
Mohelnsko a údolí Oslavy
Kolem unikátní přírodní lokality - Mohelenské hadcové stepi - do údolí Oslavy. Z Vlčího kopce Haugwitzovou alejí 
k rozhledně Babylon.

Výchozím bodem je obec Kramolín, a rozcestník 
u Obecního úřadu. Vyrážíme po žluté směr 
„Zelený les“ 2 km.
Cesta je vedena kousek po silnici, pak mladým 
dubovým hájem, mírným stoupáním /1-2/. 
Od DZelený les půjdeme po modré směr „Nad 
Mohelenskou stepí“ 2,5 km, „Mohelno“ 6,5 
km. Mírným klesáním se dostaneme k DNad 
Mohelenskou stepí. 
Dál nepokračujeme po modré, ale naučnou 
stezkou přes Národní přírodní rezervaci 
Mohelenská step tzv. jarním vyhlídkovým 
okruhem. Jedná se o formaci skalní stepi na 
hadcových skalách, které se tyčí nad řekou příkře skloněným svahem. 
Poté co přijdeme k silnici, odbočíme na ni vpravo dolů  a současně s modrou značkou přijdeme 
po cca 0,3 km k DMohelnský mlýn, kde se vydáme po modré  směr „Čertova hráz“ a pak k 
DNad Mohelenskou stepí. Tento úsek je vlastně spodní varianta vyhlídkového okruhu, který 
vede po levém břehu řeky Jihlavy. Zcela zblízka 
si můžete prohlédnout ta skaliska, která tvoří 
skalní hadcovou step. Chce to ovšem pevnou 
obuv. 
Poté, co znovu přijdeme, k DNad Mohelenskou 
stepí odbočíme vpravo po silnici do blízkého 
městečka Mohelno. Tam máme možnost se 
občerstvit a pak budeme pokračovat dále bez 
značení a to po silnici č. 392 směr „Skřipina“, 
„Skřipský mlýn“ až přijdeme k DSkřipina. Ještě 
před mostem se vydáme vlevo po zelené směr 
„Vlčí kopec“ 4 km.

Zpočátku budeme nuceni prudce stoupat do kopce /3/, ale nakonec dojdeme na pohodlnou 
cestu, která vede už nahoře nad Oslavou a  pokračuje bukovým lesem až k Vlčímu kopci, kde se nachází bývalý lovecký zámeček. 
Od DVlčí kopec se vydáváme po modré směr Babylon 3 km krásnou Haugwitzovou alejí s prastarými stromy (250 let).
U DBabylon odbočíme vpravo k 41 m vysoké rozhledně v empírovém slohu z r.1831. Ta je otevřená pouze v neděli od 14 do 17 hod, jinak je 
možné si vyzvednout klíč v Kramolíně, dům č. 22. Za Babylonem je panelová cesta, která vede zprvu rovně, pak přijdeme na křižovatku ve tvaru 
T, kde odbočíme vpravo. Za chvíli přijdeme k silnici, kde odbočíme vlevo.  Po 400 m chůze po silnici přijdeme zpět do Kramolína, kde náš výlet 
ukončíme. 

Celková délka 21 km.
Náročnost 2.

Informační centrum:
Kulturní a informační středisko, Masarykovo náměstí 100, 675 71  Náměšť nad Oslavou
tel. 568 620 493,  fax: 568 620 338, e-mail: mks-namest@iol.cz, www.namestnosl.cz
Ubytování a stravování: 
Rekreační středisko Kramolín, 675 77  Kramolín, Tel. 568 645 239, 603 100 081 e-mail: annadobiasova@seznam.cz, 
www.rzkramolin.wz.cz
Penzion Marie,  675 75  Mohelno 499, Tel. 568 642 184, 724 241 544, www.turistika.cz/ubytovacizarizeni/476
Penzion u Hošků, Senorady 128, 675 75  Mohelno, Tel. 568 642 027, 602 550 382, www.edb.cz/ubytovaniuhosku
Penzion Senorady, Senorady 159, 675 75  Mohelno, Tel. 568 642 060,  602 726 129, senorady@penzion.com, 
www.senorady.penzion.com
Otevírací doby: 
Rozhledna Babylon, pravidelně je otevřena v neděli odpoledne, v ostatní dny je možné ji navštívit po dohodě 
s Obecním úřadem Kramolín (tel. 568 645 206, e-mail: obec.kramolin@quick.cz).
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