
38. ro ník – 23. dubna 2011 – popis trasy 24 kmč
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 (naproti 
cukrárně je informační centrum), křižovatku u kostela přejděte přímo – směr Kovářová. Na 
Vejpustku (to je místo, kde po prudkém stoupání a nepříjemné zatáčce je malé „parkoviště“) 
vás značka odvede ze silnice. Jděte tedy ze silnice vpravo – vlastně v přímém směru cestou. 
Asi po 100 metrech zleva přitéká potok. Za ním odbočuje pěšina z širší cesty vlevo přes 
vodovodní trubku do prudkého kopce. Není to ta pěšina hned proti vodě! Naše cesta se brzy 
stáčí vlevo, stoupáním 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 jděte do lesa. Z této cesty odbočte asi po 130 metrech pěšinou vlevo, přejdete 
potůček a vzhůru na silnici – zde je hranice okresů a krajů. Po silnici stoupáním dojdete do 
Kovářové.

Projdete Kovářovou, za vesnicí jsou pěkné výhledy. Zde u lyžařské chaty bude 
kontrola. Na následné křižovatce odbočte vlevo. Lesní silničkou dojdete do Věchnova. Na 
konci lesa se otevře nádherný pohled. Mimo jiné na Harusův kopec u Nového Města na 
Moravě, Karasín, Bystřici nad Pernštejnem. Ve Věchnově bude kontrola od 8.30 h.

Projdete Věchnovem, modré značení vás přivede do Bratrušína. Zde pozor! – jděte 
stále silničkou, modrou nechte odbočit vlevo k Bystřici. Silnička sice také prudce klesá 
k Bystřici, ale jakmile uvidíte žlutou značku, odbočte cestou vpravo – půjdete právě po žluté. 
Asi po 1 km se prudce stáčí vpravo a za chvilku u křížku mírně vlevo. Budete-li značení 
pozorně sledovat, neměli byste bloudit a přijdete do Kozlova. Na návsi bude kontrola od 9.30 
do 14 h.

Z Kozlova pokračujte po žluté značce a dojdete do Štěpánova. U hřbitova se dejte 
vpravo, zaměřte se na červenou značku. Po ní půjdete až do cíle. U hutě přejděte modrý 
most, v zatáčce necháte vlevo za sebou neobyvatelný dům a půjdete vpravo cestou. Ta 
začne stoupat, začne se otevírat pěkný pohled do údolí a následně, když se otočíte, je pěkný 
pohled zpět ke Kozlovu. Pozor, abyste nepřehlédli, že trasa = červená značka odbočuje ze 
širší cesty vpravo na užší, která vás zavede do lesa. Asi po 100 metrech vpravo dolů přes 
„rokli“ na druhý břeh potůčku. Sejdete ke koupališti, kolem řeky dojdete k lávce. Přejdete 
Svratku a budete v Ujčově.

Kontrola je v penzionu Zubr – požádejte o razítko, občerstvení je možné (domluveno). 
Projdete Ujčovem (po chodnících docela bezpečně) až na Kasany. Tam jděte vpravo 
k rybníku, za rybníkem vlevo po silničce a za posledním domkem značka odbočuje vlevo a 
stezkou mezi křovinami dolů k řece. Kolem řeky dojdete kolem studánky (s nepitnou vodou!) 
až k Nedvědici. Na městečko vás přivede červená, ale také zelená značka.

V Nedvědici 23. března 2011 Petr Vejrosta


