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Cyklovýlet č.7
Č.B. – Boršov – Záluží – Zlatá Koruna –Třísov – Lipí – Mokré – České
Budějovice

Trasa:
Cestou od školy se dostaneme na cyklotrasu č.12 směr Rožnov, ta pokračuje přes Boršov nad
Vltavou, Kamenný Újezd až do Zlaté Koruny. Odtud pokračujeme po trase č.1127 do Třísova. Po
stejné trase jedeme potom až do Hradce, po trase č.1124 do Lipí a zde se napojíme na trasu č.1092,
která vede přes Kaliště, Mokré a Litvínovice do Českých Budějovic.

Popis trasy:
Cesta vede od školy ZŠ Dukelská ulice podél řeky Malše směrem k hvězdárně. Tam se napojíme na
cyklotrasu č.12, která směřuje podél řeky Vltava do Boršova. Za Boršovem, ve Březí opustíme řeku a
stoupáním dojedeme do Kamenného Újezda. Potom vede cesta mírnou rovinou přes Rančice, Opalice,
Radostice, Záluží a Štěkře. Před sjezdem k Vltavě je nebezpečné klesání, doporučujeme seskočit
s kola. Po prohlídce Zlaté Koruny následuje prudké stoupání až do Pašovic. Cyklotrasa č.1127 nás
povede do Třísova. Doporučujeme prohlídku. Po stejné cyklotrase pojedeme mírně zvlněnou krajinou
přes Holubov do Hradců. Tam se napojíme na cyklotrasu 1124 do Lipí a odtud pojedeme po
cyklotrase č.1092 skoro po rovině až do Českých Budějovic.

Počet km : 45

Obtížnost trasy:
Obtížnější trasa, prudší stoupání i klesání asi na čtvrtině cesty, jinak rovina, z větší části vede po
nefrekventovaných cestách, krásnou krajinou, hodně kulturních a historických památek, snadná
dostupnost městské dopravy.
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Významná místa:
Boršov – kostel ze 13.století
Březí – v r.1869 založen Hynkem Zátkou mlýn, dnes mlýny a těstárny
Štěkře – renesanční tvrz ze 16.století, vladycké sídlo již od r.1336
Zlatá Koruna – klášter leží na ostrohu řeky Vltavy, je ohrazený, má více částí – kostel, křížová
chodba, kaple Andělů, konvent, opatství s pivovarem. V souřasné době je v klášteře kromě
prohlídkové trasy i stálá expozice Písemnictví v jižních Čechách
Třísov – jedno z nejkrásněji položených keltských opid, hradiště o rozloze 26 ha, měl unikátní
opevnění, existuje hypotéza,že by se mohlo jednat o keltské město Abilunon z Ptolemiovy mapy

