
Turistický odd. – TJ Sokol Senohraby 

Vás zve na 51. ročník 

turistického dálkového pochodu  

a cyklojízdy 
 

 

v sobotu 6. května 2023 
 

OOOKKKOOOLLLOOO   HHHVVVĚĚĚZZZDDDÁÁÁRRRNNNYYY   

KKK   LLLAAADDDOOOVVVĚĚĚ   CCCHHHAAALLLUUUPPPĚĚĚ   
 

Prezentace, start a cíl: 

chata lyžařského oddílu Senohraby – Žlábka – Vávrův palouk, 

průběžně od 6.00 do 17.00 hodin. 
 

Pěší trasy:    podle vlastního výběru 6, 8, 15, 20, 31, 51 km. 

Cyklistické trasy:   podle vlastního výběru na 23, 49, 68 km. 
 

Trasy vedou po polních a lesních cestách turisticky značených, cyklotrasy pak převážně po 
okresních silnicích. Trasy nebudou zvlášť značeny, je nutno se řídit vlastní orientací. 
Doporučujeme mapy KČT Benešovsko a Praha východ. 
 
Poštovné: k žádosti o propozice přiložte obálku se svojí adresou a pošt. známkou. 
Doprava: do Senohrab vlakem z Prahy hl. nádraží trať S9 - č. 221, autem z Prahy dálnice D1 - 
exit 21 Mirošovice- směr Senohraby.  
Parkování: ulice Pětihostská, Nad stráněmi nebo u nádraží. Cesta z nádraží ke startu bude 
značena fáborky. Od nádraží chodníkem k mostu přes trať, do kopce k hasičské zbrojnici, dále 
ulicí Školní – na křižovatce vpravo, dále kolem transformátoru a drátěného plotu úzkou pěšinou 
dolů – celkem 15 minut chůze k chatě na Vávrově palouku. 
Občerstvení: na vlastní náklady v restauracích na trasách. 
Odměna: v cíli obdržíte pamětní list, odznak pochodu, razítka a turistický suvenýr.  
Startovné: při prezentaci zaplatí dospělé osoby 60,- Kč, děti do 15 ti let 25,- Kč 
Všeobecné pokyny: děti do 15 ti let pouze v doprovodu dosp. osoby, děti cyklisté povinná přilba. 
Zajímavosti na trasách: pro účastníky bude zajištěn vstup do Památníku Josefa Lady a jeho 
dcery Aleny v Hrusicích s 50% slevou. Dále můžete navštívit model starých Hrusic na OÚ, 
zříceninu hradu Hláska, starou a novou hvězdárnu v Ondřejově a Voděradské bučiny. 

Akce se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí. 

 
Informace: Zdeňka Konvičková, Morušová 306, 251 66 Senohraby. Tel: 732 210 213, e-mail:zdenakonvicko@seznam.cz 

 


