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KŘTINSKÁ PADESÁTKA
Popis denních tras 17, 25, 30, 40 a 50 km.

Trasa 17 km (16.8 km, 392 m převýšení)
Od startu v bistru Eden po žluté turistické značce nad školou do Velegruntu a odtud k Barončinu klekátku a k ozcestí Liščí

leč. Dále po zelené za Proklest, dolů za Budkovan. Tam odbočíte po červené směrem k rybníkům a po 450 metrech
po naučné stezce na úzkou hráz mezi Budkovanem a sousedními rybníky Dubovým a Vrbovým. Po naučné stezce
do Jedovnic a dále do Rudice k Tumperku. Odtud půl kilometru bez značky kolem kaple sv. Barbory zleva k hřbitovu.
Kousek za hřbitovem se k vám opět přidá zelená, po níž dojdete do Křtin.

Trasa 25 km (25 km, 558 m stoupání)
Od startu v bistru Eden po žluté turistické značce nad školou do Velegruntu a odtud k Barončinu klekátku a k ozcestí Liščí

leč. Dále po zelené za Proklest, dolů za Budkovan a Senetářovským údolím do Senetářova. Odtud stále po zelené
na křižovatku značených cest Zálomí, kde odbočíte doleva po žluté. Ta vás přivede na červenou v Krasovském údolí. Odtud
po červené do Jedovnic a dále do Rudice k Tumperku. Dále půl kilometru bez značky zleva kolem kaple sv. Barbory
k hřbitovu. Kousek za hřbitovem se k vám opět přidá zelená, po níž dojdete do Křtin.

Trasa 30 km (31.7 km, 694 m stoupání)
Od startu v bistru Eden po žluté turistické značce nad školou do Velegruntu a odtud k Barončinu klekátku a k rozcestí

Liščí leč. Dále po zelené za Proklest, dolů za Budkovan a Senetářovským údolím do Senetářova. Odtud stále po zelené
na křižovatku značených cest Zálomí, kde odbočíte doleva po žluté. Ta vás přivede na červenou v Krasovském údolí. Odtud
po červené doprava k jeskyni Balcarka a nad ni k ostrovskému větrnému mlýnu. Dále po zelené na horní můstek Macochy.
Dále po červené přes Vilémovice na rozcestí značených cest nad Harbechy. Po žluté pokračujte do Jedovnic. Pak po zeleném
značení naučné stezky "Jedovnické rybníkyRudické propadání" na kruhový objezd v Chaloupkách a dále vzhůru do Rudice
k Tumperku. Odtud půl kilometru zleva kolem kaple sv. Barbory bez značky k hřbitovu. Kousek za hřbitovem se k vám opět
přidá zelená, po níž dojdete do Křtin.

Trasa 40 km (37.2 km, 775 m stoupání)
Od startu v bistru Eden po žluté turistické značce nad školou do Velegruntu a odtud k Barončinu klekátku a k rozcestí

Liščí leč. Dále po zelené za Proklest, dolů za Budkovan a Senetářovským údolím do Senetářova. Odtud stále po zelené
na křižovatku značených cest Zálomí a dále po zelené do Lipovce a kolem lanového centra Velká dohoda dolů na silniční
křižovatku za Ostrovem. Asi 100 metrů za křižovatkou zelená končí. Pokračujte po červené doleva do Ostrova k větrnému
mlýnu. Odtud po zelené na horní můstek Macochy. Dále po červené přes Vilémovice na rozcestí značených cest nad
Harbechy. Po žluté pokračujte do Jedovnic. Pak po zeleném značení naučné stezky "Jedovnické rybníkyRudické propadání"
na kruhový objezd v Chaloupkách a dále vzhůru do Rudice k Tumperku. Odtud půl kilometru zleva kolem kaple sv. Barbory
bez značky k hřbitovu. Kousek za hřbitovem se k vám opět přidá zelená, po níž dojdete do Křtin.

Trasa 50 km (48.6 km, 1267 m stoupání)
Od startu v bistru Eden po žluté turistické značce nad školou do Velegruntu a odtud k Barončinu klekátku a k rozcestí

Liščí leč. Dále po zelené za Proklest, dolů za Budkovan a Senetářovským údolím do Senetářova. Odtud stále po zelené
do Lipovce a kolem lanového centra Velká dohoda dolů na silniční křižovatku za Ostrovem. Asi 100 metrů za křižovatkou
zelená končí. Pokračujte po červené na Holštejn a přes Šošůvku do Sloupu. Ze Sloupa pokračujte po modré značce přes
Vavřinec a Veselici na Obůrku. Zde dostanete razítko v restauraci Obůrka a vrátíte se asi 200 metrů zpět na křižovatku
se zelenou. Dále po zelené přes Blansek a Pustý žleb na Horní můstek Macochy. Dále po červené přes Vilémovice na rozcestí
značených cest nad Harbechy. Po žluté pokračujte do Jedovnic. Pak po zeleném značení naučné stezky "Jedovnické rybníky
Rudické propadání" na kruhový objezd v Chaloupkách a dále vzhůru do Rudice k Tumperku. Odtud půl kilometru zleva
kolem kaple sv. Barbory bez značky k hřbitovu. Kousek za hřbitovem se k vám opět přidá zelená, po níž dojdete do Křtin.

Kontroly na trase:
Liščí leč  razítko na rozcestí 17,25,30,40,50
Za Budkovanem  razítko na rozcestí 17,25,30,40,50
Senetářov  Hostinec U topolů 25,30,40,50
Zálomí  razítko na rozcestí zelené a žluté 25,30,40,50
Lipovec  benzinka nebo některá hospoda 40,50
Kalvodův kříž  razítko na rozcestí 40,50
Holštejn  razítko na rozcestí se žlutou 50
Sloup  hotel Stará škola nebo U Kovaříků 50
Obůrka  Pension Obůrka 50
Horní můstek Macochy  bufet 30,40,50
Jedovnice  restaurace Olšovec nebo jiná 17,25,30,40,50
Rudice  restaurace Tumperek nebo Větřák 17,25,30,40,50

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

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




