Trasa 1: Novohradská trasa
Popis trasy:
Trasa vede nejkrásnější částí Novohradských hor. Kromě překrásné
přírody můžete navštívit mnoho historických a kulturních zajímavostí,
například barokní poutní kostel na Dobré Vodě, nebo údajné pohanské
božiště v Hrádku u Trhových Svinů.
Délka: cca 55 km
Trasa: TRHOVÉ SVINY – ČÍŽKRAJICE – KAMENNÁ – RYCHNOV
U NOVÝCH HRADŮ – BENEŠOV NAD ČERNOU – HOJNÁ VODA – DOBRÁ
VODA – ŠEJBY - VEVEŘÍ – NOVÉ HRADY – ŠTIPTOŇ – BUKOVÁ - HRÁDEK
TRHOVÉ SVINY
Zajímavosti na trase:
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• Trhové Sviny: gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí
s kašnou a s radnicí spojenou loubím s řadou měšťanských domů,
poutní kostel Nejsvětější Trojice.
• Benešov nad Černou: gotický kostel sv. Jakuba Většího.
• Hojná Voda: rozhledna na Kraví hoře 953 m.n m.
• Dobrá Voda: poutní kostel Panny Marie Těšitelky
s léčivým pramenem.
• Hojnovodský prales
• Nové Hrady: gotický hrad, Terčino údolí s vodopádem, Novohradské
Muzeum, hrobka hraběte Buquoye.
• Hrádek: údajné pohanské božiště.
Občerstvení na trase:
Pizzerie „La Piccola Italia“ – Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny
Pension Restaurace Centrum – Žižkovo nám. 140, Trhové Sviny
Restaurace U Roulů – Žižkovo nám. 27, Trhové Sviny
HOTEL Hojná Voda – Hojná Voda 40

Trasa 2: Hrady na Malši
Popis trasy:
Trasa Vás povede údolím řeky Malše, překrásnou přírodou Slepičích hor
s malebnými vesničkami až k nejvyšší hoře Slepičích hor - Kohoutu 869
m n. m. Ve Velešíně si nenechte ujít zříceninu Velešínského hradu, středověký dům „Kantůrkovec“ se stálou výstavou obrazů naivních malířů
manželů Šítalových. V muzeu Hradů na Malši na Pořešíně si prohlédnete
expozici věnovanou zříceninám hradů na staré kupecké stezce.
Délka: cca 59 km
Trasa: TRHOVÉ SVINY – NĚCHOV – LOČENICE – SVATÝ JAN NAD
MALŠÍ - VELEŠÍN – POŘEŠÍN – KAPLICE – ZŘÍCENINA HRADU POŘEŠÍN
- DĚKANSKÉ SKALINY – VELKÉ SKALINY – DALEKÉ POPELICE – MYSLIVNA POD KOHOUTEM – KLENÍ – CHVALKOV – BORŠÍKOV – KOSTEL
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – TRHOVÉ SVINY
Zajímavosti na trase:
• Trhové Sviny: gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí
s kašnou a s radnicí spojenou loubím s řadou měšťanských domů,
poutní kostel Nejsvětější Trojice.
• Něchov: historický vodojem, sloupková boží muka.

• Svatý Jan nad Malší: kostel Svatého Jana Nepomuckého, Galérie Na
Faře, Muzeum loutek a stálé expozice obce.
• Velešín: zřícenina hradu, muzeum naivních malířů manželů Šítalových v domě „Kantůrkovec“, kostel sv. Václava a odsvěcený kostel
sv. Filipa a Jakuba.
• Zřícenina hradu Pořešín: muzeum věnované zříceninám hradů na
řece Malši.
• Klení: kostel sv. Vavřince.
• Kostel Nejsvětější Trojice: barokní poutní kostel, trojboká kaplička
se studánkou s údajně léčivou vodou.
Občerstvení na trase:
Pizzerie „La Piccola Italia“ – Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny
Restaurace Centrum – Žižkovo nám. 140, Trhové Sviny
Restaurace U Roulů – Žižkovo nám. 27, Trhové Sviny
U Zlaté podkovy – J. V. Kamarýta 474, Velešín

Trasa 3: Za jihočeskými vltavíny

Trasa 4: Za Janem Žižkou
Popis trasy:

Popis trasy:

Tato trasa je určena především milovníkům historie. Zavede Vás mimo
jiné na funkční technickou památku Buškův hamr nebo do rodiště Jana
Žižky v Trocnově, kde si můžete prohlédnout expozici Jihočeského
muzea věnovanou husitství a projít si okolní park. Pokračuje do Borovan, kde můžete navštívit augustiniánský klášter. Přes obce Jílovice
a Petříkov se dostanete do Hrádku u Trhových Svinů, v jehož blízkosti
se nalézá údajné pohanské božiště s kamenem s runovým nápisem.
V Trhových Svinech stojí za pozornost pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, nebo náměstí s nepřehlédnutelnou kašnou a loubím
spojujícím řadu měšťanských domů.

Právo na vaření piva bylo městu Trhové Sviny uděleno r. 1482 králem Vladislavem Jagellonským a pivo se zde vařilo až do 20. let minulého století.
V souladu s trendem dnešní doby vzniklo v okolí města několik minipivovarů. Nejdéle fungujícím je minipivovar v Žumberku, nejmladším je minipivovar v Jílovicích. Třeboňský pivovar nabízí prohlídky s průvodcem.

Délka: cca 50 km
Trasa: TRHOVÉ SVINY - BUŠKŮV HAMR – BŘEZÍ – NEŽETICE – RANKOV
– OSTROLOVSKÝ ÚJEZD – ŽIŽKŮV PAMÁTNÍK TROCNOV – BOROVANY
– HLUBOKÁ U BOROVAN – JÍLOVICE – TĚŠÍNOV – PETŘÍKOV – JANOVKA –
ŽÁR – BUKOVÁ – HRÁDEK – TRHOVÉ SVINY

Popis trasy:

Zajímavosti na trase:

Trasa Vás povede nejznámějšími jihočeskými vltavínovými lokalitami. Na
trase naleznete také mnoho zajímavých přírodních, historických a kulturních památek, například věžové vodojemy v Něchově a Nesměni, funkční technickou památku Buškův hamr, gotický kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Trhových Svinech nebo poutní barokní kostel Nejsvětější Trojice.

• Trhové Sviny: gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí
s kašnou a s radnicí spojenou loubím s řadou měšťanských domů,
poutní kostel Nejsvětější Trojice.

Délka: cca 31 km
Trasa: TRHOVÉ SVINY – BUŠKŮV HAMR - NĚCHOV – LOČENICE – BESEDNICE – DOBRKOVSKÁ LHOTKA – SLAVČE – CHVALKOV – BORŠÍKOV
– KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – TRHOVÉ SVINY

Trasa 5: Za pivem

• Buškův hamr: funkční technická památka - vodní hamr.
• Březí: gotická Boží muka naproti rybníku u silnice z Trhových Svinů,
klasicistní výklenková kaplička u č.p. 26.
• Nežetice: první písemná zmínka o obci už z r. 1186.
• Rankov: kaple na návsi.

Zajímavosti na trase:
• Trhové Sviny: polní naleziště vltavínů, které jsou zde málo četné, gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí s kašnou a s radnicí spojenou
loubím s řadou měšťanských domů, poutní kostel Nejsvětější Trojice.
• Buškův hamr: funkční technická památka - vodní hamr.
• Něchov: polní naleziště s hojně ve vyskytujícími drobnými vltavíny, historický vodojem, sloupková boží muka.
• Ločenice: lokalita s vltavínovými štěrkopísky, tradice masopustu je zde
datována už od roku 1895.
• Nesměň: polní i lesní naleziště, vltavíny jsou zde hojné a krásně skulptované, historický věžový vodojem.
• Besednice: nejznámější jihočeské naleziště vltavínů, které jsou zde větší
a krásně skulptované, ale méně hojné, barokní kostel sv. Prokopa, rozhledna Slabošovka vzdálená 1 km od obce.
• Dobrkovská Lhotka: polní i lesní naleziště vltavínů; krásná kamenná
Boží muka.
• Slavče: polní i lesní naleziště vltavínů; Kostel sv. Filipa a Jakuba.
• Kostel Nejsvětější Trojice: barokní poutní kostel, trojboká kaplička se
studánkou s údajně léčivou vodou.

• Ostrolovský Újezd: renesanční tvrz z konce 16. století.

Občerstvení na trase:
Pizzerie „La Piccola Italia“ – Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny
Pension Restaurace Centrum – Žižkovo nám. 140, Trhové Sviny
Restaurace U Roulů – Žižkovo nám. 27, Trhové Sviny

Hotel Alf – Žižkovo náměstí 2, Borovany
Penzion Valeš – Budějovická 585, Borovany
Borovanský mlýn – Trocnovská 112, Borovany

• Žižkův památník v Trocnově: rodiště Jana Žižky z Trocnova, muzeum
s expozicí věnovanou husitství.
• Borovany: barokní radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, augustiniánský klášter.
• Jílovice: kostel sv. Jakuba; pivovar Jílovice – pivo z minipivovaru, Jílovice 147 pěstitelská pálenice Foneka s.r.o. – pro předem ohlášené
skupiny je v sezóně pálení možná ukázka celého procesu pálení
i s odborným výkladem.
• Žár: první písemná zmínka z r. 1186, Žárský rybník je jeden
z nejstarších v Čechách, je doložen už z r. 1221.

Délka: cca 81 km
Trasa: TRHOVÉ SVINY – ČÍŽKRAJICE – KLAŽARY – ŽUMBERK – ŽÁR – JANOVKA – PETŘÍKOV - TĚŠÍNOV – JÍLOVICE – KRAMOLÍN – KOJÁKOVICE –
DOMANÍN – TŘEBOŇ – DUNAJOVICE – HORNÍ MILETÍN – ŠTĚPÁNOVICE
– VLKOVICE – ZVÍKOV – ZALINY – LEDENICE – BOROVANY – DVOREC
– TŘEBEČ – TRHOVÉ SVINY
Zajímavosti na trase:
• Trhové Sviny: gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí
s kašnou a s radnicí spojenou loubím s řadou měšťanských domů,
poutní kostel Nejsvětější Trojice.
• Čížkrajice: pozůstatky tvrze v č.p. 31 a 33, brána při vjezdu do obce
od Trhových Svinů je součástí ohradní zdi statku.
• Žumberk: minipivovar Žumberk vaří pivo klasickým rukodělným
způsobem, takzvanou dekokční metodou dvou rmutů. Pozdně
gotická tvrz z 15. století přestavěna na letní sídlo Petra Voka v současnosti je zde několik výstavních expozic Jihočeského muzea.
• Žár: první písemná zmínka z r. 1186, Žárský rybník je jeden z nejstarších v Čechách, je doložen už z r. 1221.
• Jílovice: minipivovar Jílovice vyrábí pivo klasickým způsobem, jak ho
pili naši dědové a babičky; Pěstitelská pálenice Foneka s.r.o. – pro
předem ohlášené skupiny je v sezóně pálení možná ukázka celého
procesu pálení i s odborným výkladem kostel sv. Jakuba.
• Kojákovice: venkovské muzeum mapující vývoj obce, život jednotlivých selských rodů a emigraci do Ameriky v 19. století.
• Třeboň: pivovar Regent vaří pivo jak tradičním způsobem, tak s využitím moderní technologie historické centrum, zámek, Dům Štěpánka
Netolického, Schwarzenberská hrobka, lázně, rybníky v okolí města.
• Ledenice: gotický kostel sv. Vavřince kamenný pranýř z r.1778.
• Borovany: barokní radnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, augustiniánský klášter.

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

• Dvorec: cca 500 m za vesnicí najdete ZOO Dvorec, kde je v současné době chováno přes 300 zvířat zhruba 120 různých druhů;
chloubou ZOO je největší kolekce kober v Evropě.

Občerstvení na trase:

Občerstvení na trase:

Pizzerie „La Piccola Italia“ – Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny

Pizzerie „La Piccola Italia“ – Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny
Pension Restaurace Centrum – Žižkovo nám. 140, Trhové Sviny
Restaurace U Roulů – Žižkovo nám. 27, Trhové Sviny
Penzion U Marie – Žumberk 24, Žumberk
Pivovar Jílovice – pivo z minipivovaru, Jílovice 147
Venkovské muzeum Kojákovice – Kojákovice 80
Pivovar Bohemia Regent a.s. – Trocnovské nám. 124, Třeboň

• Hrádek: údajné pohanské božiště s kamenem s runovým písmem.

Pension Restaurace Centrum – Žižkovo nám. 140, Trhové Sviny
Restaurace U Roulů – Žižkovo nám. 27, Trhové Sviny
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ELEKTROKOLA PRO SENIORY (a nejen pro ně)
krajinou Trhovosvinenska
Poznejte krásy Trhovosvinenska 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?
Kulturní a informační centrum Trhové Sviny
Žižkovo nám. 92, 374 01 Trhové Sviny
Více informací a rezervace:
tel.: +420 386 301 488
e-mail: kic@tsviny.cz
www.tsviny.cz
Výpůjční doba:
září-červen:

po-pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 h

červenec-srpen: po-pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 h
so: 9.00 - 14.00 h
ne: 9.00 - 12.00 h
Celodenní půjčovné (platné od 1. dubna 2019):
senior (55+) a ZTP:
200 Kč/den
ostatní:
300 Kč/den
vratná záloha:
max 1500 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.
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 Jihočeskou centrálou cestovního ruchu za finanční pomoci Skupiny ČEZ. Jedná se o druhou část projektu „Síť elektrokol na území Jihočeského kraje.“

