Popisy trasy 50 km – rok 2020
Důrazně žádáme turisty, aby se nikde nepřibližovali k narovnaným kládám
a respektovali momentální podmínky pro pohyb na tom kterém místě v lesích!
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) jděte přímo 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. Jděte asi 2 km a přijdete k červené
značce (Hrádky). Zde vpravo až k souběžné zelené, tam vpravo a jste u rozcestníku Káčiny.
Dále po zelené vpravo k Černovicím. V Černovicích dále po zelené značce do Hlubokého.
Zde opouštíte pěší značení (zelená končí), trasa vede vlevo po cyklo 5145 do Rozseče. Zde si
určitě všimněte kostelíka.
Dalším cílem je Crhov. Lze jít po hlavní silnici, já jsem to trefoval cestou necestou
a vyšel jsem na silnici až před Crhovem. Bude dost záležet na tom, v kterou dobu půjdete
(sucho, posečeno, těžba v lese). Z Crhova do Olešnice už opravdu po silnici.
Z Olešnice až do Štěpánova vás povede značka žlutá. Místy nádherné výhledy
rozhodně stojí za to zejména pohledy v úseku mezi Křtěnovem a Prosetínem. Ve Štěpánově
přestoupíte na značku červenou a ta vás přivede až do cíle, tedy do Nedvědice.

