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Popis trasy - 15 km

Od startu vyjdìte po červené turistické znaèce smìr vlakové nádraží. Odtud po zelené 
značce až na Zlatorudné mlýny 1.kontrola. Odtud po žluté turistické znaèce zpìt k místu 
kde voda teèe do kopce, žlutá vás dále dovede k hájence a lesem k hadí louce 
a rekreaènímu støedisku Bohema. Respektive k trubkovému mostu pøes potok. Od 
mostu se vydejte po záøivì èervených šipkách. (záøivì èervené šipky jsou  vyrobeny pro 
oznaèení 14km trasy v místech, kde není jiné znaèení). Po pravé stranì budete mít 
rekreaèní areál Bohema, pokraèujete dále k hlavní silnici. Tu opatrnì pøejdìte k 
èervenobílému turniketu projdete k cestì na Podlesí a dáte se doprava. Z úzké asfaltové 
silnice odboèíte doleva pøes most a dorazíte na motodráhu"Na střelnici" - 2.kontrola 
s obèerstvením 7km.

Od kontroly se vydejte pøímo pøes louku k lesu, kde narazíte na lesní cestu a pokraèujte 
po ní doleva po šipkách. Šipky vás povedou po lesních cestách nejprve doprava a po té  
vraceèkou doleva až k místu kde z cesty odboèíte doprava do svahu. Po neudržované 
strmé lesní cestì dorazíte na Petrovy boudy - 3.kontrola s obèerstvením 11km.

Z kontroly na Petrových Boudách se vydejte po zelené turistické znaèce na rozhlednu 
na Biskupské kupì - 4.kontrola s obèerstvením 13km. Zde obdržíte pamìtní list 
s výsledným èasem. Z Bišovky se vydejte opìt po zelené znaèce zpìt do Zlatých Hor.

Pøejeme vám pøíjemné putování
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