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KATOVSKÁ TŘICÍTKA – 25. 9. 2010
POPIS TRASY NA 50 KM PRO CYKLISTY
V místech, kde je trasa vedena po silnici, nebude značena.
Účastníci cyklotrasy se budou řídit dopravním značením a pravidly pro silniční provoz.
Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté!
Děti do 12ti let mohou trasu absolvovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.

Ze stárkovského náměstí vyrazíme po bílé cyklotrase spolu s trasou 35 km na Solovice. Nahoře na křižovatce
odbočíme vpravo a jedeme po vlastním značení polní cestou podél lesa. U vysílače odbočíme vpravo, za ním vlevo a
pokračujeme lesní cestou nad strání, na křižovatku lesních cest kde se dáme vlevo a za krmelcem vpravo na panelovou
a později asfaltovou cestu. Po ní jedeme na rozcestí, zde nás cyklotrasa 35km opustí a my po zeleném turistickém
značení sjedeme dolů do Maršova nad Metují. Z rozcestí v Maršově se vydáme po žluté značce a hlavní silnici do
Žďáru nad Met. Dál pokračujeme podle dopravního značení, až na náměstí do Police nad Metují (1). Od rozcestníku
na polickém náměstí jedeme po zelené (kolem lékárny), mineme koupaliště a od „Ochozu“ pojedeme po žluté značce.
Po žluté dojedeme až k „Soudní bráně“, kterou projedeme (2), (na chvíli žlutou značku opustíme) a dál pokračujeme
po křížové cestě. U VIII. zastavení a Čertovy skály se opět na žlutou značku napojíme. Po žluté pokračujeme až ke
kravínu do Hlavňova. (Tady se opět setkáme s trasou 35 km, ale ta povede proti nám až na Mýto). U kravína pojedeme
doprava na asfaltovou silnici a napojíme se na červenou cyklotrasu, po které dojedeme do Suchého Dolu. V Suchém
Dole pokračujeme rovně, ale přejdeme na zelenou cyklotrasu. Po asfaltové cestě vyšlapeme nahoru na rozcestí, zde se
dáme vpravo stále po asfaltové cestě kolem „Barešova kříže“ a pak cestu opustíme a jedeme vlevo po louce (stále
zelená), projedeme kousek lesem a pak opět po louce sjíždíme do obce Bělý (3). Odtud z rozcestí turistických cest
pokračujeme po červené cyklostezce do Machova. V Machově zahneme na hlavní silnici doprava a pojedeme několik
kilometrů po modré cyklostezce, (4) až na křižovatku na Mýtě, kde odbočíme vlevo. Pokračujeme kousek po hlavní
silnici a v místech železničního přejezdu odbočíme vpravo na červené turistické značení. Přejedeme železniční trať a
pokračujeme přes Žabokrky na hlavní silnici, kde zahneme doprava a po sto metrech doleva (stále po červené) do
„lísek“. Na křižovatce na konci „lísek“ jedeme vpravo na Padolí (kde opustíme červenou značku) a na další křižovatce
u závodu WIKOV v Hronově (bíle obložené tovární haly) se dáme opět vpravo. Po hlavní silnici stoupáme Zbečníkem
skoro až na konec obce. U transformátoru, za novým domkem se žlutou omítkou odbočíme vpravo na modré turistické
značení. Po staré asfaltové cestě projíždíme Maternicí, mineme Skalákovu studánku a na turistickém rozcestí
přejdeme na červené turistické značení směr Červený Kostelec. Po něm se dáme vlevo, až dojedeme na asfaltovou
silnici nad Horním Kostelcem (5). Odkud jedeme vpravo po červené cyklostezce na Krkavčinu. Na vrcholu kopce
silnici opustíme a jedeme mírně vlevo po červené cyklostezce, lesní (panskou) cestou na Odolov. Přijedeme
k restauraci U Lotranda. Na rozcestí u restaurace přejedeme na zelenou cyklostezku (6) a sjíždíme prudký kopec do
Jívky. Na křižovatce v Jívce jedeme doleva na bílou cyklostezku, zde se setkáme s trasami pro pěší a dál pokračujeme
společně, proto žádáme účastníky všech tras o opatrnost a ohleduplnost. Dál pokračujeme po asfaltové silnici až k
penzionu u Kobrů, kde zahneme doprava. Polní cesta nás dovede do lesa, tím vystoupáme a nahoře se dáme vpravo.
Bílá cyklostezka nás dovede až na vrch Šibeník ke katovně, kde nás očekává kat a jeho pomocníci. Kolem kapličky a
pak polní cestou (7) kolem školního hřiště sjíždíme ke škole. U školy se dáme vpravo a po asfaltové silnici jedeme na
náměstí. Po něm sjíždíme dolů na křižovatku, tady odbočíme vlevo, směr Police nad Metují a na další křižovatce
jedeme vpravo. Vyjedeme k Táboru pod Vysákem, kde je cíl pochodu. Tam jsou připraveny diplomy a je zde také
možnost občerstvení.
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 2. světové války. Vstupné 50,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.
20 hod. - posvícenská taneční zábava, hraje hudební skupina „Kat band“ ze Stárkova. Vstupné 30,- Kč.

