
 
Sobota -  Z penzionu pojede druhá skupina doleva na konec obce, kde se cesta 

změní na polňačku až se dojede na modrou značku. Po ní se pojede doleva k 
Purkrabskému rybníku (2km) a na cestě se dáme doprava po cyklostezce č.1011. 

 Po 400 m projedeme křižovatku rovně a stále po cyklostezce přes Žabárnu  
dojedeme do obce Klikov. Tam se dáme doleva a celou obcí pojedeme 2km do  

Františkova. Projedeme obec po hlavní doprava a po 2km dojedeme do obce 
Rapšachu. (10km). Přijedeme ke kostelu 
 a dáme se doprava 300m a doleva ven 

 z obce přes pole směrem na Halánky  
(13,5 km ).Projedeme křižovatku rovně  

a přes most přes Lužnici pojedeme 1km  
 

 
kolem Dvorů po hlavní cestě 5km do 

Nové Vsi ( 19,5 km ). U vlakového 
nádraží se dáme doleva do obce po 

cyklostezce asi 1km k rozcestí za 
fotbalovým hřištěm. My se dáme   

doprava a pojedeme po cyklostezce 
č. 341 lesní cestou 3,5km na rozcestí. 

Dáme se doleva po cyklostezce a po 
 červené kolem Josefovského rybníku 

dojedeme na asfaltku. Dáme se  
doleva a po červené dojedeme až do 
centra Českých Velenic, kde si dáme 

oběd. ( 27 km ). Po obědě budeme  
pokračovat do Rakouska hraničním 

přechodem pro cyklisty přes Lužnici. 

 
V Rakousku přejedeme koleje a dáme 

se doleva po Weitraer Strase do 
 centra Gmundu. Dle mapky se dáme 

přes řeku do Grillensteinu, kde po  
odbočení doleva se dáme hned do 

kopce doprava. (30km). Asi po 800m 
 přijedeme k rozhledně, kterou si 

 můžeme zkouknout a chvíli posedět. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po odpočinku budeme pokračovat 

asi 600 m zkopce do Groseibensteinu 
a odtud po hlavní doprava 1,5km do 

Kleinebensteinu. Dále projedeme Breitensee (34km) a potom 1,5 km za obcí narazíme na oplocený areál. 
 



Zde je odbočka doleva a hned 
za 100m se dáme doprava po  

pěšině značeně červeně. To už  
jsme zpět v ČR kde po 800 m 

 narazíme na cyklostezku č.341 
 po které pojedeme doprava  

na hlavní cestu ( 38km ) 

 
Pojedeme doleva a po 200 m 

zahneme po cyklostezce vpravo 
do lesa. Pojedeme lesem 4km 

kolem hájovny Spáleniště 2km  
kolem Tokániště 2km přes řeku 

 Dražici ( 46km ) až na rozcestí 
Cyklostezek.  My se dáme stále 

po 341.doprava 3km na další  
rozcestí, kde se již dáme doleva 

na cyklostezku č.1010 směr 
Nová Huť ( 50km ). Přijedeme 
na cestu a dáme se doprava a  
hned doleva. Nyní pojedeme 

3,5km na rozcestí, kde jsme již 
ráno byli. Dáme se doprava 

 
 
 
 
 
 
po cyklostezce č.1011.pojedeme 
kolem Purkrabského rybníku  
až k benzince v Hamru (55km). 
Dáme se doleva a po 500m za  
obchodem uhneme opět doleva, 
Teď už dojedeme posledních 
50m do penzionu (56,5km). 
 
Hamr – Purkrabský ryb. -  2 km 
Klikov                  4 km   -     6 km 
Rapšach              4 km   -   10 km 
Halámky          3,5 km  - 13,5 km 
Nová Ves           6  km  - 19,5 km 
Čes. Velenice  7.5 km -     27 km 
Rozhledna       3,5 km -  30,5 km 
Breitensee      3,5 km  -    34 km 
Hlavní cesta       4 km -     38 km 
Spáleniště          4 km -     42 km 
Most Deačice    4 km -     46 km 
Nová Huť            4 km -    50 km 
Rozcestí          3,5 km  - 53,5 km 
Benzinka            2 km -  55,5 km 
Penzion              1 km -  56,5 km 
 


