
Vstup je podmíněn aktuálním protipandemickým opatřením vlády.



Trasa 1: 2021 - 30 km (Délka cesty = 31,2 km, Stoupání celkem = 318 m) 
 

Od klubovny SDH jdeme po žluté 
TZ k Pobočnému rybníku (0,6). 
Zde se dáme doleva 
a pokračujeme stále po žluté 
směrem na Staré Ransko (2) 
a k rozcestí Ranský rybník (2,7). 
Odbočíme doprava a po červené 

TZ vystoupáme k rozcestí Podhorská louka (6,4). Od rozcestí se dáme doleva a po 
modré TZ pokračujeme k rozcestí Synkův kopec (8,7) a dále po zelené k rozcestí Žlábek 
(10,9). Od rozcestí stále po zelené TZ pokračujeme k rozcestí Nový rybník (12,6) a dále 
po zelené k rozcestí Račínský les (14,1). Odtud doleva po žluté TZ do Račína (15,6) 
a dále po žluté TZ k rozcestí Padrtiny (18,8). Zde doleva po modré TZ do Radostína 
(22,2). Z Radostína pokračujeme po modré TZ k rozcestí Pod Kopcem a zde doprava po 
žluté TZ do Hluboké (25,3). Z Hluboké po neznačené silnici do Štířího dolu (26,5). Odtud 
po neznačené polní cestě okolo rybníku dojdeme k rozcestníku rybník Řeka. Odtud 
nejprve po červené TZ a od rozcestníku Ranský rybník (28,5) po žluté přes Staré Ransko 
(29,2) a Pobočný rybník (30,6) zpět ke klubovně SDH (31,2). 
 
Trasa 2: 2021 – 20 km (Délka cesty = 20,3 km, Stoupání celkem = 235 m) 

Od klubovny SDH jdeme po žluté TZ 
k Pobočnému rybníku (0,6). Zde se 
dáme doleva a pokračujeme stále po 
žluté směrem na Staré Ransko (2) 
a k rozcestí Ranský rybník (2,7). 
Odbočíme doprava a po červené TZ 
vystoupáme k rozcestí Podhorská 

louka (6,4). Od rozcestí se dáme doleva a po modré TZ pokračujeme k rozcestí Synkův 
kopec (8,7). Odtud doleva po modré TZ k rybníku Doubravník (10,7) a dále k rozcestí 
Pod kopcem (12,5) a zde doleva po žluté TZ do Hluboké (14,4). Z Hluboké po neznačené 
silnici do Štířího dolu (15,6). Odtud po neznačené polní cestě okolo rybníku dojdeme 
k rozcestníku rybník Řeka (16,9). Odtud nejprve po červené TZ a od rozcestníku Ranský 
rybník (17,6) po žluté přes Staré Ransko (18,3) a Pobočný rybník (18,2) zpět ke 
klubovně SDH (20,3). 
 

Trasa 3: 2021 – 10 km (Délka cesty = 11,8 km, Stoupání celkem = 127 m) 
 

Od klubovny SDH se vydáme po žluté 
TZ k Pobočnému rybníku (0,6). Zde 
se dáme doleva a po žluté TZ 
pokračujeme přes Staré Ransko (1,8) 
a rozcestí Ranský rybník (2,7) stále 
po žluté TZ až k rybníku Řeka. Zde je 
možnost občerstvení. Od rozcestníku 

se vydáme po žluté TZ směrem do Hluboké (5,9). V Hluboké odbočíme doleva 
a pokračujeme po neznačené silnici směrem na Krucemburk a dojdeme ke Štířímu dolu 
(7,1.). Ze Štířího dolu pokračujeme po neznačené polní cestě k rybníku Řeka (8,4) 
a odtud po červené přes rozcestí Ranský rybník (9,1), Staré Ransko (9,8) a Pobočný 
rybník (11,2) zpět ke klubovně SDH (11,8). 
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Trasa 1: 50 km (Délka cesty = 52 km, Stoupání celkem = 689 m) 

Od klubovny SDH po asfaltové silničce 
k Pobočnému rybníku (0,7). Pokračujeme  
po hrázi rybníka k lesu a po  pohodlné lesní 
cestě dojedeme k rozcestí  Na Javorce (3). 
Odbočíme doleva a po modré TZ 
pokračujeme k rozcestí Podhorská louka 
(6,6). Dále po cyklotrase 4122 do 

Havlíčkovy Borové (10). Projedeme obcí směrem ke kostelu - prudké stoupání, 
pokračujeme po cyklotrase 4156 do Vepřové (14,4). Z Vepřové po cyklotrase 5061 do 
Račína (18,5) a do Polničky (23,5). Z Polničky pojedeme po neznačené silnici směrem 
na Světnov (27,3) a dále do Cikháje (30,9). Z Cikháje pokračujeme po silnici na Herálec 
a zhruba po 1,3 km odbočíme doleva do lesa a pokračujeme po asfaltové silničce do 
Nových Hutí (36,8). Pokračujeme doleva a dojedeme k bývalé myslivně Borky (37,9). 
Zde se dáme doleva a jedeme asi 1 km po hlavní silnici a pak odbočíme doprava a po 
neznačené silničce dojedeme do Radostína (41,4). Z Radostína po cyklotrase 5127 
(16,5061) k rozcestí Pod Kopcem, zde doprava a přes Hlubokou (44,1) ke Štířímu dolu 
(45,4). Ze Štířího dolu stále po cyklotrase 5127 do Krucemburku (47,8) a zpět ke 
klubovně SDH ve Ždírci nad Doubravou (52). 
 
Trasa 2: 35 km (Délka cesty = 37,5 km, Stoupání celkem = 421 m) 

Od klubovny SDH po žluté TZ k Pobočnému 
rybníku (0,7). Dále po neznačené pohodlné 
cestě po hrázi rybníka směrem k lesu a  po 
této cestě lesem až k rozcestí Na Javorce (3). 
Dále doleva po modré TZ k rozcestí 
Podhorská louka (6,6). Od rozcestí se 
vydáme po cyklotrase 4156 směrem na 

Havlíčkovu Borovou (10). Projedeme obcí - prudké stoupání směrem ke kostelu a stále 
po cyklotrase 4156 do Vepřové (14,4). Z Vepřové pokračujeme po cyklotrase 5061 do 
Račína (18,5). Z Račína směrem na Polničku a zhruba  po 2 km odbočíme doleva na lesní 
asfaltovou silničku a po ní jedeme až k silnici Vepřová-Radostín. Zde se dáme doprava 
(cyklotrasa 16) a pokračujeme k rozcestníku Pod kopcem (27,4), odbočíme doleva a po 
cyklotrase 5127 a žluté TZ pokračujeme do Hluboké (29,3). Z Hluboké stále po trase 5127 
do Štířího dolu (30,9) a dále do Krucemburku (33,3). Z Krucemburku po cyklotrase 5127 
do Ždírce, ve městě značku opustíme a asi po 100 m odbočíme zpět ke klubovně SDH 
(37,5) 
 
Trasa 3: 25 km (Délka cesty = 24,8 km, Stoupání celkem = 274 m) 

Od klubovny SDH po žluté TZ k Pobočnému 
rybníku (0,7). Dále po neznačené pohodlné 
cestě po hrázi rybníka směrem k lesu a po 
této cestě lesem až k rozcestí Na Javorce 
(3). Dále doleva po modré TZ k rozcestí 
Podhorská louka (6,6). Po modré TZ 

pokračujeme k rozcestí Synkův kopec (8,9) a po zelené TZ k rozcestí Žlábek (11). Od 
rozcestí se vydáme doleva směrem na Radostín a dojedeme k rozcestí Pod kopcem 
(15,2). Zde odbočíme doleva a po cyklotrase 5127 a žluté TZ pokračujeme do Hluboké 
(16,9). Z Hluboké stále po trase 5127 do Štířího dolu (18,2) a dále do Krucemburku 
(20,6). Z Krucemburku po cyklotrase 5127 do Ždírce, ve městě značku opustíme a asi po 
100 m odbočíme zpět ke klubovně SDH (24,8). 
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