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Cyklovýlet č. 5 
 
České Budějovice – Hrdějovice – Borek – Libníč – Lišov – Ortvínovice – 
Kaliště – Dobrá Voda - České Budějovice 
 
Trasa: 
 
České Budějovice – Hrdějovice – Borek – Libnič – Jelmo – Lišov – Ortvínovice – Kaliště - Dobrá 
Voda – Nové Hodějovice – Mladé – České Budějovice 
 
Popis trasy: 
 

- od školy ZŠ Dukelská jedeme podél slepého ramene Malše, Sokolského ostrova až k mostu 
pro chodce přes Vltavu 

- po cyklotrase č. 122 pokračujeme do Hrdějovic 
- cyklotrasa č. 122 vede dále na Borek, přejedeme hlavní silnici a pokračujeme jízdou přes 

Mojský les 
- na křižovatce cyklotras odbočíme na cyklotrasu č. 1107 a dojedeme do Libníče 
- z Libníče vede naše cesta do osady Jelmo a dále až do Lišova 
- po přejezdu hlavní silnice /u benzínové pumpy/ jedeme po polní cestě podél silnice až ke 

Středu Evropy 
- polní a lesní cesta nás dovede k rybníku Koníř dále do osady Ortvínovice 
- z Ortvínovic již po silnici do Kaliště 
- cyklotrasou č. 1050 na Dobrou Vodu 
- Dobrá Voda, po ulicích Lázeńská, Na Vyhlídce, U Rybníka (cyklotrasa č. 1050) 
- Mladé, ulice Masaryka, Osiková, cyklotrasa č. 1096 

 
 
 
 
Počet kilometrů: 42,5 
 
 
 
 
Obtížnost trasy: 
 
středně těžká trasa ve vlnitém terénu, výškový rozdíl činí 187m, je vedena z větší části po 
cyklostezkách, zbytek trasy jsou nefrekventované silnice, polní a lesní cesty, na trase je hodně 
památek a zajímavostí
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km n.v. významná 
místa 

nebezpečí zastávky, 
občerstvení 

Ć.B. škola 
 

0 381 řeka Malše  chodci, 
cyklisti 

 

pravý břeh 
Vltavy 

0,5  čistička,  přejezd 
žel.trati 

 

Hrdějovice 6,5 400 kaple provoz prodejna, 
restaurace 
 

Borek 8,0   přejezd 
hlavní 
silnice 

obchod, restaurace

Libníč 14,0 470 lázně, vily  obchod, restaurace
Jelmo 16,0 495 výhled stoupání  
Lišov 22,3 568,475 kostel přejezd 

Větrníku 
obchody, 
restaurace 

Střed Evropy 25,0 565 topografický 
bod 

polní cesta  

Koníř 29,0 500 kaskáda 
rybníků 

polní cesta  

Ortvínovice 30,5 480,0 rodinný 
statek 

lesní cesta  

Kaliště 34,5 450,0 krajinný 
prvek 

 obchod 

Dobrá Voda 39,0  kostel, 
hornictví 

větší provoz obchod, 
restaurace,městská 
doprava 

Mladé 41,0  kostel   
Malý jez 42,0   

 
  

Ć.B. 42,5 381    
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Významná místa: 
 
 
 
Hrdějovice – barokní návesní kaple Panny Marie z poloviny 18.st, lidové zemědělské usedlosti 
Blatského typu 
 
 
Libníč – dříve se zde dolovalo stříbro, r.1681 zjištěny léčivé účinky vody, provoz lázní trval 200 let, 
budova lázní stavitele Pavla Bayera, vila JuDr.Augusta Zátky a vila Gabriela 
 
 
Lišov – město nábytku, kostel sv.Václava, městem procházela Linecká stezka 
 
 
Locus perenis – věčné místo, Střed Evropy, jeden z prvních bodů pro přesné měření n.v. 
 
 
Dobrá Voda – kostel Panny Marie Bolestné, důlní oblast, štola sv. Śebastiána, bývalé lázně, kaplička 
s pramenem dobré vody, v blízkosti je přírodní území – Nové Śvýcarsko Śvajcy 
 


