
Popis trasy 35 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 6.57, 8.02, 9.09.

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 přijdete na  
silnici, odbočte vpravo, čeká vás asi 1 km asfaltu. Následují dvě zatáčky a stoupání. Nahoře  
je pěkný výhled na Moravecko – Pikárecko i Novoměstsko, dejte se vlevo směr Moravecké  
Pavlovice.

Asi po 300 metrech odbočuje ze silnice vpravo lesní cesta. Budete klesat, asi po 700 
metrech jděte vpravo přes potůček. Cestou pak dojdete k samotě Lopaty, kde bude kontrola.  
Zde je modrá značka, vede do Habří. Za mostem přes Bobrůvku – Loučku půjdete vpravo na  
Podmitrov (v penzionu kontrola – požádejte o razítko) a dále do Strážku. Po modré značce  
jděte až do místa Okrouhličky, kde opustíte říčku a půjdete vpravo silnicí. Pozor na místo u  
chat – značka odbočuje vpravo do lesa z širší cesty.

V Blažkově se zleva napojí žlutá značka. Ta vás povede do Dolní Rožínky (v hospodě  
kontrola od 10 do 16 h) a dále přes Templ do Rožné. Tuto cestu zanesl mezi značené cesty  
Míííra Kuchař. V Rožné přejdete u nádraží trať a asi po 80 m se dejte cestou vlevo. Projdete  
kolem fotbalového hřiště a dále až na Suché Louky. Na konci se dostanete na úzkou asfaltku a  
ta vás přivede až do Věžné pod kostelík. Ve Věžné na žluté značce vlevo do kopce, asfaltka  
pokračuje ještě asi 1 km nad ves. Kontrola bude do 16 h v hájku nad vsí, po 16. hodině 
v posledním domku Věžné po levé straně – Vrbkovi). Projdete lesíkem, po louce (vyhlídky) a  
sejdete kolem Smrčku k vyhlídce Mariino loubí (Maria Laube). Odtud stále po žluté na  
nádvoří hradu Pernštejna. Z hradu pak stále po žluté do cíle.


