Vítejte na naučné stezce Pernštejn - Smrček
Naučné stezky z Nedvědice na hrad Pernštejn,
dokončené v roce 2012, nám představují
to nejznámější, co souvisí s Nedvědicí a dominantou
kraje, impozantní stavbou hradu Pernštejna.
Ve l k á n á v š t ě v n o s t n a u č n ý c h s t e ze k
přivedla jejich zpracovatele k návrhu
rozšířit jejich síť o další zajímavá místa.
Motivací pro pracovní skupinu bylo 660. výročí
první písemné zmínky o vsi Smrček,
osazené v těsném sousedství hradu Pernštejna.
Výročí si rodáci a další občané připomněli v září
roku 2013. K tomuto datu byla dokončena
2. etapa naučných stezek s názvem
Pernštejn - Smrček. Na její trase se setkáváme
se sedmi informačními
tabulemi označenými
čísly 21 až 27.Texty na tabulích jsou zaměřeny
na přírodní i historické zajímavosti části
ú ze m í b ý va l é h o Pe r n š t e j n s k é h o p a n s tv í .

Návaznost první a druhé etapy naučných stezek
umožňují tři turistická východiska:
Od informační tabule č. 10 Studánka Korejtko –
po silnici směrem na Věžnou k bývalému lomu
za posledními domy zadního Pernštejna a odtud vpravo
po lesní cestě kolem Výří skály do Smrčku.
Od informační tabule č.14 Hrad Pernštejn na 1. nádvoří
po žlutě značené turistické cestě přes nádhernou
vyhlídku na hrad zvanou Maria Laube do Smrčku.
Pohled na Smrček s hradem Pernštejnem v pozadí
(foto Petr Martinek)

Pohlednice "Hrad Pernštejn" s cestou od Smrčku
vydaná Vilemínou Valovou z Nedvědice kolem roku 1925

Od informační tabule č. 25 Pod Hulákovým kopcem
(u autobusové zastávky Smrček) po silnici kolem
kulturního domu do Smrčku, nebo na opačnou stranu
lesní cestou kolem hradního lomu k rozhledovému
místu Vrbová – Na Stráži a dále po lesní cestě kolem
nedvědických mramorových lomů k tabuli č. 2
Významné lípy a mramorové lomy.

Druhá etapa stezek připomíná dobývání železné rudy,
pegmatitu, živce, mořské pěny a připomene věhlasné
naleziště opálů. Ukáže nejstarší hradní mramorový lom,
který dodával ušlechtilý kámen pro stavbu hradu
Pernštejna i na výrobu náhrobků významných osobností.
Seznámíme se s historií a současností Smrčku, jeho
kulturními a sportovními
tradicemi. Nahlédneme
do strážního systému nedobytného hradu, jehož provoz
zajišťovali ve válečných dobách poddaní ze Smrčku i
z dalších obcí. Stezka přivede návštěvníky na místa
neobvyklých výhledů na hrad Pernštejn i okolní vrcholy.
Okolí Smrčku je přitažlivé v každém ročním období.
Zatímco od jara do podzimu mohou lákat právě stezky,
v zimním období budou spokojeni lyžaři na sjezdovkách
i na běžkách.
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