Popis trasy 16 km – rok 2019
Od sokolovny se dejte dolů. Už zde hledejte zelenou značku. Náměstím dojdete
k radnici a kostelu, stále se držte zelené. Povede vás kolem hřbitova, tam vpravo. Po 650
metrech dojdete k řece. Kolem studánky Slovanka přijdete k lávce, po ní přes řeku a dále kolem
rybárny přijdete k silnici. Za silničním mostem hned vpravo na vedlejší silnici. Čekají vás dvě
křižovatky, na obou jděte vpravo. Na druhé opouštíte zelené značení. Před Skoroticemi se
zprava připojí modrá. Ve Skoroticích si určitě všimnete pomníčku, kapličky, bývalé školy
i pěkné návsi.
Dále vás povede žluté značení. Trasa je značena dobře, záleží na vaší pozornosti
(zvláště v místech, kde se trasa stáčí na „vedlejší“ cestu). Půjdete lesem, zpočátku smrkovým,
později převážně bukovým, smíšeným.
Od rozcestníku Sýkořský les se dejte silničkou vpravo dolů. Asi po 2 km se zleva
připojí žlutá značka. Ta za chviličku sejde ze silnice vpravo a dovede vás do Křeptova.
Zpočátku vás vesnicí doprovodí štěkot několika psů, přijdete ke kapličce. Zde se (stále žlutá)
trasa stáčí mírně vpravo, projdete statkem, stoupáním přijdete do ohybu cesty a dále až nad
Křížovice.
V Křížovicích je Galerie z ruky (v dubnu už bývá o víkendech otevřeno). Odtud do
Černvíru můžete po modré vlevo a dále po červené, kdo znáte, můžete i vyhlídkovou cestou
kolem galerie vpravo (není značeno!), doporučujeme od rozcestníku dolů kolem kapličky asi
100 metrů po silničce. U tabule „konec obce“ ne vpravo, ne vlevo, ale dolů po zpočátku travnaté
cestě. Ta vás po 1 km přivede na silnici, na ní se dejte vlevo.
Před Černvírem se zleva připojí značka červená, ta vás může vést až do Nedvědice.
Ještě před železničním přejezdem odbočuje trasa krátkým, ale prudkým stoupáním vpravo a pak
už jen závěrečné dva kilometry lesní cestou k cíli. Je také možné jít přes koleje (pozor na
vlak!!!), přijdete k dřevěnému krytému mostu. Odtud k hlavní silnici, vpravo a kolem ČOV
k Nedvědici.
V cíli budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h.

