LEGIOLIST 50
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: ____________
ČAS STARTU/CÍLE_______/_______

Popis trasy 50: délka 50 km, stoupání 2250 m, nejvyšší bod 995 m.n.m.
Ze startu (R) v Bystřici po oranžových šipkách s písmeny LM a bíločervenými fáborkami
na vrchol Polední (R). Z Polední po červené turistické značce dolů do Nýdku, k rozcestníku
nedaleko restaurace Nýdečanka. Dále cca 1km po zelené turistické značce směr Prašivá z níž
se odklání vpravo po oražových šipkách LM a bíločervených fáborcích (150 m) ke
kontrole Sedlo (R). Následuje úsek dlouhý asi 2200 m, opět po šipkách a fáborcích, na
rozcestí Ostrý vrch. Z tohoto rozcestí po červené a nakonec po žluté na chatu Čantoryji (R).
Z chaty po česko-polské hranici na vrchol s rozhlednou (995 m n.m.) a dále po červené přes
Beskydské sedlo, Malý Sošov, Velký Sošov, Česlar na Malý Stožek (R). Z Malého Stožku
sešup po zelené do Hluchové-Kolibisek (R), kde se padesáti kilometrový pochod přechýlí do
druhé půle. Z Hluchové-Kolibisek se vrací trasa po šipkách LM a fáborcích do sedla na
státní hranici, setkává se s červenou a směrem doprava vystoupá na Velký Stožek (R).
Z Velkého Stožku dospěje, po asi 600 m (frekventovaná hřebenovka), k hraničního kamenu
I/24 na Krkavici. Odsud se trasa zatáčí doprava - opouští st. hranici - a značena fáborky klesá
k posedu. U něho se vrací na červenou turistickou značku, která dovede turisty, nejprve
lesem a pak po louce, na chatu Bahenec (R). Od chaty (razítko v bufetu u bazénu), stále po
červené, do Bukovce k restauraci U Turka (R). Následně po cyklostezce (státní silnice)
do Písku k požární zbrojnici, odkud změní směr doprava a mírně stoupá po asfaltové cestě
vedoucí na Bahenec. Po cca 1600 m asfaltka dospěje na rozcestí s přístřeškem pod Ostrou.
Z rozcestí pokračuje vlevo po vrstevnicové lesní cestě značené šipkami LM, napříč údolími
potoků Kotelnice a Glembiec. Po cca 4,5 km sejde naše trasa do radvanovského údolí, v němž
se připojí na žlutou turistickou značku vedoucí do osady Zimný. Od rozcestníku v osadě
stoupá červená strmě vlevo, načež se vyrovnává a povlovně směřuje (výhledy), přes vrchol
Filipky, až na chatu Filipku (R). Poslední úsek kopíruje zelenou značku, míjí trafostanici, a
ztrácí výšku až do cíle na Kolibiskách (R).
Všichni kteří absolvují 50 km trasu Legionářského marše (lhostejno jestli po svých nebo na
kole), budou zařazeni do síně borců. Tato trasa patří díky svému profilu k nejnáročnejším
dálkovým pochodům v ČR. Po přepočtu na rovinnou vzdálenost (převýšení 2250 m) odpovídá
délce cca 75 kilometrů. U této trasy registrujeme nejrychlejší časy. Pokuste se překonat doposud
nejlepší výkon, který patří Přemku Nogovi. Ten stihl dojít do cíle za 8 hodin a 2 minuty.
Nezničitelným dálkoplazům nabízíme trasu 50+, která má obrátku až na nejvýchodnějším bodě
České republiky v Bukovci (viz mapa). Každý, kdo tuto extrémní trasu zvládne, získá speciální
legionářskou poctu motivovanou stoletým výročím Československa.
Tel. spojení na organizátory: +420 721 823 498, +420 603 450 988; pevná linka v cíli: +420 558 356 221
Elektronické kontakty: majer.petr@centrum.cz, macosek-geo@volny.cz

Vše o letošním i minulých ročnících LeM dohledáte na www.snejdarek.cz.
S tímto LEGIOLISTEM zacházejte důstojně, zůstane Vám na památku!

