
Neděle -  Ráno se vydáme po cestě směr Majdaléna. Přejedeme Lužnici a za hospodou  
U Pilaře přejedeme Zlatou stoku a dáme se doleva podél rybníku Cep po hlíněnce. 
Pojedeme 6 km kolem rybníků Cep a Cep 1  
až na hlavní cestu ( 9 km ). Dáme se doleva a asi  
2km pojedeme po hlavní cestě do Suchdolu nad  
Lužnicí. Za náměstím se dáme doprava a  
vyjedeme z města. U transformátoru ( 13 km )  
odbočíme doleva a pojedeme 1 km na místo  
3 facky.  Dáme se doprava a po 400 m mezi  
chalupami doleva. Po dalších 400 m zahneme 
doleva a pojedeme 800m, kde zahneme doprava. 
Pojedeme lesem a po 1,2km projedeme první 
křižovatku rovně a na druhé po 400m zahneme doleva.  Pojedeme 800m a přijedeme na  

cestu po které se dáme doprava. Pojedeme  
2 km na rozcestí Jandovka ( 20 km ), kde se 
dáme po zelené značce doprava. Ujedeme 
 1,5km na odbočku k Červenému Blatu.  Zde 
si uděláme 3 km okruh po blatech raději asi 
pěšky než na kole, protože část cesty vede po 
dřevěných prknech. 
 
 

Projdeme trasu a vrátíme 
se na místo vstupu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojedeme 500m po zelené 
značce na silnici po které 
se dáme doprava.  Po 4km 
dojedeme do Šalmanovic 
(29 km). Za obcí se dáme 



doprava a po 1,5 km  
odbočíme doleva na polní 

cestu. Po 3,5km polňačkou  
dojedeme do obce Cep, 
(35 km) kde se můžeme  
občerstvit v hospůdce.  

Z Cepu se dáme doprava 
1,5 km na rozcestí, kde se 

dáme doprava 1 km na 
rozcestí. Po modré značce 
se dáme doleva 1,5 km na 
rozcestí, kde modrá uhýbá 
doleva (39 km). My se ale  
dáme doprava a po 2 km 

přijedeme k pískovně Cep.  
Pojedeme doprava a  

objedeme celou pískovnu 
 dokola, kde zahneme zase  
 doprava. Po 400 m proje – 

deme rovně křižovatku červený kříž. Po 1,5km dojedeme na cyklostezku (46 km ). 
Dáme se doprava a po 1,3km dojedeme na hlavní cestu. Dáme se doleva a hned 
doprava 1,5km pře Kosky a 1,5 km do Hamru. (50km ) U hospody teď zahneme 

doleva a dojedeme posledních 500m do Penzionu. 
 
 

Pilař                                                          3. km           .  
Hlavní cesta            -      6. km      -       9. km           . 
Suchdol nad Lužnicí       2. km      -     11. km          . 
Tři facky                           3. km        -    14. km         . 
Jandovka                   -     6. km     -       20. km         . 
Červené blato           -      2. km         -   22. km        . 
Okruh Červené blato  -   2. km       -     24. km        .     
Šelmanovice               -    5. km       -     29. km        . 
Hospůdka v Cepu       -    6. km       -     35. km        . 
Dubová řeč odbočka    -  4. km        -    39. km        . 
Rybník Cep ll.               -   3. km        -    42. km        .   
Cyklostezka                 -    4. km        -    46. km        . 
Hamr penzion            -    5. km       -     51. km        .   

 


