
 
 
Popis trasy: 
 Start u kulturního domu – Chornice. Odtud po modré tur. značce na rozcestí Pod 
Hušákem. Odtud po zelené tur. značce směrem k Vísce, kdy po celou dobu jízdy se 
budeme držet zpevněné lesní cesty až dojedeme k potoku. Ti zdatnější si mohou projet 
tuto trasu celou dle tur. značení a zastavit se u ruského hřbitova, ale cesta je pro kolo 
náročnější. Po té, co se dostaneme ke Kelinskému potoku, se vydáme kolem něj do 
Zadního Arnoštova. Zde pozor, přes cestu teče tento potok. Jakmile dojedeme na okraj 
Arnoštova, vydáme se po žlutém značení prudkou zatáčkou vlevo a kolem rybízu se 
dostaneme až k silnici (kaplička). Odtud pojedeme po nově zrekonstruované lesní cestě 
až nad Bělou, kde se napojíme na polní cestu, která se pak mění na asfaltovou, a 
sjedeme do Bělé. Zde první kontrola v hospodě Amerika. 
  Pak dojedeme po silnici do Smolna a projedeme vesnicí směrem k lesu. 
Projedeme kolem trafostanice, kterou míjíme po pravé ruce a vyjedeme mezi poli. Zde 
se napojíme na další polní cestu a dáme se na ní doprava a po necelých 400 m se dáme 
vlevo a touto cestou sjedeme do Brťova. Přejedeme přes silnici na protější stranu a dále 
přes potok po silnici se dostaneme na další polní cestu. Po ní ujedeme asi 800m a před 
lesem se dáme vlevo a dojedeme do Malé Roudky. Z Malé Roudky se vydáme po silnici 
do Velké Roudky. Zde u autobusové zastávky se můžeme sjet podívat po červeném tur. 
značení do bývalých lázní. Z Velké Roudky po hlavní silnici pak dojedeme do Velkých 
Opatovic.   
 Ve Velkých Opatovicích naproti náměstí Míru odbočíme ze silnice doprava a na 
další křižovatce se dáme vlevo. Přejedeme přes koleje a napojíme se na silnici vedoucí 
do Cetkovic, kam také dojedeme. V Cetkovicích na křižovatce se silnicí 375 je v hospodě 
ho Leborka 2. kontrola. Odtud se vydáme po silnici 375 směrem na Uhřice a u místního 
hřbitova odbočíme doprava. Po téhle cestě dojedeme až téměř na Pohoru a po žlutém 
značení sjedeme do Úsobrna a dále dojedeme po silnici do Jaroměřic. Ti, co mají rádi 
náročný terén, se mohou vydat z Pohory po modrém značení a vyjet v Novém Dvoře.  
 V Jaroměřicích v hospodě u Trojana je 3. kontrola. Dále se pak vydáme po 
modrém turistickém značení kolem památníku letců až na Zálesí. Ti zdatnější mohou 
dále pokračovat po modrém značení až do Nectavy, kdy budou také míjet zříceninu 
hradu Plankenberk. Ti ostatní se v Zálesí naproti malému zemědělskému soukromníkovi 
vydají po cestě vpravo do lesa, kde se napojí na lesní cestu. Mineme jednu odbočku 
vlevo, s níž bychom se dostali na Hrubé kolo. A od této doby se pak budeme již stáčet 
vlevo. Před výjezdem z lesa se napojíme opět na modrou turistickou trasu. Dojedeme do 
Nectavy a odtud po silnici do Chornic a k cíli.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chornický vandr – cyklotrasa 50 km  
 

 
 
 
                 vyznačení cyklotrasy 
 
V případě nouze volejte: 608642594 nebo 777584044. 


