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Občerstvovací stanice

Na trati jsou 4 občerstvovací stanice, 
č. 1 – lesíček v polích za prvním stoupákem po červené 
turistické stezce od městyse Kácova, 
č. 2 Mazourov, 
č. 3 Kácovec, 
č. 4 - po seběhnutí asfaltkou z Tichonic, kde se běžci 
opět napojují na červenou turistickou trasu a vracejí se 
zpět do Kácova (původně stanice č. 1).
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