2022 - 45. ročník

Gymnaziální padesátka

Trasa 50 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 na chvilku napojíme na červenou
značku /2,7/.Na křižovatce ji opustíme (stejně jako trasy 17km a 27km)a
dáme se VL ulicí dr. Sedláka kolem lázní a přes most do Tajanova /4,5/, se
opět napojíme na červenou značku. Stále po červené jdete VP polní cestou do
lesa /5/ vzhůru a pak polní cestou na Dupandu /6,5/. Odtud rovně vzhůru k
lesu /7/, pak podél krosové trati /7,5/ a přes kopeček dolů do Drslavic
/8/. Za obcí
je u autobusové zastávky /8,5/ kontrola č.1 od
8:30 do
11:00. 500 m za ní odbočuje trasa 37 km
po žluté vpravo, vy jdete po
silnici po červené značce do Věckovic, obcí rovně vzhůru na hřeben /9,5/ a
za ním po 150 m šikmo VP dolů lesem kolem chat na asfaltku /11/ do Poleně
/11,5/.
Obcí
ze
silnice
VP
nahoru
kolem
kostela na náves, kde je
otevřená prodejna do 10:30. Za obcí hned za tabulí u zábradlí z hlavní VP
polní
cestou nad křovím přes kopec a na křižovatce /13/
po vedlejší
asfaltce do Pušperku /14/, kde je kontrola č.2 od 9:00
do 11:30
(doporučujeme prohlídku zříceniny na kopci nad samotou). Před kapličkou
jdete po vlastním značení VP alejí polní a pak lesní cestou k bažantnici
na asfaltku /15,5/, po ní VL do obce Lučice /16,5/. Na křižovatce /17/
nad ní VP a po 250 m VL k zámku Lázeň /17,5/. Za ním VP po modré značce, od
rozcestníku vyšplháte k rozhledně Bolfánek /18/. Od ní kolem hájovny dolů,
po 100m
VL lesem a hned VP
ke hřbitovu /18,5/ a po modré značce do
Chudenic /19/, kde je kontrola č.3 od 9:45 do 13:00. Obcí projdete po modré
značce VP po asfaltce kolem rybníčku /19,5/ vzhůru. Ještě před vrcholem
kopce odbočíte u břízy VP /20,5/stále po modré značce po okraji pole kolem
lesíka na polní cestu /21/ vzhůru lesem a za ním /21,5/ přes údolí /22/
k samotě /22,5. Zde ostře VL lesní cestou na asfaltku /24/, po ní VP a
na křižovatce opět VP do Chlumské /24,5/, kde je kontrola č.4 od 10:00 do
14:00 a připojuje se trasa 37 km. Dál po asfaltce po žluté a modré značce
dolů, po 800 m VL /25,5/ do lesa a od rozcestníku po modré značce lesem
dolů k Peklu /27,5/ a pak polní cestou do Švihova /28,5/. Obcí jdete kolem
hradu na náměstí /29,5/, kde je v hospodě kontrola č.5 od 10:15 do 14:30 a
možnost občerstvení. Po žluté a modré značce projdete obcí k novému mostu
/30/. Přejde hlavní silnici (trasa 35 km pokračuje VP) po modré a červené
k podjezdu a za ním již jen po červené značce VL přes kopec po silnici do
Třebýcinky /32,5/. V obci na křižovatce VP a hned mezi domky VL pěšinou a
pak rozbitou asfaltkou /33/ vzhůru přes kopec do Kaliště /34/, kde je
samoobslužná kontrola č 6. Od ní jdete po zelené značce VP nahoru /34,5/ a
pak dolů lesní cestou, zatáčkou u posedu /35,5/ a stále dolů na asfaltku
/36,5/. Na ní VL do Hráze. Tam VP dolů po zelené
a modré značce a od
rozcestníku /37,5/ polní cestou po zelené
značce k lesu /38/. Tam za
křížem šikmo VP lesem vzhůru, pak nad osadou Těšnice /39,5/ dál do Otína
/40,5/. Zde
po asfaltce
VP lesem
dolů do
Točníka /42,5/,
kde se
napojí ostatní trasy a kde je u hospody /43/ kontrola
č.7 od 9:30 do
17:30. Odtud dále po vlastním značení po hlavní a z ní VL po úzké asfaltce
. Na křižovatce u Chaloupek /45/ VP kolem letiště na hlavní silnici /45,5/
a po ní VP. Pak odbočíte VL kolem zatopeného lomu (z cesty není vidět), za
ním na křižovatce VL až na silnici. Po ní jdete VP zahrádkářskou kolonií až
k odbočce VL na panelku. Po ní vzhůru a dále po cyklostezce až ke kruhovému

objezdu. Stále po VZ po cyklostezce až k ZŠ Masarykova a ke Gymnáziu /50/,
kde je cílová kontrola od 11:00 do 18:00.
O předčasném ukončení pochodu prosím informujte pořadatele. (728 110 091)
Zdrávi došli !!
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