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10.      Běh na Hvězdu

Tato trasa je vytvořena podle tradiční sportovní akce „Běh na Hvězdu“,

která je oficiálním podnikem Českého poháru. Jednoduše si můžete

vyzkoušet a trénovat na další ročníky. Oficiální start závodu je na Polickém

náměstí mezi kašnou a radnicí, odkud se pokračuje rovně směrem

k policejní stanici, za kterou se stáčíme stále vlevo. Před námi se objeví

budova České spořitelny, před kterou uhneme vlevo a dostaneme se zpět

na náměstí. Okolo koloniálu přetneme hlavní silnici a pokračujeme

dlážděnou ulicí dále kolem hotelu Ostaš. Konec oficiální trasy je na Hvězdě.

Abychom se vyhnuli centru města a dostali se zpět na místo, ze kterého

jsme vybíhali, bylo nutné trasu nepatrně upravit. Začneme tedy na parkovišti

u historické budovy „Špýchar“. Odtud se vydáme vpravo, kolmo přetneme

dlážděnou silnici a po úzké pěšině mezi ploty, seběhneme až k tiskárně.

Odtud již po asfaltu vlevo směrem ke koupališti. Před koupalištěm se

uhneme o 90°vlevo mezi domy a ihned poté se držíme vpravo po úzké

pěšině nahoru do kopce. Odtud můžeme pozorovat koupaliště z ptačí

perspektivy. Na horizontu se vydáme opět ostře vpravo po úzké pěšině až

do Ochoze. Přiběhneme na rozcestí třech cest. Zvolíme „zlatou střední“

cestu a přes louku směřujeme k lesu. Zde se uhneme ostře vlevo a

vystoupáme až ke studánce. Zde se napojíme na značenou turistickou trasu,

která nás dovede po širokém schodišti až ke kapličce. Odbočíme vpravo,

stále se držíme žluté trasy a křížová cesta nás povede k „Čertovy skále“.

Proběhneme okolo a pokračujeme stále rovně, až se dostaneme k asfaltové

silnici. Odbočíme opět vpravo a trochu si vydechneme z krátkého kopečka

dolů až k zemědělskému družstvu. Zde na chvíli opustíme žluté značení.

Vydáme se vpravo po hlavní silnici a hned za družstvem vlevo vzhůru,

směrem k lesu. Po dosažení lesa začne cesta mírně klesat až se znovu

potkáme se žlutou turistickou trasou. Míjíme odbočku do Kovářovy rokle i

Setonovou studánku a v příjemném chládku sbíráme síly na velmi prudké

stoupání. Toto nastane na necelém šestém kilometru, kdy „u Václava“

odbočíme vlevo a strmě stoupáme směrem na Hvězdu. Poté co zdoláme

stoupání opustíme žluté značení a pokračujeme dále po červené turistické.

Okolo 6,5km dochází k rozdělení tras!!! Červené značení, se uhýbá.

Toto místo je poměrně nepřehledné a snadno dojde k jeho přeběhnutí,

proto je nezbytná velká obezřetnost. Cestou k chatě Hvězda míjíme krásné

skalní útvary, jako jsou Supí hnízdo, Bumbrlíček, Skalní divadlo, Želva atd.

až k chatě Hvězda. Před chatou je oficiální konec závodu. Odtud již běžíme

zpět po široké zprvu šotolinové cestě až na parkoviště a odtud po stále

DISTANCE: 13 km

NASTOUPÁNO 220 vm

POVRCH Zpevněná cesta

Nezpevněná cesta

Štěrk, šotolina

KATEGORIE Running

Meetups

Opens route in mobile

browser or app10.Běh na Hvězdu
by sportvpolici



16.6.2014 10.Běh na Hvězdu

http://www.runmap.net/cs/route/2648241-10beh-na-hvezdu/print/?zoom=14 2/4

klesající asfaltové cestě zpět k obci Hlavňov. Hned pod kopcem uhneme

mírně vlevo na štěrkovou cestu, která nás dovede k Hlavňovskému rybníku.

Odbočíme vpravo okolo hospůdky směrem k hlavní cestě, kde se vydáme

vlevo. Při první příležitosti uhneme vpravo a pokračujeme již po známé

cestě, jen s tím rozdílem, že již nebudeme odbočovat k lesu, ale poběžíme

rovně stále do kopce. Na kopci se bude silnice stáčet směrem vpravo, my

však poběžíme rovně dolů po polní cestě až k prvnímu rozcestí „u Cikánky“.

Tam se dáme vlevo směrem k vodojemu a pod ním se napojíme zpět na

trasu, kde jsme již jednou začínali. Sestoupáme pěšinou až na asfalt a podél

potoka zpět k tiskárně a odtud na parkoviště u „Špýchar 
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