Popis trasy 23 km – rok 2016
Od sokolovny se dejte dolů. Náměstím dojdete k radnici a kostelu, už se držte modré
značky. Povede vás kolem hřbitova vzhůru silničkou na Vejpustek. Tam značka ze silnice
odbočí. (Od hřbitova lze dojít na Vejpustek také bezpečnější cestou vpravo souběžně pod
silnicí, kolem tří domků, pak asi 100 metrů lesem a 20 metrů za pařezem vlevo 30 metrů
prudce vzhůru). Po modré půjdete přes Kovářovou, za vesnicí stále po silničce, na
křižovatce vlevo. Asi 50 metrů za (vpravo u silnice) nenápadným vodojemem odbočte ze
silnice vpravo cestou a po louce vzhůru až k lesíku (tam cesta a kontrola) – nádherné místo
rozhledu. Až se pokoukáte, jděte tou cestou vlevo, tedy směrem SZ. Asi po 200 m budete zpět
na silničce s modrou značkou. Značkou se nechte vést až do Bratrušína.
V Bratrušíně modrá vede vlevo, vy jděte po silnici mírně vpravo. Začne klesat
a u prvních bystřických domků odbočte vpravo – jste na značce žluté.
Čeká vás úsek s pěknými výhledy. Vlevo na Bystřici a okolí, Karasín, po chvilce
uvidíte Horní les, Zubštejn s Pivonicemi. Pozor, vaše trasa odbočuje prudce vpravo, po chvíli
u křížku vlevo. Stále žlutá vás provede přes Křižnici do Kozlova a dál do Štěpánova. Buď ve
Štěpánově nebo v Ujčově požádejte o razítko. Ze Štěpánova jděte po červené kolem
železáren (přecházíte Svratku po modrém mostě). Cesta začne stoupat, a když se ohlédnete,
uvidíte v dáli za sebou Kozlov, pod sebou Ujčov. Dobře sledujte značku – od jalovce
odbočuje na užší stezku vpravo a po chvíli prudce vpravo dolů k potůčku. U koupaliště
přejdete most, přijdete k silnici, Ujčovem projdete bezpečně po chodníku až na Kasany. Pozor
si dejte kousek za Kasany. Za posledním domkem vede naše cesta vlevo a o 70 metrů níž je
třeba jít vpravo. Do cíle zbývají 2 kilometry.

