
Popis trasy 30 km – rok 2015

V Nedvědici od sokolovny jděte vpravo dolů. Přejdete most (potok Nedvědička), jdete 
už po zelené značce. U hřbitova zahýbá cesta vpravo a dál vás povede snad spolehlivě až do 
Tasovic. Maličko zrádné je místo nad bledulovou rezervací za Chlébským – je tam mýtina, 
v březnu byla ještě neuklizena, ale značky lze najít. V Černovicích je kontrola. Tam u obchodu
jděte kolem kostela vzhůru po silnici do Tasovic. Cestou jsou krásné pohledy vlevo nejen 
k Hornímu lesu. V Tasovicích přijdete na červenou značku, u zrcadla jděte po silnici vlevo. 
Značka vás těsně za obcí odvede vlevo cestou pod rybník. Lesními cestami přijdete k Žalovu. 
V Hodoníně, v místě, kdy značka odbočuje vlevo z hlavní silnice, uvidíte křižovatku – jděte 
k ní. Odbočte vpravo směr Polička. Po 1 km přijdete k lyžařskému areálu, tam přejděte 
mostek přes Hodonínku a jděte lesní cestou přibližně vpravo mírně vzhůru. Vyjdete na 
částečně osázenou mýtinu a za ní jděte vlevo až skoro nahoru. Vpravo před sebou uvidíte 
louku, jděte na ni a po ní až na nejvyšší bod (jeden les necháte vpravo, jeden vlevo). Pěkné 
místo rozhledu – uvidíte část Prosetína, Louku, Olešnici. Přijdete k elektrickému vedení, 
kousek půjdete pod ním, na nejvyšším bodě budete pod ním. Vpravo uvidíte Prosetín, dráty 
necháte vpravo a krajem louky přijdete na lesní cestu. Ta vás asi po 100 m přivede na žlutou 
značku – jděte vlevo nahoru (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 hlavní 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 (možná bude nové razítko), 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.

V případě, že si budete chtít trasu zkrátit, pak nejlépe v Hodoníně pokračovat po 
červené a od Káčin po zelené do cíle (25 km), případně z Hodonína nahoru po červené a po 
silničce přes Chlébské do cíle (23 km).


