
Popis trasy 19 km – rok 2023 
 

 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 vpravo, dál po městečku přes Nedvědičku k TIC a ke 

kostelu a dále přímo přes křižovatku ke hřbitovu. To už jdete po zelené značce (souběžně 

č. a zatím i m.). Zelená vás povede kolem hřbitova vpravo, dojdete k řece. Svratku překonáte 

po kovové lávce, jdete kolem rybárny. Ještě kousek se držte zelené, jdete už vedlejší silnicí ke 

křižovatce „Y“. Zde vlevo do prudkého kopce. U Bajerova křížku vás čekají první rozhledy. 

Odbočíte-li do 100 m vlevo, uvidíte hrad Pernštejn. Za křížkem vpravo je pěkný pohled ke 

Skoroticím a Křížovicím. 

V Chlébském u hasičského domku silnicí vlevo, za chvilku vás čeká další stoupání. 

Asi 1,3 km za posledními domky Chlébského je cesta odbočující vpravo ze silnice. U 

informační tabule mírně vpravo a po této cestě jděte, až se zleva připojí červená značka. 

Kousek za Káčinami vlevo, stále po červené až na Hrádky. Zde necháme značenou cestu 

odbočit vpravo, naše trasa se stáčí vlevo. Cestou je několik možných odbočení, žádné z nich 

nevyužívejte, jděte po té nejpevnější (bývalá asfaltová). Po necelých 2 km vlevo uvidíte 

dopravní značku „3,5 t“, vy se dejte vpravo. Čeká vás kousek stoupání, zatáčíte vpravo a na 

lesní křižovatce se dejte vlevo klesáním kolem čtyř douglasek (zde se křížíte se žlutě 

značenou cestou) a kolem Rumcajse stále dolů až na další žlutou. Ta vás přivede do Křeptova. 

Zde stále po žluté kolem kapličky, zase stoupáním, před vrcholem se otočte – pohled na 

majestátní Sýkoř za to stojí (prve jste byli blízko a ještě kus za ním). 

Přivítají vás Křížovice. Z Galerie z ruky bude od 14 do 16 hodin vysílat Český rozhlas 

Brno speciální pořad Vesele i vážně o víkendu. Galerie bude otevřena ve své poslední sezóně 

dnes od 13 do 17 hodin. Následně už po modré prudkým klesáním přijdete na červenou a po 

ní přijdete do Černvíru. K překonání Svratky zvolte jeden z mostů, pak vpravo a asi po 200 

metrech vpravo k železničnímu mostu a kolem ČOV do Klečan. Zde vlevo k první možné 

ulici, kde se dejte vpravo, na konci této ulice u domku č. p. 291 vlevo a už budete blízko cíle, 

naší sokolovny. V cíli vás čekáme do 18.50 h. 

                           
Kontrola někde v prostoru Káčiny – Hrádky na červené značce do 13 hodin. Druhá 

v Křížovicích do 16 hodin. Pokud přijdete později, budete bez kontroly, nám nevadí.  

 

 

 

 
 


