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„Hotýlku u Pekina“ −1.kontrola s
občerstvením 5,5km

„pod táborské
skály“ − 2.kontrola s občerstvením 9km

„Vorwitz“ − 3.kontrola s občerstvením 15km

„Petrovy Boudy“− 4.kontrola s občerstvením 20km
Biskupské kupě − 5.kontrola s občerstvením 22km

Od muzea vyjděte po zelené turistické značce směr vlakové nádraží. Značka vás dovede až na Zlatorudné mlýny. Zde přejděte přes řeku a vydejte se stále proti
jejímu proudu. Řeka vás zavede do Dolního Údolí, kde ji přejděte na druhém mostku, vyjdete na silnici a dáte se doprava k

.
Od první kontroly se vydáte po žluté turistické značce přicházející od Rejvízu. Žlutá turistická značka vás dovede nad Zlodějské louky. Dorazíte na křižovatku kde

se žlutá ostře točí doprava po 200m opusťte žlutou značku a odbočte doprava nahoru a vydejte se po červené trase „C“. Červené „C“ vás zavede až
.

Odtud sledujte zářivě zelené šipky (vyrobené pro označení 25km trasy v místech, kde není jiné značení). Toto značení vás dovede přes Táborské skály až k Olověné
štole. Od ní následujte místní turistické značení (bílý a červený trojúhelník) tzv. Hornická naučná stezka, která vás provede, přes Starohoří a Velké pinky zpět na
hřeben k rozcestníku turistických tras. Zde odbočte doprava a jděte stále po hřebeni opět podle zelených šipek. Ty vás dovedou až k další kontrole. Pozor! Při scházení
z hřebene v místě kde cesta zatáčí doprava trasa náhle odbočuje vlevo a opouští cestu. Lesní cestou z kopce dorazíte na .

Přejděte hlavní silnici a dejte se po cestě, která z ní odbočuje k penzionu. Cesta vás vyvede na protější svah. Jděte po ní stále dokud nenarazíte na žlutou turistickou
značku, která cestu křižuje. Žlutá značka vás zavede přes Větrnou až na .

Z kontroly na Petrových Boudách se vydejte po zelené turistické značce na rozhlednu na . Zde obdržíte
pamětní list s výsledným časem. Z Bišovky se vydejte opět po zelené značce zpět k muzeu ve Zlatých Horách.

Přejeme vám příjemné putování


