Trasa 1: Krajem rybníků – pohodová rodinná
Popis trasy:
Velmi příjemná rovinatá trasa krajinou rybníků a mokřadů na jih od
Písku. Projedete se kolem řeky Otavy, navštívíte Putim, dále jednu
z nejkrásnějších přírodních rezervací na Písecku, monumentální sochu
Jana Žižky u Sudoměře, gotické tvrze v Kestřanech a slavný Zátavský
most, po kterém na konci 2. světové války vedla demarkační linie.
Délka trasy: 37 km
Oblast: PÍSEK – PUTIM – SUDOMĚŘ – ŠTĚKEŇ – KESTŘANY – PÍSEK
Zajímavosti na trase:
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Partneři:

• Putim: kostel sv. Vavřince s okolním hřbitovem - hrob Jana Cimbury,
kostnice; novodobá bronzová socha Dobrého vojáka Švejka; Zvířátkov, www.nasezviratkaputim.cz.
• Přírodní rezervace Řežabinec: významná ptačí rezervace s naučnou
stezkou.
• Památník bitvy u Sudoměře: žulová socha Emanuela Kodeta
u rybníka Škaredý.

Zajímavosti na trase:
• Lesovna na Flekačkách: environmentální a informační centrum Lesů
města Písku. www.lmpisek.cz
• Kapličkový hřbitov Albrechtice nad Vltavou s románským kostelem
sv. Petra a Pavla.
• Vyhlídkové místo Kašina Hora
Občerstvení na trase:
Hospoda U báby Lišků Semice – vynikající rodinná hospoda
s domácím jídlem a dobře ošetřenými nápoji, FB: @ubabylisku
Albrechtice nad Vltavou – dobře vybavená prodejna Jednoty
a bufet Miláček
Hospůdka U Sulana – v létě skvělé grilované makrely
FB: @Hospůdka U Sulana

Trasa 3: Z Vráže po Sedláčkově stezce
na Zvíkov
Popis trasy:

Restaurace U Smetáka – výletní restaurace na břehu Otavy,
www.smetak-pisek.cz

Pohodový celodenní výlet, při kterém poznáte divoké říčky a potoky,
uvidíte místa, na kterých Vladimír Michálek natáčel svůj film Je třeba
zabít Sekala, uchvátí vás výhledy na hladinu Orlické přehrady. Navštívíte hrad Zvíkov, dopřejete si dobré jídlo a pití a krajinou partyzánů
se vrátíte zpět do Vráže tak, abyste po perném dni ještě stihli masáž.

Penzion Putim – výborná domácí kuchyně, www.penzionputim.cz

Délka trasy: 40 km

• Zátavský most: demarkační linie, připomínka konce 2. světové války.
Občerstvení na trase:

Trasa 2: Do Píseckých hor – kde vám
elektrokolo vydatně pomůže
Popis trasy:
Převýšení Píseckých hor mnohého cyklistu odradí. S elektrokolem je
to ale hračka, kopců se bát nemusíte. Dopřejte si táhlá stoupání zakončená nádhernými výhledy, cestu lesními alejemi, kolem panensky
čistých rybníků do malebných Albrechtic nad Vltavou. Trasa má i tu
výhodu, že se dá kdykoliv zkrátit a urychlit návrat do Písku.
Délka trasy: 46 km
Oblast: PÍSEK – PÍSECKÉ HORY – ALBRECHTICE NAD VLTAVOU –
ÚDRAŽ – CHŘEŠŤOVICE – KAŠINA HORA – ZÁHOŘÍ – VRCOVICE - PÍSEK

Oblast: VRÁŽ – VARVAŽOV – ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ – OSLOV –
TUKLEKY - VRÁŽ

Trasa 4: Cesta do Záhrobí a zpět

Trasa 5: Kolem Písku na kole

Popis trasy:

Popis trasy:

Nenechte se odradit poněkud morbidním názvem tohoto celodenního
výletu. Na trase plně využijete potenciálu elektrokola, projedete se
úchvatnou krajinou severního Písecka a Blatenska. Poznáte tajemná
místa středověké historie i mnohem starší, která pamatují časy keltských druidů. Navštívíte zámky ve Lnářích a Blatné a kolem Sedlické
obory se vrátíte zpět do Vráže.

Celodenní okružní jízda na dohled od písecké věže vás provede malebnou krajinou Písecka. Cestou můžete navštívit řadu památek a užít
si krásný den v přírodě. Trasa je vybrána tak, aby ji bylo možno kdykoliv
zkrátit a vrátit se do Písku, ať už z důvodu únavy nebo náhlé změny
počasí.

Délka trasy: 87 km

Oblast: PÍSEK – ALBRECHTICE NAD VLTAVOU – PROTIVÍN – SKÁLY –
HEŘMAŇ – KESTŘANY – DOBEV – DRHOVLE – ČÍŽOVÁ - PÍSEK

Oblast: VRÁŽ – MIROTICE – MYŠTICE – BĚLČICE – ZÁHROBÍ – LNÁŘE –
BLATNÁ – BUZICE – ČÍŽOVÁ - VRÁŽ
Zajímavosti na trase:

Délka trasy: 97 km

Zajímavosti na trase:
• Lesovna na Flekačkách: environmentální a informační centrum
Lesů města Písku

• Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého Mirotice:
malé muzeum plné loutek.

• Kapličkový hřbitov Albrechtice nad Vltavou.

• Rybník Labuť v Myšticích: největší vodní plocha na Blatensku.

• Skály, Budičovice: selské baroko.

• Keltský obranný val: mezi Bělčicemi a Záhrobím, magické místo
se zvláštní energií.

• Kostel sv. Jakuba v Čížové: krásné vyhlídkové místo

Občerstvení na trase:
Restaurace Panský Dvůr Mirotice – klasika, která si na nic nehraje,
vaří dobře a pivo je jak křen.
Hospoda U Labutě v Myšticích – také jednoduché, každý den si
můžete vybrat ze dvou hlavních jídel a polévky. www.labutak.cz.

Občerstvení na trase:
Hospoda U báby Lišků Semice – vynikající rodinná hospoda
s domácím jídlem a dobře ošetřenými nápoji, FB: @ubabylisku
Hostinec Na Knížecí v Čížové www.infocizova.cz

Hostinec Na Knížecí v Čížové www.infocizova.cz

Zajímavosti na trase:
• Varvažov: barokní most s kapličkou a zámek
• Hrad Zvíkov: majestátný král českých hradů na soutoku Otavy
a Vltavy. www.hrad-zvikov.cz
• Oslov: kostel sv. Linharta
Občerstvení na trase:
Rodinný penzion U hastrmana Varvažov - domácí kuchyně, skvělé rybí
speciality, www.penzionuhastrmana.cz
Pivovarský dvůr Zvíkov - česká kuchyně, skvělé pivo i domácí
limonády, www.pivovar-zvikov.cz
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Trasa 1

Poznejte krásy Písecka za řídítky elektrokola. Žádný kopec není překážkou, je jen na vás, jak dlouhou trasu si zvolíte, nebo zda využijete některou z nabízených tras po Písecku. 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?
1. Turistické informační centrum Písek (budova Sladovny)
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
Více informací a rezervace:
tel.: +420 387 999 999
e-mail: infocentrum@pisek.eu

Trasa 2

Výpůjční doba:
květen – září: po-ne: 9.00 – 17.00 h
2. Lázně Hotel Vráž s.r.o.
Vráž 1, 398 32 Vráž
Více informací a rezervace:
tel.: + 420 382 737 111
e-mail: pus@lazne-vraz.cz
www.lazne-vraz.cz
Výpůjční doba:
květen-říjen: po-ne: 7.00 – 18.00 h

Trasa 3

Celodenní půjčovné (platné od 1. dubna 2019):
senior (55+) a ZTP:
200 Kč/den
ostatní:
300 Kč/den
vratná záloha:
1000 Kč/elektrokolo
vrácení po výpůjční době: +100 Kč/hodina
Proč jsou ceny tak nízké?
Naším záměrem je, s ohledem na finanční dostupnost, nabídnout především 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.

Trasa 4

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 – Elektrokola pro seniory (a nejen pro ně), 3. etapa“ je realizován Jihočeskou centrálou cestovního ruchu za finanční pomoci Skupiny ČEZ. Jedná se o druhou část
projektu „Síť elektrokol na území Jihočeského kraje“.

Trasa 5

