
Popis trasy 8/13 km s Českým rozhlasem Brno – rok 2022 
 Důrazně žádáme turisty, aby se nikde nepřibližovali k narovnaným kládám 

a pokud jdete s dětmi, dbejte, aby i děti byly v bezpečí! 
V Nedvědici od sokolovny jděte vlevo, kolem zelené vily Anička, přijdete 

k nechráněnému přechodu přes trať. Za přechodem vpravo cestou, která po 100 metrech začne 

stoupat až k hlavní silnici. Zde opatrně přejděte na silnici č. 390 k Sejřku. Postupně se začnou 

otvírat docela zajímavé pohledy. Čisté rozhledy jsou pak za „Kolotočem“. Bývá vidět nejen 

dolů na Nedvědici, ale do dálek mimo jiné k Zubštejnu a Hornímu lesu. 

Tam, kde pod silnicí začínal les, odbočte vlevo ze silnice, následuje asi 150 metrů 

stoupání. Odměnou je skutečně parádní pohled. Vpravo po cestě se dostaneme k místu, kde se 

říká U Obrázku. To už jste zpátky na silnici k Sejřku. Po silnici pokračujte dále ještě 100 

metrů a odbočte vpravo cestou. Za chvíli se zprava připojí zelená turistická značka. 

Z nejvyššího bodu budete klesat k silnici, pokud bude přehrazená cesta, obejděte překážku 

zleva (je domluveno). V Sejřku odbočuje naše trasa (zelená značka) vlevo k Doubravníku. 

A máme další dobré rozhledy, nejen od odpočívadla Čerky. Postupně se dostaneme 

k Doubravníku. Zde u radnice bude od 10. do 15. h kontrola (13 km), nebo cíl (8 km). Pro 

omezený počet zájemců je možné po 10. hodině vstoupit do opravovaného kostela 

s průvodkyní (bude-li současně více zájemců, musí chvíli počkat).   

Od 14 do 16 hodin přímo z kostela bude Český rozhlas Brno vysílat živě pořad Vesele 

i vážně o víkendu. 

Trasa 13 km pokračuje kolem nádraží kousek po souběžných modré a červené, za 

křížkem z roku 1902 přejděte trať a pokračujte po loukách a kolem řeky k Černvíru. Zde 

projděte letos 304 starým mostem, za ním vpravo, po 100 metrech vpravo k železničnímu 

mostu a dál už k cíli. Z Doubravníka lze k Nedvědici také po červené. V sokolovně vás 

čekáme do 18.50 h. 

                                              
 

 

 
 


