
Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Smrčiny a Chebská pánev
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Nejzápadnější bod ČR  0,0 km  0,0 km  0,0 km krajní bod stezek Via Czechia, turistický přístřešek s půdou pro spaní (možnost bivaku)
začátek Centrální stezky Via Czechia

Útulna Štítary  5,1 km  5,1 km  5,1 km
 

Přátelské místo - Turistická útulna Štítary - využití zdarma, spací pytel nutný. 
Klíče se vyzvedávají v sousedním domě, tel. 608 650 604 

Štítary  0,1 km  5,2 km  5,2 km železniční zastávka Štítary  
Krásná  1,2 km  6,4 km  6,4 km ubytování Sokolovna Krásná, možnost kempování, restaurace. 

Kontakt: sokolovna@obeckrasna.cz, http://sokolovna.obeckrasna.cz/
Podhradí - žst.  2,7 km  9,1 km  9,1 km železniční zastávka Podhradí
Podhradí  3,1 km  12,2 km  12,2 km hrad a zámek Neuberg - nejzápadnější hrad ČR, vyhlídková věž. 

Klíče od věže na obecním úřadě, tel 736 420 220
Háj (758 m)  3,8 km  16,0 km  16,0 km Rozhledna Háj (Bismarckova rozhledna), nejvyšší vrchol české části Smrčin. 

otevřeno duben-říjen, vstup zdarma, 777 468 233
Kemp Pod Rozhlednou  0,2 km  16,2 km  16,2 km Kemp Pod Rozhlednou, spát lze i v chatkách, týpý nebo mongolské jurtě. 

Tel. 725 962 058, http://www.lesy-as.cz/kat36.html
Aš  1,8 km  18,0 km  18,0 km město Aš - informační centrum, muzea, veškerá infrastruktura. Info: 777 468 233

Přátelské místo - Informační centrum Aš
Doporučený cíl etapy

Aš - žst.  2,1 km  20,1 km  20,1 km železniční zastávka Aš
Goethova skalka  6,7 km  26,8 km  26,8 km přírodní památka Goethova skalka, chráněné území
Dolní Ovčín - ryb.  3,0 km  29,8 km  29,8 km rozcestí - od Centrální stezky se zde odpojuje Severní stezka
Hazlov  1,6 km  31,4 km  31,4 km obec Hazlov - ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak
Ostroh  3,2 km  34,6 km  34,6 km obec Ostroh - ubytování, restaurace, bus. Hrad Seeberg (vstupné)
Lužná  3,1 km  37,7 km  37,7 km rozcestí, bus
ATC Jadran  2,3 km  40,0 km  40,0 km Kemp ATC Jadran, občerstvení
Františkovy Lázně - U Františka  1,7 km  41,7 km  41,7 km město Františkovy Lázně - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy
Komorní Hůrka - Goethova štola  2,8 km  44,5 km  44,5 km Komorní Hůrka (národní přírodní památka), vstup do štoly, přístřešek
Komorní Dvůr  0,4 km  44,9 km  44,9 km obec Komorní Dvůr - ubytování, restaurace, bus
Hotel Stein  1,5 km  46,4 km  46,4 km ubytování, restaurace
Cheb - hráz Skalky  1,8 km  48,2 km  48,2 km rozcestí - od Centrální stezky se zde odpojuje Jižní stezka
Cheb - nám. Krále Jiřího z Poděbrad  1,9 km  50,1 km  50,1 km město Cheb - kompletní turistická infrastruktura
Cheb - žst.  0,9 km  51,0 km  51,0 km železniční stanice Cheb, autobusové nádraží
rozcestí  3,6 km  54,6 km  54,6 km rozcestí tur. tras
Kozelský potok  3,3 km  57,9 km  57,9 km vodní zdroj 50 m SZ od cesty (za žel. mostem)
Lipová  2,4 km  60,3 km  60,3 km obec Lipová - restaurace, bus
Lipová u Chebu - žst.  1,0 km  61,3 km  61,3 km rozcestí, železniční stanice, bus. 1 km J venkovská usedlost Doubrava
Dolní Lažany  1,2 km  62,5 km  62,5 km obec Dolní Lažany - bus, lidová architektura
Salajna - žst.  3,8 km  66,3 km  66,3 km železniční zastávka
Salajna    1,2 km  67,5 km  67,5 km obec Salajna - minerální pramen, přístřešek, v blízkosti možnosti ubytování
Dolní Žandov  2,7 km  70,2 km  70,2 km obec Dolní Žandov - ubytování, potraviny, bus, vlak

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Smrčiny a Chebská pánev



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Slavkovský les
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Dolní Žandov  0,0 km  0,0 km  70,2 km obec Dolní Žandov - ubytování, potraviny, bus, vlak, hranice CHKO Slavkovský les
Začátek úseku Slavkovský les

Úbočí  1,7 km  1,7 km  71,9 km  obec Úbočí - ubytování, bus, židovský hřbitov
Podlesí  1,8 km  3,5 km  73,7 km obec Podlesí - bus, hasičské minimuzeum  
Podlesí - prameny  0,8 km  4,3 km  74,5 km minerální prameny Radiovka a Nektar 150 m Z od cesty
Javořina - kaple  0,8 km  5,1 km  75,3 km poutní kaple Panny Marie
Lesný  6,0 km  11,1 km  81,3 km vrchol Lesný (983 m n. m.), přístřešek
Vysoké sedlo  1,0 km  12,1 km  82,3 km rozcestí, přístřešek
Lenčina studánka  3,2 km  15,3 km  85,5 km studánka
Kladská - Hvězda  1,0 km  16,3 km  86,5 km rozcestí, přístřešek
Černý rybník  0,4 km  16,7 km  86,9 km přístřešek
Kladská - dům přírody  0,9 km  17,6 km  87,8 km informační centrum Kladská, trasa pokračuje po Naučné stezce Kladská
Horní Bahňák  0,6 km  18,2 km  88,4 km přístřešek, stezka následně prochází NPR Kladské rašeliny
Kladská  1,6 km  19,8 km  90,0 km osada Kladská - ubytování, restaurace, bus

Doporučený cíl etapy
Pod Královým kamenem  3,5 km  23,3 km  93,5 km rozcestí - tras pokračuje po značené cyklotrase
U Nimrodu  2,1 km  25,4 km  95,6 km rozcestí, přístřešek
Smraďoch  0,8 km  26,2 km  96,4 km přírodní rezervace Smraďoch
Farská kyselka  0,6 km  26,8 km  97,0 km minerální pramen Farská kyselka, přístřešek
Vlček  2,3 km  29,1 km  99,3 km studánka Vlček 30 m SV od cesty
Prameny - bus  2,0 km  31,1 km  101,3 km  obec Prameny - bus, ubytování; v blízkosti minerální prameny Barochův, Giselin, Rudolfův
Dlouhá stoka / U Tří křížů  2,6 km  33,7 km  103,9 km rozcestí Dlouhá stoka - 600 m SV národní přírodní památka Křížky
Kyselka u Nové Vsi  3,5 km  37,2 km  107,4 km rozcestí - 100 m S přístřešek (možnost bivaku), pramen Novoveská kyselka (nedostupný)
Bečov nad Teplou - žst.  4,6 km  41,8 km  112,0 km železniční stanice Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou - most  0,3 km  42,1 km  112,3 km rozcestí - 700 m JZ přátelské místo - Bečovská botanická zahrada - kemp, pitná voda, 

občerstvení, oprava kol, info centrum
Bečov nad Teplou - střed  0,3 km  42,4 km  112,6 km obec Bečov nad Teplou - ubytování, restaurace, potravin, bus. Zámek a hrad Bečov nad Teplou

Doporučený cíl etapy
přístřešek  2,1 km  44,5 km  114,7 km přístřešek, 500 m SZ studánka
Nový rybník  5,2 km  49,7 km  119,9 km přístřešek
U Rozcestí  1,2 km  50,9 km  121,1 km rozcestí - 1,6 km SZ přírodní památka Čedičové varhany u Hlinek
Český Chloumek  2,9 km  53,8 km  124,0 km osada Český Chloumek, rozcestí, stezka opouští území CHKO Slavkovský les
Chylice  3,5 km  57,3 km  127,5 km obec Chylice - bus
Chylický mlýn  1,0 km  58,3 km  128,5 km přístřešek
Dolní Žandov  4,2 km  62,5 km  132,7 km obec Toužim - informační centrum, ubytování, potraviny, bus, vlak

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Slavkovský les



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Postřelí
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Toužim  0,0 km  0,0 km  132,7 km obec Toužim - informační centrum, ubytování, potraviny, bus, vlak
Začátek úseku Postřelí

Toužim - žst.  1,3 km  1,3 km  134,0 km  železniční stanice Toužim
Políkno - rozc.  2,5 km  3,8 km  136,5 km rozcestí  
Radyně  2,6 km  6,4 km  139,1 km obec Radyně - bus
rozcestí  1,1 km  7,5 km  140,2 km rozcestí - trasa pokračuje po modře značené Skokovské stezce
Sovolusky  4,8 km  12,3 km  145,0 km obec Sovolusky - bus
Skoky  3,7 km  16,0 km  148,7 km poutní místo Skoky - občerstvení (otevřeno nepravidelně), výhled
Polom  2,3 km  18,3 km  151,0 km obec Polom
Ratiboř  2,5 km  20,8 km  153,5 km obec Ratiboř - bus
Dlouhý vrch  1,9 km  22,7 km  155,4 km Dlouhý vrch (702 m n. m.) - výhledy, přístřešek
Žlutice  4,3 km  27,0 km  159,7 km město Žlutice - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy
Záhořice  3,0 km  30,0 km  162,7 km železniční zastávka Záhořice
Vladař - vyhlídka  2,2 km  32,2 km  164,9 km vrch Vladař (693 m n. m.) - rozcestí, přírodní rezervace, 200 m V vyhlídka
U studánky  1,6 km  33,8 km  166,5 km rozcestí, 50 m JZ studánka
Radotín  2,9 km  36,7 km  169,4 km obec Radotín
Nučický mlýn  2,3 km  39,0 km  171,7 km pramen
Rabštejn nad Střelou  3,6 km  42,6 km  175,3 km obec Rabštejn nad Střelou - ubytování, restaurace, informační středisko Četnická stanice, poutní 

kostel Panny Marie Sedmibolestné. Doporučený cíl etapy
Rabštejn nad Střelou  0,2 km  42,8 km  175,5 km rozcestí, stezka pokračuje po naučné stezce Rabštejn
Rabštejn - U židovského hřbitova  1,2 km  44,0 km  176,7 km  rozcestí, židovský hřbitov
přístřešek  0,5 km  44,5 km  177,2 km přístřešek
Černá Hať  7,1 km  51,6 km  184,3 km obec Černá Hať - ubytování
Čoubův Mlýn  1,2 km  52,8 km  185,5 km samota Čoubův Mlýn - sezonní občerstvení
Strážiště  2,0 km  54,8 km  187,5 km obec Strážiště - bus
most přes Střelu  2,6 km  57,4 km  190,1 km rekreační středisko Holná a Mladotice - ubytování
Mladotice - žst.  0,6 km  58,0 km  190,7 km železniční zastávka Mladotice
rozcestí  6,3 km  64,3 km  197,0 km rozcestí - trasa pokračuje po naučné stezce Plasy
studánka Prelátka  0,4 km  64,7 km  197,4 km studánka, přístřešek
Plasy - klášter  1,3 km  66,0 km  198,7 km město Plasy - kompletní turistická infrastruktura, klášter, muzeum, pivovar

Doporučený cíl etapy
Nebřeziny  3,5 km  69,5 km  202,2 km obec Nebřeziny - bus, hospoda
přístřešek  2,5 km  72,0 km  204,7 km rozcestí, přístřešek, vyhlídka na Střelu 1 km JZ (neznačeno)
Čečín  1,3 km  73,3 km  206,0 km bývalá obec Čečín - přístřešek
rozcestí  1,6 km  74,9 km  207,6 km rozcestí, vyhlídka na Střelu 400 m J (neznačeno)
Dolní Hradiště  2,1 km  77,0 km  209,7 km obec Dolní Hradiště - hospůdka, bus 
soutok Střely s Berounkou  2,6 km  79,6 km  212,3 km soutok Střely s Berounkou
Liblín  1,7 km  81,3 km  214,0 km městys Liblín - ubytování, kemp, restaurace, potraviny, bus

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Postřelí.



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Údolí Berounky
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Liblín  0,0 km  0,0 km  214,0 km městys Liblín - ubytování, kemp, restaurace, potraviny, bus
Začátek úseku Údolí Berounky

Bujesily  2,8 km  2,8 km  216,8 km  obec Bujesily - bus
U Rakolusk / Radnický potok  2,4 km  5,2 km  219,2 km rozcestí - křížení 3 červených tras  
Hřešihlavy  1,9 km  7,1 km  221,1 km obec Hřešihlavy - hospoda, bus
Na Prachárně  1,4 km  8,5 km  222,5 km penzion a restaurace Na Prachárně
přístřešek  1,3 km  9,8 km  223,8 km přístřešek
Chlum  1,1 km  10,9 km  224,9 km obec Chlum - hospoda, bus, 400 m SZ vyhlídka Na Plazu 
Hamouz  0,7 km  11,6 km  225,6 km přístřešek
Zvíkovec  2,9 km  14,5 km  228,5 km městys Zvíkovec - potraviny, bus, stezka vstupuje do CHKO Křivoklátsko
Kalinova Ves  0,9 km  15,4 km  229,4 km osada Kalinova Ves - hostinec, občerstvení, tábořiště, bus
Hradiště  1,7 km  17,1 km  231,1 km obec Hradiště - hostinec, bus
Čilá  2,3 km  19,4 km  233,4 km obec Čilá - bus
údolí Zbirožského potoka  1,0 km  20,4 km  234,4 km rozcestí - stezka pokračuje 1,4 km po neznačené cestě proti proudu Zbirožského potoka
Skryjské jezírko  1,4 km  21,8 km  235,8 km přírodní rezervace Jezírka - Skryjský vodopád, Skryjská jezírka
pramen  1,3 km  23,1 km  237,1 km pramen S od cesty (nejistý)
Skryje  1,3 km  24,4 km  238,4 km obec Skryje - ubytování, tábořiště, restaurace, potraviny, bus, muzeum

Doporučený cíl etapy
Skryje - silniční most  1,1 km  25,5 km  239,5 km rozcestí - odbočka ke zřícenině Týřov (1,5 km po žluté, výhled), tábořiště 500 m SZ
Křiniště - hájovna  4,8 km  30,3 km  244,3 km rozcestí, přístřešek, vyhlídka a rezervace Čertova skála 500 m JV (nevstupovat za hranice 

rezervace)
Nezabudice  3,8 km  34,1 km  248,1 km  obec Nezabudice - ubytování, restaurace, muzeum, bus
Nezabudické skály  2,2 km  36,3 km  250,3 km rezervace Nezabudické skály, vyhlídka
Roztoky - most  2,4 km  38,7 km  252,7 km obec Roztoky - ubytování, tábořiště, potraviny, bus, vlak, hrad Křivoklát 2 km po žluté značce

Doporučený cíl etapy.
Roztoky - nahoře  1,2 km  39,9 km  253,9 km hospoda, potraviny
Pustá seč  4,5 km  44,4 km  258,4 km studánka  
Žloukovická hájovna  2,7 km  47,1 km  261,1 km rozcestí - Žloukovice 1 km po žluté (restaurace, vlak)
Čerchov  4,1 km  51,2 km  265,2 km rozcestí - vyhlídka Čerchov a přístřešek 150 m po červené
Nižbor - zámek  2,1 km  53,3 km  267,3 km zámek Nižbor - muzeum, info centrum
Nižbor - centrum  0,4 km  53,7 km  267,7 km město Nižbor - ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak
Pod hradištěm  1,6 km  55,3 km  269,3 km rozcestí - studánka 50 m S od cesty, 600 m SV keltské oppidum Stradonice
Lísek  3,5 km  58,8 km  272,8 km rozcestí, ubytování 300 m J
studánka  0,7 km  59,5 km  273,5 km studánka  
Děd - rozc.  1,5 km  61,0 km  275,0 km rozcestí
Děd - vrchol  0,3 km  61,3 km  275,3 km vrchol Děd (493 m n. m.), rozhledna, přístřešek
Beroun - centrum  3,8 km  65,1 km  279,1 km město Beroun - kompletní turistická infrastruktura, muzeum Českého krasu

Doporučený cíl etapy
Beroun - žst.  0,6 km  65,7 km  279,7 km nádraží Beroun
Tetín - střed  2,9 km  68,6 km  282,6 km obec Tetín - restaurace, potraviny, bus, muzeum, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
Tetín - vyhlídka  0,3 km  68,9 km  282,9 km vyhlídka v místě zřícenihy hradu a hradiště Tetín
Srbsko  3,8 km  72,7 km  286,7 km od vyhlídky Tetín vede stezka 200 m po neznačené pěšině a pak pokračuje po zelené do Srbska

obec Srbsko - ubytování, kemp, restaurace, potraviny, bus, vlak
V Kozle  1,4 km  74,1 km  288,1 km občerstvení, přístřešek
Hostim  1,8 km  75,9 km  289,9 km obec Hostim - restaurace, bus
Svatý Jan pod Skalou  1,4 km  77,3 km  291,3 km obec Svatý Jan pod Skalou - ubytování, restaurace, info centrum, muzeum, bus. 

Poutní místo -  farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
Svatý Jan pod Skalou - vyhlídka  1,1 km  78,4 km  292,4 km stezka vstupuje do NPR Karlštejn, skalní vyhlídka
Solvayovy lomy  1,1 km  79,5 km  293,5 km hornický skansen Solvayovy lomy, geologická expozice
jeskyně Arnika  0,4 km  79,9 km  293,9 km přístřešek
Propadlé vody  0,6 km  80,5 km  294,5 km rozcestí
Karlova studánka  4,0 km  84,5 km  298,5 km studánka, posezení  
Dub sedmi bratří  1,6 km  86,1 km  300,1 km přístřešek, památný strom
Karlštejn - hrad  1,0 km  87,1 km  301,1 km hrad Karlštejn - vstup
Karlštejn - pod hradem  0,4 km  87,5 km  301,5 km obec Karlštejn - info centrum, ubytování, kemp, restaurace, potraviny, bus, vlak
Hlásná Třebaň  2,2 km  89,7 km  303,7 km obec Hlásná Třebaň - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Zadní Třebaň  0,6 km  90,3 km  304,3 km obec Zadní Třebaň - ubytování, kemp, restaurace, potraviny, bus, vlak

Doporučený cíl etapy
Halouny  4,3 km  94,6 km  308,6 km obec Halouny - restaurace, přístřešek, bus
Jezírko  1,3 km  95,9 km  309,9 km rozcestí - odb. k jezírku (200 m po modré), studánka 200 m JZ
Červený kříž  1,0 km  96,9 km  310,9 km rozcestí, přístřešek  
Skalka  2,1 km  99,0 km  313,0 km poutní areál Skalka - kaple sv. Maří Magdalény, občerstvení, výhled
Mníšek pod Brdy  2,1 km  101,1 km  315,1 km ze Skalky do Mníšku vede trasa zpočátku neznačenou stezkou, pak po zelené

město Mníšek pod Brdy - ubytování, restaurace, potraviny, bus. Zámek Mníšek pod Brdy
Rymaně - žst.  2,1 km  103,2 km  317,2 km obec Rymaně - železniční zastávka, bus
Zadní Pleš - Senešnice  2,9 km  106,1 km  320,1 km neznačená odbočka ke středu ČR podle hranic - Senešnice (600 m JV)
rozcestí  0,7 km  106,8 km  320,8 km rozcestí - trasa dále pokračuje po modře značené cyklotrase Mníšecko-M
Hvozdnice  6,8 km  113,6 km  327,6 km obec Hvozdnice - hospůdka, přístřešek
Sloup  1,9 km  115,5 km  329,5 km obec Sloup - potraviny, přístřešek, bus
Davle  1,8 km  117,3 km  331,3 km městys Davle - ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Údolí Berounky



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Posázaví a Kraj blanických rytířů
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Davle  0,0 km  0,0 km  331,3 km městys Davle - ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak
Začátek úseku Posázaví a Kraj blanických rytířů

Davle - žst.  0,3 km  0,3 km  331,6 km  železniční stanice Davle, Centrální stezka vede dalších 8 km souběžně se Stezkou středozemím
Pikovice - most  3,5 km  3,8 km  335,1 km obec Pikovice - ubytování, tábořiště, bus, vlak  
Roklina  3,0 km  6,8 km  338,1 km pramen  
Raisova vyhlídka  1,2 km  8,0 km  339,3 km Raisova vyhlídka - přístřešek, samoobslužný bar
Kamenný Přívoz - most  4,9 km  12,9 km  344,2 km obec Kamenný Přívoz - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Kamenný Přívoz - žst.  1,5 km  14,4 km  345,7 km nádraží, restaurace
Prosečnice  1,3 km  15,7 km  347,0 km obec Prosečnice - restaurace, studánka, bus, vlak
U vodárny  1,3 km  17,0 km  348,3 km přístřešek, studánka
Horní Požáry  1,6 km  18,6 km  349,9 km rozcestí
Panská skála - odb.  1,7 km  20,3 km  351,6 km rozcestí - vyhlídka Panská skála 200 m J
Dolní Požáry  3,3 km  23,6 km  354,9 km hájovna Dolní Požáry
Holý vrch - rozc.  0,8 km  24,4 km  355,7 km rozcestí - odbočka ke zřícenině Zbořený Kostelec (600 m V po červené), tábořiště
Týnec nad Sázavou  2,2 km  26,6 km  357,9 km město Týnec nad Sázavou - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy.
Týnec nad Sázavou - kostel  0,7 km  27,3 km  358,6 km muzeum, hrad Týnec n. S.
Chářovice  2,3 km  29,6 km  360,9 km obec Chářovice - přístřešek, bus
Chrášťany  3,3 km  32,9 km  364,2 km obec Chrášťany - hospoda, bus
Černíkovice  3,0 km  35,9 km  367,2 km obec Černíkovice
Neštětice - rozc.  1,3 km  37,2 km  368,5 km rozcestí - 1,3 km Z Neštětická hora (rozhledna)
přístřešek  2,7 km  39,9 km  371,2 km  přístřešek pod vrcholem Chlum, výhled
Kožlí  1,6 km  41,5 km  372,8 km zřícenina hradu Kožlí - přístřešek
přístřešek  0,3 km  41,8 km  373,1 km přístřešek
Chvojen - rozc.  2,1 km  43,9 km  375,2 km rozcestí
Chvojen  1,1 km  45,0 km  376,3 km vrch Chvojen (406 m n. m.) - kostel a hradiště, výhledy
Konopiště - zámek  3,1 km  48,1 km  379,4 km zámek Konopiště - prohlídky, restaurace
Benešov - náměstí  2,4 km  50,5 km  381,8 km město Benešov - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy
Skalice  4,1 km  54,6 km  385,9 km obec Skalice - bus
Pecínov  1,9 km  56,5 km  387,8 km dvůr Pecínov - ubytování, restaurace
Pozov  4,0 km  60,5 km  391,8 km obec Pozov - bus
Postupice  2,7 km  63,2 km  394,5 km obec Postupice - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Nesperská Lhota  7,0 km  70,2 km  401,5 km obec Nesperská Lhota - hostinec, potraviny, bus
Veliš  2,9 km  73,1 km  404,4 km obec Veliš - potraviny, bus; stezka vstupuje do CHKO Blaník
Les Hříva  2,0 km  75,1 km  406,4 km rozcestí - neznačená odbočka do obce Světlá (1,6 km JV, možnost ubytování)
Louňovice pod Blaníkem  2,8 km  77,9 km  409,2 km obec Louňovice pod Blaníkem - info centrum, restaurace, potraviny, muzeum, bus

Doporučený cíl etapy
Pod Velkým Blaníkem  1,3 km  79,2 km  410,5 km rozcestí - možnost odbočky na Malý Blaník (1 km po červené)
Velký Blaník  0,9 km  80,1 km  411,4 km vrchol Velký Blaník (638 m n. m.) - rozhledna, občerstvení
Dům přírody Blaníku  2,4 km  82,5 km  413,8 km informační středisko, přístřešek, bus
Kondrac  2,0 km  84,5 km  415,8 km obec Kondrac - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Vlašim - V Sadě  4,7 km  89,2 km  420,5 km J okraj města Vlašim - trasa pokračuje po neznačených cestách 1,6 km ke vstupu do parku
Znosimská brána  1,6 km  90,8 km  422,1 km Znosimská brána - občerstvení; trasa pokračuje po naučné stezce Vlašimským zámeckým parkem
Vlašim - Husovo nám.  1,8 km  92,6 km  423,9 km město Vlašim - kompletní turistická infrastruktura 

Doporučený cíl etapy
V Březině  2,0 km  94,6 km  425,9 km studánka, přístřešek
Hrádek - Mariánská studánka  2,3 km  96,9 km  428,2 km Mariánská studánka a výklenková kaplička
Hrádek   0,4 km  97,3 km  428,6 km obec Hrádek - poutní místo farní kostel sv. Matouše
Hrádek - kaple  0,3 km  97,6 km  428,9 km pramen, přístřešek
Libež  2,5 km  100,1 km  431,4 km obec Libež - hospoda, bus
osada Černá skála  2,3 km  102,4 km  433,7 km trempská osada Černá skála - studánka
Černá skála  0,6 km  103,0 km  434,3 km Černá skála (převis, možnost bivaku), pramen
Dolany  1,8 km  104,8 km  436,1 km rozcestí - možnost odbočit na aletrnativní trasu (přímější postup do Kácova)
hrad Český Šternberk  2,7 km  107,5 km  438,8 km vstup na hrad Český Šternberk - prohlídky, kavárna
Český Šternberk - střed  0,3 km  107,8 km  439,1 km městys Český Šternberk - ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak

Doporučený cíl etapy
Český Šternberk - nádraží  1,0 km  108,8 km  440,1 km nádraží Český Šternberk, tábořiště, občerstvení
Malovidy  2,1 km  110,9 km  442,2 km obec Malovidy - ubytování
Vranice  6,4 km  117,3 km  448,6 km obec Vranice - bus
Kácov - žst.  2,3 km  119,6 km  450,9 km železniční stanice Kácov; stezka dále vede po značené cyklotrase do centra Kácova
Kácov - náměstí  1,4 km  121,0 km  452,3 km městys Kácov - ubytování, restaurace, potraviny, bus, muzeum, zámek
Kácov - žel. zast.  0,4 km  121,4 km  452,7 km železniční zastávka, tábořiště, občerstvení
Klenecká studánka  2,3 km  123,7 km  455,0 km studánka, přístřešek
Koutský mlýn  0,9 km  124,6 km  455,9 km rozcestí
Řendějov  1,9 km  126,5 km  457,8 km obec Řendějov - bus
rozhledna Babka  2,0 km  128,5 km  459,8 km přístřešek, WC, rozhledna Babka
Zruč nad Sázavou - zámek  2,0 km  130,5 km  461,8 km město Zruč nad Sázavou - kompletní turistická infrastruktura, zámek Zruč nad Sázavou

Doporučený cíl etapy. 
Zruč nad Sázavou - náměstí  0,4 km  130,9 km  462,2 km rozcestí 3 červených tras, nádraží Zruč nad Sázavou 300 m J
Horka nad Sázavou  2,0 km  132,9 km  464,2 km obec Horka nad Sázavou - ubytování, kemp, hospoda, vlaková zastávka
Březina / Laziště  2,8 km  135,7 km  467,0 km obec Březina - ubytování, vlaková zastávka
Vlastějovická studánka  1,5 km  137,2 km  468,5 km studánka   
Vlastějovice  0,6 km  137,8 km  469,1 km obec Vlastějovice - ubytování, restaurace, bus, vlak
Budčice  1,8 km  139,6 km  470,9 km obec Budčice - vlak, přístřešek
Chřenovice - žst.  3,0 km  142,6 km  473,9 km vlaková zastávka Chřenovice
Chřenovice    2,5 km  145,1 km  476,4 km obec Chřenovice - hostinec, bus
zřícenina hradu Chřenovice  1,8 km  146,9 km  478,2 km rozcestí - odbočka k hradu Chřenovice
Chřenovice - Podhradí  0,1 km  147,0 km  478,3 km vlaková zastávka, tábořiště
Ledeč nad Sázavou  5,1 km  152,1 km  483,4 km město Ledeč nad Sázavou - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Posázaví a Kraj blanických rytířů





Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Železné hory a Hornosázavská pahorkatina
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Ledeč nad Sázavou  0,0 km  0,0 km  483,4 km město Ledeč nad Sázavou - kompletní turistická infrastruktura
Začátek úseku Železné hory a Hornosázavská pahorkatina
z Ledče nad Sázavou vede trasa 6,3 km až do obce Prosíčka po neznačených cestách

Hamry  2,9 km  2,9 km  486,3 km  osada Hamry
Úlehle  0,9 km  3,8 km  487,2 km pramen Na Úlehlích 70 m J  
Prosíčka  2,6 km  6,4 km  489,8 km obec Prosíčka 
Číhošť  2,0 km  8,4 km  491,8 km obec Číhošť - hospoda, bus, hasičské minimuzeum
Číhošť - geometrický střed ČR  0,4 km  8,8 km  492,2 km geometrický střed ČR - přístřešek
Kynice  1,6 km  10,4 km  493,8 km obec Kynice - přístřešek, bus
Dobrnice  2,7 km  13,1 km  496,5 km obec Dobrnice - bus
Leština u Světlé  1,9 km  15,0 km  498,4 km obec Lešina u Světlé - přístřešek, restaurace, potraviny, bus, vlak
Mariánská studánka - odb.  3,1 km  18,1 km  501,5 km rozcestí - Mariánská studánka 350 m po modré
Chrtníč  2,6 km  20,7 km  504,1 km obec Chrtníč - bus
Kysibelská alej  1,6 km  22,3 km  505,7 km rozcestí - židovský hřbitov Habry 500 m JV
Golčův Jeníkov  6,7 km  29,0 km  512,4 km město Golčův Jeníkov - ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak; střed ČR - průsečík diagonál

Doporučený cíl etapy.
Nasavrky  2,3 km  31,3 km  514,7 km obec Nasavrky - rozcestí, bus, trasa pokračuje po neznačené cestě přímo do Kláštera
Klášter  3,3 km  34,6 km  518,0 km obec Klášter - ubytování, restaurace, přístřešek, bus; zámek Klášter
Vilémov  0,8 km  35,4 km  518,8 km obec Vilémov - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Úhrov  3,5 km  38,9 km  522,3 km obec Úhrov - odpočinkové místo, kaple, památný strom, replika středověkého hradiště
Pařížovská přehrada  5,4 km  44,3 km  527,7 km rozcestí u v. n. Pařížov - 150 m SV přístřešek
Běstvina  1,8 km  46,1 km  529,5 km  obec Běstvina - ubytování, bus; stezka vstupuje do CHKO Železné hory
Javorka - rozc.  3,2 km  49,3 km  532,7 km rozcestí - bus
Na Předělu - rozc.  0,5 km  49,8 km  533,2 km rozcestí 
Seč - chaty  0,5 km  50,3 km  533,7 km potraviny, občerstvení
Seč - pláž  1,4 km  51,7 km  535,1 km obec Seč - ubytování, kempy, restaurace
Sečská přehrada - rozc.  0,9 km  52,6 km  536,0 km rozcestí u hráze 
Pod Ohebem  0,8 km  53,4 km  536,8 km rozcestí
Oheb - zříc.  0,2 km  53,6 km  537,0 km zřícenina hradu Oheb - přístřešek, výhledy
Seč - Ústupky  1,6 km  55,2 km  538,6 km část obce Ústupky - ubytování, kemp, restaurace

Doporučený cíl etapy
přístřešek  3,3 km  58,5 km  541,9 km přístřešek  
Vršov - rekr. středisko  3,5 km  62,0 km  545,4 km obec Vršov - ubytování, občerstvení
Vršov   0,3 km  62,3 km  545,7 km pramen 30 m S od cesty
Horní Bradlo  2,1 km  64,4 km  547,8 km obec Horní Bradlo - přístřešek, restaurace, potraviny, bus
přístřešek  0,9 km  65,3 km  548,7 km přístřešek
Malá Střítež  0,6 km  65,9 km  549,3 km přístřešek
PR Polom  0,9 km  66,8 km  550,2 km přírodní rezervace Polom - studánka
přístřešek Zádušní  1,8 km  68,6 km  552,0 km přístřešek
Zubří  2,1 km  70,7 km  554,1 km obec Zubří - rozcestí, ubytování, přístřešek, 150 m S Kaple sv. Jana Nepomuckého
Zuberská rozhledna  0,6 km  71,3 km  554,7 km rozhledna (vstupné)
Trhová Kamenice  1,3 km  72,6 km  556,0 km městys Trhová Kamenice - ubytování, restaurace, potraviny, bus, muzeum
Velká Kamenice - rybník  1,4 km  74,0 km  557,4 km rozcestí - alternativní trasa do Hlinska po červené; stezka vstupuje do CHKO Žďárské vrchy
Svobodné Hamry  1,0 km  75,0 km  558,4 km obec Svobodné Hamry - ubytování, bus, Skansen Vysočina (vodní hamr)
Pod Veselým kopcem  1,3 km  76,3 km  559,7 km restaurace, přístřešek
Veselý kopec  0,3 km  76,6 km  560,0 km Skansen Vysočina - Veselý Kopec - toalety, hospůdka

(pro průchod není třeba hradit vstupné)
Stanský mlýn  3,0 km  79,6 km  563,0 km přístřešek, ubytování
Vítanov  1,3 km  80,9 km  564,3 km obec Vítanov - potraviny, bus
Hlinsko  3,4 km  84,3 km  567,7 km město Hlinsko - kompletní turistická infrastruktura; Skansen Vysočina - Betlém

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Železné hory a Hornosázavská pahorkatina



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Žďárské vrchy
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Hlinsko  0,0 km  0,0 km  567,7 km město Hlinsko - kompletní turistická infrastruktura; Skansen Vysočina - Betlém
začátek úseku Žďárské vrchy

U vodojemu  1,7 km  1,7 km  569,4 km  rozcestí - 400 m J Svatojánské lázně (pramen, přístřešek kaple sv. Jana Nepomuckého)
Hamry  1,8 km  3,5 km  571,2 km obec Hamry - odpočinkové místo, bus  
chatová osada  1,3 km  4,8 km  572,5 km studánka
Lány  1,3 km  6,1 km  573,8 km rozcestí
Kameničky  2,4 km  8,5 km  576,2 km obec Kameničky - restaurace, potraviny, bus; alternativně lze pokračovat přes Vojtěchův kopec
Paseky  1,8 km  10,3 km  578,0 km rozcestí - pramen Chrudimky 1,3 km SV - od něj možno pokračovat přes Svratouch
Chlumětín  0,7 km  11,0 km  578,7 km obec Chlumětín - potraviny, bus
Svratka  3,0 km  14,0 km  581,7 km město Svratka - kompletní turistická infrastruktura
přístřešek  1,7 km  15,7 km  583,4 km přístřešek
Devět skal  4,4 km  20,1 km  587,8 km vrchol Devět skal (836 m n. m.) - skalní vyhlídka
Pod Lisovskou skálou  1,2 km  21,3 km  589,0 km rozcestí, přístřešek
Malinská skála  3,1 km  24,4 km  592,1 km Malinská skála - skalní vyhlídka
Dráteničky - rozc.  0,7 km  25,1 km  592,8 km rozcestí, přístřešek, 1,5 km po zelené kemp Milovy
přírodní památka Drátenická skála  0,8 km  25,9 km  593,6 km PP Drátenická skála - skalní vrchol obtížně dostupný
Blatiny - monument Radka Jaroše  0,2 km  26,1 km  593,8 km trasa pokračuje po neznačené stezce k monumentu Radka Jaroše

Doporučený cíl etapy - v okolí kemp a několik možností ubytování.

rozcestí  0,2 km  26,3 km  594,0 km rozcestí, restaurace U Kolouška 200 m JZ; stezka dále pokračuje po značené cyklotrase.
Blatiny   1,0 km  27,3 km  595,0 km osada Blatiny - ubytování
Blatiny  0,9 km  28,2 km  595,9 km  rozcestí - hospoda, 1,8 km SZ kemp Milovy
Sněžné  2,7 km  30,9 km  598,6 km obec Sněžné - informační středisko, ubytování, restaurace, potraviny, bus
Líšenský Dvůr  1,4 km  32,3 km  600,0 km rozcestí - 150 m V ubytování, restaurace
Pod Bohdalcem  2,0 km  34,3 km  602,0 km rozcestí, přístřešek, studánka; vrchol Bohdalec 400 m JZ, výhled
Štarkov - zřícenina  2,9 km  37,2 km  604,9 km zřícenina hradu Štarkov, přírodní památka 
Javorek  1,5 km  38,7 km  606,4 km obec Javorek - ubytování, hospůdka, bus
Javorek  0,7 km  39,4 km  607,1 km samoobslužné občerstvení Pod Lominkou 150 S od cesty
Prosíčka  1,7 km  41,1 km  608,8 km skalní vyhlídka Prosíčka
Jimramov  2,5 km  43,6 km  611,3 km městys Jimramov - ubytování, restaurace, potraviny, bus, muzeum

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Žďárské vrchy



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Údolí Svratky
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Jimramov  0,0 km  0,0 km  611,3 km městys Jimramov - ubytování, restaurace, potraviny, bus, muzeum
Začátek úseku Údolí Svratky

Unčín  3,8 km  3,8 km  615,1 km  obec Unčín - ubytování, potraviny, bus
Dalečín  2,8 km  6,6 km  617,9 km obec Dalečín - ubytování, potraviny, bus  
Vítochovská studánka  4,2 km  10,8 km  622,1 km studánka
Vítochov   1,0 km  11,8 km  623,1 km obec Vítochov - bus, poutní místo - filiální kostel sv. Michaela archanděla
Karasín  2,0 km  13,8 km  625,1 km obec Karasín - ubytování, bus

rozhledna Karasín  0,6 km  14,4 km  625,7 km rozhledna Karasín (vstupné), občerstvení
Vírská přehrada - rozc.  2,6 km  17,0 km  628,3 km rozcestí u hráze vírské přehrady, 50 m SZ studánka. 

Stezka pokračuje přes hráz a následně po neznačené pěšině sestupuje do obce Vír
Vír - Pod Jezerní stěnou  1,0 km  18,0 km  629,3 km přístřešek, ferrata Jezerní stěna; stezka se napojuje na červenou značku.
Vír - Adrex Base Camp  0,4 km  18,4 km  629,7 km adrenalinová základna Adrex Base Camp - ubytování, možnost táboření, sportovní půjčovna
Vír - střed  0,5 km  18,9 km  630,2 km obec Vír - ubytování, restaurace, potraviny, bus; studánka V Ledničkách 300 m JV

Doporučený cíl etapy
Vír - potraviny  0,3 km  19,2 km  630,5 km prodejna potravin, stezka pokračuje 300 m po neznačené cestě podél řeky
Vír - lávka  0,7 km  19,9 km  631,2 km ubytování, restaurace, historické domy
Pyšolec - odb.  1,5 km  21,4 km  632,7 km rozcestí - zřícenina hradu Pyšolec 300 m po červené
Zubštejn  2,8 km  24,2 km  635,5 km zřícenina hradu Zubštejn - přístřešek, výhled
Pivonice  0,3 km  24,5 km  635,8 km obec Pivonice - ubytování, bus
Maryáška  1,2 km  25,7 km  637,0 km studánka
Štěpánov nad Svratkou  2,8 km  28,5 km  639,8 km městys Štěpánov nad Svratkou - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Nad koupalištěm  1,9 km  30,4 km  641,7 km  rozcestí - stezka odtud pokračuje 5 km po neznačené trase přes Horní Čepí do Chlébské
Horní Čepí  2,5 km  32,9 km  644,2 km obec Horní Čepí
Chlébské - střed  2,2 km  35,1 km  646,4 km obec Chlébské - stezka pokračuje po naučné stezce Údolím Chlébského potoka
Chlébské - rozc.  0,3 km  35,4 km  646,7 km rozcestí - alternativně lze pokračovat po naučné stezce Údolím Chlébského potoka
Nedvědice  3,8 km  39,2 km  650,5 km městys Nedvědice - informační centrum, ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak

Hrad Pernštejn 1,5 km JZ. Doporučený cíl etapy.
Skorotice  2,2 km  41,4 km  652,7 km obec Skorotice - bus
Sýkořský les - rozc.  3,7 km  45,1 km  656,4 km rozcestí - napojení alternativní trasy
Sýkořský les   0,9 km  46,0 km  657,3 km studánka Járy Cimrmana
Sýkoř - hájovna  0,6 km  46,6 km  657,9 km hájovna, posezení, pomník J. Cimrmana, konec Cimrmanovy stezky
Kopaniny  0,5 km  47,1 km  658,4 km přístřešek
Lomnice  4,3 km  51,4 km  662,7 km městys Lomnice - ubytování, restaurace, potraviny, bus
přístřešek  1,0 km  52,4 km  663,7 km přístřešek
Šerkovice  1,5 km  53,9 km  665,2 km obec Šerkovice - potraviny, bus
Lomnička - bus  2,3 km  56,2 km  667,5 km obec Lomnička - ubytování, hostinec, bus
Pod Malou skálou  0,9 km  57,1 km  668,4 km rozcestí - alternativně lze do Tišnova pokračovat po zelené přes vrch Květnice
Předklášteří  2,4 km  59,5 km  670,8 km obec Předklášteří - potraviny, bus, poutní místo Porta Coeli s kostelem  Nanebevzetí P. Marie (muzeum, 

klášterní pivovar)
Tišnov  1,6 km  61,1 km  672,4 km město Tišnov - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Údolí Svratky



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Brněnsko a Moravský kras
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Tišnov  0,0 km  0,0 km  672,4 km město Tišnov - kompletní turistická infrastruktura
Začátek úseku Brněnsko a Moravský kras

Klucanina - rozhledna  2,3 km  2,3 km  674,7 km  rozhledna Klucanina, posezení
Klucanina   0,4 km  2,7 km  675,1 km přístřešek  
Na Spravedlnosti - odb.  0,8 km  3,5 km  675,9 km rozcestí - 100 m Z Tišnovská šibenice a kaple smíření, výhled
Hradčany - žst.  1,2 km  4,7 km  677,1 km železniční zastávka Hradčany
Březina  2,1 km  6,8 km  679,2 km obec Březina - bus

Heroltice  1,3 km  8,1 km  680,5 km obec Heroltice - hospoda, bus
Pod Dřínovou  1,1 km  9,2 km  681,6 km Heroltická vyvěračka - pramen 150 m V
rozcestí  1,3 km  10,5 km  682,9 km stezka pokračuje po cyklotrase do údolí Svratky
rozcestí  0,6 km  11,1 km  683,5 km stezka se napojuje na červenou značku
Veverská Bítýška  2,7 km  13,8 km  686,2 km město Veverská Bítýška - ubytování, restaurace, potraviny, bus, muzeum Jarošův mlýn
Veverská Bítýška - přístav  1,6 km  15,4 km  687,8 km rozcestí, kemp - poutní místo Tři kříže 1 km SV (kaple, křížová cesta, studánka)
Hrad Veveří  3,2 km  18,6 km  691,0 km hrad Veveří (prohlídky), občerstvení, bus, v okolí ubytování

Doporučený cíl etapy
přístaviště Hrad Veveří  1,0 km  19,6 km  692,0 km přístaviště výletních lodí, přístřešek, bus
Nad Zouvalkou  0,7 km  20,3 km  692,7 km rozcestí - 150 m SZ Zážitková základna Zouvalka (občerstvení, lesní bar, tábořiště)
Pod Trnůvkou  1,8 km  22,1 km  694,5 km rozcestí, 150 m J přístřešek
Soví studánka  1,0 km  23,1 km  695,5 km studánka
Rozdrojovice  1,3 km  24,4 km  696,8 km obec Rozdrojovice - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Rozdrojovická studánka  0,5 km  24,9 km  697,3 km  studánka
přístřešek  0,3 km  25,2 km  697,6 km přístřešek, výhled
Jinačovice  2,3 km  27,5 km  699,9 km obec Jinačovice - ubytování, hostinec, bus
U Marušky  1,3 km  28,8 km  701,2 km studánka
Pod Sychrovem  0,8 km  29,6 km  702,0 km rozcestí, přístřešek
Česká - žst.  2,1 km  31,7 km  704,1 km obec Česká - restaurace, potraviny, bus, železniční zastávka
Lelekovice - bus  1,1 km  32,8 km  705,2 km obec Lelekovice - ubytování, restaurace, potraviny, bus; zřícenina hradu Lelekovice
Babí lom - rozhledna  1,8 km  34,6 km  707,0 km rozhledna Babí lom, následuje náročný terén
Babí lom - rozc.  0,8 km  35,4 km  707,8 km rozcestí, vrchol Babí lom 150 m S (omezený výhled)
Lelkovadlo  0,4 km  35,8 km  708,2 km přístřešek, ubytování 200 m S
Vranov - samovýčep  1,9 km  37,7 km  710,1 km samoobslužné občerstvení, ubytování, restaurace, pivovar
Vranov - střed  0,3 km  38,0 km  710,4 km obec Vranov - ubytování, restaurace, bus; poutní kostel Narození P. Marie

Doporučený cíl etapy
Kateřinský most  3,7 km  41,7 km  714,1 km rozcestí
rozcestí  1,8 km  43,5 km  715,9 km v ohybu stezky odbočka k prameni - 150 J studánka Pod Novým hradem, přístřešek
Nový Hrad - zříc., odb.  0,8 km  44,3 km  716,7 km rozcestí - 300 m Nový Hrad (v době otevření prohlídky, občerstvení)
U Tetřeva  1,2 km  45,5 km  717,9 km rozcestí - 250 m S studánka, jezírko
údolí Svitavy  2,3 km  47,8 km  720,2 km stezka pokračuje 1 km podél hlavní silnice
Blansko - žst.  1,8 km  49,6 km  722,0 km město Blansko - kompletní turistická infrastruktura (centrum 1,5 km S)
Vlčkova Zmola  1,5 km  51,1 km  723,5 km přístřešek, studánka 200 m S
Blansko - Žižlavice  1,0 km  52,1 km  724,5 km stezka vstupuje do CHKO Moravský kras
U Lavečky - vyhlídka  1,4 km  53,5 km  725,9 km vyhlídka, posezení
Těchov  1,7 km  55,2 km  727,6 km obec Těchov - ubytování, restaurace, bus; stezka vstupuje do NPR Vývěry Punkvy
Skalní Mlýn  2,2 km  57,4 km  729,8 km Skalní Mlýn - ubytování, restaurace, bus, dům přírody Moravského krasu, 400 m J Kateřinská jeskyně

Doporučený cíl etapy
Punkevní jeskyně - vchod  1,6 km  59,0 km  731,4 km vstup do Punkevních jeskyní, pitná voda, WC
Punkevní jeskyně - lanovka  0,2 km  59,2 km  731,6 km dolní stanice lanovky
Macocha - turistická chata  1,4 km  60,6 km  733,0 km propast Macocha (horní můstek) - info centrum, ubytování, restaurace
Vilémovice - samoobslužný bar  1,8 km  62,4 km  734,8 km samoobslužné občerstvení  
Vilémovice - muzeum  0,5 km  62,9 km  735,3 km obec Vilémovice - hospoda, potraviny, přístřešek, bus, speleomuzeum
Harbechy - rozc.  2,0 km  64,9 km  737,3 km rozcestí
Jedovnice - náměstí  1,6 km  66,5 km  738,9 km městys Jedovnice - info centrum, ubytování, kemp, restaurace, potraviny, bus
Jedovnice - hráz Olšovce  0,8 km  67,3 km  739,7 km hráz rybníka Olšovec, restaurace, rozcestí - trasa pokračuje 500 m po naučné stezce
Dymák  0,5 km  67,8 km  740,2 km hráz rybníka Dymák
Rudické propadání  1,9 km  69,7 km  742,1 km národní přírodní památka Rudické propadání
Rudice - větrný mlýn  0,7 km  70,4 km  742,8 km obec Rudice - informační centrum, restaurace, potraviny, Větrný mlýn Rudice (muzeum, vstup)
Klostermannova studánka  2,9 km  73,3 km  745,7 km studánka 70 m Z 
Křtiny  2,9 km  76,2 km  748,6 km městys Křtiny - ubytování, restaurace, potraviny, bus, muzeum; poutní kostel Jména Panny Marie

Přátelské místo Penzion Starý pivovar - sleva pro poutníky, po domluvě přespání ve stanu na zahradě
Doporučený cíl etapy

Lhotky  3,9 km  80,1 km  752,5 km přístřešek
Lhotky - rozc.  1,1 km  81,2 km  753,6 km rozcestí
přístřešek  2,0 km  83,2 km  755,6 km přístřešek
Malá Říčka - rozc.  1,5 km  84,7 km  757,1 km přístřešek
U modré  1,6 km  86,3 km  758,7 km studánka
U Tří javorů  1,4 km  87,7 km  760,1 km rozcestí, přístřešek
Na Kříbu  1,6 km  89,3 km  761,7 km přístřešek
Olšany - střed  0,8 km  90,1 km  762,5 km obec Olšany - ubytování, restaurace, potraviny, bus; stezka pokračuje po značené cyklotrase
Statek Olšany  0,5 km  90,6 km  763,0 km rozcestí, ubytování, restaurace; stezka pokračuje po neznačené cestě do Habrovan
Habrovany  1,9 km  92,5 km  764,9 km obec Habrovany - restaurace, bus
Komořany - rozc.  2,4 km  94,9 km  767,3 km rozcestí - stezka pokračuje po značené cyklotrase
Rousínov  1,5 km  96,4 km  768,8 km město Rousínov - informační centrum, ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak

Doporučený cíl etapy
Kroužek  2,1 km  98,5 km  770,9 km obec Kroužek - bus
Lutršték - silnice  2,7 km  101,2 km  773,6 km rozcestí, přístřešek - alternativní trasa odtud vede přes Slavkov
Lutršték - kaple    0,5 km  101,7 km  774,1 km přístřešek, poutní místo - kaple P. Marie Sedmibolestné
přístřešek  1,9 km  103,6 km  776,0 km přístřešek
Letonský hájek  2,1 km  105,7 km  778,1 km přístřešek
Letonice  1,3 km  107,0 km  779,4 km obec Letonice - hostinec, potraviny, bus
Bučovice  5,9 km  112,9 km  785,3 km město Bučovice - kompletní turistická infrastruktura, zámek Bučovice (prohlídky)

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Brněnsko a Moravský kras





Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Slovácko
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Bučovice  0,0 km  0,0 km  785,3 km město Bučovice - kompletní turistická infrastruktura, zámek Bučovice (prohlídky)
Začátek úseku Slovácko

Bučovice - žst.  0,5 km  0,5 km  785,8 km  železniční stanice Bučovice
Kloboučky  1,7 km  2,2 km  787,5 km obec Kloboučky - bus  
Pod Radlovcem  3,1 km  5,3 km  790,6 km studánka  
Červený Kříž - bus  2,5 km  7,8 km  793,1 km rozcestí - bus
Prostřední vrch - rozc.  0,4 km  8,2 km  793,5 km rozcestí - alternativí trasa odbočuje po červené značce
Lovčice  5,5 km  13,7 km  799,0 km obec Lovčice - potraviny, bus
Vlčí jáma - rozc.  2,3 km  16,0 km  801,3 km rozcestí, přístřešek  
sv. Anna  3,0 km  19,0 km  804,3 km kaplička sv. Anny, křížová cesta, výhled
Bukovany  1,1 km  20,1 km  805,4 km obec Bukovany - ubytování, potraviny, bus; 

800 m Z Bukovanský mlýn - replika větrného mlýna, restaurace, hotel, výhled
rozcestí  1,0 km  21,1 km  806,4 km rozcestí - stezka vede po NS Kyjov - Bohuslavice, alternativně lze pokračovat po červené
Kyjov - žst.  4,0 km  25,1 km  810,4 km město Kyjov - kompletní turistická infrastruktura; centrum 1 km J

Doporučený cíl etapy
křížek  3,4 km  28,5 km  813,8 km vyhlídka a posezení
Čeložnice  1,8 km  30,3 km  815,6 km obec Čeložnice - bus; stezka pokračuje 400 m mimo značku kolem zvoničky a sklepní uličkou
Pastvisko  1,2 km  31,5 km  816,8 km rekreační středisko Relaxx - ubytování, restaurace
Smraďavka  0,5 km  32,0 km  817,3 km minerální pramen, přístřešek
rozcestí  1,3 km  33,3 km  818,6 km rozcestí - stezka pokračuje 1 km po neznačené asfaltové cestě k rozcestí Kalíšek
Kalíšek - sk. útvar, odb.  0,9 km  34,2 km  819,5 km přístřešek, rozcestí - 200 m SZ skalní útvar Kalíšek
Zavadilka  2,4 km  36,6 km  821,9 km  rozcestí - 300 m JZ (po žluté) studánka
Koryčanská cesta  0,6 km  37,2 km  822,5 km přístřešek
U Křížku  1,9 km  39,1 km  824,4 km rozcestí - 300 m SV (po žluté) studánka, 1,1 km hrad Cimburk
přírodní památka Kozel  0,8 km  39,9 km  825,2 km PP Kozel, přístřešek (možnost bivaku)
U Mísy  0,3 km  40,2 km  825,5 km studánka, přístřešek
Pod Ocáskem  1,2 km  41,4 km  826,7 km přístřešek
Na Pile  3,5 km  44,9 km  830,2 km rozcestí - 100 m J Račí studánka
Pod Holým kopcem - rozc.  2,0 km  46,9 km  832,2 km rozcestí
Kamenná studánka - odb.  0,5 km  47,4 km  832,7 km rozcestí, přístřešek, 300 m Z Kamenná studánka
Buchlov  2,2 km  49,6 km  834,9 km osada Buchlov - ubytování, hospoda, přístřešek; 150 m J hrad Buchlov (prohlídky)

Doporučený cíl etapy
sv. Barbora  0,7 km  50,3 km  835,6 km vrch Modla (Barborka), poutní kaple sv. Barbory
Čertovo sedlo  0,4 km  50,7 km  836,0 km přístřešek, vyhlídka
Pod Břesteckou skalkou  0,9 km  51,6 km  836,9 km ubytování, restaurace, pramen, odbočka k Břestecké skále (výhledy)
Chabané  1,2 km  52,8 km  838,1 km obec Chabané - bus, památný strom
Velehrad  4,4 km  57,2 km  842,5 km obec Velehrad - kompletní turistická infrastruktura, alternativní cíl etapy

poutní místo - konventní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje 
Modrá - skansen  1,2 km  58,4 km  843,7 km obec Modrá - ubytování, restaurace, archeoskansen, muzeum
Králův stůl  5,6 km  64,0 km  849,3 km rozcestí, studánka 150 m JV, alternativní zkratka do Jankovic Kobylím žlebem
Jankovice  1,9 km  65,9 km  851,2 km obec Jankovice - hospoda, potraviny, bus
Košíky  3,2 km  69,1 km  854,4 km obec Košíky - přístřešek, hostinec, potraviny, bus
Paseky  0,7 km  69,8 km  855,1 km osada Paseky - rozcestí
Halenkovice - škola  4,6 km  74,4 km  859,7 km obec Halenkovice - potraviny, bus
Maková  2,5 km  76,9 km  862,2 km vrchol Maková (338 m n. m.), vyhlídka, posezení
Napajedla - Slanica / žst.  1,4 km  78,3 km  863,6 km město Napajedla - odbočka k železniční stanici, minerální pramen Slanica

centrum 1,4 km - kompletní turistická infrastruktura 
Doporučený cíl etapy. Konec úseku Slovácko



Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Valašsko
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Napajedla - Slanica / žst.  0,0 km  0,0 km  863,6 km město Napajedla - odbočka k železniční stanici, minerální pramen Slanica
Začátek úseku Valašsko
až do Svaté Vody vede trasa po značených stezkách Napajedelských emirátů

Napajedla - centrum  1,4 km  1,4 km  865,0 km

 

město Napajedla - kompletní turistická infrastruktura, Muzeum Napajedla 
přátelské místo - Infocentrum Napajedla - sleva do muzea, úschova zavazadel, dobití el., aj.
přátelské místo - Horkovi a Maňasovi, Komenského 277 - možnost přenocování na zahradě, aj.

Kalvárie  1,2 km  2,6 km  866,2 km rozcestí u vrchu Kalvárie (258 m n. m.)  
Pohořelice - zámek  1,6 km  4,2 km  867,8 km obec Pohořelice - přístřešek, hospůdka, potraviny, bus, zámek Pohořelice (omezený vstup)
Oldřichovice  3,2 km  7,4 km  871,0 km obec Oldřichovice - potraviny, bus
Karlovice  2,2 km  9,6 km  873,2 km obec Karlovice - hospoda, bus
Svatá voda  2,1 km  11,7 km  875,3 km poutní místo Svatá voda - kaple, pramen Kaménka
Malenovice - hrad  2,8 km  14,5 km  878,1 km městská část Zlín-Malenovice - ubytování, resturace, potraviny, bus, vlak
Hrad Malenovice  0,2 km  14,7 km  878,3 km hrad Malenovice (prohlídky), muzeum Hájenka
sportovní areál Tlustá hora  5,4 km  20,1 km  883,7 km přístřešek
Koliba  0,8 km  20,9 km  884,5 km rozcestí - 200 m V restaurace a penzion
Zlín - centrum  1,5 km  22,4 km  886,0 km město Zlín - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy
Zlín - Tyršovo nábř.  1,2 km  23,6 km  887,2 km rozcestí u mostu přes Dřevnici - odbočuje alternativní trasa přes Fryšták
Pod Štákovým vrškem  3,9 km  27,5 km  891,1 km rozcestí, přístřešek  
Štípa  3,1 km  30,6 km  894,2 km městská část Zlín-Štípa - ubytování, restaurace, bus, poutní kostel Narození P. Marie
Lešná - zoo  1,1 km  31,7 km  895,3 km obec Lešná - ubytování, restuarace, bus, hlavní vstup do Zoo Zlín
přístřešek Lukov  2,2 km  33,9 km  897,5 km přístřešek
Lukov - bus  1,0 km  34,9 km  898,5 km obec Lukov - ubytování, restaurace, potraviny, bus
Hájenka pod Růžovou  0,9 km  35,8 km  899,4 km  rozcestí, studánka Růžová; zřícenina hradu Lukov 1,8 km SV
Bezedník  0,4 km  36,2 km  899,8 km přístřešek, přírodní památka Bezedník
studánka Rybárka  1,5 km  37,7 km  901,3 km studánka, posezení
U Obrázku  1,6 km  39,3 km  902,9 km rozcestí, 100 m J přístřešek
Lukovské polesí  0,7 km  40,0 km  903,6 km přístřešek
Pod Ondřejovskem  1,0 km  41,0 km  904,6 km rozcestí, 50 m J od cesty studánka Pod Ondřejovskem
Kamenářova  1,3 km  42,3 km  905,9 km studánka  
U Dubu  0,7 km  43,0 km  906,6 km rozcestí, přístřešek
Hladná  2,4 km  45,4 km  909,0 km studánka
Rusava - obecní úřad  1,4 km  46,8 km  910,4 km obec Rusava - ubytování, restaurace, potraviny, bus, muzeum

Alternativní cíl etapy
Grapy - vyhl.  1,9 km  48,7 km  912,3 km přístřešek, vyhlídka
Bukovina - rozc.  1,7 km  50,4 km  914,0 km přístřešek
Hostýn - Pod Valy  0,8 km  51,2 km  914,8 km rozcestí, přístřešek
Svatý Hostýn  0,4 km  51,6 km  915,2 km Svatý Hostýn - ubytování, restaurace, bus, muzeum, rozhledna

Poutní kostel Nanebevzetí P. Marie. Doporučený cíl etapy
Bukovina - rozc.  1,2 km  52,8 km  916,4 km Ze Svatého Hostýna se stezka vrací stejnou cestou k rozcestí Bukovina
Skalný - rozc.  1,2 km  54,0 km  917,6 km rozcestí - přístřešek, zaniklý hrad Skalný

150 m S vrchol Skalný (709 m n. m.) - posezení a vyhlídka. 
Klapinov  1,6 km  55,6 km  919,2 km rozcestí, přístřešek, výhled
Holý vrch  1,3 km  56,9 km  920,5 km rozcestí, přístřešek
U Tří kamenů  0,8 km  57,7 km  921,3 km rozcestí, přístřešek, historické hraniční kameny
U Češků  2,6 km  60,3 km  923,9 km přístřešek
Kotláry  1,1 km  61,4 km  925,0 km samota Kotláry, rozcestí, 900 m SV Ski areál Troják - ubytování, restaurace, bus

Alternativní cíl etapy
pramen Dřevnice  0,3 km  61,7 km  925,3 km Pramen Dřevnice - studánka
Pod Tisovým  2,9 km  64,6 km  928,2 km studánka Pod Tisovým - 200 S od cesty
Por Tisovým - rozc.  0,8 km  65,4 km  929,0 km rozcestí
Pod Humencem - rozc.  0,4 km  65,8 km  929,4 km rozcestí
Baťková - Chléviska  6,0 km  71,8 km  935,4 km rozcestí
U Malučkých  3,5 km  75,3 km  938,9 km přístřešek
rozcestí  4,1 km  79,4 km  943,0 km trasa pokračuje po naučné stezce Tesák
rozcestí  0,8 km  80,2 km  943,8 km trasa se napojuje na červenou značku
Vsetín - žst.  0,7 km  80,9 km  944,5 km město Vsetín - kompletní turistická infrastruktura

Doporučený cíl etapy
Vetín - lázně  0,7 km  81,6 km  945,2 km rozcestí
Vsetín - Podsedky  0,3 km  81,9 km  945,5 km rozcestí - 200 m V Horní náměstí, Muzeum regionu Valašsko
Putýrka  5,9 km  87,8 km  951,4 km rozcestí, osada Putýrka
Nad Putýrkou  0,5 km  88,3 km  951,9 km studánka 50 m S od cesty
Lopunice  0,8 km  89,1 km  952,7 km rozcestí
Vsacký Cáb - tur. chata  3,9 km  93,0 km  956,6 km Horský hotel Vsacký Cáb - ubytování, resturace; alternativní cíl etapy

stezka vstupuje do CHKO Beskydy
Ptáčnice  0,8 km  93,8 km  957,4 km rozcestí, přístřešek
Šerhovna - rozc.  6,7 km  100,5 km  964,1 km rozcestí
Pod Vsackou Tanečnicí  1,0 km  101,5 km  965,1 km rozcestí, 150 m JZ pramen Bystřice
Vsacká Tanečnice - památník  0,4 km  101,9 km  965,5 km rozcestí, přístřešek
Raťkov  3,2 km  105,1 km  968,7 km studánka Raťkov 20 m J od cesty
Čarták - bus  1,2 km  106,3 km  969,9 km silniční průsmyk Čarták - ubytování, resturace, bus
Soláň  0,1 km  106,4 km  970,0 km Soláň - informační centrum, ubytování, restaurace, galerie v přírodě

Doporučený cíl etapy
Soláň - odbočka k vrcholu  0,7 km  107,1 km  970,7 km rozcestí - 100 m S vrchol Soláň (861 m n. m.), výhledy
Ski areál Soláň - horní stanice  0,4 km  107,5 km  971,1 km občerstvení
Pod Kotlovou  2,7 km  110,2 km  973,8 km rozcestí, studánka, sezonní občerstvení
Benešky  3,0 km  113,2 km  976,8 km přístřešek, výhled
pramen Benešky  0,6 km  113,8 km  977,4 km pramen 80 m S od cesty
přístřešek   2,4 km  116,2 km  979,8 km přístřešek
Vysoká  0,6 km  116,8 km  980,4 km vrchol Vysoká (1024 m n. m.), přístřešek
Rožnovská Bečva - pramen, odb.  0,2 km  117,0 km  980,6 km pramen Rožnovské Bečvy 200 m S po červené
Třeštík  1,7 km  118,7 km  982,3 km osada Třeštík - ubytování, občerstvení, bus
Hotel Sůkenická  0,8 km  119,5 km  983,1 km ubytování, restaurace, přístřešek
Čarták   0,3 km  119,8 km  983,4 km vrchol Čarták (953 m n. m.), rozhledna (vstupné)
Vsetínská Bečva - pramen  0,7 km  120,5 km  984,1 km pramen Vsetínské Bečvy
Bumbálka  0,6 km  121,1 km  984,7 km silniční průsmyk a osada Bumbálka - ubytování (1,5 km Masarykova chata), bus

Doporučený cíl etapy. Konec úseku Valašsko





Itinerář Via Czechia - Centrální stezka: Beskydy
Místo Km Km úsek Km celk. Značka Typ místa Informace o místě

Bumbálka  0,0 km  0,0 km  984,7 km silniční průsmyk a osada Bumbálka - bus
Začátek úseku Moravskoslezské Beskydy a Jablunkovské mezihoří

Masarykova chata  1,5 km  1,5 km  986,2 km přátelské místo - Masarykova chata - ubytování, restaurace, možnost stanování
Smutníky  0,4 km  1,9 km  986,6 km studánka  
chata Sněžná  1,0 km  2,9 km  987,6 km turistická chata Sněžná, ubytování, u chaty studánka
chata Kmínek  0,6 km  3,5 km  988,2 km turistická chata Kmínek, ubytování, restaurace
Bobek  6,4 km  9,9 km  994,6 km rozcestí, přístřešek, v okolí 2 prameny, výhledy
Bufet na Beskyde  0,8 km  10,7 km  995,4 km občerstvení
U staníka  2,3 km  13,0 km  997,7 km pramen, výhledy  
Konečná  0,6 km  13,6 km  998,3 km osada Konečná - bus
chata Doroťanka  3,7 km  17,3 km  1002,0 km přátelské místo - horská chata Doroťanka, ubytování, restaurace
Súľov  3,0 km  20,3 km  1005,0 km historické trojmezí Moravy, Slezska a Uher; 100 m Z pramen Ostravice
Bílý Kříž  0,6 km  20,9 km  1005,6 km osada Bílý kříž, ubytování, občerstvení, pramen, výhledy

Doporučený cíl etapy
pod Malým Polomem  4,1 km  25,0 km  1009,7 km rozcestí - alternativně lze pokračovat po neznačené hraniční stezce přes Malý Polom
Glodno voda  1,7 km  26,7 km  1011,4 km přístřešek, pramen Glodno voda
Prame Lomné  1,6 km  28,3 km  1013,0 km prameniště
Muřinkový vrch  4,2 km  32,5 km  1017,2 km kaple Muřinkový vrch, pitná voda, posezení, WC, možnost bivaku
Velký Polom  1,2 km  33,7 km  1018,4 km vrchol Velký Polom (1067 m n. m.) - nejvyšší bod Centrální stezky, přírodní rezervace
Kamenná chata  2,1 km  35,8 km  1020,5 km přátelské místo Kamenná chata - ubytování, restaurace, rozhledna Tetřev
Severka  1,0 km  36,8 km  1021,5 km  chata Severka - ubytování, restaurace
Skalka  0,7 km  37,5 km  1022,2 km chata Skalka - ubytování, restaurace
Pod Kyčerou  1,0 km  38,5 km  1023,2 km pramen
Zuzana - nad chatou  1,3 km  39,8 km  1024,5 km rozcestí, 50 S pramen
Mosty u Jablunkova  1,3 km  41,1 km  1025,8 km obec Mosty u Jablunkova -  info centrum, ubytování, restaurace, potraviny, bus, vlak

Doporučený cíl etapy
Mosty u Jablunkova  0,9 km  42,0 km  1026,7 km přístřešek
Studeničný - rozc.  0,8 km  42,8 km  1027,5 km rozcestí, přístřešek (možnost bivaku)
Studeničný - chata  0,8 km  43,6 km  1028,3 km chata Studeničné - ubytování, restaurace
studánka Gírová  1,3 km  44,9 km  1029,6 km rozcestí, přístřešek, 150 m JV po značce studánka Gírová
Gírová - tur. chata  0,5 km  45,4 km  1030,1 km chata Gírová, ubytování, restaurace; 200 m S vrchol Gírová
Komorovský gruň - osada  2,4 km  47,8 km  1032,5 km osada Komorovský Gruň
Na Dílku (rozc.)  0,8 km  48,6 km  1033,3 km rozcestí, přístřešek; 3 km J trojmezný bod Hrčava
Rašeliniště - Bukovec  2,6 km  51,2 km  1035,9 km rozcestí, přístřešek
Nejvýchodnější bod ČR  0,5 km  51,7 km  1036,4 km nejvýchodnější bod ČR, přístřešek

Konec Centrální stezky Via Czechia


