
38. ročník – 23. dubna 2011 – 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. Po červené značce dojdete přes Ujčov do Štěpánova.

U štěpánovského hřbitova se zleva připojuje žlutá značka. Přestupte na ni, 
kousek půjdou souběžně červená a žlutá. Žlutá vás celkem spolehlivě povede až 
do Olešnice. Na jediné místo upozorním: asi 3 km za Štěpánovem je „esíčko“ – 
prudce vlevo a hned vpravo. V Prosetíně projdete vesnicí nahoru, kolem horního 
kostela odbočte vpravo na polní cestu. Někde v těchto místech [K1]. Zde vás 
čekají půvabné výhledy. Až budete za bývalou vápenkou scházet dolů kolem 
pole, uvidíte v dáli vpravo rozcestník. V nejnižším místě se dejte vpravo a cestou 
k němu dojdete.

V Olešnici požádejte o razítko v bistru, nebo třeba v obchodě, hotelu (není 
domluveno – [K2]). Zde přestupte na červenou značku. Ta prochází dole 
pod náměstím uzounkou uličkou. Půjdete hodně dlouhou ulicí. Za Olešnicí začne 
červená mírně stoupat, musíte jít pod rybníkem a přibližně držet stejný směr, až 
dojdete k rozcestníku. Projdete lesem a za chvíli už budete ve Velkém Tresném. 
Bude otevřena hospůdka Na Petrově [K3] – domluveno. Stále po červené až do 
Rovečného.

V Rovečném jděte kolem žluté budovy dětského domova a za obchodem 
odbočte vlevo. Půjdete kolem školy a dále silničkou k Věstínku. Věstínkem 
projdete zhruba po vrstevnici, hlavní část vesnice necháte vpravo pod sebou. Za 
Věstínkem je další kontrola [K4] – od 10.30 do 13.30 h. Z této silničky odbočíte 
vpravo v místě, kde narazíte na zelenou značku. Ta vás přivede do Víru a do Hrdé 
Vsi.

V Hrdé Vsi už se držte žluté – chvíli jde souběžně se zelenou. Na konci obce 
žlutá odbočí vlevo a začnete stoupat. U rozcestníku Pod Bajerovým kopcem 
„přestupte“ na modrou. Ta vede dolů a po 100 metrech vlevo. Romantickým 
úsekem kolem říčky dojdete do Bystřice nad Pernštejnem. Bystřici se vyhněte 
(neprocházejte tedy celou trasu po modré), odbočte silnicí směr Bratrušín. Zde se 
už opět zprava připojí modrá a po ní půjdete až do cíle. Poslední kontrola je ve 
Věchnově [K5] – do 17.30 h.
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