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KŘTINSKÁ PADESÁTKA
Popis noční trasy 50 km.
Od startu v bistru Eden po modré značce směrem na babickou křižovatku a dále až k rozcestí "U dřevěného křížku" (5.8km),
dále po červené do Bílovic, kde bude kontrola na křižovatce u Sokolovny (8.6 km). Po zelené přes řeku směrem na okraj
Útěchova (14.8km). Odtud po modré nad Ořešín, kde bude kontrola na rozcestí Horka (16.7km). Dále po zelené přes
silniční křižovatku LelekoviceVranovOřešín (18.5 km) k lesnímu baru "U jelínka" (21.2 km). Pokračování po zelené přes
Šebrov (23.5km) k penzionu "U strakatého koně" nad Hořicemi (28km) kde bude kontrola. Po červené značce dolů
k nádraží Blanskoměsto (30km). Za mostem po cyklostezce podél řeky k nádraží BlanskoMacocha (bez turistického
značení, 31.1km). Dále po zelené na rozcestí BlanskoČKD (31.8km). Po modré na Klepačov, kde bude kontrola (32.8km)
a stále po modré na rozcestí Pokojná (36.6km). Dále po červené do Rudice (38.4km), po zelené naučné stezce do Jedovnic
a kolem rybníka Dýmák na hráz rybníka Olšovce (42.4km), kde bude kontrola na odbočce žluté. Dále po žluté ke
Křtinskému arboretu (44.8km) a po silnici do Křtin, kde bude kontrola v bistru Eden (47.5km). Stokilometrová trasa
pokračuje denní padesátkou.

Problematická místa:
Celá trasa je vedena po značených turistických cestách, s výjimkou dvou krátkých přehledných úseků po cyklostezce a po
silnici. Většina tras vede dobře schůdnými a přehlednými lesními cestami. Několik míst, kde hrozí bloudění, je označeno
v mapce číslem a značkou :

!

1!: U závory odbočuje zelená doprava pod dráty vysokého napětí dolů do údolí. Držte se na ní vlevo. (Za závorou je také
silnice, která vede tamtéž).

2!: Od silniční křižovatky vede značka asi 300m po silnici, pak uhýbá vlevo přes potok a ostře stoupá vzhůru, podél
hlubokého úžlabí zleva. Přes potok není lávka, proto pozor za deště!

3!: Nezapomeňte odbočit na rozcestí s modrou u sportovního koutku. Poté, co vyjdete z lesa nad Šebrovem, vede modrá
vpravo přes louku a pak úbočím rokle. Lépe je odbočit vlevo a vrátit se na značku v Šebrově.

4!: Orientačně problematické místo. Trasa vede kolem lesní boudy oblastí 4!
těžby, takže cesta nemusí být dobře upravena. Poté, co přijdete asi třista metrů
za dřevěnou boudou na zpevněnou lesní cestu, odbočíte vlevo. Po sto metrech
je další odbočka šikmo vpravo na pěšinu, která sejde do údolí, kde ostře zahne
doprava a sejde k potoku. Za potokem pokračuje značka šikmo vlevo vzhůru
do prudkého protisvahu.
Červenými šipkami jsou naznačena místa a směry odboček, které byste
neměli minout.

Kontroly na trase:
Bílovice  živá kontrola u hostince Sokolovna před mostem
Ořešín  živá kontrola na rozcestí modré a zelené
Hořice  živá kontrola u penzionu "U strakatého koně"
Klepáčov  razítko u kapličky
Jedovnice  razítko u restaurace "U hastrmana" (hráz Olšovce)

V případě poškození razítka nebo nedostup
nosti uvedeného zařízení, neváhejte si pořídit
jakýkoli jiný důkaz, že jste na daném místě
byli, včetně razítka jiné tamní instituce nebo
"selfíčka" v mobilu.

V mapce jsou kontroly označeny žlutým kolečkem:

V případě závažných potíží nebo pokud se rozhodnete trasu nedokončit, informujte, prosím, pořadatele na
telefonním čísle, které jste obdrželi u startu.

