
 

 

 
                                      

 

 

2018 – XLIII. ročník 

 

 

Od startu vedou všechny trasy kolem školy VP dolů  Žižkovou ulicí na kruhovou 

křižovatku. Přejdete ji šikmo do parku a kolem rybníčku, kde se napojíte na červenou 

značku /0,7/. Po ní pak proti proudu potoka a za žel. mostem po cyklostezce do Lub 

/2,4/. Na  rozcestí značek u fotbalového hřiště rovně po červené, stále podél potoka. 

Za  druhou lávkou /3,4/ VL  k žel.přejezdu. Za závorou mírně VP stále po  červené 

lesní cestou vzhůru lesem k asfaltce /4,8/ a po ní VL  na Hejno /5,5/, kde je kontrola 

č.1 od 8:15 do 11:00. Dál po červené (asi po 800 m se na křižovatce odděluje  trasa 

15 km) rovně vzhůru po červené a  na křižovatce  u mladých buků /7,4/ opouštíme 

červenou značku a pokračujeme po vlastním značení lesní cestou mírně vlevo 

k osamělým vysokým borovicím. Dále z kopce (cyklisté -  POZOR - PRUDKÝ 

SJEZD!!!)  a kolem novostavby na asfaltku, zde VP kolem rybníčků po cyklotrase 

2285 po VZ dále do Křištína /9,3/, kde se opět napojíme na červenou značku. Kolem 

kostela dále do Střeziměře /10,0/. Pak obcí vzhůru a za ní obloukem  VP k lesu 

/11,0/,  a dále po jeho okraji na Kašpárkovnu, pak po vrstevnici do lesa a dolů lesní 

cestou k výhledu na Běšiny/12,4/. Zde se oddělují ostatní trasy, my opouštíme 

červenou značku a sejdeme VP po VZ (a cyklotrase 2033) do Hubenova/ 13,2/. Zde 

VP po asfaltce do Radinov /14,0/ a kolem rybníčku  do Neznašov.  Přejdete kolmo 

hlavní  silnici KT-Běšiny a pokračujete obcí k viaduktu, kde se napojíte na žlutou 

značku/14,7/. Po ní nejprve  zahnete VL  na žel.zastávku  /12,7/, kde  je kontrola  

č.2 od 9:00 do 12:30. Zpět po značce projdete VL  pod viaduktem a pokračujete VP 

vzhůru do lesa. Na /16,3/ pozor na odbočení po značce šikmo VP a stále vzhůru pod 

loukou a pak  lesem  přes dvě   příčné cesty  /16,8 a  17,1/ na  hřeben /17,3/. Z něj 

rovně po louce,  kde se u rozcestníku  nad Horní Lhotou napojíte červenou značku 

/17,6/ a  dále vpravo nahoru po louce po červené  již společně s trasami 50 a 35 km  

(a od rozcestí pod Holinkou/ 19,0/ i  s trasou 15km ) polem k silnici Týnec-KT 

/19,6/, kde je kontrola č.3 od 10:00 do 17:30. Za silnicí jdete po vedlejší silnici na 

Loretu /20,1/, z ní VP po červené značce polní  a pak lesní cestou. Za lesem kus 

podél meze  a po zanikající polní  cestě do Lub /22,6/.  V nich přes hlavní silnici a  za 

mostem VL  po již známé  cestě nebo po cyklostezce do parku a ke gymnáziu /24,9/. 

Cílová kontrola Vás čeká se zaslouženým diplomem do 19:00. 
 

 

Ukončíte-li pochod předčasně, dejte, prosím, zprávu pořadateli na číslo 728 110 091 !!! 

 

 

 

Kontrola č.1           Kontrola č. 2       Kontrola č.3 

   Hejno     Neznašovy                  Loreta 

 
 

 

 

 

Gymnaziální padesátka trasa  25 km ST. ČÍSLO: 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 


