
Autem na Páhnes
(Πάχνεσ)

Směr pohybu nazna čený MODRÝMI šipkami. Sí ť na map ě je 2x2 cm,
mapa je v m ěřítku 1:25000, to tedy znamená,

že 1 (v cm jakkoli velký) čtvereček na map ě je skute čných 500 m v reálu, protože  
vzhledem k tomu, že oskenované obrázky jsou r ůzně zvětšované,

neplatí zde totiž, že 1 cm = 250 m!!
To jen pro lepší odhad vzdálenosti.



Úsek Chóra Sfakia – serpentiny pod Anopoli

Příjezd od Vrysses

Zastavit, podívat se!!



Serpentiny pod Anopoli – osada Kámbos

Stožáry nad Anopoli

Bílý pomník – kruhové nám ěstí

POZOR!!
Odbo čka sm ěr Lamnia!!



Z osady Kámbos dále 

POZOR!!
Zde na rozcestí
doleva
po žluté silnici!!
(modrý ikonostas)

POZOR!!
Zde na rozcestí
doprava
(tabule s EU a 
cyklozna čka)
Rozcestí tu 
skute čně je, silnice 
rovn ě v reálu 
existuje, ale na 
mapě NENÍ
ZAKRESLENÁ!!
(NAZNAČIL JSEM 
ZELENOU ŠIPKOU)

Tři studn ě

Odbo čka doprava kolem 
osam ělého stromu dol ů –
TUDY NE!! Správn ě je to 
ROVNĚ kam ukazuje 
cyklozna čka



Pokra čování p řes rozcestí Páchnes x Mouri

Pěší zkratka, nepr ůjezdné!! 
Její horní za čátek je moc 
hezké místo pro piknik!!

POZOR!! Rozcestí!! Rovn ě
a mírn ě dolů je špatn ě, 
jede se DOLEVA A 
NAHORU!!
(viz modrá šipka na skále)

Odbo čka ke kozím 
ohradám, snad nap řed 
trochu do kopce, ale 
nevím, nešel jsem tudy



Část silnice kousek p řed jejím koncem

Propast, ale je to jen 
nevelká díra do 
země, ke které je 
cesta celkem 
nepříjemná

Místo, kde se vyplatí
zastavit a fotit a fotit 
a fotit…hlavn ě směr 
sever nebo SV



Kone čná!!! Vystupovat!!

VRCHOL PÁCHNES,
2453 m.

Sedlo Rousiés, asi 
2140 m. Kamenný 
přístřešek (mitato), 
voda!! Na Páchnes
se jde NAHORU!! 
(Měla by tam být 
šipka)

Pěšina dol ů, směr 
chata Katsiveli (asi 
1,5 – 2 hod.)

Již zmi ňovaná
propast



Doprovodné snímky k textu

Obr. 1 - Zna čka na skále 
vlevo od silnice 
na rozcestí Páhnes x Mouri

Obr. 3 - Kvalitní p ěšina 
mezi sedlem Rousiés

a koncem silnice

Obr. 2 - Pohled dol ů pod 
silnici p řibližn ě v míst ě, 
kde kon čí


