Popisy tras 15 km, 18 km, 20 km, aneb tři v jednom – rok 2020
Důrazně žádáme turisty, aby se nikde nepřibližovali k narovnaným kládám
a pokud jdete s dětmi, dbejte, aby i děti byly v bezpečí!
V Nedvědici od sokolovny jděte vpravo, dál po městečku přes Nedvědičku až
k odbočce do uličky vpravo, tedy k železnému mostu přes Svratku. To už vás bude provázet
červená značka. Pod Horou dojdete až na okraj Černvíru. Půjdete vlevo. Budete-li mít zájem
navštívit 302 roků starý most, budete mít malé prodloužení tam a zpátky (dolů přes koleje).
Držte se stále červené značky. Po silnici asi 100 metrů, pak vpravo. Přijdete
k rozcestníku Pod Křížovicemi. Zde vlevo po modré do Křížovic. Dál vás žlutá povede do
Křeptova a ještě asi kilometr za vesnici. Tam značka odbočuje ze silničky vpravo, vy jdete
silničkou dál, cestou vás pozdraví Rumcajs.
U rozcestníku Sýkořský les (čtyři douglasky, dvě lavičky) jde 15 km vlevo, 18 km
a 20 km přímo.
15 km: Po žluté tu blátem, tu po suchu do Skorotic. Odtud vpravo silničkou, cestou
si všimněte Rohaté skály (budete ji mít na protějším svahu před sebou trochu vlevo).
Na křižovatce se dejte vlevo, stejně tak na další. To už budete přicházet k rybářskému areálu.
18 km: Od douglasek silničkou vzhůru, asi po 400 m se silnička stáčí vpravo a za chviličku
klesá. Na lesní křižovatce, kdy před sebou tušíte konec lesa a vidíte dopravní značku (3,5 t),
se dejte vlevo. Asi po 1,4 km odbočte vlevo na zpevněnou cestu. Před sebou uvidíte nový
posed, po pravé ruce vám zůstane statný buk u cesty. Na konci této zpevněné cesty se dejte
mírně vpravo dolů a asi po 100 m bude červená značka. Po ní vlevo nejprve příjemným
bukovým lesem, pak vymýceným úsekem do Skorotic. Dál jako o odstavec výš.
20 km: Od douglasek jako 18 km až po číslo 1,4. Zde nebudete odbočovat, pokračujete dál až
na červenou značku. Po ní vpravo a asi po 1 km dojdete na zelenou, po ní přímo přes
Chlébské dál.
15 km, 18 km, 20 km: Od rybářského areálu po zelené k řece, za lávkou vlevo
k Nedvědici.

