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Od startu vedou všechny trasy kolem školy VP dol ů Žižkovou ulicí na 
křižovatku 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. moste m VL po cyklostezce do 
Lub /2,4/. Na rozcestí zna ček u mostu VP po červené  (a po cyklotrase 
2035 )p řes most a opatrn ě(!)  p řes hlavní silnici. Na konci Lub 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 k řižovatku 
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.  Zde se odd ělují trasy 15 a 25 
km, vy se vydejte zp ět po žluté  k cihlové stodole, dále po silnici po 
žluté  na Horní Lhotu /9,4/. Tu projd ěte a na rozcestí se vydejte po 
červené zna čce  p řes les do Lou čan /11,1/. Z Lou čan stále po červené  p řes 
pole, kolem ohrady a pak p řes les (cyklisté pozor na sjezd a brod!)  do 
osady Lehom /13,1/. Odtud po asfaltové cest ě, stále po červené  do 
Strážova /15,0/. Ve Strážov ě po červené  až na nám ěstí, kde bude kontrola 
č.2 od 09:00 do 12:00 kontrola.  Zde se v ětví trasa 35 a 50km. Vy jd ěte VP 
dol ů po zelené  až do Opálky /16,3/, kde se trasa 53 km op ět 
připojuje.Stále po zelené a cyklotrase 2035  pokra čujte VP kolem hospody a 
rozbo řeného statku.Za obcí po 300m odbo čte ze silnice VP na zpevn ěnou 
cestu a mezi stromy pokra čujte stále po zelené  mezi mladým porostem a VL 
po okraji louky ke stavení.Za ním dále p ěšinou podél ří čky a po lávce 
přes ní do obce Rovná /19,1/.Stále po zelené  na konci obce VL mezi 
stavení a dále polní cestou k lesu. Pak lesem vzh ůru a po okraji louky 
k posedu. Za ním VL po okraji louky až k asfaltce v  obci Javor /20,9/. 
Zde VL po silnici ke k řižovatce, kde zahnete VL a stoupáte až ke hradu 
/21,0/, kde je u pokladny kontrola č. 3 od  09:00 do 16:30 . Dále se 
vydejte po zelené zna čce  už spolu s trasou 25 km sm ěrem na Janovice. V 
Janovicích následujte zelenou zna čku  až na nám ěstí u autobusového nádraží 
/22,7/. Odtud po VZ po asfaltce do Rohozna /24,8/ a  do Bezd ěkova /27,1/. 
V Bezd ěkov ě se vydejte na k řižovatce VP po modré do Be ňov /31,5/, kde se 
připojuje 15 km trasa. Zde se bude v country salonu n acházet kontrola č.4 
od 09:00 do 17:30.  Velmi  opatrn ě (!!!)  kousek VP po hlavní silnici a hned 
VL po modré  zna čce pokra čujte na H ůrku ke kostelu Sv. Martina /32,3/. 
Dále VP po VZ (a žluté zna čce klatovského vycházkového okruhu)  kolem 
vodojemu až k restauraci Český lev /33,2 /. Opatrn ě přejdete 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 
pěšinou až ke Klatovským pekárnám. Dále p řes parkovišt ě a mezi garážemi 
k železni čnímu p řejezdu. 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 /35,7/.  
 
 
Ukončíte-li pochod p ředčasn ě, dejte, prosím, zprávu po řadateli na číslo 728 110 091  !!! 
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