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trasa pro cyklisty  – krátka2
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stejný úsek pro všechny kategorie



 LUŽNICKÁ ŠLAPKA – cyklisti
 DLOUHÁ TRASA: 25 km
TRASA: Start na Husově nám. > Dr. E. Beneše > po cyklotrase 
1206 Na Mýto, pod E55, kolem areálu Pohoda, pod železniční 
tratí a  ulicemi SÚ k  Myslivně Nechyba > vlevo  na  KOZÍ HRÁ-
DEK > u  rybníka Jezero vlevo po 1206 směr Turovec, odbočit 
vpravo na lesní cestu a pokračovat k rybníku Starý Kravín, vlevo 
na hráz > na hrázi rybníka Nový Kravín prudce vpravo pod dál-
nici > přes chatovou oblast Smolín > vlevo podél dálnice > pod 
silnicí 409 Planá – Chýnov > kolem statku (ne do statku) na sta-
rou Chýnovskou > na novou Chýnovskou do Plané k podchodu 
pod železnicí a rovně k E55 > za mostem vpravo > o 100 m výše 
vpravo na  Lhotu Samoty, v  obci vpravo a  znovu vpravo mezi 
domy a přes les na Soukenickou a po žluté na Soukeník > držet 
se vlevo a Vrbovou do kopce > na křižovatce vpravo do Radi-
movic > po silnicích na Větrovy > vpravo k rozhledně HÝLAČKA 
> po červené obcí a dále po červené rovně a vpravo > v  lese 
rovně po cestě na Pracov > vlevo z kopce ke sportovnímu areá-
lu Sokol SÚ a přes lávku do cíle.

 LUŽNICKÁ ŠLAPKA – cyklisti
 KRÁTKÁ TRASA: 15 km
TRASA: Start na Husově nám. > Dr. E. Beneše > po cyklotrase 
1206 Na Mýto, pod E55, kolem areálu Pohoda, pod železniční 
tratí a  ulicemi SÚ k  Myslivně Nechyba > vlevo  na  KOZÍ HRÁ-
DEK > u rybníka Jezero vpravo po hrázi rybníků na rybník Starý 
Kravín po zelené > na hrázi rybníku Nový Kravín prudce vpravo 
pod dálnici > přes chatovou oblast Smolín > vlevo podél dálni-
ce > pod silnicí 409 Planá – Chýnov > kolem statku (ne do stat-
ku) na  starou Chýnovskou > na  novou Chýnovskou do  Plané 
k podchodu pod železnicí a rovně k E55 > za mostem vpravo 
Soukenickou po žluté na Soukeník a dále po žluté podél řeky 
ke sportovnímu areálu Sokol SÚ a přes lávku do cíle.
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