
      

POPIS TRAS PRO PĚŠÍ: 
TRASY JSOU V LETOŠNÍM ROCE UPRAVENY S OHLEDEM NA REKONSTRUKCI VODNÍ 

NÁDRŽE ČERŤÁK. PŘÍ PRŮCHODU KOLEM NÁDRŽE DBEJTE NA SVOU OSOBNÍ 

BEZPEČNOST A DODRŽUJTE POKYNY POŘADATELŮ.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

 

9 km (ŽLUTÉ ZNAČENÍ):     

Od restaurace Nové Slunce přes Smetanovy sady a Svojsíkovu alej (vlastní značení) kolem 

kamenného divadla (K1 - TOM Ještěrky - pohádkový les) do areálu na Skalkách (Skauti - soutěže). 

Pokračujte chodníčkem až na Čerťák (K2). Doprava nahoru a na silnici zahnete doleva a dojdete do 

středu Kojetína. Dál po červené TZ přes vrchol Svince do cíle na lyžařské chatě (Skauti- soutěže, 

ukázky discgolfu).  

15 km (MODRÉ ZNAČENÍ):   

Od restaurace Nové Slunce přes Smetanovy sady a Svojsíkovu alej (vlastní značení), kolem 

kamenného divadla (K1 - TOM Ještěrky - pohádkový les) do areálu na Skalkách (Skauti - soutěže). 

Pokračujte chodníčkem až na Čerťák (K2). Od přehrady dolů po cestě po modré TZ a od 

rozcestníku U Čerťáku doprava stále po modré TZ na rozcestí Nad Straníkem. Odtud doprava po 

červené TZ do Kojetína a stále po červené TZ přes vrchol Svince do cíle na lyžařské chatě (Skauti- 

soutěže, ukázky discgolfu). 

25 km (ČERVENÉ ZNAČENÍ):   

Od restaurace Nové Slunce přes Smetanovy sady a Svojsíkovu alej (vlastní značení), kolem 

kamenného divadla (K1 - TOM Ještěrky - pohádkový les) do areálu na Skalkách (Skauti - soutěže). 

Pokračujte chodníčkem až na Čerťák (K2). Od přehrady dolů po cestě po modré TZ a od 

rozcestníku U Čerťáku doprava stále po modré TZ na rozcestí Nad Straníkem. Na cestě doleva po 

červené TZ, ve Straníku u kapličky doprava (po cyklostezce a naučné stezce) kolem hřbitova nad 

Hostašovice ke studánce u kapličky (vlastní značení). Odtud kousek po cestě nahoru a pak doleva 

po pěšině přes louku k posledním domkům. Před posledním domkem vede kolem plotu pěšina 

nahoru na kopec Buňovka. Projdete hřebenem a po prudčím sestupu dojdete k silnici na začátek 

Jasenice. Přejdete silnici a dáte se boční cestou kolem potoka a zatopeného lomu do Jasenice. Na 

hlavní silnici nahoru ke kapličce (K3 u autobusové zastávky). U kapličky začína žlutá TZ směrem na 

Petřkovskou hůrku a rozcestník Strážnice, kde pokračujete po červené TZ do Kojetína a stále po 

červené TZ přes vrchol Svince do cíle na lyžařské chatě (Skauti- soutěže, ukázky discgolfu). 


