
 

 

Neděle -  Ráno se vydá druhá skupina po cestě směr Majdaléna. Přejedeme Lužnici a za hospodou U Pilaře přejedeme 
Zlatou stoku a přijedeme na hlavní cestu. Dáme se doleva a po 50m uhneme doprava po cyklostezce.  
Přejedeme koleje a po 1.3km odbočíme doleva. Přijedeme k rybníku Cep ll (6km.) a objedeme ho doleva. Objedeme skoro 
celý rybník dokola a cesta uhne doleva. Na prvním rozcestí pojedeme doleva a na druhém Doprava kde narazíme na 
modrou značku ( 11km) Zde se dáme doleva, projedeme rovně Křižovatku Zelený kříž a dojedeme na další křižovatku 
s vracečkou doprava. My se tedy dáme doprava mezi rybníky Starý a Prostřední a dojedeme na hlavní cestu. Pojedeme 
doleva a přijedeme do obce Cep.(15km) Zde se dá občerstvit. Z Cepu se před obcí dáme doleva po škvárové cestě kolem 
statku do pole.  
Po chvilce  
dojedeme do  
lesa  

a přijedeme na první rozcestí, kde se dáme doprava. Hned nato  
projedeme křižovatku rovně, až dojedeme kolem Barského rybníku  
na hlavní cestu.  Dáme se po hlavní doprava a dojedeme do  
Šalmanovic ( 21km ) Z Šalmanovic pojedeme po silnici směr Nové  
Hrady až přijedeme k odbočce K Červenému Blatu Jiříkovo údolí  
(25km). Odbočíme doleva po zelené značce a přijedeme k rezervaci. 
 Projdeme, nebo projedeme 3km okruh po blatech, které stojí za to  
vidět a projít i po prknech. Potom se vrátíme na výchozí místo.  
(29km) a budeme pokračovat po zelené značce na Jandovku. Na  
silnici se dáme doleva a pojedeme 2km až narazíme na odbočku  
doprava na lesní cestu. Po ní pojedeme 1. km a na křižovatce se dáme doprava a pojedeme opět 1. km 
 na další rozcestí. ( 35.km ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Zde se dáme po cyklostezce doleva 

a pojedeme přes Tichavu, Tři facky  

do Suchdolu. Přijedeme na hlavní a 

dáme se doprava, až přijedeme na  

náměstí. (40km) Dáme se doprava 

a po hlavní cestě pojedeme 2km,  

ven ze Suchdolu n. L. kde, hned za  

cedulí konec Suchdolu je odbočka 

doprava na polňačku. Je tam zákaz  

pro motorové vozidla, ale my tudy 

 projedeme pod mostem a přijedeme  

na cestu. Dáme se doprava a 5,5km 

 pojedeme kolem pískových rybníků  

na koupání Cep a Cep l. až narazíme  

na silnici.(47,5km). Zde se dáme 

 doprava a po naší známe cestě  

dojedeme do penzionu Alešův Dvůr 

 v Hamrech. (51km). 

 

Penzion                                                .  

Pískovna Cep ll                      .  -    6. km   

Křižovatka s modrou -   5 km   -   11  km 

Cep obec                  -    4 km   -  15  km  

Šalmanovice             -    6 km   -  21  km 

Červené Blato          -    5 km   -  26 km 

Jandovka                 -    4 km   -  30 km 

Tichava                   -    5 km   -  35 km 

Suchdol n. L.            –    5 km   -  40 km 

                Pod mostem            -  2,5 km - 42,5 km 

Silnice za pískovnou -  5 km  - 47,5 km 

Alešův dvůr            -  3,5 km  -  51 km                                                          


