
Popisy trasy 40 km – rok 2022 
 

 Důrazně žádáme turisty, aby se nikde nepřibližovali k narovnaným kládám a 

respektovali momentální podmínky pro pohyb na tom kterém místě v lesích! 

 
 V Nedvědici se od sokolovny dejte vpravo, projdete přímo až ke kostelu. To už 
sledujte červenou turistickou značku, ta vás povede i dále přímo, pak vpravo kolem hřbitovní 
zdi až k řece. Nedaleko před Kasany se přechází místy mokrá louka. Asi jediné možné 
„bloudivé“ místo na červeném úseku je asi 450 metrů za ujčovským koupalištěm. Pozor, trasa 
vede přes potůček, ten je vlevo dole. Ne příliš pohodlně vystoupáte od potůčku na cestu, zde 
půjdete vlevo a dál do Štěpánova. 
 Štěpánovský hřbitov obejděte zleva, zde už je žluté značení. Asi 670 metrů za 
Kozlovem vlevo k lesu. Pozor, asi 260 metrů od silnice žlutá značka odbočuje vpravo. Pak už 
je vše viditelné, budete-li pozorní, značky uvidíte a povedou vás. 
 Za Křižnicí jsou báječné rozhledy! A další ještě budou. Projdete Bystřicí n. P., 
z náměstí vede červená značka směrem k nádraží, u Edenu vpravo a dál k Vojetínu 
a Blažejovicím. V Blažejovicích značka odbočuje vpravo, naše trasa pokračuje ještě 500 
metrů po silnici, z levotočivé zatáčky pokračuj přímo po cestě. Dobré rozhledy. 
 Na kraji lesa cestou asi 10 metrů vlevo a hned vpravo. Oplocenku s posedem obejdi 
zleva. Na konci lesa je pole, lze je obejít po cestě zprava, lepší ale vlevo a mezi poli (rozhled), 
od nejvyššího bodu je to už kousíček do Horní Rožínky (u bílé novostavby vlevo). V Horní 
Rožínce u kapličky vpravo od silnice, statek Doubravka zůstane vpravo. Jedinou možnou 
cestou přibližně jižním směrem k Dolní Rožínce. Zde už bude žlutě značená trasa a po ní až 
do cíle, tedy do sokolovny v Nedvědici. V cíli čekáme do 18.50 h.                                                      
Kontroly: Za Kozlovem 7 – 12 h, Blažejovice/Rozsochy 9 – 13 h (proti kostelu přes silnici 

fara č. 22 – zvoňte), Dolní Rožínka 11 – 15.30 h (živá u zámeckého statku), Věžná – opiš, 
kolik km je odsud do Nedvědice 

 
 

 
 


