2022 - 45. ročník

Gymnaziální padesátka

Trasa 17 km

Číslo:

Od školy jdou všechny trasy společně Žižkovou ulicí dolů ke
kruhovému objezdu a dále Havlíčkovou ulicí k mostu přes Drnový
potok/0,5/, kde se napojíme na červenou značku. Dále VP po
CYKLOTRASE č. 38 podle Drnového potoka až k parkovišti u
pošty, kde červená značka končí. Dále při potoce k parkovišti
u žel. mostu, kde se opět napojíme na červenou značku /2,7/,
Po ní až k čističce /3,9/. Tam v zatáčce odbočíte VP stále po
červené značce po kraji lesa stoupáte vzhůru, pod lesem /4,3/
jdete stále po červené VL do lesa. Lesem dojdete na louku
/5,5/. Od ní VP nahoru 100m stoupáním na kraj lesa a před
polem VL po hřebeni k informační tabuli nad Štěpánovicemi /6/.
Zde opouštíme červenou a pokračujeme VP dolů po modré značce
po cestě do Štěpánovic. V obci /6,5/ sejdete VP dolů k
autobusové zastávce /7,0/, kde je kontrola č. 1 od 8:30 do
11:30. Za ní VP opatrně(!!) přejdete hlavní silnici a stále po
modré značce mezi domky a pak statkem a polní cestou stoupáte
k lesu /8/. Lesem rovně k posedu /8,3/, pak dolů a na konci
lesa /8,5/ VL k žel. přejezdu /9/ a do obce Točník /9,5/, kde
je VP na hlavní silnici u hospody kontrola č.2 od 9.30 do
17:30. Od ní již společně s delšími trasami jdete VP dál po
asfaltce po vlastním značení dál po hlavní a z ní /10,5/ VL na
úzkou asfaltku. Na křižovatce u Chaloupek VP /11,5/ kolem
letiště na hlavní silnici /12/ a po ní VP. Dále odbočíte
z hlavní VL kolem zatopeného lomu (z cesty není vidět), za ním
na křižovatce VL až na silnici /14,5/. Po ní jdete VP
zahrádkářskou kolonií až k odbočce VL na panelku /14,8/. Po ní
vzhůru a dále po cyklostezce až ke kruhovému objezdu /15,5/.
Stále po VZ po cyklostezce až k ZŠ Masarykova a ke Gymnáziu
/17/, kde je cílová kontrola od 11:00 do 18:00.
O předčasném ukončení pochodu prosím informujte kontrolu nebo pořadatele.
(728 110 091)Zdrávi došli!!

Kontrola Štěpánovice

Kontrola Točník

