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 OBCHOD

 OBČERSTVENÍ

 KONTROLNÍ BOD

ORGANIZÁZOR  777 097 357

• Mlýnský rybník 10,5 km 7:30 – 9:00  
• Skiareál Chotouň 21,5 km 8:30 – 11:00  
• Prosečnice Dřevák 41,5 km 10:30 – 15:30  
• Zbořený Kostelec 52,1 km 11:30 – 17:00  
• Řepčice 69,0 km 12:45 – 20:00  

21. 8. 2021
START 7:00 h.

LEGENDA OBČERSTVENÍ / KONTROLA KONTAKTY

ultraPUNKtrail 2021
km značení rozcestníky směr poznámky/kontroly

0 - 0,35 modrá kaplička vpravo na vlastní značení

0,35 - 4,7 vlastní vlastní značení odboč vlevo na červenou

4,7 - 5,4 červená začátek Mokřan odboč vpravo na žlutou

5,4 - 6,6 žlutá Mokřany - ve Stádlích.rozc. odboč vlevo na zelenou

6,6 - 8,4 zelená ve Stádlích - U Všedobrovic odboč vlevo na modrou

8,4 - 15,2 modrá U Všedobrovic - U Mlýna - Kamenice - Ringhofferova hrobka - Kostelec u Křížků - Na Lambujce rovně na žlutou K1 - občerstvení - Mlýnský rybník (10,8km)

15,2 - 17,0 žlutá Na Lambujce - Nechánice - Hotel René bus odboč vlevo na červenou K2 - hotel René bus. (17,0km)

17,0 - 20,9 červená Hotel René bus - Chotouňský dvůr rozc. - Pod Ráčkem - Chotouňský areál přímo na vlastní značení

20,9 - 22,2 vlastní vlastní značení - sjezdovka Chotouň - pastvina uhlopříčně odboč prudce vpravo na modrou K3 - občerstvení - Chotouň vlek (21,2km)

22,2 - 23,6 modrá Pod Drnkou rozc. - k hlavní silnici na začátku Jílového odboč vlevo na vlastní značení asi 100 dál ale mimo trasu je benzínka, pokud by někdo potřeboval pití, jídlo

23,6 - 23,8 vlastní vlastní značení - louka odboč mírne vlevo na zelenou

23,8 - 24,7 zelená Boží skála vyhl. - pozor prudká odbočka vpravo na červenou mezi zahrádky! odboč vpravo na červenou naučnou K4 - Boží skála (24,2km)

24,7 - 27,6 červená naučnáPodhrazskýMlýn - Svatá Anna - pozor prudce vlevo! - Pepř rozhl. - kousek zpátky pod rozhl. odboč vpravo na vlastní značení přeběh hlavní silnice, studánka - K5 - Rozhledna Pepř (27,3km)

27,6 - 28,0 vlastní vlastní značení lesem po první domy obce Studené odboč lehce vlevo na modrou

28,0 - 28,6 modrá Horní Studené - Dolní Studené odboč mírně vlevo na žlutou

28,6 - 29,2 žlutá Dolní Studené - štola Sv. Antonína Paduánského odboč mírně vlevo na žlutou naučnou

29,2 - 30,2 žlutá naučná pozor skalnatý traverz po pravé straně sráz odboč mírně vlevo na zelenou - pár schodů K6 - Žampach (29,4km)

30,2 - 31,1 zelená Jílové u Prahy - Borek u potoka přímo na červenou přeběh hlavní silnice, obchod (31,1km)

31,1 - 32,6 červená Borek u potoka - Borek rozc. - Halíře chaty přímo na zelenou

32,6 - 34,7 zelená Halíře chaty - obec Skalsko po první odbočku odboč vpravo na vlastní značení

34,7 - 35,6 vlastní vlastní značení - obec Skalsko - les okolo chat - Skalsko rozc. přímo na zelenou K7 - Skalsko (35,0km)

35,6 - 37,4 zelená Skalsko rozc. - U Nové Grybly odboč vpravo  na červenou K8 - Nová Grybla (37,2km)

37,4 - 39,0 červená U Nové Grybly - Horácka cesta rozc. přímo na žlutou

39,0 - 40,7 žlutá Horácka cesta rozc. - Horní Požáry odboč vpravo na červenou, po chvilce se zatočí lehce vlevo

40,7 - 42,3 červená Prosečnice žst. - Restaurace Dřevák kousek zpátky a lehce vlevo po červené - hlavní silnice K9 - občerstvení - Dřevák (42,3km)

42,3 - 42,5 červená hlavní silnice odboč vpravo na žlutou - ze silnice do lesa

42,5 - 45,2 žlutá Horní Požáry přímo po modré

45,2 - 46,7 modrá Horní Požáry - asfaltka odboč mírně vpravo na vlastní značení

46,7 - 47,0 vlastní vlastní značení lesem - Panská Skála kousek zpátky a mírně vpravo po červené K10 - Panská Skála (47,0km)

47,0 - 47,3 červená Panská Skála - Panská Skála odb. přímo na modrou

47,3 - 51,4 modrá Panská Skála odb. - Pod Gryblou - Dolní Požáry - Holý vrch rozc. odboč vlevo na červenou

51,4 - 52,1 červená Holý vrch rozc. - Zbořený Kostelec rozc. - pozor přeběh hlavní silnice! odboč vlevo na zelenou K11 - občerstvení - Zbořený Kostelec (52,1km)

52,1 - 53,0 zelená Zbořený Kostelec rozc. - Zboření Kostelec zřic. - až na vrchol odboč vpravo na vlastní značení K12 - Zbořený Kostelec vrchol (53,0km)

53,0 - 59,8 vlastní vlastní značení (pokáceným) lesem odboč vlevo na modrou

59,8 - 62,6 modrá Babice - Ládeves - rozhledna Ládví odboč vlevo na vlastní značení K13 - Rozhledna Ládví (62,6km)

62,6 - 64,6 vlastní les odboč vlevo na červenou

64,6 - 65,8 červená Valnovka - přeběh přes hlavní odboč prudce vpravo na vlastní značení při hlavní cestě zmrzlina - K14 - odb. z červené (65,8km)

65,8 - 71,3 vlastní lesní cesty odboč vlevo na červenou K15 - občerstvení - Řepčice (69,2km)

71,3 - 71,4 červená Mokřany  odboč vpravo na žlutou

71,4 - 75,4 žlutá Mokřany - Gabrhele rozc. - Gabrhele odboč vlevo na vlastní

75,4 - 76,0 vlastní Loreta přímo na modrou

76,0 - cíl modrá Loreta - Pyšely nám. - cíl konec
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