PROFIL / POPIS TRASY 5km

START
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

START
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

kontrola
„na lyžařské cestě”

Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále
kolem sanatoria EDEL až na křižovatku u lékařské vily. Zde na křížení žluté a modré značky odbočíte doprava po žluté značce přes Hadí
louku až ke kontrole, která vás bude čekat na lyžařské cestě. Odtud se vydáte k hlavní silnici a bude pokračovat po zelené značce (zde
doporučujeme zvolit cestu kolem zahrádek a přes lesík ať se co nejvíce vyhnete hlavní silnici) kolem vlakového nádraží až do cíle v MIC
Zlaté Hory kde obdržíte pamětní list s výsledným časem.
pozn.:
Cesta se dá s trochou snahy absolvovat i s kočárkem. Část trasy vede terénem takže to může malému pasažérovi připadat, že to
drncá :-)
přejeme příjemné putování

Junák - český skaut,
středisko Zlaté Hory, z. s.

Město
Zlaté Hory

SPRÁVA VĚŽE
Biskupská kupa
t r a d i č n í

p o h o d a

PROFIL / POPIS TRASY 15km
občerstvení

START
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

kontrola

Zlatorudné
mlýny
samoobslužná
kontrola

veselé foto

Dolní Údolí
U Pekina

samoobslužná
kontrola

sv. Anna
(Edelštejn)

poutní místo
Panny Marie Pomocné

START
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

Od startu vyjděte po červené turistické značce směr vlakové nádraží (prvních část pochodu jdete společně s 25tkou). Odtud po zelené značce až na
Zlatorudné mlýny, kde je 1. samoobslužná kontrola s razítkem. Zde si můžete pořídit veselé foto. Přejděte přes řeku a vydejte se stále po jejím levém břehu proti
proudu. Řeka vás zavede do Dolního Údolí, kde ji přejděte na druhém mostku, vyjdete na asfaltovou silnici a dáte se doprava k Hotýlku u Pekina - 2.kontrola s
občerstvením.
Od druhé kontroly se vydáte po žluté turistické značce vzhůru po louce. Žlutá turistická značka vás dovede na křižovatku nad Zlodějské louky. POZOR 200m
odtud se oddělí doprava od žluté trasa 25km, tak ať omylem nešlapete, kam jste nechtěli:-) Vy pokračujete stále po žluté až na sv. Annu. Od sv. Anny putujete po
modré značce nad kostel Pany Marie Pomocné a posledních 400m ke kostelu po červené naučné stezce - 3.kontrola s občerstvením. Odtud pak po červené
hornické naučné stezce k Měděné štole (DĚTI POZOR někde zde bude přecházet hlavní silnici) a dále Na Podlesí a zpět do Zlatých Hor (DĚTI POZOR půjdete
kolem hlavní silnice). Na cílové kontrole v MIC Zlaté Hory obdržíte pamětní list s výsledným časem.
přejeme příjemné putování

Junák - český skaut,
středisko Zlaté Hory, z. s.

Město
Zlaté Hory

SPRÁVA VĚŽE
Biskupská kupa
t r a d i č n í

p o h o d a

PROFIL / POPIS TRASY 25km
975 m n m
890 m n m
kontrola

800 m n m

veselé foto

občerstvení

793 m n m
Pinky
Olověná štola

samoobslužná
kontrola

720 m n m

710 m n m

500 m n m
405 m n m

Dolní Údolí
U Pekina

7,5 km
pod táborkami

9,5 km
Příčná hřeben

12 km
Heřmanovice hřeben
Vorwiz

17 km
Větrná

18,5 km
Petrovy
Boudy

21 km
Bišovka

24 km
sv. Rochus

CÍl
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

Od startu vyjděte po červené turistické značce směr vlakové nádraží. Odtud po zelené značce až na Zlatorudné mlýny, kde je samoobslužná kontrola s razítkem. Zde si
můžete pořídit první veselé foto. Přejděte přes řeku a vydejte se stále po jejím levém břehu proti proudu. Řeka vás zavede do Dolního Údolí, kde ji přejděte na druhém mostku, vyjdete na
asfaltovou silnici a dáte se doprava k Hotýlku u Pekina - 1.kontrola s občerstvením.
Od druhé kontroly se vydáte po žluté turistické značce vzhůru po louce. Žlutá turistická značka vás dovede nad Zlodějské louky. Dorazíte na křižovatku kde narazíte na červenou
značku která se asi po 200m oddělí vpravo od žluté. POZOR v těchto místech se rozdělují trasy 15 a 25km tak ať omylem nešlapete, kam jste nechtěli:-) S červenou značkou pak
stoupáte ke štole Melchior pak po vrstevnici pod táborské skály - 2.kontrola s občerstvením. Stále sledujte červenou značku. Toto značení vás dovede přes Táborské skály, okolo
Olověné štoly přes vrchol Příčné (nejvyšší bod Zlatohorské vrchoviny) pak klesáním okolo Hornických skal až na kontrolu Heřmanovice hřeben - 3. kontrola s občerstvením.
Přejděte hlavní silnici a dejte se po cestě, která z ní odbočuje ke starému penzionu. Kousek za ním červená značka končí. Jděte po asfaltové cestě směr Petrovice ta vás povede
mezi pastvinami do svahu. Jděte po cestě stále dokud nenarazíte na žlutou turistickou značku, která v esíčku cestu křižuje a dáte se po doleva (POZOR tady se občas někdo zapomene
a žlutou značku nějak mine). Žlutá značka vás zavede přes Větrnou na Petrovy Boudy - 4.kontrola s občerstvením. Odtud se kousek vyškrábejte po zelené turistické značce na
rozhlednu na Biskupské kupě. Po předložení kontrolního lístku možno zdarma navštívit rozhlednu . Z Bišovky se vydejte opět po zelené značce zpět do Zlatých Hor. Na cílové kontrole
v MIC Zlaté Hory obdržíte pamětní list s výsledným časem.

přejeme příjemné putování

Město
Zlaté Hory

Zlatorudné
mlýny
samoobslužná
kontrola

4,5 km

středisko Zlaté Hory, z. s.

START
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

2 km

Junák - český skaut,

0 km

Biskupská kupa

SPRÁVA VĚŽE

t r a d i č n í

p o h o d a

405 m n m

PROFIL / POPIS TRASY
975 m n m

800 m n m
kontrola

samoobslužná kontrola

Noční šichta
25km 890 m n m

793 m n m
Pinky
Olověná štola

720 m n m

710 m n m

občerstvení

500 m n m
405 m n m

0 km
START
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

2 km
Zlatorudné
mlýny

4,5 km
Dolní Údolí
U Pekina

7,5 km
pod táborkami

9,5 km
Příčná hřeben

12 km
Heřmanovice hřeben
Vorwiz

17 km
Větrná

SPRÁVA VĚŽE

Noční šichta
18,5 km
Petrovy
Boudy

21 km
Bišovka

Biskupská kupa

t r a d i č n í

p o h o d a

405 m n m

24 km
sv. Rochus

CÍl
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

pozn.: Orientace potmě je složitější, buďte pozorní a sledujte značky.
Při problémech s orientací se přidejte k někomu kdo zná cestu lépe, využijte smartphone nebo bude muset počkat do svítání.

přejeme příjemné putování

středisko Zlaté Hory, z. s.

Junák - český skaut,

Od startu vyjděte po červené turistické značce směr vlakové nádraží. Odtud po zelené značce na Zlatorudné mlýny, kde je samoobslužná kontrola s razítkem. Přejděte přes
potok a vydejte se stále po jejím levém břehu proti proudu. Potok vás zavede do Dolního Údolí, kde jej přejděte na druhém mostku (kovový), vyjdete na asfaltovou silnici a dáte se
doprava k Hotýlku u Pekina - 2. kontrola samobslužná.
Dále se vydáte po žluté turistické značce vzhůru vedle sjezdovek. Žlutá turistická značka vás dovede nad Zlodějské louky. Dorazíte na křižovatku kde narazíte na červenou značku
která se asi po 200 m oddělí vpravo od žluté. S červenou značkou pak stoupáte ke štole Melchior pak po vrstevnici pod táborské skály. Stále sledujte červenou značku. Toto značení vás
dovede přes Táborské skály, okolo Olověné štoly přes vrchol Příčné (nejvyšší bod Zlatohorské vrchoviny) pak klesáním okolo Hornických skal až na kontrolu Heřmanovice hřeben
(Vorwitz) - 3. kontrola. Zde by měli být skauti a udržovat oheň pro opékání buřtů :)
Přejděte hlavní silnici a dejte se po cestě, která z ní odbočuje ke starému penzionu. Kousek za ním červená značka končí. Jděte po asfaltové cestě směr Petrovice ta vás povede
mezi pastvinami do svahu. Jděte po cestě stále dokud nenarazíte na žlutou turistickou značku, která v esíčku cestu křižuje a dáte se doleva (POZOR tady se občas někdo zapomene
a žlutou značku nějak mine). Žlutá značka vás zavede přes Větrnou na Petrovy Boudy odtud se vyškrábejte po zelené turistické značce na rozhlednu na Biskupské kupě - 4. kontrola
samoobslužná. Po předložení kontrolního lístku možno zdarma navštívit rozhlednu (pokud tam již někdo bude). Z Bišovky se vydejte opět po zelené značce zpět do Zlatých Hor.
Na cílové kontrole v MIC Zlaté Hory obdržíte pamětní list s výsledným časem.

Město
Zlaté Hory

Noční šichta

PROFIL / POPIS TRASY 50km
935 m n m

veselé foto

občerstvení

890 m n m

890 m n m
875 m n m

samoobslužná
kontrola

793 m n m

770 m n m
780 m n m

700 m n m

720 m n m

710 m n m

t r a d i č n í

p o h o d a

kontrola

přejeme příjemné putování

středisko Zlaté Hory, z. s.

Od startu vyjděte po červené turistické značce směr vlakové nádraží. Odtud po zelené značce. Ta vás dovede do místa, kde voda teče do kopce,
odtud pokračujte po žluté značce, která vede ke srubům v Údolí ztracených štol. Od srubů vyrazte po modré značce, která vás provede přes
Ondřejovice, Javornou až na Prameny Javorné (9km). Zde odbočte na žlutou značku a následujte ji až na Čertovy kameny. Odtud vás čeká prudké, ale
krátké stoupání na Zlatý Chlum – 1. kontrola (15,5 km) Ze Zlatého Chlumu se vydejte po červené značce na Rejvíz, kde vás v Kiosku Rejvíz čeká 2.
kontrola (20,5km). Odtud dále pokračujte po žluté značce, přes Bublavý pramen, Kazatelny až k „samoobslužné” 3. kontrole (26 km) u Opavské chaty
, kde budete již za polovinou. Trasa dále pokračuje po nově vyznačené zelené turistické značce přes Kobrštejn, rozcestí nad Horním Údolím, sedlo
Prameny Opavice až na 4. kontrolu (38 km) Heřmanovice hřeben (kontrola se uzavírá v 15.00). Přejděte hlavní silnici a dejte se po cestě, která z ní
odbočuje ke starému penzionu. Za starým penzionem jděte po asfaltové cestě směr Petrovice ta vás povede mezi pastvinami do svahu. Jděte po cestě
stále dokud nenarazíte na žlutou turistickou značku, která v esíčku cestu křižuje a dáte se po doleva (POZOR tady se občas někdo zapomene a žlutou
značku nějak mine). Žlutá značka vás zavede přes Větrnou na Petrovy Boudy (44,5 km) - 5.kontrola s občerstvením. Vydejte se po zelené turistické
značce na rozhlednu na Biskupské kupě (46.km). Po předložení kontrolního lístku možno zdarma navštívit rozhlednu . Z Bišovky půjdete opět po zelené
značce zpět do Zlatých Hor. Na cílové kontrole (50km) v MIC Zlaté Hory obdržíte pamětní list (do 19hod).

Město
Zlaté Hory

CÍL
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

Biskupská kupa

SPRÁVA VĚŽE

50. km

Junák - český skaut,

Biskupská kupa

Petrovy boudy
5.kontrola

46. km
Větrná

38. km
(uzavírá se v 15.00)

33,5. km

Vorwitz
4.kontrola

29,5. km

Prameny Opavice

26. km

Nad Horním Údolím

20,5. km

Kobrštejn

Zlatý Chlum
1.kontrola

15,5. km

Čertovy kameny

9. km
Prameny Javorné

START
MIC Zlaté Hory
N 50.26304o
E 17.39535o

Sruby

2. km

Opavská chata
saobslužná
3. kontrola

405 m n m

Rejvíz, rozcestí
Rejvíz, penzion Revíz
2.kontrola

405 m n m

