
PROPOZICE 
„Zlatohorský treking 2012“ 

Sobota 6.10.2012 
Registrace ON-LINE www.studio4.cz/25 

(Možnost registrace ON-LINE bude ukončena v pátek 5.10. 2012 ve 12:00 hodin.) 
Ti z vás, kteří možnost ON-LINE registrace nevyužijí se mohou zaregistrovat na místě v den pochodu. 

 
Start, registrace  ( MIC 50.26304 N, 17.39535 E ) 

8.00 - 10.00 hod. – trasy 5, 15, 25km MIC Zlaté Hory ve Zlatých Horách  
6.00 hod. - trasa 50 km MIC Zlaté Hory ve Zlatých Horách  

(účastníci pochodu obdrží u registrace popis trasy a kontrolní lístek)  

 
TRASY: 

(všechny trasy jsou vedeny po turistických značkách KČT, úplný popis tras obdržíte při registraci) 
 

5 km (pro nejmenší, kočárky s trochou snahy) 
stručný popis – trasa je lehká, Sídlištěm pak kolem sanatoria Edel, přes Hadí louky, na lyžařskou, kolem zahrádek, 
Bezručkou do MIC. (kočárky v dobrém technickém stavu to zvládnou, tatínci jako záloha se můžou hodit) 
15 km (i pro sváteční turisty, nová trasa) 
stručný popis – trasa je lehká (kopec bude menší než loni), Zlato-rudné mlýny, Dolní Údolí,  Zlodějské louky (až 
potud shodné s 25tkou), sv. Anna, poutní místo P.M.Pomocné, po hornické naučné stezce zpět do MIC Zlatých Hor  
25 km (příjemná klasika) 
stručný popis - Zlatorudné mlýny, Dolní Údolí, Zlodějské louky, štola Melchior, Táborské skály, Olověná štola, 
vrchol Příčné (nejvyšší bod Zlatohorské vrchoviny), Hornické skály, Vortwitz, Větrná, Petrovy boudy, Biskupská 
kupa – zde vám bude zapsán cílový čas. Diplom dostanete po sestupu v MIC. 
50 km (sportovní) 
stručný popis - Sruby u zlatorudných mlýnů, Ondřejovice, Prameny Javorné, Čertovy kameny, Zlatý chlum, Rejvíz , 
Opavská chata, Kobrštějn, Sedlo Křížek H. Údolí, Vortwitz, Větrná, Petrovy Boudy, Biskupská kupa – zde vám 
bude zapsán cílový čas. Diplom dostanete po sestupu v MIC. 

Úplné popisy tras s profilem, mapou a dalšími informacemi 
 jsou na stránkách pochodu www.studio4.cz/25 

ČASOVÝ LIMIT:  
do 17.00 v cíli v MIC Zlaté Hory, 50tka bez limitu 

STARTOVNÉ:  
děti do 15 let 20,- Kč, členové KČT 20,- Kč, dospělí 40,- Kč, pejsci 20,- Kč  

(Na trase 5km platí rodič jen za malého hrdinu.) 

V ceně startovného je občerstvení na trase, pamětní list a tričko s motivem „ZH-treking“ pro účastníky trasy 50km. 
Ostatní si mohou tričko nebo jiný suvenýr zakoupit v MIC. 

 
Info tel.: +420 725 09 06 06  

http://www.studio4.cz/25/registrace.html
http://www.studio4.cz/25/propozice.html

