odbor MILEVSKO

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR MILEVSKO

Vás vítají na cykloturistické akci a turistickém pochodu v sobotu
22.června 2019
MILEVSKÝM KRAJEM
Starty: od 7:00 do 10:00 hod. v Domu kultury.
Cíl: Milevsko, kemp U Vášů do 16:00 hod.
Startovné: 20 Kč, děti do 10 let a členové KČT 15 Kč, účastníci obdrží pamětní list.
Akce se realizuje s finanční podporou města Milevska.
Občerstvení je možné zakoupit v cíli a na více místech na trase.
Pravidla pochodu: účast na vlastní nebezpečí.

Cyklotrasy:
Start Milevsko:
29 km: Od místa startu se vydáme po cyklotrase (CT) č.1156 směrem k ZVVZ a dále
do Sepekova. Ze Sepekova pokračujeme po CT č.1153 přes Božetice až ke
křižovatce na Radihošť, kde CT opouštíme a pokračujeme po silnicích třetích tříd a
místních komunikacích přes Radihošť, Božejovice, Božejovické nádraží, Olší, Nové
Dvory, Opařany, Podboří. Z Podboří dále pokračujeme po CT č.1153 do Sepekova.
Ze Sepekova pokračujeme do Milevska po CT č.1156, podjedeme nadjezd silnice
Lety – Tábor, poté opustíme CT 1156 a jedeme rovně po silnici č. 105 směr
Petrovice až do cíle v kempu U Vášů.
48 km: Možnost skupinového odjezdu cyklistů na trasu v 8:00 hod.
Část trasy absolvujeme podle popisu trasy 29 km až do Opařan. Z Opařan
pokračujeme po silnici třetí třídy přes Řepeč, Slavňovice do Stádlce. Ze Stádlce
pokračujeme po CT č.31 přes Křídu do Starého Sedla. Ze Starého Sedla jedeme po
CT č.1153 přes Srlín až do Zběšiček. Ve Zběšičkách CT opustíme a po silnici
dojedeme do Jestřebic. Dále pokračujeme po CT č.31 přes Veselíčko, Branice až na
křižovatku do Rukávče. Od této křižovatky pokračujeme po cyklotrase č.1152 přes
Rukáveč do Milevska, projedeme městem a dále jako podle popisu CT 29 km.
56 km: Začátek trasy absolvujeme podle popisu trasy na 29 km až do Opařan.
Z Opařan pokračujeme podle popisu trasy 48 km až do Starého Sedla. Ze Starého
Sedla jedeme po CT č.31 přes Rataje, Zběšice do Bernartic, kde CT opustíme a po
silnicích třetí třídy a místních komunikacích pokračujeme do Bojenic, Horních Rastor,
Dolních Rastor, Podolí I, Jetětic, Stehlovic do Branic. V Branicích se napojíme na CT
č.31, po které dojedeme na křižovatku do Rukávče. Z křižovatky pokračujeme po CT
č.1152 přes Rukáveč a dále podle popisu trasy 48 km.

