Ústecký trail maraton
Start závodu je na horním parkoviš u hradu Střekov. Odtud stoupáme po červené turis cké značce na
Novou Ves, kde z červené odbočujeme doprava po Naučné Stezce pod Vysokým Ostrým. V sedle pod
Vysokým Ostrým odbočuje turis cká značka doprava, my však pokračujeme rovně nejprve na lesní cestu
a pak brutálním technickým stoupáním přímo na vrchol Vysokého Ostrého. Malá kamenná rozhledna na
vrcholu nabízí úžasné výhledy na údolí řeky Labe.
Z Vysokého Ostrého sbíháme po červené značce směr Sedlo a ještě před hájovnou uhýbáme doprava,
opět po Naučné Stezce pod Vysokým Ostrým a míříme do Průčelské rokle. Technický seběh nás přivede
k prvním domům v Brné, kde po dřevěné lávce překročíme Průčelský potok a po zelené značce začínáme
prudce stoupat Průčelskou roklí nahoru na Němčí.
Z Němčí pokračujeme po modré značce do Čeřeniště a parádním technickým seběhem soutěskou Ry na
až na silničku a žlutou značku po které jdeme doleva a posléze u prvních domů prudce doleva na zelenou
značku, po která stoupáme na rozces Pod Varhoštěm, odkud pokračujeme po žluté značce až nahoru
na rozhlednu Varhošť. Z rozhledny je opět úžasný výhled na údolí Labe, Ús nad Labem a na druhou
stranu na horu Říp.
Z Varhoště sbíháme nejprve stejnou cestou, tedy po žluté značce na rozces Pod Varhoštěm, dále
pokračujeme do Kundra c po zelené a odtud opět po žluté přes Tlučeň na rozces pod Trabicí, kde
přejdeme na modrou značku. Ta nás přivede na Plešivec, který nabízí úžasné výhledy na České
Středohoří a poté do super technického seběhu po trailu kamenným polem. Za kapličkou pod Plešivcem
jdeme rovně po žluté značce do Hlinné, kde odbočíme doleva po zelené značce a později na silnici nad
Kundra cemi pokračujeme po Naučné stezce Hlinná – Kamýk až na Lysou horu. Odtud pokračujeme
neznačenou polní cestou až na silnici Lbín-Babiny I. Z té uhneme doleva na červenou značku a po té přes
Čeřeniště, Němčí, Sedlo až na Novou Ves.
Za Novou Vsí po přeběhnu louky a vstupu do lesa odbočujeme po neznačené cestě doprava a po dalším
zhruba kilometru opět doprava. Sbíháme dolů na Partyzánskou cestu, značenou červeno-bíle a po té
doleva na asfaltovou stezku, která nás přivede do cíle závodu u hradu Střekov.

