
Popis trasy 34 km – rok 2019 
 

Od sokolovny se dejte dolů. Náměstím dojdete k radnici a kostelu, už se držte 

zelené značky. Povede vás ke hřbitovu, tam vpravo a k řece. Pod Heršinkou přes řeku, 

kolem rybárny, opatrně přes silnici, vpravo k Chlébskému. Stále po zelené, byť 

silničkou. Přijdete do dolní části obce Chlébské. 

Za Chlébským vlevo přes mostek, značka vás povede nad bledulovou rezervací. 

V místě těžby dřeva jděte vlevo asi 80 m dolů a hned po hraně vpravo. Přijdete na 

hodně využívanou lesní cestu, pozor, z ní vás značka asi po 50 metrech odvede vlevo. 

Dál už by to mělo být pohodové, značky vás provedou na lesní asfaltku a pak 

k rozcestníku Káčiny. Odtud do Černovic lesní pěšinou. V Černovicích kontrola. 

V Černovicích u obchodu vpravo do Brumova opět asfalt a žádné turistické 

značky. Po levé ruce necháte obchod, školu, obecní úřad, hasičskou zbrojnici 

i mateřskou školu. Na další křižovatce vpravo, za chvíli vás čekají pěkné výhledy. 

Z Brumova je to jeden kilometr přes kopec do Osik. Pro jistotu: v Brumově kolem 

školy, necháte ji po pravé ruce. 

V Osikách sejdete hlavní silnicí k pomníku a tam vpravo směr Sv. Stanislav, což 

je k Synalovu. Za Osikami je odbočka vlevo ke kostelu Svatý Stanislav. Je to zajímavé 

a pěkné místo. Nepochybuji, že se aspoň na chvilku zastavíte. 

Od kostela sejděte pěšinou dolů na silnici. Zde se dejte vpravo, po silnici půjdete 

až do Lomnice. Asi 2 km před Lomnicí se zleva připojí modrá značka. V Lomnici 

požádejte o libovolné razítko (např. Panský dům, pivovar). 
Dál vás povede značka zelená. Buďte pozorní, značení je dobré. Prvně 

stoupáním do Veselí a pak dolů do Podolí a Borače. Zde je volba, jak k Doubravníku. 

Buď kratší (zelenou) přes Pláňavu, nebo delší (červenou) kolem řeky přes Prudkou 

(u bývalé papírny jděte přes železný most a vlevo). Pokud půjdete v Doubravníku přes 

náměstí (zelená varianta), můžete se stavit pro razítko U Sedláčků. Budete-li volit 

trasu přes Prudkou (červená varianta), v Doubravníku zacházet na náměstí nemusíte, 

pokračujte po červené kolem nádraží k Černvíru a k Nedvědici. 

Z Doubravníka jdete tedy po červené značce směr Nedvědice. Za Doubravníkem 

je vpravo u cesty kříž. Asi 200 m za ním jsou vyřezány stromy (byly na nich značky). 

Dejte se nejvíce užívanou cestou mírně vpravo stoupáním. U chat už zase značky jsou. 

V Černvíru můžete ctít stále červenou, nebo můžete k historickému mostu, dále 

na hlavní silnici a kolem ČOV k cíli. 

V cíli budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h. Pokud byste přece 

jen nestíhali, prosím, volejte, jak jste na tom (my na vás číslo nemáme – vy naše 

máte na mapce). 
 

 
 
 


