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Trasa 1: Cesta za poznáním

Popis trasy:

Trasa je středně náročná a prochází rovinatým krajem, kromě příjezdu 
ke Keltským kamenům, Nové Huti a Spáleništi. V Klikově je možnost 
navštívit hrnčířské dílny, které neodmyslitelně patří ke zdejšímu pro-
středí. Za zastavení stojí bývalý lovecký zámeček Ferdinanda d´Este 
na Nové Huti, který dnes slouží jako penzion. Dále trasa vede v těsné 
blízkosti s hranicí s Rakouskem, kde dříve bylo zakázané pásmo. 

Délka: cca 39,5 km

Trasa: SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - KLIKOV - OSADA ZAJÍC - NOVÁ HUŤ – 
SPÁLENIŠTĚ - HALÁMKY - KRABONOŠ - NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ - DVO-
RY NAD LUŽNICÍ - SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zajímavosti na trase:

• Suchdol nad Lužnicí: obec prvně zmíněna r. 1362, na město povýše-
na r. 2005. V okolí těžba dřeva, rašeliny a písku. Cenný gotický kostel 
sv. Mikuláše z r. 1364. Koncem 15. století přestavěn na pozdně go-
ticky trojlodní, věž přistavěna r. 1820.

• Nová Huť: bývalý lovecký zámeček Ferdinanda d´Este, dnes penzion.

• Halámky: bývalý hraniční přechod s Rakouskem podél bývalých hra-
ničních drátů. Možnost navštívit obchod TRAVEL FREE.

Občerstvení na trase:

MOTOREST – Nová Ves nad Luž. 119, tel.: +420 774 029 127

Trasa 2: Do lázeňské Třeboně

Popis trasy:

Trasa není fyzicky náročná a je vhodná pro rodiny s většími dětmi. 
Většinou vede krásnou rovinatou krajinou třeboňské pánve a četnou 
soustavou rybníků. Po příjezdu do lázeňského města Třeboň je možno 
navštívit tamní zámek, Masarykovo náměstí, Dům Štěpánka Netolické-
ho, Schwarzenberskou hrobku a pivovar. 

Délka: cca 50,4 km

Trasa: SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - KLIKOV - HAMR - KOSKY - TŘEBOŇ - 
BRANNÁ - HRACHOVIŠTĚ - CEP - BENÁTKY - SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zajímavosti na trase:

• Klikov: hrnčířské dílny, možnost občerstvení.

• Třeboň – Holičky: cesta vede lesem směrem ke „Splavům“ řeky Luž-
nice a je lemována řadou rybníků. Přejezd přes silnici č. I/24.

• Třeboň: město s renesančním zámkem, novogotickou Schwarzen-
berskou hrobkou, bývalým augustiniánským klášterem a kostelem 
Panny Marie Královny a sv. Jiljí s gotickou opukovou sochou Panny 
Marie s Ježíškem, pivovarem Regent a historickým jádrem města.

• Benátky: patří k městu Suchdol nad Lužnicí a jsou zajímavé sousta-
vou na sebe navazujících rybníků.

Občerstvení na trase:

Penzion, restaurace a Farma Mlýnský Dvůr – Branná 56,  
tel.: +420 723 319 930, www.mlynsky-dvur.cz

Kosky rekreační areál – Hamr-Kosky, tel.: +420 605 203 980,  
www.kosky.cz

Trasa 3: Cesta na Novohradsko

Popis trasy:

Trasa není fyzicky náročná a vede krásnou krajinou předhůří No-
vohradských hor se zastávkou v Terčinu údolí, které je romantickým 
krajinným parkem a národní přírodní památkou v údolí říčky Stropni-
ce. Další zastávkou je město Nové Hrady, kde je možno navštívit hrad, 
klášter, muzeum a kovárnu.  

Délka: cca 44,2 km

Trasa: SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - HRDLOŘEZY - BYŇOV - NOVÉ HRADY - BY-
ŇOV - JAKULE - HRANICE - DVORY NAD LUŽNICÍ - SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zajímavosti na trase:
• Nové Hrady – Údolí: Lázničky, penzion s restaurací, vodopád.

• Nové Hrady: bylo dříve městem pohraničním, pak příhraničním a dnes je 
městem bez hranic. Leží zhruba 35 km jihovýchodně od Českých Budě-
jovic, a coby kamenem dohodil od Rakous.

• Přírodní park Terčino údolí: Terčino údolí je dokonalým místem pro ro-
mantickou procházku. Nejčastějším cílem jsou místní vodopády, avšak 
pozornost si jistě zaslouží i několik stavení, jako jsou například ruiny 
Modrého domu.

Občerstvení na trase:
Restaurace a penzion Hamr – Údolí u Nových Hradů,  
tel.: +420 386 361 293

Restaurace Rotunda – Zámek 136 - Zámecký park,  
tel.: +420 728 084 505

Domácí kavárna a vinný bar Kousek – tel.: +420 723 867 666,  
www.cafekousek.cz

Trasa 4: Cesta kolem světa

Popis trasy:

Lehká nenáročná trasa vedoucí osadami, jejichž obyvatelé odcházeli 
koncem 19. století do začátku 1. světové války za prací do ciziny a po 
jejich návratu osady pojmenovali podle místa, ve kterých v zahraničí 
pracovali.  

Délka: cca 21,8 km

Trasa: SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - TUŠŤ - NOVÝ YORK - RAPŠACH - BOSNA 
– MALÝ LONDON - VELKÝ LONDON - PAŘÍŽ - BENÁTKY - SUCHDOL NAD 
LUŽNICÍ

Zajímavosti na trase:

• Tušť: místní část města Suchdol nad Lužnicí, možnost občerstvení.

• Obec Rapšach: obec s 585 obyvateli. Kostel sv. Zikmunda.

• Bosna, Malý a Velký London: osady patřící k Rapšachu.

• Paříž: osada patřící k místní části Tušť. Možnost občerstvení v kempu.

• Benátky: patří k městu Suchdol nad Lužnicí. Cesta je podél soustavy 
na sebe navazujících rybníků.

Občerstvení na trase:

Hotel Irská žízeň – Rapšach 6, tel.: +420 384 786 140,  
www.hotelirskazizen.cz

Trasa 5: Cesta krajem rybníků

Popis trasy:

Trasa prochází rovinatou krajinou s četnými rybníky, z nichž nejzná-
mější a turisty nejvíce vyhledávanými jsou Hejtman v Chlumu u Tře-
boně a Staňkovský rybník ve Staňkově. Zajímavostí městyse je poutní  
a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, zvaný „Malá Mariazell“. 

Délka: cca 37,5 km

Trasa: SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - KLIKOV - CHLUM U TŘEBONĚ - STAŇ-
KOV - V KOUTECH - ŽÍTEČ - LUTOVÁ - HAMR-KOSKY - MAJDALENA – 
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zajímavosti na trase:

• Chlum u Třeboně: městys má přes dva tisíce obyvatel a rozkládá se 
poblíž rakouských hranic. Přibližně 5 kilometrů od městyse leží ra-
kouské městečko Litschau. Možnost občerstvení.

• Staňkov: vyhledávaná rekreační oblast. Možnost širokého výběru ob-
čerstvení – vyhlášené rybí speciality „U SUMEČKA.“

• Hamr – Kosky: známé vodáckého místo s jezem Pilař na řece Lužnici

• Majdalena: známé vodácké místo na trase Třeboň – Suchdol nad Luž-
nicí. Možnost občerstvení.

Občerstvení na trase:

Penzion Chlum u Třeboně - Alešův Dvůr – Hamr 163,  
tel.: +420 602 450 408, www.alesuvdvur.cz

Autokemp Kapřík – Chlum u Třeboně, tel.: +420 723 591 780,  
www.kempkaprik.cz

Autokemp Oasa – Staňkov 72, tel.: +420 384 797 555,  
www.campoasa.cz

Penzion - restaurace U Pilaře – Majdalena 133,  
tel.: +420 775 12 56 43, www.penzion-pilar.cz

Kemp Majdalena kiosek občerstvení U Dunaje na Lužnici, 
Majdalena 159, tel.: +420 606 117 421

Trasa 6: Cesta malebnými  
Jihočeskými vesnicemi

Popis trasy:

Trasa není náročná vhodná zejména pro rodiny s dětmi a prochází ma-
lebnými jihočeskými vesnicemi s typickou architekturou. Cestou lze 
navštívit minipivovar v Jílovicích a Venkovské muzeum v Kojákovicích. 

Délka: cca 30,6 km

Trasa: SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - BOR - ŠALMANOVICE - NEPOMUK - 
JÍLOVICE - KRAMOLÍN - KOJÁKOVICE - HRACHOVIŠTĚ - CEP - SUCHDOL 
NAD LUŽNICÍ

Zajímavosti na trase:

• Jílovice: obec v Jihočeském kraji, ležící 6 km východně od Borovan  
a asi 10 km severně od Trhových Svinů. Pivovar Jílovice.

• Kojákovice: místní část patřící pod obec Jílovice, Venkovské muzeum

• Bor: místní část patřící k městu Suchdol nad Lužnicí, krásný výhled 
na Novohradské hory.

Občerstvení na trase:

Pivovar Jílovice – Jílovice 147, Jílovice, tel.: +420 602 233 265,  
www.pivovarjilovice.cz
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ELEKTROKOLA PRO SENIORY (a nejen pro ně) 
krajinou Suchdolska
Poznejte krásy Suchdolska 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 Suchdol nad Lužnicí 
28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Více informací a rezervace: 
tel.: +420 384 781 299, +420 724 379 247 
e-mail: infocentrum@suchdol.cz 
www.suchdol.cz

Výpůjční doba:     
září-červen: po-st: 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00 h 
 čt: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00 h 
 pá: 8.00 - 11.30, 12.00 - 13.30 h

červenec-srpen: po-pá: 8.00 - 17.00 h 
 so-ne: 9.00 - 14.00 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.“


