Popis trasy „Nočního pochodu“
Od startu (12km) přejdeme podél domů v Sadu Míru na křižovatku u firmy Hella, odtud
jdeme dolů Revoluční ulicí až do ulice Dvouletky, zde odbočíme doleva a jdeme až na konec
ulice, kde přejdeme železniční přejezd (pozor na vlak!!). Za přejezdem pokračujeme po
cyklostezce podél řeky Sázavy až k lávce (10km), po které přejdeme řeku Sázavu ke stadionu.
Pokračujeme podél chatového tábora „V Rákosí“, za ním stoupáme do kopce lesní cestou
(POZOR po pravé straně je prudký sráz do řeky) až na rozcestí, tam odbočíme vlevo a jdeme
polní cestou až na silnici Zruč – Soutice (7,2km), kterou přejdeme (pozor na projíždějící auta!!).
Pokračujeme rovně po silnici směr Nesměřice, na odbočce do vsi jdeme doleva, projdeme
vesnicí a u autobusové zastávky se dáme doleva, po betonové silnici na konec vesnice k
asfaltové polní cestě, po které vystoupáme na kruhový objezd „u lípy“ (4,5km), kde odbočíme
vpravo směr Ledeč n.S. Po 500m odbočíme vlevo na asfaltovou cestu a klesáme do osady
Domahoř, kde odbočíme doleva na most přes řeku Sázavu (2,5km). Za mostem (ještě před
železničním přejezdem) jdeme vlevo po asfaltové cyklostezce, podél řeky Sázavy. Za mostkem
přes Ostrovský potok, na odbočce pod zámkem se dáme vpravo, podejdeme železniční trať a
přijdeme na náměstí. Jdeme po levé straně náměstí a u ZOO marketu odbočíme vlevo do ulice
Pod Baštou, kterou stoupáme vzhůru. Po schodech přijdeme k zámecké bráně, tu projdeme a
přes nádvoří zámku pokračujeme k vodáckému muzeu a dále přes Zručský dvůr přijdeme do
cíle k restauraci „Na Pohoří“.
Každý účastník pochodu jde na vlastní nebezpečí, po silnici chodíme vlevo! Děti v doprovodu
dospělé osoby! Zákaz odpalování petard, dělbuchů a ostatní pyrotechniky!
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. § 53, odst. 9 - Pohybuje-li
se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které
není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Kdo tuto povinnost nedodrží, tomu hrozí uložení blokové pokuty do výše 2.000,- Kč.

