
 
 
 
 

 
                                                                    
 
2019  -  44. ročník          Trasa 51 km     Číslo: 
  
Od školy jdou všechny trasy ulicí Nár. mučedníků vpravo dolů kolem Masarykovy ZŠ/0,4/. Za ní 
vlevo do ulice U Čedíku na cyklostezku. Po ní podél garáží, rybníčku a dále kolem areálu BMX/1,3/ 
ke kruhovému objezdu/1,5/. Na něm VP a hned VL na asfaltku mezi zahrádky. Stále po VZ po panelce 
k silnici KT-Ostřetice. Po ní VP a po 600m VL starou asfaltkou k Lomečku/4,0/. Za ním po silnici VP 
a na  první odbočce za lesíkem/5,0/ VL  kolem letiště  na Chaloupky.  Na křižovatce před osadou/5,5/ 
pokračuje trasa 15  km rovně, vy společně s trasou 50  a 25 km VL po vlastním značení. U  dvou 
domků VL pokračujete na hlavní  silnici /6,5/ a po ní  VP do Točníka, kde se napojíte na zelenou  a 
modrou turistickou značku. Po nich projdete  obcí na křižovatku  Otín-Předslav /8,1/ a  z ní již jen po 
zelené VL silnicí vzhůru do Otína /9,8/, kde je na návsi VP v autobusové čekárně kontrola č.1 od  
8:30 do  11:15 (49°26'50.912"N, 13°20'1.623"E). Trasa  25 km  odbočuje VP,  vy jdete  od kontroly 
zpět  a stále po zelené  společně s trasou 50  km nahoru do lesa, na jeho konci lesa stále po zelené do 
osady  Hráz /13,5/. V ní kousek po modré a zelené na  křižovatku na konci  obce,  tam  opustíte  
značku  a  po  silnici zahnete VP /neznačeno/ a stále po  silnici dojdete Nedanic /16,4/,  kde je 
v autobusové čekárně  kontrola  č.2 od  9:30 do  12:00 (49°28'4.067"N, 13°23'9.355"E). Trasa  35 km 
odbočuje ze silnice VP, vy  jdete stále po silnici do  Měčína /18,6/. Pokračujete rovně, pak kousek po 
zelené  a z ní /19,3/ přes závoru nahoru do lesa. Po vlastním značení pokračujete lesní cestou dále, na 
křižovatce lesních cest VP a pak po poli podél značené zarostlé cesty rovně do Radkovic /22,5/. Za 
obcí u křížku VP polní cestou do  Osobov /24,7/, a  dál dolů po  asfaltce na křižovatku  s hlavní,  po ní  
VL kolem  autobusové zastávky  po  hlavní na  křižovatku Žinkovy-Vojovice /25,0/. Zde VP po silnici 
do Vojovic, kde je v autobusové čekárně kontrola č.3 od 10:30 do 14:30 (49°27'50.952"N, 
13°30'7.594"E). Pokračujete po silnici a pak odbočíte ze zelené značky VP po vlastním  značení po  
vedlejší silnici vzhůru a dál do Radochov /31,5/. Po  silnici dále do Partoltic /32,3/, kde na křižovatce 
VL. Dále po silnici po VZ směrem na Petrovice. Na křižovatce rovně, na další VL dolů do Petrovic 
/36,1/. Za autodílnou VL a na konci obce VL po cyklotrase č. 2082 do Němčic /37,8/. Za rybníčkem 
VP mezi domky po zpevněné cestě kolem opraveného statku dolů k brodu/38,5/. Stále po VZ vzhůru 
po louce do osady Hůrka/49,0/ Za  ní šikmo  VL lesní  cestou do Pečetína/40,5/Tam VL dolů a 
společně s trasou 35 km pokračujete po asfaltce do Kroměždic /41,2/.  Na hlavní silnici VP  dolů do 
Myslovic /42,0/, kde  je hospoda s možností občerstvení. Od ní dolů k autobusové čekárně , kde je 
kontrola  č.4 od  11:00 do  14:00 (49°24'25.906"N, 13°23'16.081"E).   Pokračujete stále po vlastním 
značení VL mezi domky a VP kolem cihlové zdi stále vzhůru  a pak kolem křížku po  vrstevnici 
k lesíku. Ten obejdete vlevo, pak polní cestou do obce Obytce /44,3/ (cyklisté pozor - technický 
sjezd!) a  dolů k autobusové čekárně. Od ní VL po asfaltce, na  křižovatce VP podél zdi a kolem 
rybníčku projdete  obcí VP k  transformátoru. Od  něj ní vzhůru  cestou podél bývalého cvičiště, kde 
se napojíte na žlutou turistickou značku. Po ní  kousek  rovně a  pak VP dolů  do Kydlin /48,5/,  kde je 
nahoře na návsi  /47,0/  v autobusové čekárně kontrola  č.5  od  9:30  do  17:00 (49°23'16.321"N, 
13°21'20.419"E). Od ní pokračujete  po žluté  ze silnice   VL mezi  domky, kolem hřbitova vzhůru 
přes vrchol a pak dolů kolem samoty na hlavní silnici. Po ní  VL vzhůru do Čínova /51,0/, na  
křižovatce za ním VL do Klatov a známou cestou ke gymnáziu, kde Vás čeká cílová kontrola /51,5/ a 
diplom do 18:00. 
    

Ukončíte-li pochod předčasně, snažte se podat zprávu pořadatelům !     /728 110 091/ 
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