistiku nenáročnou na fyzické síly. Byli 
bychom rádi, aby byla elektrokola neustále v terénu, proto nám s tím 
pomozte a nenechávejte je zahálet.

Základní podmínky:

• zapůjčení probíhá na základě předložení osobního dokladu  
a sepsání jednoduché smlouvy o nájmu

• elektrokola se půjčují pouze na celé dny
• součástí zapůjčeného elektrokola je plně nabitá baterie,  

integrovaný GPS lokátor a zámek kola
• celá vaše trasa bude zaznamenána pomocí GPS – trasu vám na 

vyžádání můžeme zaslat e-mailem jako vzpomínku na projížďku
• další podmínky dle výpůjčního řádu 

Na závěr
Projekt „Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji“ je realizován Jiho-
českou centrálou cestovního ruchu za finanční pomoci Skupiny ČEZ. Jed-
ná se o druhou část projektu „Síť elektrokol na území Jihočeského kraje“.
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