
KRAJINOU NOVOBYSTŘICKA

ELEKTROKOLA PRO SENIORY  
(a nejen pro ně) 

KRAJINOU NOVOBYSTŘICKA

Trasa 1: Textilní stezka

Popis trasy:

Trasa Textilní stezky začíná za Novou Bystřicí směrem k Hradišti, kde se 
poblíž cesty nachází první výkladová tabule. Stezka pak opisuje oblouk 
severovýchodním směrem a opět se vrací do Nové Bystřice. Stezku 
lemuje celkem 7 výkladových tabulí, které jsou umístěny ve vesnicích 
spjatých s textilní výrobou. V některých úsecích je třeba počítat s neu-
praveným povrchem, jehož kvalita může kolísat v závislosti na počasí. 

Délka: cca 25 km

Trasa: NOVÁ BYSTŘICE - CESTA NA HRADIŠTĚ - LHOTA - ČÍMĚŘ - DOB-
RÁ VODA - KUNĚJOV - SENOTÍN - HŮRKY - ALBEŘ - NOVÁ BYSTŘICE

Zajímavosti na trase:

• Veteran muzeum, úzkokolejka v Nové Bystřici

• za obcí Hradiště - Hamerské skály (na rozcestí u Hradiště  
pokračovat po Graselově stezce)

• Farma Alpaka: (chov koní, lam, koz, ovcí atd.) www.farmaalpaka.eu

• přírodní rezervace Skalák u Senotína a rašeliniště Klenová;  
naučná stezka Senotín.

Občerstvení na trase:

Pivnice Česká Kanada, Nová Bystřice, Mírové náměstí 26,  
www.penzionvceskekanade.cz

Wellness penzion LIFE, Číměř 5, www.penzionlife.cz

Restaurace Bobas, Albeř 18, www.hostinecbobas.cz

Samoobslužný výčep v Albeři (Provozuje Pohádková usedlost Albeř), 
Albeř 71, www.pensiony-jizni-cechy.cz

Trasa 2: Stezka vyznání

Popis trasy:

Stezka vyznání v podobě pěti naučných tabulí ukazuje zásadní mo-
menty dějin novobystřického regionu, které úzce souvisely s pro-
měnami nejen křesťanského náboženství. Začíná u kostela sv. Petra  
a Pavla v Nové Bystřici. Poslední výkladová tabule se nachází u kostela 
paulánského kláštera. Ke všem tabulím lze dojet po silnicích s uprave-
ným povrchem. 

Délka: cca 50 km

Trasa: NOVÁ BYSTŘICE - ILLMANNS - REINGERS - HIRSHENSCHLAG – 
ARTOLEČ - MÝTINKY - NÁVARY - VECLOV - STARÉ MĚSTO POD LAND-
ŠTEJNEM - LANDŠTEJN - POMEZÍ - KLÁŠTER I - ALBEŘ - NOVÁ BYSTŘICE

Zajímavosti na trase:

• Veteran muzeum, úzkokolejka v Nové Bystřici

• Rekreační les „V Pekle“ (území bývalého kamenolomu se zajíma-
vými skalními útvary, Graselova jeskyně) - před rakouskou obcí 
Illmanns

• „konopná vesnice“ Reingers s muzeem konopí

• muzeum vysídlení Němců z Novobystřicka

• Veclov: ohrada bizonů amerických

• Staré Město pod Landštejnem: klasicistní zámek Dobrohoř  
(www.zamekdobrohor.cz), pozdně gotický kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, židovský hřbitov

• Landštejn: zřícenina hradu - jedna z nejvýznamnějších románských 
památek ve střední Evropě www.hrad-landstejn.eu

• Pomezí: románský kostelík sv. Jana Křtitele

• Klášter I: raně barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice byl v letech 
1501-1507 zbudován při klášteru paulánských mnichů. Později byl 
vypálen a v letech 1668–1682 podle projektu Giovanniho Dome-
nica Orsiho znovu postaven. Kostel je jedinečný svou prostorovou 
koncepcí. V průčelí kostela je jeden z největších dřevěných oltářů 
ve střední Evropě. V blízkosti kostela je údajně léčivá studánka a ra-
šelinná louka. Prohlídky kostela zajišťuje rodina Havlíčkova, mobil: 
+420 602 703 007 (pro skupiny 5 a více osob).

• Albeř: rekreační rybník Osika, zámek Terezín (nepřístupný).

Občerstvení na trase:

Hotel a restaurace Landštejnský dvůr, Landštejn 3,  
378 82 Staré Město pod Landštejnem, www.landstejn.cz

Restaurace U Toma, Mírové náměstí 55, Nová Bystřice

Trasa 3: Stezka 20. století

Popis trasy:

Výchozím bodem je náměstí v Nové Bystřici, kde je umístěna přehle-
dová tabule. První výkladová tabule se nachází v obci Reingers. Texty 
naučných tabulí jsou doplněny cenným obrazovým materiálem. Ně-
které úseky vedou po lesních a polních cestách, jejichž kvalita může 
vlivem počasí kolísat. Část stezky vede územím se zákazem vjezdu 
motorových vozidel.  

Délka: cca 40 km

Trasa: NOVÁ BYSTŘICE – HIRSCHENSCHLAG – REINGERS – RAJCHÉŘOV 
– NÁVARY – VECLOV - STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM – LANDŠTEJN 
– POMEZÍ – KLÁŠTER – MÝTINKY – ARTOLEČ - NOVÁ BYSTŘICE

Zajímavosti na trase:
• Veteran muzeum, úzkokolejka v Nové Bystřici

• Reingers: Muzeum konopí, Muzeum vysídlení Němců

• Rajchéřov: přírodní rezervace Hadí vrch, zaniklá vesnice

• Ohrada bizonů ve Veclově

• Hrad Landštejn

• Kostel nejsvětější Trojice v Klášteře

• Rybník Osika.

Občerstvení na trase:

Nová Bystřice - Hotel-Restaurant Fogl, Mírové náměstí 24,  
tel.: +420 384 386 338

Reingers - Restaurant Uitz, Reingers 13, Rakousko, tel.: +43 2863 8207

Hotel a restaurant Landštejnský dvůr, Landštejn 3,  
tel.: +420 777 111 767, www.landstejnskydvur.cz

Trasa 4: Z Nové Bystřice na Staňkov  
a přes Rakousko zpět

Popis trasy:

Oblíbená trasa vedoucí z mírně kopcovitého Novobystřicka na spíše 
rovinaté Třeboňsko je vedena po zpevněných cyklotrasách. Cyklisté 
ocení zejména minimální provoz automobilů, několikakilometrové 
úseky projíždějící hlubokými lesy, ale po nových, asfaltových cyklo-
trasách. Nechybí ani malebné výhledy na hladiny jihočeských rybníků  
a množství zajímavých skalních útvarů.  

Délka: cca 47 km

Trasa: NOVÁ BYSTŘICE – SMRČNÁ – NOVÝ VOJÍŘOV – PERŠLÁK – STAŇ-
KOV – PELE – SCHLAG - LITSCHAU – REITZENSCHLAG – LEOPOLDSDORF 
– REINGERS – HIRSCHENSCHLAG – ARTOLEC - NOVÁ BYSTŘICE

Zajímavosti na trase:

• Veteran muzeum, úzkokolejka v Nové Bystřici

• Nový Vojířov: památná lípa stará 400 let, vysoká 25 m, o obvodu 
kmene 7,5 m

• Peršlák: hotel z bývalé posádky pohraniční stráže, nejsevernější bod Ra-
kouska (na soutoku Košetického a Červeného potoka), Kámen republiky

• Staňkovský rybník: nejdelší a nejhlubší rybník u nás, koupání, rybaření

• Litschau: hrad-zámek (nepřístupný pro veřejnost), kostel sv. Micha-
ela, Schrammlův rodný dům, městské muzeum, rekreační vesnička 
„Feriendorf“, rybník Herrenteich a naučná stezka kolem něj

• Reingers: pole technického konopí, muzeum konopí, muzeum 
vysídlení Němců a Stezka 20. století.

Občerstvení na trase:

Lesní hotel Peršlák, Nový Vojířov 90, tel.: + 420 384 386 505,  
www.perslak.com

U Sumečka - rybí speciality, Staňkov 15, tel.: + 420 606 931 876, 
www.usumecka.cz

Gasthof Kaufman, Stadtplatz 88, Litschau, Rakousko,  
www.gasthof-kaufmann.at/kaufmann/

Trasa 5: Z Nové Bystřice nejkrásnějšími 
místy České Kanady a zpět

Popis trasy:

Trasa vedoucí po značených cyklotrasách se zpevněným povrchem je 
středně náročná a zavede cyklisty k nejvýznamnějším přírodním, tech-
nickým i kulturním památkám západního koutu České Kanady.

Délka: cca 50 km

Trasa: NOVÁ BYSTŘICE – ARTOLEC – NÁVARY - VECLOV - STARÉ MĚSTO 
POD LANDŠTEJNEM – STÁLKOV – PENÍKOV – ČESKÝ RUDOLEC – MATĚ-
JOVEC – ROŽNOV – LANDŠTEJN - KLÁŠTER I – ALBEŘ – NOVÁ BYSTŘICE

Zajímavosti na trase:

• Veteran muzeum, úzkokolejka v Nové Bystřici.

• Veclov: ohrada bizonů

• Staré město pod Landštejnem - lanový park, pozdně gotický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, židovský hřbitov, bývalý klasicistní zámek 
Dobrohoř

• Peníkov: vodní pila

• Český Rudolec: zřícenina zámku

• Bizoní farma v Rožnově

• Zřícenina hradu Landštejn

• Muzeum čs. opevnění Klášter II - 8 objektů lehkého opevnění.

• Klášter I: Kostel Nejsvětější Trojice.

• Zámeček Terezín, koupaliště Osika

Občerstvení na trase:

Bison Ranch Rožnov 1, tel.: + 420 725 124 884, www.bisonranch.cz

Hotel a restaurace Landštejnský dvůr, Landštejn 3,  
tel.: + 420 384 391 722, www.landstejn.cz

Zámek Český Rudolec - Zájezdní hostinec a pivovar, Český Rudolec 
75, tel.: + 420 384 320 320, www.zamek-ceskyrudolec.cz
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ELEKTROKOLA PRO SENIORY (a nejen pro ně) 
krajinou Novobystřicka
Poznejte krásy Novobystřicka za řídítky elektrokola! Žádný kopec 
není překážkou, je jen na vás, jak dlouhou cestu si zvolíte, nebo zda 
využijete 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?

Turistické informační středisko Nová Bystřice 
Mírové náměstí 54, 378 33 Nová Bystřice

Více informací a rezervace: 
tel.: +420 384 386 909 
e-mail: info@novabystrice.cz 
www.novabystrice.cz

Výpůjční doba:     
15. červen – 15. září po – pá: 7.30 – 16.00 h 
 so: 9.00 – 16.00 h 
 ne: 9.00 – 13.00 h 
16. září – 14. červen: po – pá: 7.30 – 16.00 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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