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Popis
Od lázní přejít přes lávku a vlevo proti proudu Bezděčky zahájit běh. Běžíte pod zahrádkářskými
koloniemi neustále souběžně s říčkou, na konci vás čeká první ostřejší kratší výběh vpravo, hned
nahoře se stočíte vlevo a doběhnete až ke křížení železnice s hlavní silnicí. Těsně pod ním je hliněná
cesta, která vpravo rovně doběhne až do vesnice Pohledec.
Přeběhem hlavní silnice v Pohledci se dostáváme do areálu bývalého mlýna, přebíháme Bezděčku a
šikmo do kopce lehce vpravo vzhůru k úvozu, kudy běží žlutá turistická značka. Vpravo se po ní
vydáme až na Studnice (nejvýše položená vesnice na Vysočině). V turistické chatě Studnice přebýval
i Emil Zátopek. Poté se dáte po zelené turistické značce pod stožáry výzkumu námrazy k Pasecké
skále, je možno vyběhnout až nahoru a pokochat se výhledem a potom pokračovat po modré
turistické značce na Podmedlovský mlýn cestou s trailově hravým povrchem.
Stále po modré se přeběhem asfaltky dostanete na zelenou turistickou značku a technickou pasáží
lesem (po pravé straně Medlovský rybník) se dostanete až na Rokytenské rozcestí a stále vlevo po
zelené směr Nové Město až na hráz novoměstského koupaliště. Kdo by už měl kopečků dost, je
dobré doběhnout rovně na náměstí, pokochat se a doběhnout k lázním a více než 15km máte hravě
za sebou.
Kdo však chcete zažít něco zvlášť kvalitního, je potřeba přeběhnout po hrázi vpravo, až narazíte na
asfaltovou cyklostezku a vydáte se vpravo směr Vysočina arena. Uvidíte tam biatlonový areál i
nejdelší lyži v ČR. Na parkovišti před hotelem Ski se dáte po modré turistické vlevo a přeběhnutím
hlavní silnice se dostanete na pověstný výběh na Harusák, kde si můžete vyzkoušet Daňkův kondiční
test.
Nahoře u vysílače se dáte doleva podél plotu, po chvíli zahlédnete po levé straně vrchní kabinu
lanovky (výhled ze sjezdovky na město), ale vy pokračujete po cestě z kopce a vyběhnete na louce.
Po levé straně kopírujete les a běžíte do rohu, který je před vámi, a cesta v lese vás rovně zavede ke
skokanským můstkům Šibenice (možno vylézt po schodech a pokochat se výhledem). Seběhnutím
podél můstků se dostanete na cestu, která Vás dovede na hlavní silnici. Zatočíte doleva na hlavní
silnici a po levé straně běžíte přes přejezd vlaku a kolem nemocnice rovně dolů až před mostek přes
říčku Bobrůvku. Tam se dáte doprava mezi živými ploty a parkovištěm běžíte rovně až ke Kazmírovu
rybníku, přeběhnete dřevěnou lávku, po pravé straně kopírujete zelenou policejní stanici a
vyběhnete vzhůru ke studánce, kde se dáte doprava po Radniční ulici. Podběhnete radniční podloubí
a dostanete se na krásné novoměstské náměstí. Oběhněte si kostel sv. Kunhuty se sgrafity Karla
Němce z pravé strany a proběhnutím kolem zámku již uvidíte nákupní středisko Billa a za ním hned
doleva podél Bezděčky jste v cíli – u Městských lázní.
Dopřejte si zaslouženou regeneraci…

Popis trasy
Délka trasy: 20,95 km
Náročnost: obtížná
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Mapa trasy

Zajímavosti na trase
Pohledec [1] Podmedlovský mlýn [2] Rybník Medlov [3] Koupaliště Nové Město na Moravě [4]
Vysočina Arena [5] Test centrum, Sun's Caffé [6] Harusův kopec (741 m) [7] Městské lázně Nové
Město na Moravě [8]

Trasy na běhání
Zdrojové URL: http://www.nmnm.eu/novomestsky-lazensky-pulmaraton.html
Odkazy:
[1] http://www.nmnm.eu/pohledec.html
[2] http://www.nmnm.eu/podmedlovsky-mlyn.html
[3] http://www.nmnm.eu/rybnik-medlov.html
[4] http://www.nmnm.eu/koupaliste-nove-mesto-na-morave.html
[5] http://www.nmnm.eu/vysocina-arena.html
[6] http://www.nmnm.eu/test-centrum-suns-caffe.html
[7] http://www.nmnm.eu/harusuv-kopec-741-m.html
[8] http://www.nmnm.eu/mestske-lazne-nove-mesto-na-morave.html
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