
38. ročník – 23. dubna 2011 – popis trasy 30 km

Autobus odjíždí od nádraží v 8.05 h. Jízdenku si kupte do Víru (první 
zastávka – U Šťastných). Jakmile vystoupíte, jste hned na zelené značce. Za 
hřbitovem začne cesta poměrně prudce stoupat. Až uvidíte vesnici Věstínek, 
přijdete na silnici, po ní do vesnice. Věstínkem projdete přibližně po vrstevnici, za 
vesnicí začne silnice stoupat. Na vrcholu stoupání uvidíte Malé Tresné a Rovečné. 
Tam po silničce dojdete.

V Rovečném uvidíte červenou značku. Ta vás dovede do Velkého Tresného. 
V hospodě Na Petrově je domluvena kontrola. Stále po červené značce dojdete do 
Olešnice. Až projdete úzkou uličkou, jste pod náměstím. Hledejte žlutou značku, 
po ní půjdete pod náměstím směr Prosetín. V Olešnici je v sobotu otevřeno bistro 
pod kostelem – půjdete kolem, můžete požádat o razítko. Žlutá značka vás 
povede kolem Danzingerovy modrotiskové dílny (unikátní provoz) a dále 
nádhernými vyhlídkovými partiemi až do Prosetína. Snad jediné „bloudivé“ místo 
je asi 150 m za rozcestníkem Pod Jonášovým kopcem, kde hliněný povrch cesty 
končí a začíná tráva. Zde vlevo do kopce.

V Prosetíně půjdete dolů vesnicí. U dětského hřiště půjdete vpravo. Stále 
se držte žluté značky. Ta je dobře značena, jen dávejte pozor asi 3 km před 
Štěpánovem. U rozcestníku Pod Sokolí horou je „esíčko“ prvně vlevo, hned 
vpravo. Ve Štěpánově „přestupte“ na červenou, 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 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 9. dubna 2011 Petr Vejrosta


