
Jak se dostat na setkání…. (…do Lučkovic) 
 
Příjezd od Prahy po R4 až do obce Čimelice, v obci odbočit vpravo na silnici směr Rakovice (Pohoř), projet obcí 
Rakovice stále po stejné silnici až na křižovatku se silnicí č. 175, na křižovatce odbočit do leva na silnici č. 175 na obec 
Pohoř a dále se této silnice držet až do obce Myštice, v Myšticích u rybníka Labuť odbočit do leva na obec Míreč nebo 
Lom a cca po 2 km sledovat ukazatel RZ Lučkovice - nepřejíždět řeku Lomnici!!  
 
Příjezd od Strakonic po silnici č. 173 na obec Sedlice, v Sedlicích odbočit doprava směr Škvořetice, dále pak obec Lom, 
pokračovat ve směru na Myštice(do Myštic až nedojete), za odbočkou na obec Míreč, přejedete řeku Lomnici a kousek 
za mostem bude odbočka do leva na RZ Lučkovice 
 
Příjezd od Plzně silnice číslo 20 (jinak též mezinárodní E 49) směr Nepomuk, Kasejovice, Lnáře, Blatná. V Blatné 
odbočit na obec Myštice (silnice č 175), V Myšticích u rybníka Labuť odbočit na obec Míreč nebo Lom a cca po 2 km 
sledovat ukazatel doprava RZ Lučkovice - nepřejíždět řeku Lomnici!!  
 
Příjezd od Tábora po silnici č. 19,  na hlavní křižovatce za obcí Lety odbočit doleva na R4 od Prahy a dojet až do obce 
Čimelice.  V Čimelicích odbočit vpravo na silnici směr Rakovice (Pohoř), projet obcí Rakovice stále po stejné silnici až 
na křižovatku se silnicí č. 175, na křižovatce odbočit do leva na silnici č. 175 na obec Pohoř a dále se této silnice držet 
až do obce Myštice, v Myšticích u rybníka Labuť odbočit do leva na obec Míreč nebo Lom a cca po 2 km sledovat 
ukazatel doprava RZ Lučkovice - nepřejíždět řeku Lomnici!!  
 
Příjezd od Písku po silnici č. 20 směr na Plzeň do obce Sedlice, v Sedlicích odbočit doprava směr Škvořetice, dále pak 
na obec Lom, pokračovat ve směru na Myštice(do Myštic až nedojete), za odbočkou na obec Míreč, přejedete řeku 
Lomnici a kousek za mostem bude odbočka do leva na RZ Lučkovice 
 
Většina z nás jezdí autem, bohužel doprava autobusem či vlakem není skoro možná nebo velmi komplikovaná.  
Pokud někdo bude využívat jiné dopravy než auto, domluvte se s kamarády nebo přáteli na odvoz z nejbližších 
zastávek. Domluvte se na časy příjezdů včas před setkáním, neboť v rekreačním zařízení je velmi špatný signál a 
nespoléhejte na to, že si pak někoho z nás přivoláte. 
 
UPOZORNĚNÍ: Sice je rekreační zařízení pojmenovávané jako Lučkovice, ale se stejnojmennou obcí to mimo názvu 
nemá co společného. Nejezděte do Lučkovic…obec je mimo..!!! 

 
 
 


