
                                      

 

 

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 800 m. Na rozcestí delší  trasy 

pokračují  rovně dál po  značce, vy odbočíte po vlastním značení VP nízkým lesem. Po lesní cestě až na louku a zde 

VL dolů po okraji lesa (cyklisté -  POZOR - PRUDKÝ SJEZD!!!) Stále po vlastním značení až na lesní cestu /6,8/ a po 

ní VP dolů. Pod kopcem se cesta stáčí stále kolem  pole VP  k samotě  na Klapárně  /7,8/ a  pokračuje přes žel.přejezd  

/8,0/ do  Vrhavče. Tam  za koupalištěm  rovně přes můstek a před hlavní silnicí VP k autoopravně a hasičské zbrojnici  

/8,6/ za ní  VL k  hlavní  silnici (POZOR - velký provoz!) a po  ní kousek VL ke kapličce. Za ní VP mezi domky a 

kolem rybníčku /9,0/ po vlastním značení vzhůru úvozem. Dále podél remízu po okraji pole vzhůru na hřeben /10,2/, 

kde se u křížku u skupiny stromů (Nad Holinkou) připojují ostatní trasy. Po červené značce se dáte VP dolů k silnici 

Týnec-KT /10,9/, kde je kontrola č.2 od 10:00 do 17:30.. Za silnicí jdete po vedlejší silnici na Loretu /11,4/, z ní VP 

po červené značce polní  a pak lesní cestou. Za lesem kus podél meze  a po zanikající polní  cestě do Lub /13,4/.  V 

nich přes hlavní silnici a  za mostem VL  po již známé  cestě nebo po cyklostezce do parku a ke gymnáziu /16,0/. 

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  

     Hejno        Loreta 
 

 

 

Gymnaziální padesátka trasa  16 km ST. ČÍSLO: 
 



 

 

 

 

 
 

 


