Trasa 1: Z Deštné na hrad Choustník
Popis trasy:
Trasa vychází z Deštné směrem na severozápad do místní části
Lipovka. V následující obci Budislav se stáčí na sever a v obci Předboř
již pokračuje po cyklistické trase č. 1183 do obce Choustník, odkud
vás přímo k hradu Choustník dovede zelená turistická značka. Po prohlídce hradu se vraťte zpět do obce a následujte cyklistickou trasu
č. 1172, nebo pokračujte po zelené do obce Mlýny. Z Mlýnů následujte
červenou turistickou značku až do obce Tříklasovice, poté se dejte na
východ po cyklistické trase č. 1183 až za obec Psárov, kde cyklotrasu
opouštíte a pokračujete dál rovně na Bořetín a Mnich. Z Mnichu vás
zpět do Deštné dovede cyklotrasa č. 1182.
Délka okruhu: 33 km
Zajímavosti na trase:
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Deštná – Letecké muzeum, Provaznické muzeum Karla Klika,
více na: www.destna.cz
Budislav – zámek Budislav, Zámecký rybník a park

Dále pokračujte na severovýchod po cyklistické trase č. 32, která vás
přivede do obce Pluhův Žďár, kde si můžete prohlédnout zámeček.
Č. 32 následujte i k zámku Červená Lhota. Zpět do Deštné vás přivede
cyklistická trasa 1182.
Délka okruhu: 25 km
Zajímavosti na trase:
Deštná – Letecké muzeum, Provaznické muzeum Karla Klika,
více na: www.destna.cz
Lodhéřov – Čertův Kámen (659 m) a naučná stezka Čertův Kámen
(9 infotabulí a 5 sportovně-herních zastavení),
více na: www.nacertaku.webnode.cz

Dírná – zámek (nepřístupný), zámecký park a zámecký rybník
Kardašova Řečice – zámek (nepřístupný), zbytky Řečického hradu,
židovský hřbitov

se napojíte na cyklotrasu č. 32, která vede přes Pluhův Žďár k zámku Červená Lhota. Odsud se vydejte na severovýchod po cyklotrase
č. 1182 zpět do Deštné.

Pluhův Žďár – zámek Pluhův Žďár, více na: www.pluhuvzdar.cz

Délka okruhu: 49 km

Občerstvení:

Zajímavosti na trase:

Deštná, Červená Lhota, Kardašova Řečice, Pluhův Žďár,
Penzion Zlatovláska, Jižná 24

Deštná – Letecké muzeum, Provaznické muzeum Karla Klika,
více na: www.destna.cz

Trasa 4: Z Deštné do Nové Včelnice

Studnice – kamenný kruh z menhirů

Popis trasy:

Pluhův Žďár – zámek Pluhův Žďár, více na: www.pluhuvzdar.cz

Z Deštné se vydejte na severovýchod po cyklotrase č. 1182 do obce
Světce a zde odbočte doprava na cyklotrasu č. 1239, která vede přes
Horní Radouň, Dívčí Kopy a Žďár až do Nové Včelnice. Z Nové Včelnice se vracejte zpět na západ, projeďte kolem železniční stanice Nová
Včelnice a po překročení hlavní silnice pokračujte na rozcestí doprava
na Okrouhlou Radouň, Horní Radouň a dále na sever přes Starý Bozděchov a Bukovku, kde se napojíte na cyklistickou trasu č. 1215, která
vás přivede do obce Mnich. Odsud jeďte na jihovýchod po cyklotrase
č. 1182 zpět do Deštné.

Červená Lhota – zámek Červená Lhota,
více na: www.zamek-cervenalhota.cz
Občerstvení:
Deštná, Pluhův Žďár, Červená Lhota

Choustník – hrad Choustník,
více na: www.obec-choustnik.cz/hrad-choustnik

Světce – Zdechův mlýn, čp. 13 – vodní mlýn z 2. pol. 13. století,
v objektu je muzeum strojů a mlynářství, prohlídky po domluvě
(tel.: 723 615 591, David Veverka).
Horní Radouň – Muzeum motorových kol,
více na: www.muzeumradoun.cz
Jindřichův Hradec – Hrad a zámek Jindřichův Hradec, Jindřichohradecká
úzkokolejka, Muzeum Jindřichohradecka (Krýzovy jesličky),
Dům gobelínů, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
a mnoho dalšího, více na: www.jh.cz
Letiště Jindřichův Hradec – více na: www.letistejh.cz
Děbolín – rozhledna Rýdův kopec (volně přístupná)
Studnice – kamenný kruh z menhirů
Pluhův Žďár – zámek Pluhův Žďár, více na: www.pluhuvzdar.cz

Mnich – kulturní památka Památník slovanského bratrství,
více na: www.mnich.cz/pamatnik

Délka okruhu: 36 km
Zajímavosti na trase:

Občerstvení:

Červená Lhota – zámek Červená Lhota,
více na: www.zamek-cervenalhota.cz

Deštná – Letecké muzeum, Provaznické muzeum Karla Klika,
více na: www.destna.cz

Občerstvení:

Deštná, Budislav, Choustník, Bořetín, Světce

Světce – Zdechův mlýn, čp. 13 – vodní mlýn z 2. pol. 13. století,
v objektu je muzeum strojů a mlynářství, prohlídky po domluvě
(tel.: 723 615 591, David Veverka).

NA ELEKTROKOLE

Deštná, Jindřichův Hradec, Pluhův Žďár, Červená Lhota

Horní Radouň – Muzeum motorových kol,
více na: www.muzeumradoun.cz

Kontakt:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
info@jccr.cz
www.jccr.cz www.jiznicechy.cz
! jižní Čechy $ jiznicechy

Nová Včelnice – zastávka úzkokolejky z Jindřichova Hradce
do Obrataně, sportovní areál
Mnich – kulturní památka Památník slovanského bratrství,
více na: www.mnich.cz/pamatnik
Občerstvení:

Trasa 3: Z Deštné do Kardašovy Řečice
Popis trasy:

ISBN 978-80-88269-22-9

Partneři:

Trasa 2: Z Deštné krátkým okruhem
na zámky Pluhův Žďár a Červená Lhota
Popis trasy:
Z Deštné se vydejte směrem na jihovýchod do obce Lodhéřov. V Lodhéřově, kde se kříží červená a zelená turistická značka, doporučujeme odbočit doleva a po zelené si vyjet na vyhlídku Čertův kámen.
Dále projeďte Lodhéřovem a téměř na konci obce odbočte doprava
na Studnice. Při vjezdu do obce objevíte kamenný kruh z menhirů.

Z Deštné vyjeďte po cyklotrase č. 1182 kolem Červené Lhoty, a pak
následujte cyklotrasu č. 32 až do Dírné. Z Dírné jeďte směrem na jih
po cyklistické trase č. 1235, která vás dovede do Kardašovy Řečice.
Odsud pokračujte na sever po cyklotrase č. 1170 do Pluhova Žďáru.
Dále už po cyklotrase č. 32 až k rozcestí u autobusové zastávky, kde
odbočíte doprava a pojedete přes Jižnou do Deštné.
Délka okruhu: 27 km
Zajímavosti na trase:
Deštná – Letecké muzeum, Provaznické muzeum Karla Klika,
více na: www.destna.cz
Červená Lhota – zámek Červená Lhota,
více na: www.zamek-cervenalhota.cz

Deštná, Nová Včelnice

Trasa 5: Z Deštné do Jindřichova Hradce
Popis trasy:
Z Deštné se vydejte na severovýchod po cyklotrase č. 1182 do obce
Světce, a zde odbočte doprava na cyklotrasu č. 1239, která vás přivede do obce Horní Radouň. Odsud pokračujte po vedlejší silnici vedoucí
napravo od hlavní stále na jih. Minete Okrouhlou Radouň projedete
Kostelní Radouň a Dolní Radouň. Odsud pokračujte po červené turistické značce, kolem rybníků Fejrar a Velký Hroch do Radouňky, odkud
vás do centra Jindřichova Hradce přivede cyklistická trasa Nežárka.
Odsud pak následujte červenou turistickou značku, která vás povede z Jindřichova Hradce, kolem letiště až do Děbolína, kde se můžete
vyjet podívat na rozhlednu Rýdův kopec, a pak z Děbolína pokračovat
dále po cyklistické trase č. 1148 přes Velký Ratmírov do Studnice. Zde

ELEKROKOLA PRO SENIORY
(a nejen pro ně)
KRAJINOU DEŠTENSKA

ELEKROKOLA PRO SENIORY (a nejen pro ně)
krajinou Deštenska
Téměř 200 kilometrů doporučených cyklistických tras vedoucích krásnou
přírodou za těmi nejlepšími zajímavostmi regionu.
Městečko Deštná leží 17 kilometrů severozápadně od Jindřichova Hradce, v nadmořské výšce 520 m n. m., v turistické oblasti Česká Kanada.
Malebná a poklidná Deštná je nazývána městem dvou muzeí. Navštívit
zde můžete Letecké muzeum a Provaznické muzeum Karla Klika. Město
má dobré zázemí a výhodnou polohu pro pořádání zajímavých výletů do
okolí. Mezi nejoblíbenější výletní cíle patří zámky Červená Lhota a Pluhův
Žďár, hrad Choustník a historická města Jindřichův Hradec a Soběslav.
Mírně kopcovitý terén s pěknými výhledy do krajiny si skvěle užijete ze
sedla elektrokola. Vyberte si některou z doporučených tras, šlápněte do
pedálů a vydejte se na pohodovou vyjížďku jihočeskou krajinou. Doporučené okruhy vychází z Deštné a vždy se do ní také vracejí. Povrch je převážně asfaltový, jen výjimečně jsou tratě vedeny po zpevněných lesních
či polních cestách. Tratě se vyhýbají hlavním silničním tahům, aby byl váš
cyklistický zážitek co nejpříjemnější.

Trasa 1

Trasa 2

Kde si elektrokolo vypůjčím?
Elektrokola jsou k vypůjčení na Městském úřadě v Deštné – nám. Míru
65. Mimo otevírací dobu úřadu půjčování zajišťuje Provaznické muzeum, které sídlí naproti. Bližší informace a rezervace na telefonních
číslech: +420 723 734 612 nebo +420 723 518 377.
Městský úřad Deštná:
po, st: 7.00–16.30, út, čt: 7.00–15.00, pá: 7.00–14.30
Provaznické muzeum:
květen, červen, září: so, ne: 11.00–15.30
červenec, srpen: so, ne: 9.30–16.30
Čas výpůjčky je možný i dle individuální domluvy.
Cena výpůjčky
Senior 55+ a ZTP: 150 Kč/den
Ostatní: 250 Kč/den
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 3

Trasa 4

Základní podmínky:
• Zapůjčení probíhá na základě předložení osobního dokladu a sepsání jednoduché smlouvy o výpůjčce.
• Elektrokola se půjčují pouze na celé dny.
• Součástí zapůjčeného elektrokola je plně nabitá baterie, integrovaný GPS lokátor a zámek kola.
• Trasa, kterou projedete, bude zaznamenána pomocí GPS. Její záznam
vám na vyžádání můžeme zaslat e-mailem jako vzpomínku na projížďku.
• Další podmínky dle provozního 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 a Jihočeského kraje. Jedná
se o třetí část projektu „Síť elektrokol na území Jihočeského kraje“.

Trasa 5

