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Od sokolovny se dejte dolů a pak stále po Městečku ke kostelu. Křižovatku přejděte 
přímo – však už vás vede zelená značka. Kolem hřbitova vpravo, kousek kolem řeky, po 
mostku přes Svratku a kolem nové rybárny k silnici. Zelená vás zavede do dolní části 
Chlébského. 

Pozor, v rezervaci (bledule) je zelená trochu nepřehledná. V místě, kde se kousek 
vystoupá od potůčku, zahýbá vlevo a hned ze zřetelnější stezky odbočuje naše trasa mírně 
vpravo. O kousek dál na konci mýtiny není vidět značka, držte se vlevo – asi po 50 metrech 
klesání už je zřetelná stezka (jděte po ní vpravo). Pozor, asi o 70 metrů dál trasa schází zase 
dolů k potůčku. Pak už je zelené značení spolehlivé až do Černovic. 

Z Černovic po silnici (nahoru kolem kostela a hřbitova) s krásnými vyhlídkami 
přijdete do Tasovic. Zde se už po červené značce dáte vlevo a na konci obce sejděte vlevo ze 
silnice směr rybník. 

V Hodoníně se dejte na křižovatce po silnici směr Olešnice. Asi po 1 km u lyžařského 
areálu přejděte most přes potok, pak se dejte hned vpravo a držte se kraje lesa (kraje louky), 
až dojdete asi po 1 km na asfaltový povrch cesty. Tato cesta vás přivede do Prosetína. 

V Prosetíně najdete žlutou značku, jděte až na horní konec vesnice, tam (po žluté) 
ostře vpravo na polní cestu. Prakticky zde neuvidíte žlutou značku, jděte po cestě, orientačním 
bodem bude za chvilku bývalá vápenka. Půjdete těsně kolem ní. Z „vyhlídkové“ cesty jsou 
vlevo vidět Zubštejn a Kobylnice, před sebou (později mírně vlevo) vidíte Horní les 
a Rovečné. Jakmile přejdete přes vrchol, začnete klesat. Vpravo dole vidíte rozcestník, 
k němu už nedojdete. Dole na louce se dejte vlevo, pod sebou uvidíte Lhotu, já jsem tam 
došel vpravo cestou a pak lesem vlevo přímo dolů na silnici. Lhotou projdete klesáním a stále 
po silnici pokračujte do Bolešína. 

Z Bolešína prudkým klesáním přijdete k vesnici Koroužné. Na hlavní silnici se dejte 
vlevo, po 250 metrech přejděte most přes Svratku a hned vlevo. Po 300 metrech odbočte 
vpravo, cesta začne stoupat a přivede vás k silnici kousek před Kobylnice. Zde jděte dolů do 
vesnice, přijdete na červenou značku. Dejte se vlevo do kopce, značená cesta vás přivede ke 
zřícenině hradu Zubštejn. Odtud dolů, už se držte modré značky, protože ta vás provede 
Pivonicemi a povede dál až do Bystřice nad Pernštejnem. 

V Bystřici na křižovatce vlevo, modrá po 200 metrech za křižovatkou odbočuje 
vpravo, naše trasa ale odbočuje silnicí vlevo k Bratrušínu. V Bratrušíně se původní modrá 
(která prochází Bystřicí) zprava zase připojí a po ní půjdete až do cíle, nedvědické sokolovny. 

V cíli budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h. 
 

 


