
Popis trasy 15 km
Z nedvědické sokolovny půjdete k nádraží. Tam začíná zelená značka, která vás  

povede kolem kolejí, za přejezdem dolů ke křižovatce, na ní vlevo a za lipami (proti  
zdravotnímu středisku) vlevo přes Nedvědičku. Pozor, budete přecházet koleje, nespoléhejte  
na to, že v sobotu by vlaky měly jet v 8.02, 9.09, 9.57, 10.02, 11.57, 12.02.

Cestou asi 1 km dlouhým stoupáním se dostanete ke dvoru Mansberk, odkud jsou  
pěkné pohledy do krajiny. Na nejvyšším místě opustíte zelenou značku. Dejte se asi 10 m 
vpravo a hned cestou vlevo mezi ohradami. Tato cesta vás povede kolem bývalé hájovny a  
půjdete-li stále přibližně ve stejném směru, dojdete k vyhlídce na hrad Pernštejn. Hrad budete  
trochu vidět už dříve, ale k (skutečně dobré) vyhlídce vás zavedeme. Až se pokoukáte, vrátíte  
se zpět na cestu a začnete klesat. Asi po 100 m přijdete na „šesticestí“. Naše trasa pokračuje  
širší („hlavní“) cestou mírným klesáním. Tato cesta vede přibližně po vrstevnici. Asi 200 m 
za bukem budete přecházet potůček, jděte vpravo do kopce, přijdete do Boru. V Boru bude 
kontrola u dětského minihřiště. V tomto místě odbočte vpravo, cesta se bude trochu klikatit,  
dovede vás k bývalé hájovně. Za zatáčkou za čtyřmi třešněmi je vpravo krásný výhled do 
poměrně velké dálky (mimo jiné Studnice a Rokytno na Novoměstsku).

U hájovny nepůjdete na silnici, ale dáte se lesní cestou vpravo. Asi po 350 m odbočte  
vpravo dolů, budete klesat až ke Skalce. Přejdete železniční trať, vodu a budete na silnici.  
Dejte se vlevo a po 80 m vpravo na lesní cestu. Ta se asi po 700 m stáčí vlevo a pak 
v přibližně přímém směru pokračujte ven z lesa. Před sebou asi 200 m uvidíte posed, k němu 
jděte, pak ještě cestou dalších asi 200 m a budete nad Věžnou. Odbočte na silničku, dejte se  
po ní vpravo, to už je žlutá značka. Ta vás přivede až do cíle, tedy do Nedvědice. Cestou  
půjdete ještě kolem Smrčku a přes nádvoří hradu Pernštejna.


