
Popis trasy 50 km

Od sokolovny se dejte vpravo a po městečku vzhůru, kolem kostela přes křižovatku – 
červená značka. Ta vede kolem hřbitova vpravo. V místě, kde končí domy, odbočuje k řece. 
Procházel  jsem 1.  dubna,  bylo  dost  vody,  ale  prošel  jsem suchou  nohou  až  na  Kasany! 
Červená  mezi  Ujčovem a  Štěpánovem už  je  opět  průchodná,  ale  doporučuji  jít  raději  po 
silnici.

U štěpánovského hřbitova se zleva připojí žlutá značka. Ta docela spolehlivě vede až 
do Olešnice.  Snad v Prosetíně by mohlo dojít  k nejasnosti  – vesnicí jděte nahoru a kolem 
horního  kostela  odbočte  na  polní  cestu.  Budete-li  mít  takové  štěstí,  jako  jsem  měl  při 
procházení,  čekají  vás  půvabné výhledy (vlevo na hřebeni  hrad Zubštejn,  proti  rozhledna 
Horní les a další kopce, hory, vesnice). Až budete scházet dolů kolem pole, zřejmě uvidíte 
v dáli vpravo rozcestník. 1. dubna byly v tomto místě zbytky mlhy, v nejnižším místě jsem se 
dal cestou vpravo a došel k tomu rozcestníku.

V Olešnici je od 9 h otevřeno IC, požádejte o razítko. Zde je přestupte na červenou 
značku. Ta odchází z náměstí uzounkou uličkou asi 70 m za IC vlevo. Při procházení mě za 
Olešnicí zmátl pokyn „nahoru“, nesmí se jít nad rybníkem na otevřenou louku, ale jít sice 
nahoru, ale držet se spíše vpravo.

Ve Velkém Tresném bude otevřena hospůdka, nevím ale, zda budou mít razítko. Nad 
hospodou vede červená kolem velké lípy vpravo, pak až do Rovečného by neměl být problém. 
V Rovečném se musí jít kolem žluté budovy dětského domova až k obchodu, za ním silničkou 
vlevo k Věstínku. Věstínek necháte vpravo pod sebou, pokračujte nahoru za ves. Asi 200 m 
za  posledním  domkem  odbočuje  cesta  vpravo.  To  už  je  zelená  značka.  Ta  vás  docela 
spolehlivě zavede do Víru (zde končí trasa 30 km) a do Hrdé Vsi. Těm, kdo zde končí, 
doporučuji  na  autobus  počkat  v hospodě  v Hrdé  Vsi,  odjezd  autobusu  do  Nedvědice  je 
v 16.05 h od mostu.

Na konci Hrdé Vsi odbočuje žlutá vlevo do kopce, padesátka pokračuje právě tudy. Je to 
stoupání až pod Bajerův kopec. U rozcestníku Pod Bajerovým kopcem se modrá stáčí dolů – 
je  tedy možnost  přejít  louku přímo ke kolíku s modrou šipkou. Od rozcestníku  nahoře je 
ovšem možno zahlédnout hladinu Vírské přehrady.

Díky bystřickým turistům nebudete muset dole přes říčku po jedné kládě,  ale už bude 
nový přechod přes vodu. Kdyby už zase náhodou nebyl,  pak musíte jít  tak, jako jsem šel 
1. dubna. Došel jsem k říčce a asi 200 m proti toku. Tam je jako přemostění jedna kláda, 
přešel jsem ji a dále šel na ostroh obtékaný říčkou. Po hřebeni ostrohu až k rozcestí, které je 
ve  valu  kolem  Aueršperka.  Dál  vlevo,  asi  po  60  m  se  objevila  značka.  Pokud  bude 
přemostění, přejdete v klidu.

Na  okraji Bystřice  vynechejte  cestu  na  přes  náměstí.  Hned,  jak  je  odbočka  vlevo  na 
Bratrušín, jděte tam. V Bratrušíně se modrá opět připojí, do cíle zbývá 9 km.

Tato  padesátka  by mohla  mít  přívlastek  vyhlídková.  Přeji  pěkné  počasí,  aby skutečně 
vyhlídková byla.

Kontroly:  Prosetín  od 8 h do 10.30 h,  Olešnice IC od 9 h, Velké Tresné hospoda, za 
Věstínkem od 10.30 h do 13.30 h, Hrdá Ves – hospoda, Věchnov do 17.30 h.

V Nedvědici 8. dubna 2010 Petr Vejrosta
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