0103 Rakovník, Šamotka - Ruda

Trasa č. 0103 začíná i končí na cyklostezce 0102. Nejdříve od "stodvojky" odbíhá na Šamotce a po
necelých 14 kilometrech se s ní setkává v obci Ruda. Tahle trasa je stejně dobrou alternativou jako
stezka z Rakovníka přes Louštín (0102) - dostanete se tudy do Nového Strašecí, aniž vjedete na
silnici. Před Pilským rybníkem vede po pěší KČT zajímavá trasa na Lány nejdříve krásnou lipovou alejí
a dál hustým lesem a na okraj vesnice, v níž se nachází zámek, který je letním sídlem našich
prezidentů.

Parametry trasy
Délka trasy
Začátek trasy
Konec trasy
Náročnost
Nejnižší bod
Nejvyšší bod
Povrchy

13,8 km
Rakovník, Šamotka (CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí)
Ruda (CT 0102 Rakovník - Nové Strašecí)
střední
324 m n. m. - Rakovník, Šamotka
465 m n. m. - Ruda, hájovna Pátecká lísa
silnice III. třídy, lesní a polní cesty, účelové komunikace

Popis trasy
Km Trasový bod
00,0 Rakovník, Šamotka (CT 0102) - parkoviště, závod Šamotka, trasa vpravo pod
silnici II/237 Rakovník - Nové Strašecí, souběh s pěší KČT 0046 Rakovník Louny, průjezd kolem rybníka Bartoň a dále vlevo u cesty zděná studánka
02,6 Lužná, Hájovna Belšanka - rozcestí, rovně, vlevo odbočuje pěší KČT 0046
Louny a trasu kříží 1004 Nezabudice, V potocích - Kladno
05,6 Lužná, Hájovna Tři stoly - vpravo na rozcestí se silnicí III/2372
06,2 Ruda, Amálie, rozcestí - odbočka ze silnice vlevo k hospodářskému dvoru
Amálie souběh s CT 201 Rakovník - Praha
07,6 Ruda, Amálie - průjezd kolem hospodářského dvora
09,2 Ruda, Brejl, rozcestí - odbočka vlevo na polní cestu, souběh s pěší KČT 3023
Nové Strašecí - Městečko, vpravo odbočuje CT 201
11,1 Ruda, Pod Pilským rybníkem - rovně, rozcestí s pěší KČT 6033 Řevničov –
Lány, 200 m před rozcestím vpravo lesní cesta po trase bývalé koněspřežné
dráhy k polesí Píně (délka 2,9 km)
11,3 Ruda, Pilský rybník - rovně, vpravo od trasy rybník s hájovnou, vlevo odbočka
pěší KČT 3023
12,9 Ruda, rozcestí - rovně, zleva pěší KČT 3023 a dále v souběhu do Rudy
13,8 Ruda - napojení na CT 0102 Nové Strašecí - Rakovník, v obci kaple sv.
Anděla Strážce

Povrch
asfalt
lesní cesta
lesní cesta
silnice
asfalt
asfalt
polní cesta
lesní cesta

polní cesta
polní cesta
silnice

Problematická místa:
km 09,2 - 11,1 Ruda, Brejl, rozcestí - Ruda, Pod Pilským rybníkem - zhoršená kvalita povrchu stezky

