Popis trasy 9 km – rok 2018
V Nedvědici od sokolovny jděte vlevo k nádraží. Kolem kolejí (hrad Pernštejn vidíte před
sebou) dojdete k přejezdu. Krajem silnice jděte dolů, na křižovatce vlevo asi 100 metrů a jste
v prostoru u lip. Zde hned před Lípou svobody (r. 1918) jděte vpravo, jak my domácí říkáme „do
Žleba“. Zpočátku jděte podle šipek směr č. 27 Vrbová, tedy před Přidálkovými vlevo přes
potůček a hned vlevo do kopce. Po 90 metrech ostrou zatáčkou vpravo a touto cestou dál. Asi
po 100 metrech je odbočka vlevo, tudy NE. Po dalších asi 200 metrech se dejte vlevo prudce
vzhůru.
Povedeme vás i našimi papírovými lístky, ale i tento popis by měl stačit, případně
kombinace obého. Vyjdete na „hřeben“ a po chvilce přijdete k vyhlídkové části trasy – galerii.
Vlevo budete mít hrad Pernštejn. Půjdete zhruba po vrstevnici, pak budete trochu klesat. Od
posledního otevřeného výhledu na hrad je klesání prudší.
Na silnici se dejte 120 m vlevo, v místě, kde uvidíte „mnoho“ dopravních značek,
přejděte most a budete blizoučko hradu. Trasa vede vpravo – hned, jak uvidíte žlutou
turistickou značku, můžete odbočit (tedy vpravo). Kdo chce, samozřejmě může na nádvoří, na
prohlídku hradu, nebo jak se rozhodnete.
Žluté značení vás povede mírným stoupáním až k altánu Mariino loubí (Maria Laube). Až
se odtud pokoukáte, pokračujte kolem ohrad nad Smrček. Tam mezi ohradami žlutou
opouštíme – je to v místě tabule č. 23, kde začneme mírně klesat vlevo po úzké asfaltové cestě.
Po 170 metrech odbočujeme vlevo směr k Výří skále. Abyste se dostali k ní, asi po 800 metrech
u posedu odbočíte prudce vlevo.
Prudkým klesáním se dostanete na zadní Pernštejn. Silnice vás zavede ke studánce
Korejtko, za dalších 160 metrů budete u dřevěného krytého mostu. Ten vám umožní přejít
Nedvědičku, dávejte moc pozor na vlak!
Za tratí dál cestou přes Kamenný most a asi po 100 metrech jděte stezičkou vlevo dolů
k cestě blízko trati. Po ní až k Nedvědici.
Kdo by chtěl, může od Kamenného dál mírným stoupáním asi 600 metrů ke Skalní
vyhlídce. Oficiálně tam letos trasu nevedeme, protože následná zelená cesta dolů k Nedvědici
je příliš blátivá.
Opět upozorňuji – POZOR, půjdete zase přes trať!
V cíli budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h.

