
Z Bystřice nad Pernštejnem do Nedvědice přes Kovářovou 

(5. 1. 2020) 

 

Dobré odpoledne, Borku! 

 Motiv, proč nabízím procházku – trasu tak zdánlivě obyčejnou, byl prostý. Často, když 

mám něco k vyřizování v Bystřici nad Pernštejnem, se domů do Nedvědice vracím pěšky. 

Nejčastěji volím právě těch deset kilometrů, které nyní doporučím i našim posluchačům. 

 Už v Bystřici lze najít modrou turistickou značku a jí se budeme držet. Povede nás 

kolem Hory, kolem zahrádek k Bratrušínu. Postupně se otevřou pěkné pohledy jak do volné 

přírody, tak při ohlédnutí také na vzdalující se město. 

 V Bratrušíně si můžeme všimnout tzv. knihovničky v autobusové čekárně, následně 

kapličky Nanebevzetí Panny Marie a za vesnicí u silnice snad nelze přehlédnout pěkná – nová 

boží muka s lavičkou na odpočinek. Zbudovala rodina Filipi z Bratrušína v roce 2012. 

 Modré značení nás povede téměř stále po silnici, ale tento úsek je málo frekventovaný, 

a tak má pro turisty hodnotu třeba těmi četnými výhledy a rozhledy do krajiny. Projdeme 

kolem rybníka, vpravo budeme mít převážně borový les a už se přiblížíme k Věchnovu. 

 Věchnov je více než kilometr dlouhá obec, stavení jsou převážně po obou stranách 

silnice. Kaplička u rybníka je zasvěcena sv. Antonínovi, je zde hostinec, obchod, mateřská 

škola, před ní busta T. G. Masaryka. 

 Za Věchnovem je po pravé straně kříž a nové rozhledy do krajiny. Za březovým 

hájkem stojí za to se podívat zpět – kdo nezná, bude možná i překvapen dalekými pohledy na 

Bystřicko a Novoměstsko. 

 To už přijdeme k lesu, ten prodělal velkou proměnu, je totiž značně vytěžený. Jdeme 

po lesní silničce, ale přece jen z ní můžeme za chvilku odbočit. V místě, kde cesta začíná 

klesat, se dejme vlevo stezkou do lesa a asi po 200 metrech se otevře daleký pohled jižním 

směrem. Budeme-li hledat nejvyšší bod, je maličko ukryt mimo stezku. Kopec Babylon má 

nadmořskou výšku 626 metrů, rozhled je z několika míst od vrcholu nedaleko vzdálených. 

 Od toho prvního rozhledového místa jděme dál krajem cestou lesa a po 100 metrech 

nás čeká další rozhled, tentokrát především k východu a k severu. Zvlášť pokud bude dobrá 

viditelnost, nebude se nám odtud chtít, ale sestoupíme zpátky na silničku. Necelý kilometr 

a budeme ve vesnici Kovářová, užijme si posledních rozhledů do volné krajiny a budeme 

scházet k Nedvědici, cíli dnešní trasy. 

 Vlastně ještě asi jeden kilometr před cílem se otevřou pohledy na Nedvědici a na 

okolní kopce. 

 

 

 


