Červená trasa – oblast Hostinné

A. Okruh Hostinné - Čermná - Hostinné
0,0km

Trasa začíná na Plecháčově kopci na rohu lesa u zahrádkářské
kolonie, nebo nad bývalou školkou na Sibyle. Od zahr.kolonie podél
lesa, pod vodojemem nad Sibylu, zahnout doprava stoupáním podél
lesa, průjezd lesní cestou.

1,3km

Výjezd z lesa na volné pláně s panoramatem Krkonoš (Kotel až Černá
hora) Kolem křížku s příznačným německým nápisem pro toto místo
„Siehe ! Wie hat Gott die Welt geliebt“ (Hleď ! Jak Bůh má svět rád).
Sjezd a krátké stoupání, zahnout doprava. Rovně vedle posedu ve
stromě.

2,3km

Pokračovat rovně. U dalšího posedu odbočka doprava – nejkratší
cesta do Čermné, nebo trasa okruhu zpět z Čermné.

2,8km

Nad mezí před sjezdem pod Červenou výšinu. Zahýbá se doprava.

4,0km

Pod Červenou výšinou. Stoupání podél lesa na Červenou výšinu, nebo
alternativně lesní cestou – míjí se Červená výšina,později se napojuje
(podle sněhových podmínek).

4,5km

Krátce za Červenou výšinou u posedu se zahýbá doprava podél lesa.
Zleva napojení zelené trasy od Rudnické rokle.

5,0km

Krátký průjezd lesem. V lese doleva odbočka zelené trasy směr
Janovice, Bolkov s prudkým sjezdem. Pokračování rovně podél dvou
výběžků lesa (zprava kravín v Čermné).

6,0km

Roh táhlého lesa s vyústěním lesní cesty „Občerstvovačka“. Zahnout
doprava a po rovné trase pokračovat směr Čermná. Alternativně trasa
„Janský Dvůr“ – pokračuje se rovně lesní cestou.

8,0km

Odbočka doprava podél meze, sjíždí se do Čermné, směr kostel
(rovně pokračuje na Pilníkov- trasa B.). Projede se krátkým lesíkem,
kopec se sjezdem traverzuje směrem k silnici.

z Hostinného z Čermné
9,0km

0,0km

Hostinec Čermná. Občerstvení.
Pokračovat pěšky kolem kostela. Za posledním domem už
vyjetá stopa. Rovně mírným stoupáním, z levé strany
Hubertova výšina.

10,3km

1,3km

Roh lesa u posedu, zahnout doprava na lesní cestu, průjezd
lesem.

11,1km

2,1km

Výjezd z lesa na volnou planinu, pokračovat rovně.

11,6km

2,6km

Zahnout doleva, krátký průjezd lesem. Rovně je spojovací
trasa na Červenou výšinu. Doleva mírným klesáním podél
lesa.

12,5km

3,5km

Napojení na příjezdovou trasu od Hostinného.

14,8km

5,8km

Výjezd na začátek trasy na Plecháčově kopci, od vodojemu
sjezd směrem k sídlišti.
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