
37. ročník – trasa 20 km

Od sokolovny jděte vpravo po městečku ke kostelu. U drogerie (paní Y. Leidová) zprava 
z uličky přichází modrá značka. Po ní nahoru kolem Cukrárny Milena, křižovatku u kostela 
přejděte  přímo  –  směr  Kovářová.  Na  Vejpustku  (to  je  místo,  kde  po  prudkém stoupání 
a nepříjemné zatáčce je malé „parkoviště“) vás odvedeme ze silnice. Jděte ze silnice vpravo – 
vlastně v přímém směru cestou. Asi po 100 m zleva přitéká potok. Za ním odbočuje pěšina 
z širší cesty vlevo přes vodovodní trubku do prudkého kopce (Není to ta pěšinka hned proti 
vodě!). Naše cesta se brzy stáčí vlevo, stoupání vás přivede k hotelu Myslivna – ten zůstane 
po pravé straně.

Na asfaltové silničce, která vede od hotelu, jděte vlevo dolů a asi po 30 metrech vpravo 
cestou do lesa. Z této cesty odbočte asi po 130 m na pěšinu vlevo, přejdete potůček a vzhůru 
na silnici – zde je hranice okresů a krajů. Po silnici stoupáním ke Kovářové.

Projdete Kovářovou, za vesnicí jsou pěkné výhledy. Na křižovatce odbočte vlevo – stále 
po modré.  Ve Věchnově bude kontrola  od 8.30 h.  Zde u reklamní  tabule  CHOCHOLÁČ 
odbočte vpravo k Železince. [Kdysi se v těchto místech těžila železná ruda, dnes je na tom 
místě stavba, plot.] Po asfaltu jděte dolů (plot zůstane po levé ruce), vlevo uvidíte hnědou 
budovu, vy jděte po mokré cestě dolů a asi po 90 m jděte cestou vlevo přes mostek k Vrtěžíři. 
Ještě nebude vidět vesnici, ale vlevo bude dole vidět chata, jděte přímo. Až budete nad vsí, 
pokuste se trefit obejítím zprava na silničku. Ta vás zavede na náves.

Ve Vrtěžíři dole na návsi u pomníčků vpravo, hned za mostkem vlevo ze silnice vzhůru. 
Asi po 70 m vlevo do kopce. Touto cestou se dostanete do Kozlova. Projdete bránou, někde 
na návsi bude kontrola od 9.30 h do 14 h. Pokračujte dále po žluté až ke štěpánovské huti. Zde 
už bude červená značka. Vede přes modrý most a v zatáčce odbočuje vpravo na cestu. Ta 
začne stoupat, pokud bude vidět, bude pěkný pohled do údolí a zpátky bude vidět Kozlov. 
Pozor, abyste nepřehlédli, že trasa = červená značka odbočuje ze širší cesty vpravo na užší, 
která vás zavede do lesa. Zde musíte přejít na druhou stranu rokle – budeme mít vyznačeno. 
Pak už dolů ke koupališti,  přes most  a do Ujčova k penzionu Zubr, kde je další  kontrola. 
Možnost občerstvení.

Projdete  Ujčovem –  povede  vás  červená  značka.  Až  skoro  nahoře  na  Kasanech  zase 
značku opustíte – jděte přímo vzhůru silnicí směr Lískovec. Asi 150 m za posledním domkem 
odbočte vlevo na lesní cestu. Je to až ta druhá v pořadí. Trochu do kopce, zatáčí se vlevo 
(velmi široká zatáčka). Stále po ní až na rozcestí.  Zde jděte tou cestou po vrstevnici,  tedy 
nikoli  vpravo stoupáním.  Asi  po 300 m se cesta  opět  větví  –  vy jděte  vpravo do kopce, 
stoupání je asi 100 m. Pak vlevo, u kaštanu přímo a stále po této cestě „esíčkem“ nejprve 
vlevo a dole vpravo a klesáním se dostanete k chatám a dolů k Nedvědici. Na městečko vás 
přivede červená, ale i zelená značka.

V Nedvědici 5. dubna 2010 Petr Vejrosta
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