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KATOVSKÁ TŘICÍTKA – 25. 9. 2010
POPIS TRASY NA 35 KM PRO CYKLISTY
Trasa bude vedena z větší části po silnici, účastníci cyklotrasy se řídí dopravním značením a pravidly
silničního provozu!
Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let!
Ze stárkovského náměstí jedeme společně s cyklotrasou 50km po silnici a bílé cyklotrase směr Police nad
Metují. Vystoupáme na Solovice, zde odbočíme vpravo na polní cestu a jedeme po vlastním značení polní
cestou podél lesa. U vysílače odbočíme vpravo, za ním vlevo do lesa a pokračujeme cestou nad strání, na
křižovatku lesních cest kde se dáme vlevo a za krmelcem vpravo na panelovou a později asfaltovou cestu.
Po ní jedeme mezi poli na rozcestí, zde nás cyklotrasa 50km opustí a sjíždí do Maršova, (1) my pokračujeme
vpravo a stále po asfaltové cestě, jedeme na Petrovice. Na návsi se dáme vpravo, projedeme kolem kravína a
za ním, dole na křižovatce, jedeme vlevo na Petrovičky. Ty projedeme po hlavní silnici a sjedeme dolů přes
koleje na hlavní silnici. Zde jedeme vpravo a na křižovatce na Mýtě (2), !POZOR! přejíždíme vysoce
frekventovanou silnici, jedeme po modrém cykloznačení do Machova. (Na Mýtě se opět setkáme s trasou
50 km, ale ta povede proti nám až do Hlavňova). Ještě před centrem v Machově odbočíme vlevo (3) směr Bělý a
po červeném cykloznačení přijedeme do Bělého. Zde přejdeme na zelené cykloznačení, které za křižovatkou
turistických cest vede mírně vpravo a pak odbočí vlevo (4), dál jedeme přes louku, kousek lesem a opět po
louce vyjedeme na asfaltovou cestu, na které se dáme vpravo kolem Barešova kříže a pak vlevo sjíždíme do
Suchého Dolu. Na křižovatce v Suchém Dole jedeme rovně, ale již po červeném cykloznačení, až do
Hlavňova. (5) Hlavňovem sjíždíme po silnici a vlastním značení do Bukovice. Zde pozor přejíždíme hlavní
silnici! Kousek po ní jedem vlevo a za restaurací se dáme vpravo. Po úzké asfaltové cestě přijedeme do
Žďáru nad Metují. Na hlavní silnici ve Žďáru se dáme vpravo a jedeme do České Metuje. V České Metuji
na křižovatce odbočíme prudce vlevo, přes Vlásenku se dostaneme na křižovatku na Solovicích, zde se
dáme vlevo (6) a opatrně sjíždíme k táboru Pod Vysákem, kde je cíl pochodu, tam jsou připraveny
diplomy i suvenýry a je zde také možnost občerstvení na vepřových hodech.
Tato trasa mine vrch Šibeník s katem, proto kdo bude mít dost sil, může se ke katovně ještě zajet podívat.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!
Informace na č. tel. 605 926 479

V prostorách tábora a na náměstí bude dále probíhat:
Vepřové hody.
Polská kuchyně – bezplatná ochutnávka polských jídel.
13-14 hod. dojezd Veterán rely s následnou výstavou vozidel.
15 hod. na náměstí „STARKSTADT 1938“ – rekonstrukce bitvy z druhé světové války.
Vstupné 50,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.
20 hod. posvícenská taneční zábava, hraje hudební skupina „Kat band“ ze Stárkova.
Vstupné 30,- Kč.

