
 
Sobota – První skupina pojede z penzionu doprava asi 400m. na hlavní cestu. 

Dáme se doprava a po 400m před benzínkou zahneme doprava.  Pojedeme  
kolem Purkrabeckého rybníku 2,2 km na rozcestí na kterém sedáme doleva.          

   Nyní pojedeme 3,5 km lesem na Novou  
Huť (6,5km), kde hlavní cesta bude  

zatáčet doprava. My se ale za budovami  
dáme doleva a po 400 m na rozcestí 
doprava po cyklostezce č.341. Opět 

   pojedeme lesem 3 km na další rozcestí, 
 které projedeme rovně a po 500m  

      přejedeme most přes Dračici. (10,5km).  
Stále po cyklostezce č.341 pojedeme  

                                                                                                                                                přes Tokániště, 4 km k Hájovně  
                                                                                                                                                  Spaleniště a další 4 km na hlavní                             

                                                                                                                                                  silnici. ( 18,5 km ). Pojedeme doleva    
                                                                                                                                                  asi 100 m a potom doprava. Po 1km 

                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          odbočíme doleva na pěšinu, po  
které pojedeme 500 m na silnici do  

Rakouska. Pojedeme doprava 1,5 km  
do obce Breitensee (22km ). V obci 
se dáme doleva přes koleje a hned 

doprava 2km do obce Kleineibens –  
teina dále 1km do Groseibenstein.  
V obci zahneme doleva dokopce k 

rozhledně Blockheideturm (26 km). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po prohlídce rozhledny sjedeme 1km 
přes obec Grillenstein do Gmundu. 

Projedeme městem směrem na most 
na hranici přes řeku Lužnici ( 29km ). 

 
 



Přejedeme do Českých Velenic, kde 
si dáme oběd i s druhou skupinou. 

Z Velenic se dáme opět cyklostezkou 
č.341 kolem Josefovského rybníka  
na rozcestí, na kterém se dáme po  

ní doprava 4 km do Nové vsi nad  
Lužnicí ( 36 km). Projedeme Novou 

 ves a na hlavní se dáme doprava. 
Pojedeme 6 km po hlavní před obcí  
Dvory doprava po hlavní přes řeku  
Lužnici do obce Halánky (42,5km)                                         

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Křižovatku projedeme rovně na  
vedlejší cestu, po které dojedeme až  

 do obce Rapšach (45,5km) kde se 
dáme doleva a u kostela zahneme  
doprava přes pole do Františkova 

 ( 48 km ).   
 
 

 
 

 
Hamr  -      Nová Huť             6,5 km 
Dračice                    4 km  -  10,5 km 
Spáleniště              4 km  -   14,5 km 
Rakousko            5,5 km  -      20 km 
Rozhledna             6 km   -     26 km 
České Velenice     4 km   -     30 km 
Josefův rybník      2 km   -     32 km 
Lužnice                  4 km   -     36 km 
Halámky                6 km   -     42 km 
Rapšach             3,5 km   -  45,5 km 
Františkov          2,5 km   -     48 km 
Klikov                  2,5 km   -  50,5 km 
Purkrabský ryb.    4 km   -  54,5 km 
Hamr                  1,5 km   -    56 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Projedeme Františkov a dáme se na Klikov, kde se dáme doprava ke kostelu ( 50,5 km ). Projedeme obcí a po 
cyklostezce projedeme přes Žabárnu opět k Purkrabskému rybníku ( 54,5 km ).  Těsně před rybníkem uhneme po 
modré doleva na lesní cestu a po 500 metrech doprava 1km do Hamru ( 56km ). 
 


