Lipský pochod 2018

Pěší trasy 8 km a 14 km

Info a pomoc na trase - 606 640 399

1. Lípa - START Pohostinství na Růžku – doleva po silnici dolů. Naproti zemědělskému družstvu
odbočíte mírně doprava (kolem rybníka) – žlutočerné fáborky. Pak doleva – kolem
transformátoru (z mírného kopečka). Po silničce pokračujete rovně za obec (cca 1 km).
2. Štubízn – u sloupu se odpojíte z cesty a jdete dolů přes louku k potoku jménem Žabinec, který
přebrodíte. Pak pokračujete nahoru po louce (držte se sloupů el. vedení) až na silnici (Suchá –
Okrouhlička). Na silnici se dáte doprava – po cca 350 m (u autobusové zastávky) odbočíte do
lesa na cestu a pokračujete cca 1 km, až přijdete na silničku (Květnov - Okrouhlička), kde se
napojíte na žlutou turistickou značku.
Na silničce doprava - dolu (kousíček), na rozcestí odbočit doleva k Hubertce.
3. HUBERTKA - 1. KONTROLA - RAZÍTKO!! a občerstvit se 
POZOR ROZDĚLENÍ TRAS !!!

TRASA 8 km

(cesta je bez fáborků)

Vrátit se na žlutou turistickou značku, odbočit doleva a po žluté jít z kopce dolů - do Okrouhličky.
OKROULIČKA – projdete obcí po žluté turistické značce. Za obcí se odpojíte od žluté a
pokračujete po hlavní silnici až do Lípy - a hurá do cíle .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASA 14 km (fáborky červenobílé)
Od Hubertky pokračovat po cestě směr Skřivánek (kolem stohů slámy).
4. Skřivánek – kolem hospodářských budov, za nimi po silničce doprava. Pak přes louku k lesu.
Pokračujete cca 300 m kolem lesa (les máte po levé ruce) až k cestě.
Na cestě odbočte do lesa (doleva) a dojdete až do obce Studénka.
5. Studénka - vesničkou projdete pořád rovně po silnici (kolem hřiště, zastávky, hospůdky).
V poslední zatáčce v obci sejdete ze silnice a pokračujete rovně. Za vesničkou - na rozcestí u
ohrady (koně) se dáte mírně doprava. Na dalším rozcestí opět vpravo - kolem kaskády rybníků.
Přejdete potok. Za potokem na louce odbočíte doprava k rybníku Račák.
6. Račák – 2. KONTROLA - razítko!!
Po získání razítka a malém občerstvení se vrátíte kousek zpět a pokračujete po cestě do obce
Kochánov.
7. KOCHÁNOV - v obci se u rybníka napojíte na místní komunikaci (do kopečka). Na hlavní
silnici odbočíte vpravo. Projdete obcí po hlavní silnici.
U kapličky je KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ – podpis.
Pak pokračujete po silnici do Lípy - a hurá do cíle .
__________________________________________________________________________________________________________________________

DODATEK: Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Účast na putování je
dobrovolná a na vlastní nebezpečí účastníků. Tak na sebe dávejte pozor a nikam nechvátejte.
ŠTASTNOU CESTU !!!!

