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Trasa 1: Podél Malše na Římovskou přehradu

Popis trasy:

Tato trasa vede po zpevněných cestách příjemnou jihočeskou venkov-
skou krajinou. Před Svatým Janem očekávejte větší stoupání. Výlet si 
zpestřete návštěvou věhlasné křížové cesty, která vede okolím Římo-
va. Zastavte se na hradní zřícenině Velešín nad Římovskou přehradou  
a na hradě Pořešín u stejnojmenné vesničky nedaleko Kaplice. 

Délka: 39 km

Trasa: KAPLICE – BLANSKO – MALČE – SVATÝ JAN NAD MALŠÍ – ŘÍMOV 
– VELEŠÍN – VÝHEŇ – POŘEŠÍN – KAPLICE

Zajímavosti na trase:

• Barokní křížová cesta s 25 zastaveními v Římově a jeho okolí

• Zřícenina středověkého hradu Velešín nad Římovskou přehradou

• Hrad Pořešín a jeho Hradní muzeum.

Občerstvení na trase:

Kavárna Jakub ve Velešíně, Country Saloon Clondike u Kaplice,  
Hospůdka U Karlose na Nádraží Kaplice

Trasa 2: Za Alpskou vyhlídkou

Popis trasy:

Tento horský výlet patří k tomu nejnáročnějšímu. Stoupá se zde až na 
vrchol Poluška, do nadmořské výšky 919 m. S elektrokolem ovšem 
není ani takové převýšení nepřekonatelné. Za dobré viditelnosti mů-
žete z tzv. Alpské vyhlídky poblíž osady Zahrádka spatřit i rakouské 
Alpy. Zastavte se také na rodinné ekologické farmě Alpská chalupa, 
kde se věnují chovu několika plemen koní a její návštěva je atraktivní 
i pro rodiny s dětmi. Návrat přes Chuchlíky vám také nabídne několik 
působivých vyhlídkových míst, tentokrát ve směru ke Kaplici. 

Délka: 25 km

Trasa: KAPLICE – OMLENIČKA – VRACOV - ZAHRÁDKA - POLUŠKA – 
VĚŽOVATÉ PLÁNĚ – STŘÍTEŽ – CHUCHELCE – HUBENOV – KAPLICE

Zajímavosti na trase:

• Vyhlídka na Alpy za Vracovem (za dobré viditelnosti)

• Hornatý terén

• Poluška – nejvyšší bod trasy 919 m n.m

• Možnost zajížďky na Chuchlíky s mnoha vyhlídkovými místy.

Občerstvení na trase:

Country Saloon Clondike u Kaplice

Trasa 3: Přes zaniklé osady 

Popis trasy:

Kaplicko je bohaté na staré zaniklé osady. Pozůstatky těchto osad 
můžete spatřit i na této trase, která vás přes Bujanov (kde se nachá-
zí malé muzeum koněspřežky v objektu bývalého strážního domku)  
a přes poutní místo Svatý Kámen s léčivým pramenem zavede do Cet-
vin a Janovy Vsi. Z městečka Cetviny se zachoval jen kostel, kašna na 
bývalém náměstíčku a hřbitov. Po cestě z Cetvin do Malont uvidíte 
torza statků a domků dalších osad.  

Délka: cca 40 km

Trasa: KAPLICE – OMLENIČKA – BUJANOV – SUCHDOL - DOLNÍ DVO-
ŘIŠTĚ - SVATÝ KÁMEN – CETVINY – JANOVA VES – MALONTY – DOBE-
CHOV – KAPLICE

Zajímavosti na trase:
• Kamenná mísa s nikdy nevysychající vodou za Janovou Vsí

• Genius loci zaniklého městečka Cetviny a dalších vesniček  
u jižních hranic Čech.

Občerstvení na trase:
Rodinná farma Janova Ves, Penzion Jelení vyhlídka u Janovy Vsi,  
Hostinec u Koněspřežky v Bujanově, Country Saloon Clondike  
u Kaplice  

Trasa 4: Na zříceninu Sokolčí a na rozhlednu 

Popis trasy:

Trasa na východ od Kaplice nabídne několik terénních a lesních pasáží. 
Po cyklostezce 1187 se dostanete k přehradě na řece Černé, kde Vám 
doporučujeme udělat si zastávku u řeky, nad níž se tyčí obrovských 
skalní monument, na kterém je ukryta zřícenina loveckého hrádku So-
kolčí. Ve Velkých Skalinách se trasa napojuje na č. 1190. Je možné po-
kračovat po této stezce až po napojení na č. 1189 směrem do Kaplice 
nebo za Dluhoštěmi odbočit po hlavní silnici do Hradiště a odtud si 
vyšlápnout na novou rozhlednu na Hradišťském vrchu.  

Délka: 19 km

Trasa: KAPLICE – BLANSKO – CYKLOSTEZKA 1187 – HRAD SOKOLČÍ, 
DĚKANSKÉ SKALINY – DLUHOŠTĚ – DESKY – DOBECHOV – MOSTKY – 
KAPLICE

Zajímavosti na trase:

• Zřícenina loveckého hrádku Sokolčí

• Skalní masiv pod hradem s horolezeckou stěnou a přehrada  
na řece Černé

• Alternativou je sjezd za Dluhoštěmi směr Ličov a Hradiště  
a odtud výstup na rozhlednu na Hradišťském vrchu. V roce 2019 vydala Jihočeská centrála cestovního ruchu
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ELEKTROKOLA PRO SENIORY (a nejen pro ně) 
krajinou Kaplicka
Poznejte krásy Kaplicka za řídítky elektrokola. Žádný kopec není pře-
kážkou, je jen na vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo zda využijete 
některou z nabízených tras po Kaplicku. 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?

Kulturní a informační centrum Kaplice 
Linecká 305, 382 41 Kaplice

Více informací a rezervace: 
tel.: +420 380 311 388, +420 773 823 006 
e-mail: info@kickaplice.cz 
www.ikaplice.cz

Výpůjční doba:     
duben, květen, červen září: po-pá: 8.00 – 16.30 h  
červenec, srpen: po-ne: 8.00 – 16.30 h

Celodenní půjčovné (platné od 1. dubna 2019): 
senior (55+) a ZTP: 200 Kč/den 
ostatní: 300 Kč/den 
vratná záloha: 1500 Kč/elektrokolo 
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 Elektrokola seniorům je realizován Jihočeskou centrálou cestov-
ního ruchu za finanční pomoci Skupiny ČEZ. Jedná se o pilotní část projek-
tu „Síť elektrokol na území Jihočeského kraje.“

Trasa 1

Trasa 3

Trasa 4

Trasa 2


