
Popis trasy 50 km

V Nedvědici od sokolovny vpravo dolů. Půjdete kolem lékárny, přes most (potok 
Nedvědička). U pošty odbočte vpravo do uličky, to už jdete po modré značce k fotbalovému 
hřišti. Jakmile projdete zatáčkou kolem Svratky, modrá odbočuje vlevo stezičkou vzhůru do 
Sedla. Ze Sedla můžete vidět Čepičkův vrch, Zubštejn, Dolní Čepí, Kasany. Modrá vás 
převede přes louku do lesa, asi po 150 m je zajímavý kamenitý úsek. Pod Skoroticemi přijdete  
na silnici, dejte se vlevo dolů.

Na křižovatce odbočte vpravo, jste na zelené značce a ta vás povede přes Chlébské 
(kontrola) a Káčiny do Černovic (kontrola). Tam dále po zelené do vesničky Hluboké a dál 
přes Sychotín do Kunštátu. Do Rudky vás povede modrá značka. Za jeskyní – na začátku obce  
levou silnicí směr Sulíkov, Olešnice. Silnice vás povede až do vesnice Ústup, kde přejdete na 
červenou značku, půjdete vlevo do Olešnice. Zde v hotelu Závrší požádejte o razítko do 
mapky.

Z Olešnice jděte po žluté značce přes Křtěnov pěknou krajinou kolem bývalé vápenky 
do Prosetína. Zde krásné výhledy. Stále po žluté, za Prosetínem na silničce kontrola.

Žlutá vás poměrně bezpečně povede lesními cestami až do Štěpánova. Zajímavým 
místem je odbočka k partyzánskému bunkru Sklapsko. Budete-li mít chuť a čas, je to 500 m 
tam a 500 m zpět na cestu. Asi 2 km před Štěpánovem je rozcestník Pod Sokolím. Je vpravo, 
možná jej přehlédnete. Hlavně nepřehlédněte, že zde tvoří žlutá značka „esíčko“ – vlevo a 
hned vpravo.

Ve Štěpánově si v místě, kde se setkáte s červenou značkou, můžete na velké mapě 
prohlédnout třeba svoji dnešní trasu. Jako kontrolu využijte razítko buď zde (Penzion 
Hodůnka – vidíte), nebo až v Ujčově Zubr, případně budete mít razítka dvě. Červená vás 
povede kolem hřbitova, na modrém mostě přejdete znovu Svratku a půjdete kolem železáren. 
Asi po 200 m odbočuje červená ze silničky. Budete stoupat, otevřou se pohledy dolů na Ujčov, 
zpět na Štěpánov a zpět nahoře uvidíte Kozlov. Z této stezky odbočuje červená vpravo – 
nepřehlédněte! Po 100 m opět vpravo dolů přes potůček a jdete k Ujčovu. U koupaliště 
přejdete lávku přes řeku a po 100 m chůze po silnici přijdete k penzionu Zubr. Projdete 
vesnicí až nahoru na Kasany, tam vpravo k rybníku a po červené dále k Nedvědici. V cíli 
budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h.


