
Od Rožmberka po Novou Pec 
a z Horní Plané na Sv. Tomáš
cyklobusy a turistickými 
autobusy Lipenska

...UŽIJTE SI 
VÝLET 

S CYKLOBUSEM

Projekt cyklobusů a turistických autobusů Lipenska s možností 
jezdit zdarma prostřednictvím Lipno.card Vám umožnili tito partneři:

Jihočeský kraj l Obce: Lipno nad Vltavou l Černá v Po-
šumaví l Loučovice l Nová Pec l Hořice na Šumavě l
Přední Výtoň l Města: Vyšší Brod l Rožmberk l A dále pod-
nikatelé: Stezka korunami stromů s.r.o. l Lipensko, s.r.o. l
Hotel Vltava - Frymburk l Hotel Svatý Tomáš - Přední Výtoň l
Vítkův Hrádek, z.s. - Přední Výtoň l Camping Frymburk l Hotel
Maxant - Frymburk, Jedu vodu, s.r.o. l ing. Zdeněk Zídek –
Lipno  n. V. l Ernesta Club Lipno - n. V. l Pavelec s.r.o. - Vyšší
Brod l Doky Lipno – Lipno n. V. l Amenity Resort Lipno – Lipno
n. V. lJezerní penzion - Horní Planá lPension U Kostela - Frym-
burk l Restaurace Maxant - Frymburk l Pension Markus -
Frymburk l Apartmány Arnika - Horní Planá l Hotel Lesní
Krčma - Loučovice l Hotel Star Lipno – Lipno  n. V. l Chalupa
Eden - Nová Pec l Jiřina Štěrbová - Černá v Pošumaví l Jitka
Bieblová - Rožmberk nad Vltavou l Pension Alma - Nová Pec l
Pension Florian - Frymburk l Pension Jelení  Vrchy - Nová Pec

l Pension Mauritz - Nová Pec l Wellness hotel Marlin - Nová
Pec lApartmány Modřínový dům - Horní Planá lPension Calla
- Dolní Vltavice l AP Jitka - Frymburk l Apartmán C17 Doky
Holiday Lipno – Lipno n. V. l Apartmán Dana – Lipno n. V. l
Apartmány AAA Lipno - Lipno n. V. l Apartmány Clematis -
Nová Pec l Apartment Lipno - Lipno n. V. l Garni hotel Alba-
tros*** - Přední Výtoň l Hotel u Martina - Rožmberk nad Vlta-
vou l Chalupa na Lipně - Lipno n. V. l Chata U Lipna - Lipno n.
V. l Jaroslava Stejskalová - Frymburk l Pension Zuzana -
Frymburk l Penzion Jantar - Horní Planá l Penzion na Návsi -
Horní Planá l Penzion Sen - Černá v Pošumaví l Penzion
Frymburk N.10 - Frymburk l Penzion Kovářov - Frymburk l
Residence Lipno vila Frymburk - Lipno nad Vltavou l Přední
Výtoň podnikatel - Přední Výtoň l apartman-lipno.cz lChalupa
na Peci – Želnava

Rezervace jízdenek, vyhledání spojení, informace k jízdním řádům, 
on-line technická podpora k jízdním řádům a spojení 
www.vodackyautobus.eu

Generální partner projektu turistických autobusů a cyklobusů Lipenska  
www.tslipenska.cz

Informace a technická podpora karty Lipno.card
www.lipno.info

...děkujeme



Milí turisté, 
jsme rádi, že jste si pro svou dovolenou vybrali Lipensko a těší

nás, že Vám můžeme představit cyklobusy a turistické autobusy Li-
penska. Za jejich zavedením stojí spolupráce Jihočeského kraje,
obcí, spolků, podnikatelů v regionu, Turistického spolku Lipenska
a teamu z  Jihočeského vodáckého autobusu. Společně jsme
vdechli život novému a v mnoha ohledech ojedinělému projektu,
jehož cílem je zlepšit nabídku dopravních služeb v našem regionu. 

Okolí lipenské nádrže budou od soboty 1. 7. 2017 až do neděle
3. 9. 2017 křižovat autobusy na trase z Rožmberka nad Vltavou do
Nové Pece a z Horní Plané do Přední Výtoně. Návštěvníkům celé
oblasti se tak otevírá nová možnost vyrazit za cyklistikou, pěší tu-
ristikou i aktivním pohybem do celého regionu. 

Páteřní, modrá autobusová linka s přívěsem na 30 kol začíná
v Rožmberku nad Vltavou na náměstí odkud pokračuje přes Vyšší
Brod, Loučovice, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Černou v Pošumaví
a Horní Planou do Nové Pece až na Jelení Vrchy. Vybrané spoje na
této lince zajíždí také z/do Českého Krumlova a Boršova nad Vlta-
vou. Síť doplňuje zelená, turistická linka s možností přepravy 7 kol

Cestujte zdarma s kartou Lipno.card
Ubytovali jste se u některého z partnerů Lipno.card? Pak si vyzvedněte
na recepci ubytovacího zařízení kartu Lipno.card ubytovaného hosta.
Karta je zdarma a vedle mnoha zvýhodnění a slev u partnerů v regionu
s ní budete cestovat našimi turistickými autobusy a cyklobusy lipenska
zdarma. Pokud nejste ubytovaným hostem a přesto máte o kartu s
mnoha dalšími výhodami zájem, můžete si ji zakoupit v Infocentru
Lipno, které naleznete přímo v Lipně nad Vltavou na promenádě. 

Jak to funguje? 
Každá karta obsahuje 10 bezplatných jízd, které můžete libovolně
využít ve všech našich spojích modré a zelené linky v úseku mezi
zastávkami od Rožmberka nad Vltavou po Novou Pec. Při nástupu
do autobusu předložte kartu řidiči autobusu společně s hlášením
cílové zastávky. Řidič ověří platnost karty a dostupnost služby a
poté vám vydá jízdenku na bezplatnou přepravu. V případě, kdy
počet volných jízd vyčerpáte, zaplatíte v autobuse běžné jízdné,
zlevněné o 20 %. Bezplatná přeprava s Lipno.card se nevztahuje
na přepravu jízdního kola. V případě, že pojedete mimo oblast bez-
platné přepravy, je nutné si u řidiče autobusu následně dokoupit
z poslední zastávky v bezplatném pásmu do Vaší skutečné cílové
stanice. Více o kartě Lipno.card najdete na www.lipno.info 

Bezplatné cestování s Lipno.card

Přeprava kol – jak na to Důležité informace

Cestování s kolem
Jízdní kola jsou přepravována pouze na spojích označených sym-
bolem kola. Na modré, páteřní lince jsou kola přepravována od-
děleně na přívěsném vozíku o kapacitě 30 kol, kolo naložíte
společně s naším pracovníkem. Na zelené lince lze přepravit nej-
výše 7 kol najednou. Kola nakládáte společně s řidičem auto-
busu. Cena přepravy za jízdní kolo je 30 Kč. 

Rezervace místa pro kolo on-line
Místo pro kolo si můžete rezervovat, společně s jízdenkou, on-
line v našem eshopu. Odkaz naleznete na zadní straně tohoto le-
táčku. Po zaplacení jízdenky a poplatku za kolo vám do e-mailu
doručíme doklad (jízdenku). Stáhněte si ji do mobilu, nebo ta-
bletu a při nástupu do autobusu ji předložte řidiči k ověření. 

Přeprava skupin 5 a více 
cestujících s jízdním kolem
Jestliže jste skupina 5 a více cestujících a chcete jet s kolem,
je zapotřebí mít z organizačních důvodů rezervaci míst pro kola.
Tu můžete udělat na webových stránkách, nebo vyhledávač
IDOS. Potvrzenou rezervaci Vám zašleme na email, s dokladem,
který si stačí stáhnout do mobilu, nebo tabletu a při nástupu
předložit řidiči. 

Místo pro kola lze rezervovat nejpozději 45 minut před odjez-
dem spoje z příslušné zastávky. V případě vyčerpání kapacity 
v rezervačním systému je možné přistavit posilové vozidlo. 
Kontaktujte dopravce na tel.: +420 607 443 435.

Na této lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu
a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na
www.vodackyautobus.eu a k nahlédnutí jsou též u řidiče auto-
busu. Na všechny spoje je možné zakoupit jízdenku on-line.

NA VŠECH SPOJÍCH SE PŘEPRAVUJÍ DĚTSKÉ KOČÁRKY 
A INVALIDNÍ VOZÍKY POUZE V PŘÍPADECH, KDY TO DOVOLUJE
OBSAZENOST AUTOBUSU NEBO VOLNÁ KAPACITA ZAVAZA-
DLOVÉHO PROSTORU. 

PŘEPRAVU OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ, UPOUTANOU
NA INVALIDNÍ VOZÍK, JE NUTNÉ NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI 24
HODIN PŘEDEM NA INFOLINKU DOPRAVCE +420 607 443 435.

Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující
uložení v určité poloze, nebo přesahující hodnotu 3000 Kč, jsou je-
jich majitelé povinni nahlásit řidiči před započetím jízdy - takováto
zavazadla jsou zpoplatněna dle ceníku dopravce.

Skupiny 10 a více cestujících jsou povinny si zakoupit jízdenku
předem na www.vodackyautobus,eu, případně se ohlásit pře-
dem na telefonním čísle +420 607 443 435. 

Přeprava lodí není povolena. Přeprava nadrozměrných zavaza-
del (např. vyfouknutých raftů, člunů, pádel, barelů apod.) je
možná pouze v zavazadlovém prostoru vozidla, pokud to jeho
kapacita dovoluje. Takováto zavazadla jsou zpoplatněna dle ce-
níku dopravce.

vedená z Horní Plané, přes Černou v Pošumaví, Frymburk, Lipno
nad Vltavou do Přední Výtoně až na Svatý Tomáš. 

Naše autobusy jsou otevřené pro každého. Unikátnost našeho
projektu spočívá však v možnosti cestovat autobusy i bezplatně
a sice s kartou Lipno.card. K přepravě zdarma s Lipno.card mů-
žete využít všech spojů linek 320921 a 330821 mezi zastávkami
ležícími od Rožmberka nad Vltavou, náměstí po Novou Pec, 
Jelení Vrchy. 

Věříme, že i díky nově zavedené síti autobusových Linek budete
mít možnost si během svého pobytu vychutnat co nejvíce zážitků,
jaké Vltava a okolí Lipna nabízí. 

Přejeme Vám příjemný pobyt a užijte si Lipensko! 

za Turistický spolek Lipenska 
Jiří Mánek, předseda 


