
 

V pondělí ráno – Po snídani vyjedeme opět k hlavní  

cestě do Majdalény 3,5km. Dáme se doprava po hlavní 

2km a před hospodou zahneme doleva na vedlejší cestu. 

Přejedeme koleje a po 100m odbočíme doprava.  

Pojedeme 500m přes potok, a na rozcestí pojedeme 

 rovně 1km až k lesu (7,3km ).Vjedeme rovně do lesa 

a pojedeme 900m na rozcestí Barbora, kde zahneme 

doprava na modrou značku. Nyní pojedeme lužním lesem  

2,5km přes Zlatou stoku. (10,5km)  O 500m dále je  

odbočka k akvaduktu (zajímavost asi 200m daleko ). 

 Když si ji prohlédneme pojedeme dále po modré kolem  

rybníků Velké Stavědlo na hlavní cestu Obora (13,5km). 

Pojedeme asi 200m a těsně před mostem uhneme  ke  

kapličce doleva a pojedeme 1,2 km kolem Opatovického 

rybníka. Přejedeme cestu a stále po modré pojedeme 

kolem rybníku Světaž na hlavnícestu ( 15.6km ).  

Přejedeme cestu rovně a dojdeme na náměstí, kde se 

 dáme doleva a po červené se vymotáme z města.  

Přijedeme na hlavní cestu a po cyklostezce se dáme 

doleva. Po 500m podjedeme pod dálnicí a po dalších 

500m přijedeme k Peny marketu. Dáme se doleva a 

po cyklostezce                                                                                  přijedeme  do obce Břilice ( 18,5km). Po hlavní 

dojedeme ke kostelu                                                                              kde se dáme doprava směr Přeseka (22km).    

  Projedeme kolem                                                                                       kostela a pojedeme 1,8 km přes hlavní  

     cestu k hrázi                                                                                                

  Rožmberského rybníka 

 ( 24 km )   Dáme se po  

cyklostezce doleva a  

pojedeme 2km do obce Lužnice. 

 Zde se  nezdržíme a pojedeme  

4 km na hlavní cestu, kde zahneme 

 doleva. Pojedeme 1km ke kolejím a                                                                                                                         

před nimi  odbočíme  doleva 300 m k                                                                                                                     

restauraci  Papírna. kde můžeme poobědvat.                                                                                                               

(31,5km)  Zde si naložíme kola a nasedneme na                                                                                                                   

vlak. Nebo můžeme vynechat Papírnu a jet 

Z hlavní cesty doprava na Klec a Vlkov (37km) 

a dále 6km do Veselí nad Lužnicí ( 43 km ).     

Kde by se taky naložili kola a nasedlo na vlak,.  

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 


