
 
 
 
 

 
                                                                    
 
2019  -  44. ročník          Trasa 25 km     Číslo: 
  
Od školy jdou všechny trasy ulicí Nár. mu čedník ů vpravo dol ů kolem 
Masarykovy ZŠ/0,4/. Za ní vlevo do ulice U Čedíku na cyklostezku. Po 
ní podél garáží, rybní čku a dále kolem areálu BMX/1,3/ ke kruhovému 
objezdu/1,5/. Na n ěm VP a hned VL na asfaltku mezi zahrádky. Stále 
po VZ po panelce k silnici KT-Ost řetice. Po ní VP a po 600m VL 
starou asfaltkou k Lome čku/4,0/. Za ním po silnici VP a na  první 
odbočce za lesíkem/5,0/ VL  kolem letišt ě  na Chaloupky.  Na 
křižovatce p řed osadou/5,5/ pokra čuje trasa 15  km rovn ě, vy 
spole čně s trasou 50  a 35 km VL po vlastním zna čení. U  dvou domk ů 
VL pokra čujete na hlavní  silnici /6,5/ a po ní  VP do To čníka, kde 
se napojíte na zelenou  a modrou turistickou zna čku. Po nich 
projdete  obcí na k řižovatku  Otín-P ředslav /8,1/ a  z ní již jen po 
zelené VL silnicí vzh ůru do Otína /9,8/, kde je na návsi VP 
v čekárn ě ČSAD kontrola č.1 od  8:30 do  11:15 (49°26'50.912"N, 
13°20'1.623"E) . Trasa 35 a 50 km jde od kontroly zp ět, vy odbo číte 
po vlastním zna čení silnicí  vzh ůru podél zdi ke 
křižovatce/10,2/.Tam   rovn ě starou alejí dol ů do P ředslavi. Tam se 
vydáte podél  hasi čské zbrojnice /11,6/ VP na k řižovatku hlavních 
cest u rybní čku/11,7/. Zde mírn ě VL sm ěrem na Ost řetice p řes kope ček 
k výkrmn ě prasat a dál po asfaltce vzh ůru na vrchol /13,3/ v lese. 
Za ním stále po silnici ke k řižovatce u k řížku, tam VL vzh ůru po 
silnici do Újezdce /15,2/. Po silnici VP projdete o sadou  a za ní VP  
pokra čujete sm ěrem ke mlýnu Podhora. Na k řižovatce pod kopcem/16,2/ 
u Domažli čkovského potoka VP do Bolešin. Na hlavní silnici VP  
k Bolešinské hospod ě/18,0/, kde je možnost ob čerstvení. Silnici 
kolmo p řejdete a cestou kolem  nových vilek, rybní čku  a h řišt ě 
jdete vzh ůru p řes  kopec na k řižovatku s asfaltkou /19,2/. P řes ní 
jdete rovn ě dol ů po silnici kolem dalšího rybní čku a vzh ůru do 
Kydlin /20,6/ kde je na návsi v čekárn ě ČSAD  kontrola č.2 od  9:30 
do 17:00 (49°23'16.321"N, 13°21'20.419"E) .  Od ní pokra čujete zp ět 
již spole čně s ostatními trasami zp ět po žluté turistické zna čce ze 
silnice VL mezi domky, kolem h řbitova vzh ůru p řes vrchol a pak dol ů 
kolem samoty /21,8/ na hlavní silnici. Po ní VL vzh ůru do Čínova 
/23,0/, projdete obcí a na k řižovatce za ní VL do Klatov. Na 
kruhovém objezdu VL a již známou cestou po cykloste zce a Studentskou 
ulicí zp ět ke  gymnáziu, kde  Vás čeká  cílová kontrola  /25,5/  a 
diplom do 18:00. 
 
Ukončíte-li pochod p ředčasn ě, snažte se podat zprávu po řadatel ům   
/728 110 091/!! 
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