
Startovní číslo: Trasa: 

CUKRÁRNA CHRÁST 

nám.Čsl.legií 640, od 9.30 h 

 

RADNICE – jakékoliv 

razítko, foto či opis 

STUPNO - jakékoliv 

razítko, foto či opis 
CÍL  od 12 – 17 h 

 www.nakolezplzne.cz                          
 

POPIS  TRAS  CYKLOTURISTICKÉ  AKCE  „ NA KOLE  Z  PLZNĚ  NA  HRADY „ 
 

CYKLISTÉ JSOU POVINNI JET PO VYZNAČENÝCH TRASÁCH A DODRŽOVAT POŘÁDEK !!!      

H 35  Třemošenský rybník – přes silnici a železnici, rovně po žluté tur.značce na Bílou Horu – vlevo kolem 

sokolovny, vpravo přes silnici – po lávce přes Berounku, za ní po 100m vlevo nahoru, před železnici vlevo 

do kopce po červené tur. značce na Chlum - do Bukovce, podjezd, vpravo a před druhým podjezdem, vlevo 

po zelené až na dřevěný mostík, za ním vpravo podjezdem, po žluté do kopce – na rozcestí vlevo po červené 

až do Chrástu - náves KONTROLA – vlevo po modré, či po silnici na Dolanský most, za ním vlevo do 

kopce, na křižovatce vpravo a po pár metrech vlevo, stále po modré – Drahotínský rybník – Zruč – přes 

železnici rovně, zde po žluté – kolem kruháče a pod silnicí lesem na Krkavec – dále po modré zn. na 

kon.tram.č4 – zde po zelené do cíle – Třemošenský ryb.  cíl od 12h 
  

H 55  Třemošenský rybník – dále stejně jako H 35 do Chrástu - KONTROLA – silnicí kolem školy dolů, stále 

rovně, prašnou cestou kolem mlýna, po cyklostezce 2159 do Nové Huti, přes brod a nebo přes lávku – dále 

po modré tur.zn.- Kokotsko – Osek, zde po žluté na Březinu rozcestí – po zelené Stupno SAMOKONTRO-

LA - Všenice – Korečnický mlýn – vlevo po červené zn. Sedlecko – Smědčice – Chrást – dále jako H 35, 

k Třemošné u Plzně zastávka a po žluté, podél železnice k přejezdu u Třemošenského ryb.  cíl od 12 do 17h 
 

H 80  Třemošenský ryb. – stejně jako trasa H 55 do Březiny – zde po červené zn.do Radnic SAMOKONTROLA 

– po žluté vlevo Újezd – Velká Radná- vlevo přívoz Darová – dále po červené zn. Korečnický mlýn – 

Sedlecko – Smědčice – Chrást a dále jako H 35 do cíle Třemošenský  ryb.   cíl od 12 do 17h 
 

 NEDOJEDETE-LI  DO  CÍLE  PODEJTE  ZPRÁVU  POŘADATELŮM  (mob.725 290 782) !!! 
                               

KONTROLY:  

Sami si označíte 

místo průjezdu 

 
 2022 


