
 

Pátek - Ráno vyjedou ti co budou ve Veselí v 9.26 hod. 

Pojedeme kolem vodárny přes most 1,6km a na Křižovatce 

pojedeme po žluté polňačce k Veselským pískovnám 3km.   

Projedeme stále  

po žluté kolem  

Vlkovské pískovny 

5km. Stále po 

žluté pojedeme  

přes koleje ve  

Vlkově a teď 6km 

lesem k rybníkům.  

Přejedeme po   

hrázi několik  

rybníků a na konci  

vyskočí hospůdka  

U Kačerů 12,5km 

Projedeme obec  

Klec až na hlavní  

cestu kde sedáme  

doprava a hned doleva. ( 14km ). Pojedeme 4km do Lužnice  

(18km),kde se k nám můžou přidat, ti co přijedou pozdějším 

vlakem. Projedeme Lužnici a po 500m zahneme po  

cyklostezce doleva k rybníku Rožmberk. (20km). Na hrázi  

se dáme doleva a 

po 2km u hájovny 

na rozcestí se 

dáme doprava. 

Přijedeme do 

Staré Hlíny, 

( 25km ) kde je  

možnost  

poobědvat ve dvou hospůdkách. ( rybí speciality ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obědě projedeme rovně přes hlavní cestu a pojedeme 

kolem rybníku Starý a Nový Vdovec,Travičný  

k Stříbřeckému mostu(29km). Dáme se před 

mostem doprava a pojedeme 7km podél 

Nové řeky k rybníku Starý hospodář. 

 

 

 

 

 

Dáme se doprava a po 500m. doleva po  

hrázi. Po dalších 500m doprava  a po  

dalších 500m opět doprava. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselí nad Lužnicí        -                   . 

Vlkovská pískovna   -   5 km   –  5 km  

Klec obec                -  9 km  -  14 km 

Lužnice                   -  4 km  -  18 km 

Rožmberk rybník     - 2 km   - 20 km  

Stará Hlína            -   5 km -   25 km 

Stříbřenecký most  -  4 km  -  29 km 

Most Nová řeka      –  5 km  –  34 km 

 Rybník Starý Kanclíř- 6 km   - 40 km 

Kosky , hlavní cesta  – 3 km  -  43 km 

Alešův dvůr penzion  - 2 km   – 45 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujedeme asi 800m a po červené pojedeme 

doleva na Starý Kanclíř ( 40km. ) Dáme se 

doprava kolem rybníku Nový Kanclíř 2,5 km 

a pojedeme lesem na hlavní cestu Kosky. 

Doleva pojedeme asi 800m a dáme se 

doprava. Cesta se změní na polňačku a po 

kilometru dojedeme 

do Hamru. Na cestě 

se dáme doleva asi 

100m a na pravo je  

Alešův dvůr. (45km) 

V penzionu jsou  

vybavené kuchyňky  

a taky je zde  

restaurace, kde si 

můžeme koupit večeři. 


