
Stručný popis turistické běžecké trasy Vidlatá Seč - Chotěnov - Makov 

Trasa je v plánku značena červeně, neupravené části trasy čárkovaně modře. 

1 - vyrážíme z Vidlaté Seče od křížku stojícího vpravo u silnice Vidlatá Seč - Dolní Újezd (cca 100 m 

před hřbitovem), kopírujeme cestu vedoucí za humny směrem k Chotěnovu 

2 - trasa se před Předním hájem stáčí doleva  

3 - u Předního háje se napojíme na „dálnici“ vedoucí k Chotěnovu (zde je cca 50 m neupravené 

stopy), pokračujeme podél „dálnice“ vlevo na „letiště“ u Chotěnova 

4 - na „letišti“ strojově upravená trasa končí, po zasněžené silnici (mezi domy) sjedeme k areálu ZD 

5 - u areálu ZD odbočíme na strojově upravenou trasu vedoucí mezi ovocnými sady k lesu, u lesa se 

trasa stáčí zpět k Chotěnovu  

6 - přijedeme na křižovatku silnice Jarošov - Vidlatá Seč s odbočkou k areálu ZD, zde máme dvě 

možnosti: 

Trasa A - po silnici (raději pěšky) směrem na Vidlatou Seč, ještě před požární nádrží odbočit doleva na 

polní cestu vedoucí na chatu Bumbálka (za odbočkou opět začíná strojově upravená trasa) 

Trasa B - přejdeme silnici Jarošov - Vidlatá Seč a vlevo po louce pokračujeme strojově upravenou 

trasou směrem k místnímu kulturnímu areálu a dále do kopce na louky nad areálem, vyjedeme u 

chaty Bumbálka, kde se napojíme na trasu vedoucí k Vidlaté Seči 

7 - od chaty Bumbálka kopírujeme polní cestu vedoucí z Chotěnova k Vidlaté Seči 

8 - u posedu zatočíme doprava  

9 - po cca 300 m u lípy s lavičkou odbočíme doleva směrem k lesu, pokračujeme kolem lesa směrem 

k Makovu  

10 - vyjedeme u pravotočivé zatáčky na silnici vedoucí z Vidlaté Seče do Makova, zde musíme pěšky 

po silnici a odbočit vpravo polní cestou, kde bychom měli narazit na stopu vedoucí k Vidlaté Seči 

11 - u stohu odbočíme doprava směrem k silnici Makov - Vidlatá Seč 

12 - přejdeme silnici a po její pravé straně pokračujeme k Vidlaté Seči (pozor - horší kvalita stopy 

vzhledem k zoranému podkladu) 

13 - sundáme běžky a po silnici směrem na Dolní Újezd dojdeme ke křížku, kde byl start trasy, tady 

můžeme opět pokračovat v upravené stopě (pokud nám zbyly ještě nějaké síly ☺) 

Jet se dá samozřejmě i v opačném směru a do trasy se dá nastoupit kdekoliv. Takže krásné počasí a 

užijte si to. 


