
Popis trasy 50 km – rok 2016 
 

V Nedvědici od sokolovny jděte vpravo dolů. Přejdete most (potok Nedvědička), 
u horní drogerie přijdete na červenou značku. U hřbitova zahýbá cesta vpravo a dál vás 
povede snad spolehlivě až do Víru. První kontrola  vás čeká někde v oblasti Pivonic 
a Zubštejna. 

Ve Víru hned za mostem odbočuje značka vlevo, u hasičské zbrojnice jděte k silnici, 
přejděte ji a jste na modré značce. Povede vás stoupáním ke Chlumu. Pozor, až přijdete na 
vrcholu stoupání k asfaltové silničce, neuvidíte značku, jděte po asfaltu vlevo. V Chlumu 
v minihospůdce kontrola. Trasa stále stoupá, ostatně Horní les se svou rozhlednou je 
nejvyšším bodem v celém okolí. Značku sledujte pečlivě. Trochu znejistět můžete ve chvíli, 
kdy projdete vlevo řadou keřů a stromů na otevřenou pláň. Ještě asi 150 metrů je znatelná 
cesta lemovaná stromy, pak se značená „cesta“ stáčí vpravo směr žebřík. Bude-li dobrá 
viditelnost, doporučuji jít ale loukou přibližně v přímém směru (nikoli po modré) na Javorův 
kopec, od chaty je pěkný pohled k vodní nádrži Vír a na protější kopce. Budete-li otočeni 
právě tam, pak asi po 200 m vlevo přijdete zpátky na modrou. Za chvíli budete 1 km pod 
Horním lesem. Nebude-li dobrá viditelnost, k rozhledně snad ani nechoďte, pokračujte přímo 
k Rovečnému. Půjdete-li k rozhledně, zkuste trefit od ní přímo k Rovečnému (nevracejte se 
zpět k rozcestníku Dudkovice). 

Z Rovečného pokračujte do Olešnice. Můžete si vybrat buď červenou přes Velké 
Tresné (je pěkná – s výhledy), nebo po žluté do Malého Tresného a odtud po zelené – tato 
trasa je asi o 1 km delší. Malá zrada je za rozcestníkem Nad Lamberkem. Louka, po které 
vedla značená cesta, je zoraná. Šel jsem levým krajem zoraného, trasa vede zpočátku „po 
sloupech“, pak už byste měli trefit. 

V Olešnici v hotelu Závrší požádejte o razítko do mapky, případně se můžete 
občerstvit. Z Olešnice jděte po žluté značce pěknou krajinou kolem bývalé vápenky do 
Prosetína. Pozor na místo asi 150 metrů za rozcestníkem Pod Jonášovým kopcem. Nutno jít 
krajem louky vlevo do kopce – na velkém javoru vedle posedu je značka. Opět krásné 
výhledy. 

V Prosetíně u autobusové zastávky („náměstíčko“) se držte vpravo, značka uhýbá 
vpravo z hlavní silnice. Dál stále po žluté. 

Žlutá vás poměrně bezpečně povede lesními cestami až do Štěpánova. Zajímavým 
místem je odbočka k partyzánskému bunkru Sklapsko. Budete-li mít chuť a čas, zajděte si 
tam, je to 500 m tam a 500 m zpět na cestu. Asi 2 km před Štěpánovem je rozcestník Pod 
Sokolím. Zde tvoří žlutá značka „esíčko“ – vlevo a hned vpravo. Až budete scházet do 
Štěpánova, můžete si zkontrolovat svůj stav po 42 kilometrech v zrcadle u cesty. 

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 vpravo 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. 
Ještě je třeba dát pozor za osadou Kasany. Za posledním domkem vede naše cesta vlevo 
a o 70 metrů níž je třeba jít vpravo. V cíli budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h. 
V případě problému volejte! 


