
Popis trasy 10 km – rok 2023 

Trasa s Českým rozhlasem Brno  
 

 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. Ještě před ním (nahoře) odbočte vlevo, klesáním se 

dostanete ke křižovatce, zde u č. p. 291 se dejte vpravo. Přijdete do Klečan, zde vlevo dolů. 

Ze silnice, která se stáčí vlevo, vy se dejte vpravo směr ČOV. Pokud neznáte, stojí za to na 

břehu řeky věnovat pozornost následkům činnosti bobrů. Podejdete železniční most a za 

chviličku budete v Černvíru. Přijdete k dřevěnému krytému mostu z roku 1718. Zde moc 

doporučujeme zajít ještě 382 metrů k Fantasy muzeu. Je to na konci obce směr Doubravník 

(jižní směr – chodník kolem silnice). Pak zpět k dřevěnému mostu. Vyberte si, po kterém 

mostě přejdete Svratku, následně přejděte trať a o 200 metrů dál odbočíte vpravo. To už vás 

vedou červené turistické značky. 

U rozcestníku Pod Křížovicemi přecházíte na modrou značku, čeká vás prudší 

stoupání do Křížovic. Z louky jsou pěkné výhledy do oblasti Sejřku. Z Galerie z ruky bude od 

14 do 16 hodin vysílat Český rozhlas Brno speciální pořad Vesele i vážně o víkendu. Galerie 

nabídne od 13 do 17 hodin malou „ochutnávku“ své poslední sezóny – výstava bude doplněna 

pro oficiální otevření o týden později. 

Z Křížovic se dejte po silničce (modrá značka) do Skorotic. Cestou vás čekají 

hodnotné rozhledy. Hned na kraji Skorotic vlevo dolů silničkou do Černvíru, až přijdete na 

červenou značku (zde už jste dneska byli!), držte se jí, ještě před přejezdem se dáte vpravo 

a pod Horou přijdete do Nedvědice. 

Přijdete jistě dříve, ale v cíli čekáme do 18.50 h. 

  

                                                              

 

Kontrola: Křížovice od 9 do 16 hodin. 

 

 
 
 

 


