
Po Partyzánské cestě bratrství z Kamenice nad Lipou
Z historického centra v Kamenici pod Lipou do hustých lesů Kamenického a Barboreckého polesí. Z Božejova, kde si 
prohlédneme pěkný kostelík, pojedeme typickou venkovskou krajinou zpět do Kamenice.

Výchozím bodem je město Kamenice pod Lipou. Zde si můžeme 
prohlédnout krásné historické jádro a zámek postavený na místě 
původní tvrze. U zámku jsou terasovité zahrady s prastarou lípou, 
která dala městu jméno. Její stáří se odhaduje na 700-900 let.
Pak vyjedeme po modré směr „Drážďany“ 10 km. Zpočátku 
pojedeme pěknou alejí kolem Zámeckého rybníka a pak 
podél říčky Kamenice. Kousek za areálem Rudolfovy pily je DPecovský rybník. Dále pojedeme po zpevněné lesácké cestě kolem lesní školky 
a zahradnictví Johanka až k rozcestí Panský les. Celý tento úsek představuje mírné, ale vytrvalé stoupání /2/. Od rozcestí v Panském lese 
pokračujeme stále po modré – Partyzánské cestě bratrství, která připomíná zdejší odboj ke konci 2. svět. války, až k hájovně a osadě Drážďany. 
Tentokrát budeme střídavě stoupat a klesat (nic výrazného, max. /2/). 

Za osadou Drážďany pojedeme po zpevněných cestách v Barboreckém polesí až po 
1,5 km přijedeme k hájovně Barborka, kde si můžeme prohlédnout stálou expozici vývoje 
lesnictví. Pak pokračujeme po modré výraznějším stoupání /2-3/ po vrchol Nádavek, kde 
je rozcestí Pod Nádavkem. Od něho už to máme jen 1 km klesání do obce Mezná, kde 
definitivně opustíme husté lesy naší partyzánské cesty a dále pojedeme mezi poli, loukami 
a vesničkami. Na začátku Mezné nepřehlédněte pěknou památnou lípu. V centru 
Mezné přijedeme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme vlevo a pojedeme po silnici, 
až přijedeme po 2 km k další křižovatce ve tvaru T, kde odbočíme opět vlevo. Po chvíli 
přijedeme do vesničky Vlásenice-Drbohlavy. Tu projedeme rovně směr „Božejov“, kam 
přijedeme po vedlejší silnici po 3 km jízdy mírně se vlnícím terénem.
V Božejově si můžeme prohlédnout původně gotický kostel sv. Jiří. Pak pojedeme 
kousíček po frekventované silnici E 551, až přijedeme k odbočce na Střítěž 2 km. 
Do obce Střítěž a ještě 1 km za ni budeme 
muset výrazně stoupat /2-3/ až po vrchol 
Buček. Odměnou nám bude pěkný výhled 
na Pacovskou vrchovinu. Dál už nás čeká jen 

mírně se vlnící krajina a tak rychle projedeme vesničky Krumvald, Drahoňov, Těmice a Dráchov. Na 
kopečku za Dráchovem se můžeme rozhodnout, jestli pojedeme dále po silnici až do Kamenice nebo 
odbočíme na polní cestu vedenou krásnou lipovou alejí (památné stromořadí). Ta nás dovede ke statku 
a ke křižovatce se silnicí E 551, kterou jenom mineme a za chvíli už pojedeme po hrázi Pecovského 
rybníka, kde u Rudolfovy pily odbočíme vpravo na modrou značku vedoucí podél říčky Kamenice zpět 
do výchozího bodu.

Celkem 37 km.
Náročnost 2.

Informační centra:
Informační centrum MěÚ, Náměstí Čs. armády 52, 394 81  Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 101, fax: 565 432 190, e-mail: 
pokladna@kamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Beseda, Masarykova 22, 394 70  Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 180, 728 151 573, e-mail: ffvtrade@seznam.cz
Hotel U lípy, nám. Čs. Armády 7, 394 70  Kamenice nad Lipou, tel. 565 433 200, e-mail: hotel@hotelulipy.cz, www.hotelulipy.cz
Autocamp Valek, Moraveč 16, 393 01  Pelhřimov, tel. 565 394 104. 607 656 896, e-mail: svalkova@seznam.cz
Penzion Počátky, Horní 97, 394 64 Počátky,  tel. 565 495 329, 606 842 044, e-mail: antonin.zmeskal@tiscali.cz, 
www.penzionpocatky.cz
Ubytovna v Sokolovně,  Tyršova ul. 252, 394 64 Počátky,  tel. 565 495 474, e-mail: kultura@poctky.cz 
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