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Ahoj Borku! 
 Městské kulturní středisko Tišnov vydalo jako přílohu Tišnovských novin 
čtyřiadvacetistránková stránkový sešit Křížem krážem Tišnovskem s podtitulem Od 
Pernštejna k Veveří. Publikace je sice tenká, ale podle mě hodnotná. Uprostřed je mapa – tou 
doporučuji začít, protože člověk se může dobře zorientovat a rozhodnout se, kam jít. 
Publikace nabízí trasy pro pěší, pro cyklisty, obsahuje nabídku památek, restaurací, míst na 
koupání, míst, kde lze koupit regionální výrobky, upozorňuje také na muzea a galerie. 
 Proč nabízím tak samozřejmý výlet, jako je od Tišnova k Pernštejnu? Kolem hradu 
chodím několikrát v týdnu a vidím, že Pernštejn stále návštěvníky láká. Přijíždějí vlaky, 
autobusy, osobními auty a samozřejmě přijíždějí i cyklisté a někteří přicházejí samozřejmě 
také pěšky. 
 Od jihu lze k Pernštejnu různými cestami. Pokud se vydáme pěšky, nabídnu cestu 
možná trochu netradiční, ale k Pernštejnu se dostaneme. Z Tišnova půjdeme k Předklášteří. 
Zde určitě stojí za pozornost klášter s muzeem (také s pivovarem), zajímavá je velmi stará 
hrušeň, ta je v zástavbě, nezapomeňme na kapli a kostel. Z Předklášteří doporučuji přejít přes 
řeku Loučku, za mostem vpravo nás zelené značení přivede na levý břeh Svratky a pak se 
dáme vlevo ke Štěpánovicím. 
 Ze Štěpánovic do Doubravníka doporučuji přejet vlakem. Cestou si můžeme 
uvědomit, že trať je z roku 1905. U zastávky Prudká je tunel dlouhý 111 metrů. Vystoupíme 
tedy v Doubravníku. Zde stojí mimořádný kostel stavěný v 16. století rodem Pernštejnů. 
 Z Doubravníka pojďme k Nedvědici. Nabídnu dvě možnosti. První volba je po 
červené značce se zastávkou v Černvíru u dřevěného mostu z roku 1718. Zajímavý je i kostel 
na skalnatém ostrohu. Zvolíme-li druhou variantu, pak půjdeme po zelené značce přes Sejřek, 
m. j. rodiště Jiřího Krytináře. Tato možnost nabízí výborné rozhledy do skutečně velkých 
dálek. Tato možnost nabízí také možnost minout Nedvědici, resp. nechat si ji na závěr. Když 
tedy od Sejřku půjdeme po zelené značce asi 500 metrů klesáním od Dvoru Mansberk, dáme 
se vlevo ke Krytému dřevěnému mostu. Projdeme mostem, tam opět vlevo ke studánce 
Korejtko a Haslingerovu kříži a šup vpravo na hrad Pernštejn. Od hradu pak už tedy třeba do 
Nedvědice na vlak, v pracovní dny jezdí i autobusy se zastávkou u hradu. A pozor, kdo by 
chtěl další zpestření výletu, může využít malého vláčku, který ve dnech, kdy je otevřen hrad, 
jezdí od parkoviště nahoru na hrad a zase zpátky. 
 Jak jsem na začátku říkal o publikaci Křížem krážem Tišnovskem, nekopíroval jsem 
podrobně v ní nabízenou trasu. 
 
 
 


