
 
 
 
 

2017 - XLII.ro čník    Gymnaziální padesátkaGymnaziální padesátkaGymnaziální padesátkaGymnaziální padesátka                trasa 17  km   ST. ČÍSLO: 
 

Od startu vedou všechny trasy kolem školy VP dol ů Žižkovou ulicí 
na k řižovatku s kruhovým objezdem. P řejdete ji šikmo vlevo do 
parku a dále pokra čujete kolem rybní čku, kde se napojíte na 
červenou zna čku  /0,6/. Po ní pak proti proudu Drnového potoka a za  
žel. mostem VL po cyklostezce do Lub /2,4/. Na  roz cestí zna ček u 
mostu VP po červené  (a po cyklotrase 2035 )p řes most a opatrn ě(!)  
přes hlavní silnici. Na konci ulice za garážemi rovn ě polní cestou 
k lesu , lesem vzh ůru p řes vrchol a pak op ět polní cestou na 
Loretu /4,9/. Tam jdete po silnici VL nahoru po červené  až na 
křižovatku s hlavní silnicí a autobusové čekárn ě /5,5/. Silnici 
opatrn ě p řejdete a dále pokra čujete polní cestou po červené 
zna čce . U skupiny strom ů za rozcestím POD HOLINKOU /6,1/ 
pokra čujete VP po vlastním zna čení  po polní cest ě podél aleje 
ovocných strom ů do Týnce. Za cihlovou stodolou po silnici vpravo 
dol ů, kde se napojíte na žlutou zna čku. Po ní VP a hned VL do 
otev řených vrat a projdete mezi staveními k rozcestí u z ámku. Zde 
vpravo k hlavní silnici a po ní kousek VL k čekárn ě a 
obchodu/7,6/, kde na vás čeká kontrola č.1 od 8:30 do 11:00.  Od ní 
kousek zp ět na žlutou zna čku  a po ní VL dol ů mezi domky. U el. 
vedení dále VP a pak polní cestou až k rybní čku/8,6/. P řejdete po 
hrázi a stále po žluté VL šikmo vzh ůru lesní p ěšinou až k rozcestí 
pod sv. Janem/9,0/.(Možnost odbo čky ke z řícenin ě lesní kaple.) 
Dále pokra čujte rovn ě dol ů na k řížení cest, kde žlutá odbo čuje. Vy 
jd ěte rovn ě dol ů po VZ a červené zna čce klatovského vycházkového 
okruhu  (cyklisté pozor – závora !!!)  až k  asfaltové cest ě a po ní 
rovn ě až do Lomce /10,7/. Pokra čujete rovn ě obcí po VZ k hlavní 
silnici , tu opatrn ě p řejd ěte  ( pozor -velký provoz!) a za ní  hned 
VP po asfaltce a cyklotrase 2054 až do Be ňov /13,0/, kde se 
připojují ostatní trasy. Zde se bude v Country salonu  nacházet 
kontrola č.2 od 09:00 do 17:30.  Opatrn ě kousek VP po hlavní 
silnici a hned VL po modré  zna čce pokra čujte na H ůrku ke kostelu 
Sv. Martina /13,7/. Dále VP po VZ (a žluté zna čce klatovského 
vycházkového okruhu)  kolem vodojemu až k restauraci Český lev 
/14,6/. Opatrn ě p řejdete hlavní silnici a pokra čujete kousek rovn ě 
a pak VP dol ů po VZ Karafiátovou ulicí. P řed podchodem VP podél 
železni ční trati zpevn ěnou cestou a pak p ěšinou až ke Klatovským 
pekárnám. Dále p řes parkovišt ě a mezi garážemi k železni čnímu 
přejezdu. Ten opatrn ě p řejdete  a za ním VP do ulice Havlí čkova. 
Tou pokra čujete rovn ě až ke známému KO a za ním Žižkovou ulicí ke 
gymnáziu, kde vás čeká cílová kontrola do 19:00 /17,0/.  
 
Ukončíte-li pochod předčasně, dejte, prosím, zprávu pořadateli na číslo 728 110 091 !!! 
 
    Kontrola  Týnec   Kontrola Be ňovy   Cíl 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 


