
Hluboké rokle Svratecké hornatiny
Během tohoto pestrého výletu navštívíme jeden z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších hradů u nás – Pernštejn, projedeme 
se hlubokým údolím Nedvědičky a Bystřice okolo vodní nádrže Vír a v neposlední řadě se podíváme i k  zřícenině hradu 
v Dalečíně.

Za výchozí bod si můžeme zvolit město Bystřice nad Pernštejnem, které je důležitým východiskem turistických cest ve Svratecké hornatině. Městu 
dominuje ve spodní části náměstí raně gotický kostel sv. Vavřince, který byl r. 1699 zbarokizován na mohutné dvojvěží. Ve staré radnici je zřízeno 
muzeum s vlastivědnou, historickou a hornickou expozicí. Vyjíždíme přes náměstí po modré značce kolem kostela (směr „Nedvědice“ 11 km), 
za kterým nás značení zavede na polní cestu kolem zahrádek. Ostré stoupání /3/ v terénu se postupně zmírňuje /2-3/, až po betonové cestě 
stoupáme /2/ do vesničky Bratrušín (celkem 2 km). 

Nyní už jedeme po silnici ostřeji zvlněným terénem /2/ do další vesničky Věchnov, za kterou 
modrá odbočí vlevo z hlavní silnice směr „Nad Babylonem“ 2,5 km. Postupně stoupáme 
/2/ po zpevněné cestě, až od zarostlého vrcholu Babylonu (626 m) konečně zaslouženě 
klesáme 4 km /2/ přes Kovářovou až do Nedvědic. Historie městečka (ve středověku zde 
bylo významné tržní místo) je úzce spjata s hradem Pernštejn. Od počátku 20. stol. jsou 
Nedvědice vyhledávané letovisko s řadou letních vil a rekreačních domků. Na křižovatce 
před barokním kostelem sv. Kunhuty odbočíme vpravo a jedeme do údolí Nedvědičky 
kolem rybníka s pěkným výhledem na městečko a hrad Pernštejn v protějším svahu. 

Jedeme po cyklotrase č. 4025 směr „Pernštejn“ 2 km chvíli 
údolím kolem vilek, až odbočíme pod hradem vpravo a 
stoupáme po silnici ostře /3/ asi 1 km. U parkoviště vjedeme 
přes bránu k hradu, kde se lze na nádvoří občerstvit a 
absolvovat prohlídku. Gotický hrad Pernštejn připomínaný r. 
1285 patří k nejrozsáhlejším a nejzachovalejším hradům u nás. 
Za husitských válek a v době Jiřího z Poděbrad byl jedním 

z nejvýznamnějších husitských hradů na Moravě. Vznikl jako typický ostrožní hrad s mohutnou 
břitovou věží, hradním palácem na rulové skále, nádvořím a kaplí. Postupem času byl hrad stále 
rozšiřován o další věže a jádro bylo uzavřeno hradbami. Účinný obranný systém činil z hradu 
nedobytnou pevnost.
Stejnou cestou sjedeme dolů do údolí Nedvědičky a pokračujeme vpravo podél říčky směr 
„Jabloňov“ a „Rožná“ (8 km) přes vesničku Pernštejn s posledním výhledem na hrad. Během 
cesty lesem lehce stoupáme /1-2/ a můžeme si po stranách všimnout temných skalisek. V Rožné jedeme rovně podle silničního ukazatele 3 km do 
Dolních Rožínek. Opět stoupáme /1-2/ kolem kostela sv. Havla pro změnu údolím Rožínky. V centru Dolních Rožínek je pěkný rybník s ostrůvkem a 
barokní sochou. Na druhé straně rybníka za přehrazením je klasicistně upravený renesanční zámeček. 
Před zámečkem odbočíme vlevo a stoupáme /2/ přes vesnici směr „Rozsochy“ 6 km. Za obcí Rodkov máme již kopec za sebou a jedeme rovně 
přes křižovatku, za kterou začínáme klesat /2/ už s pěkným výhledem na vesničku s dominantním kostelem. Malá vesnička Rozsochy se může 
pochlubit krásným zrenovovaným kostelem, kolem kterého stoupáme /2/ po staré kamenné cestě přes celou obec. Držíme se hlavní cesty směr 
„Lísek“, po které střídavě stoupáme /2/ k ŽST Rozsochy asi 2 km. Kousek před kolejemi a ŽST odbočíme ze silnice vpravo na lesní cestu a stoupáme 
krátce terénně /2-3/ ke kolejím, které přejedeme a přes louku dojedeme k parkovišti a zast. autobusu. Zde se napojíme na žlutou značku a rovně 
po lesácké silnici sjíždíme /2/ k Domanínskému rybníku (možnost koupání a občerstvení).
Od DDomanínský r. vede naše žlutá zn. vlevo kolem rybníka směr „Dalečín – bus“ 7,5 km. V lese u rybníka, než se napojíme na polní cestu do 
Bohuňova, jsou dvě místa, kde je třeba na pár metrů z kola slézt. Z Bohuňova vede žlutá střídavě přes pole a les v ostře zvlněném náročném terénu 
/2-3, místy 3/ přes Velké Janovice až dolů do Dalečína. Kdo se chce tomu vyhnout, může se vydat z Bohuňova po silnici do Janoviček a dál po 
polní cestě do Písečné (stoupání a klesání /2/). V Písečné odbočíte vlevo a po silnici č. 357 sjedete do Dalečína.
V Dalečíně přejedeme přes řeku Svratku a po silnici krátce vystoupáme k zámečku přestavěném v alpském stylu (obecní úřad), za kterým se 
skrývá zřícenina hradu. Z pův. gotického hradu rozbořeného jako loupežnické sídlo se zachovala část paláce, hranolová věž a zbytky hradeb. 
Z obce pokračujeme po silnici směr „Vír“ 13 km. Intenzivně stoupáme /3/ zprvu lesem a pak mezi poli a loukami 4 km do Veselí, odkud převážně 
klesáme /2/ až k vodní nádrži Vír. K hrázi dojedeme po pěkné cestě kolem přehrady bez výraznějších převýšení a pak krátce sjedeme do obce 
Vír. Ve Víru odbočíme vpravo přes Svratku na silnici č. 388 směr „Bystřice n. Pernštejnem“ 8 km. Asi 3,5 km převážně lehce stoupáme /1-2/ podél 
Bystřice, pak následuje 2,5 km ostřejšího stoupání /2-3/ nad údolí a závěrečné 2 km do Bystřice n. Pernštejnem sjíždíme /2/. 

Celkem 62 km.
Náročnost 2-3.

Informační centra:
Městské informační centrum při Městské knihovně,  Masarykovo náměstí 9, 593 01  Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 376, fax: 566 551 590, e-mail: info@bystricenp.cz, 
www.bystricenp.cz 
Ubytování a stravování:
Penzion Pod lipami, Domanín 85, 592 62  Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 555, 606 725 501, e-mail: vsmerda@iol.cz, www.sweb.cz/penzion.podlipami
Hotel Angela, Masarykovo nám. 56, 593 01  Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 421, +420 566 552 422, e-mail: hotel.angela@quick.cz
Penzion Barborka, 592 62  Nedvědice 61, tel. 566 566 317, e-mail: info@pensionbarborka.cz, www.pensionbarborka.cz
Hotel Myslivna, 592 62 Nedvědice, tel. 566 565 044, e-mail: hotel.myslivna@quick.cz, http://web.quick.cz/Hotel.Myslivna/
Penzion Pod hradem, Nedvědice 43, tel: 566 622 462, fax: 566 625 865, e-mail: holemarova@secr.cz, www.pensionsholemar.cz
Otvírací doby
Hrad  Perštejn, Nedvědice, tel. 566 566 101, 566 566 264, e-mail: pernstejn@iol.cz, www.nedvedice.cz IV, X so-ne 9-12, 13-15, V, VI, IX út-ne 9-12, 13-16, VII-VIII út-ne 9-12, 13-17
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