ZA TRUTNOVSKÝM DRAKEM 2021 - ITINERÁŘ JEDNOTLIVÝCH TRAS
Trasy vedou po turisticky značených cestách, kde: M = modrá, Č = červená, Ze = zelená, ŽL = žlutá,
TR = turistický rozcestník, K = kontrola
Trasa 50 km
Trasa pochodu začíná na M turistické značce na křižovatce ulic Lesnická, Lužická a Na Struze. Zde
odbočíme vpravo a po M půjdeme k MŠ, kde přejdeme po přechodu frekventovanou silnici Na Struze a
budeme pokračovat Zahradní bránou a přes náměstí k poště. Zde odbočíme vpravo a po Č dojdeme
k nové Železné lávce přes Úpu. Tu přejdeme a následně přejdeme po přechodu frekventovanou ulici
Úpské nábřeží. Pokračovat budeme pod viadukt a po Č (asi 5,5 km) přes Českou čtvrť, Nové Dvory,
Bučinu, kolem chaty Vébrovka k TR Za Zámeckým vrchem. Zde je K1 a také možnost opéct vlastní
buřty. Odtud pokračujeme po Ze (i Č) cca 3,5 km k rozhledně Eliška (TR Babí - pevnost). Odtud
půjdeme 3,5 km po Ze kolem pevnosti Stachelberg (bude otevřena) přes Prkenný důl do Žacléře náměstí (TR). Odtud pokračujeme 500 m po M k TR Žacléř - střed. Odtud půjdeme opět po Ze 6 km
okolo chaty Hubertus (zavřená i s vedoucím) přes TR Kutná - Rýchory na Rýchorskou Boudu (TR).
Zde je K2. Po občerstvení pokračujeme po ŽL asi 6 km přes TR Horní Maršov – bus k TR Na
Pražačce. Zde přejdeme na M a po 4km dojdeme k TR - Janské Lázně – nám. Trasa pokračuje po Z
8 km k TR Nad Hrádečkem. Odtud zbývá už jen 10 km do cíle, kam nás dovede M.
Trasa 32 km
Trasa pochodu začíná na M turistické značce na křižovatce ulic Lesnická, Lužická a Na Struze. Zde
odbočíme vpravo a po M půjdeme k MŠ, kde přejdeme po přechodu frekventovanou silnici Na Struze a
budeme pokračovat Zahradní bránou a přes náměstí k poště. Zde odbočíme vpravo a po Č dojdeme
k nové Železné lávce přes Úpu. Tu přejdeme a následně přejdeme po přechodu frekventovanou ulici
Úpské nábřeží. Pokračovat budeme pod viadukt a po Č (asi 5,5 km) přes Českou čtvrť, Nové Dvory,
Bučinu, kolem chaty Vébrovka k TR Za Zámeckým vrchem. Zde je K1 a také možnost opéct buřty a
občerstvit se z vlastních zásob. Odtud pokračujeme po Ze (i Č) cca 3,5 km k rozhledně Eliška, stánek
s občerstvením (TR Babí - pevnost). Po Č přes Dvorský les („prales“) po 6 km pak dojdeme k TR
Kutná – Rýchory. Po Ze po 300 m dojdeme na Rýchorskou Boudu (TR). Zde je K2. Odtud se
vrátíme k TR Kutná – Rýchory. Pokračujeme asi 15 km po M a ta nás přes Pašovku, Bártlův les a
Bystřici dovede až do cíle.

Trasa 14 km
Trasa pochodu začíná na M turistické značce na křižovatce ulic Lesnická, Lužická a Na Struze. Zde
odbočíme vpravo a po M půjdeme k MŠ, kde přejdeme po přechodu frekventovanou silnici Na Struze a
budeme pokračovat Zahradní bránou a přes náměstí k poště. Zde odbočíme vpravo a po Č dojdeme
k nové Železné lávce přes Úpu. Tu přejdeme a následně přejdeme po přechodu frekventovanou ulici
Úpské nábřeží. Pokračovat budeme pod viadukt a po Č (asi 5,5 km) přes Českou čtvrť, Nové Dvory,
Bučinu, kolem chaty Vébrovka k TR Za Zámeckým vrchem. Zde je K1 a také možnost opéct buřty a
občerstvit se. Odtud pokračujeme po Ze směrem k TR - Horní Staré Město – most. Odtud
pokračujeme po M cca 4,5 km do cíle.

