Popis tratě
Po výběhu/výjezdu z pivováru hurá vlevo do kopce a stále stoupejte Pražskou ulicí až těsně
k rozcestí U Křížku, před nímž zahněte vpravo do Ruský ulice. Ruskou až k hlavní Sportovní a
znova doprava směrem ke hřišti po silnici/cyklostezce 0088. Kolem Ameriky až ke druhý odbočce
vpravo, kde se ale vydáme doleva kolem závory a hurá do lesa. Zde Vás čeká pěkná terénní vložka
trasy. Stále rovně lesem a úplně na konci cesty na hranici lesa a pole narazíte na kamennej patník
s cifrou 78, tak si u něj cvakněte první selfíčko (A). Dále pokračujte vpravo, kde pojedete po
uzoučké neznačené stezce až na asfaltku. Tento úsek je docela hustej a těžko zde někoho předjedete
a předběhnete, tak bacha. A Vy nejrychlejší vysbírejte prosím všechna klíšťata! Na
silnici/cyklostezce 0090 vlevo směrem na Kozojedy. Před Kozojedama ve vostrý levý zatáčce u
čističky to foukněte vpravo směrem ke hnoji, před hnojem ostře vlevo a po dlouhý rovný zarostlý
mezipolní cestě až k lesu. Jestli tuhle cestu nikdo neposeká, tak se to asi cyklistům nebude moc
líbit. Na kraji lesa narazíte na zelenou turistickou, tak po zelený doleva až na rozcestí s červenou,
kde to střihnete vpravo podle toky smradlavky Šembery. Zhruba půl kiláku po proudu po červený a
jakmile se Šembera ohne vlevo, tak se na levém břehu objeví hřiště. Přes mostek hurá na hřiště, kde
si před chatou SOUK cvakněte druhý selfíčko (B). Nyní je před náma druhá terénní vložka. Na
druhé straně hřiště stoupejte po úzký pěšince do strmýho svahu mírně vlevo až narazíte na širší
pěšinu a nakonec docela slušnou cestu, která povede stále mírně do kopce naprosto rovně až
k silnici. Až dorazíte k silnici, tak se po ní dejte vlevo a po pár metrech zase zmizte vpravo v lese.
Chvilku to bude drncat, nejdříve rovně a poté se bude cesta stáčet stále vpravo až vylezete na poli a
již uvidíte rozhlednu. Hurá k rozhledně, kde si pořiďte třetí ufuněné selfíčko, tentokráte pro změnu
s posezením před rozhlednou (C). Pokračujte po silnici/cyklostezce 1/zelené turistické směrem na
Štíhlice a na začátku lesa se stále po zelené do lesa vnořte. Zelená je super ouzká cestička, kde se
určitě nedá předbíhat a hlavně předjíždět, bacha na kořeny ať nehodíte tlamu. Dorazíte
k žernovskému jezírku a kolem uřvanejch kachen až na rozcestí Žernovka, kde se setkává červená
se zelenou turistickou, tak si tam cvakněte čtvrtý selfíčko (D). Nyní pokračujte po červené vlevo.
Čeká Vás Vážení třetí terénní vložka, která se může podle počasí pěkně zabahnit. Běžci si trasu
určitě budou užívat, ale cyklista asi bude trochu láteřit. Bacha ať blbě neodbočíte, pokračujte stále
po červený kolem pamětního kamene – předloňského to selfie místa a stále po červený. Projeďte
Louňovice, bacha na přejezd hlavní Kutnohorské silnice a na konci hráze Louňovickýho rybníka
vlevo. Nyní Vás čeká pohodovka podle několika rybníků až na hráz do Jevan. Zde je potřeba
zrychlit! Jen bacha na volně puštěný psi, je jich tam stále dost. Za hrází Jevanskýho rybníka vlevo a
hned vpravo po silnici do ulice Rekreační po modrý do další ulice Aldašínská a mezi snobama hurá
na Aldašín. Aldašín objeďte zprava po modrý a na silnici doleva směr Bohumile stále po modré
turistické. Asi po 400 metrech ostrá pravá stále po modrý až na Šemrincovu lávku za pátým
selfíčkem (F). Zde vlevo do kopce zase po červené až k takovými pidibrodu přes bohumilskej
potok. Zde jsou dvě možnosti, turistická vede zprava takovýho pangejtu, ale lepší cesta je zleva
pangejtu po ušlapaný cestě v trávě. Každopádně až na silnici na rozcestí Bílá hlína a nyní už jenom
z kopce, kolem starý cihelny, bacha na hlavní kutnohorskou přeložku, už možná budete mít halušky
a stále dolů přes Kostelec až do piváče!
https://mapy.cz/s/1Mxsg

