
ŘÍDÍCÍHO
UČITELE JANA
BUCHARA

POCHODU PO STOPÁCH

Klub českých turistů odbor Jilemnice
pořádáv sobotu

7. září 2019 31. ročník

start a cíl
MASARYKOVO NÁM.
v Jilemnici
od 7.00 do 17.00 hodin
trasy pro pěší
5, 12, 24, 30 km
cyklotrasy
12, 30, 36, 48 km

PŘIJĎTE POBEJT!

ÚČAST NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Od startu z náměstí shodně s trasou 12 km až po ceduli
konec Jilemnice,

dále po silnici – Roztoky – Tample – Bělá křižovatka,

vpravo přes žel. trať, u hospody U dubu vpravo na modrou
cyklotrasu 4277 směr Končiny,

Bělá – Končiny,

Končiny – silnice nad Kundraticemi,

vlevo na silnici přes Kundratice, Valdice k odbočce na Bystrou,

vpravo – Bystrá – Loukov most přes Jizeru,

vpravo směr Vysoké, přes Škodějov,

za Škodějovem vpravo – Roprachtice – Čertovka – Dolní
Sytová – peřimovský most,

za mostem vlevo na modrou cykl. směr Rozcestí pod Kozincem,

vlevo směr U labutě zelená cyklotrasa – KONTROLA – Hotel 
na vyhlídce – rozcestník „U labutě“,

Valdštejnskou ulicí na náměstí do cíle.

48 km – cyklotrasa
                                                                                                                                                                                     celkem
odkud/kam                                                                                                                                značení       km          km

                         1,8

                       10,6     12,4

                         0,6        13

cyklo 4171      2,3     19,1

m 4277             3,8     16,8

cyklo 4175      4,7     23,8

mc 4206          3,5     45,4

                         0,5     47,9

cyklo 4174      5,0     28,8

cyklo 17A        5,9     34,7

cyklo 4173      7,2     41,9

zc 4207            2,0     47,4

Shodně s trasou 12 km až na rozcestí „U obrázku“,

vlevo po silnici – Mříčná – směr Kruh, Kundratice,

Od „Nad Kundraticemi“ shodně s trasou 48 km až do cíle.

36 km – cyklotrasa
                                                                                                                                                                                     celkem
odkud/kam                                                                                                                                značení       km          km

                         4,3

cyklo 4171      2,7          7

                       28,8    35,8

Shodně s trasou 48 km až na silnici nad Kundraticemi,

směr Jilemnice až k rozcestí „U obrázku“,

shodně s trasou 12 km až do cíle.

30 km – cyklotrasa
                                                                                                                                                                                     celkem
odkud/kam                                                                                                                                značení       km          km

                       19,1

cyklo 4171      2,7     21,8

                         7,7    29,5
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Start – Masarykovo  náměstí , pod podloubím před radnicí.

Po prohlídce náměstí se vydáme vedle radnice ulicí Jana Har-

racha, dále do kopce Zvědavou uličkou, odbočíme vpravo do

ul. Studentská, odbočíme vlevo a půjdeme kolem nemocnice

Metyšovou ulicí a dále pokračujeme polní cestou k lesu,

dále po žluté – Kříž u popraviště – Rozcestí pod Kozincem,

projdeme lesem a stoupáme vpravo podél lesa (překrásné

výhledy na Kumburk, Tábor, mříčenský kostel, Strážník,

Kozákov, Ještěd). Pokračujeme po žluté lesem po hřbetu Ko -

zince, odbočíme vlevo na vyhlídku na západní Krkonoše,

dále po žluté k hotelu Vyhlídka – KONTROLA – dále po žluté

z kopce dolů k rozcestníku „U Labutě“,

dále půjdeme přes křižovatku Valdštejnskou ulicí, odbočíme

vpravo boční branou do zámeckého parku, prohlédneme

si park a zámek, vyjdeme hlavní branou ke kostelu, za

kostelem sejdeme po schodech Vavřineckou ulicí na pěší

zónu a do cíle na Masarykovo náměstí.

                   1,6             

                                                                                                                                                                                     celkem
odkud/kam                                                                                                                                značení       km          km

5 km – trasa pro pěší

žlutá           2,3       3,9

                   1,1       5,0

24 km – trasa pro pěší

Od startu shodně s trasou 5 km až k rozcestníku „U labutě“,

Hrabačov – Dolní Štěpanice – Benecko – Žalý – rozhledna

Žalý – úbočí Žalého – zpátky po

úbočí Žalého – Křížovky

Křížovky – Valteřice

Valteřice – Jilemnice Masarykovo náměstí – cíl.

                                                                                                                                                                                     celkem
odkud/kam                                                                                                                                značení       km          km

                   3,9

červená  10,0     13,9

červená    0,5     14,4

žlutá           1,5     15,9

modrá        3,5     19,4

zelená       4,5     23,9

Z náměstí půjdeme dolů Kavánou ulicí, vpravo Dolení ulicí
ke kruhové křižovatce, z které odbočíme do ulice V Jilmu,

pokračujeme až ke křižovatce, vydáme se vpravo přes most,
vlevo až na silnici, vlevo po silnici k ceduli konec Jilemnice,

vpravo po asfaltové dráze až do zatáčky, vlevo na lesní cestu,

lesní cestou, na křižovatce v pravo na cyklo-modrá 4206,

lesní cestou po cyklotrase až na silnici „U obrázku“,

doprava kousek po silnici, doleva polní cestou, doprava
200 m po silnici, doleva polní cestou až ke „Kříži u popraviště“,

po žluté přes Kozinec k hotelu Vyhlídka – KONTROLA,

z kopce dolů k rozcestníku „U Labutě“,

dále půjdeme přes kruhovou křižovatku Valdštejnskou ulicí,
odbočíme vpravo boční branou do zámeckého parku,
vyjdeme hlavní branou a dáme se doprava ul. Kostelní,
Komenského směrem k nemocnici, odbočíme vlevo a pro-
jdeme Studentskou ulicí do Zvědavé uličky, sejdeme do
cíle na Masarykovo náměstí.

12 km – trasa pro pěší i cyklisty
                                                                                                                                                                                     celkem
odkud/kam                                                                                                                                značení       km          km

bílé fáborky   1,3       1,8

bílé fáborky   0,7       2,5

bílé fáborky   0,7       3,2

cyklo-m 4206 3,6       7,9

cyklo-m 4206  1,1       4,3

žlutá                 1,5       9,4

žlutá                 0,8     10,2

                         1,8     12,0

30 km – trasa pro pěší

Od startu shodně s trasou 12 km až k rozcestníku „U Labutě“,

Hrabačov – Dolní Štěpanice – Benecko – Žalý – rozhledna

Žalý – úbočí Žalého – zpátky po

úbočí Žalého – Křížovky

Křížovky – Valteřice

Valteřice – Jilemnice Masarykovo náměstí – cíl.

                                                                                                                                                                                     celkem
odkud/kam                                                                                                                                značení       km          km

                 10,2

červená  10,0     20,2

červená    0,5     20,7

žlutá           1,5     22,5

modrá        3,5     25,7

zelená       4,5     30,2

                         0,5
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