
Popis trasy 14 km
Než vyjdete, měli byste vědět, že trasa vede poměrně hodně po zpevněném povrchu. Ten je 
někdy nevýhodou, ovšem při mokru spíše výhodou.
Od nedvědické sokolovny jděte vpravo dolů. U pošty odbočte uličkou vpravo – modrá značka.  
Ta vás povede k fotbalovému hřišti a k řece. Jakmile se „dotknete“ řeky, modrá vás bude brzy  
vést vlevo stezičkou do kopce. V sedle bude odměnou pěkný výhled do oblasti Heršinky, 
Kasanů, Čepí, uvidíte Čepičkův vrch a v dáli Zubštejn a při dobré viditelnosti i rozhlednu na 
Horním lese. Přejdete louku a na konci mírného stoupání u okraje lesa je další dobré místo 
rozhledu. Přímo naproti (holiny) je místo, kudy budete přicházet k cíli. Pohled na hrad 
Pernštejn bude hezčí, když „schováte“ komín.
Následuje zajímavý kilometr lesem, kamenitý terén vyžaduje zvýšenou opatrnost. Před 
Skoroticemi je dobrý pohled vlevo k Chlébskému (kopec Vrcha), výhled na Rohatou skálu i 
Lískovec.
Na silnici se dejte vlevo, dole na křižovatce vpravo k Chlébskému. V dolní části vesnice u 
autobusové zastávky přejděte potok, čeká vás krátké, ale prudké stoupání do horní části vsi. 
Tam půjdete vpravo za kapličkou, kolem hasičské zbrojnice a po silnici (stáčí se vlevo) ještě 
asi 100 m. Asi 20 m před cedulí „konec obce Chlébské“ odbočíte vlevo. Klesáním dojedete po 
cestě nejprve k památníku a následně do Dolního Čepí. Zde u domu č. 14 jděte přímo (tedy ne  
vlevo) a asi po 100 m odbočte vpravo k Ujčovu. Cesta vás přivede k mostu přes Svratku, 
přejděte řeku. V Ujčově stoupáním po chodníku vedle silnice přijdete k odbočce z hlavní na 
Lískovec. Asi 150 m za posledním domkem odbočte vlevo na lesní cestu – je to až druhá 
v pořadí. Trochu do kopce, stáčí se vlevo, ještě do kopce až na rozcestí. Zde vlevo po 
vrstevnici – cesta s vyhlídkami (dole Kasany a Ujčov, v dáli Zubštejn a Horní les, vlevo 
Čepičkův vrch). Poslední stoupání vás čeká asi za 250 metrů. Nahoře vlevo, po 150 metrech 
přijdete k vyhlídkové mýtině (následky vichřice 5. 7. 2012). Trasa pokračuje cestou, která se 
stáčí nejprve vlevo a následně vpravo. Další vyhlídkové místo je asi 1 km před Nedvědicí. 
Cestou kolem hřbitova přijdete ke kostelu a do cíle pochodu.
Závěrečný úsek lze absolvovat i po červené značce kolem řeky, přijdete ale o vyhlídky. 


