
Z Přibyslavi údolím Sázavy a Borovského potoka 
k Žižkově mohyle
Tento výlet vás provede okolím Přibyslavi - jednoho z nejstarších měst na Vysočině, přes údolí Sázavy a Borovského potoka 
k Žižkově mohyle – místu, kde padl Jan Žižka z Trocnova .

Město Přibyslav vyrostlo kolem lichoběžníkového 
náměstí, na němž je několik většinou barokních 
historických domů, které spolu s městskou věží 
při severní straně kostela Narození sv. Jana 
Křtitele, barokním špitálem a farou tvoří městskou 
památkovou zónu. Městská věž – zvonice je 
zbytkem původního opevnění z 15. stol. Na jižním 
okraji města je zámek vystavěný ve stylu italské 
renesance, kterému bohužel rekonstrukce v 80. 
letech 20. stol. citelně narušila památkovou 
hodnotu. Zámek má dvě nádvoří a ojedinělou 
výstavu požární ochrany lze zhlédnout během 

prohlídky s průvodcem. 
Vycházíme od DPřibyslav – nám. po červené značce směr „Pod Kateřinou“ 5 km. Projdeme městem 
a za obydlenou částí klesáme /2/ již po lesní cestě k rybníčku nedaleko ŽST Přibyslav – zast. Krátce 
vystoupáme na silnici, ze které pak odbočíme vlevo k Sázavě. Divokým členitým terénem /2/ jdeme podél 
řeky a po pravé straně si můžeme všimnout ve strmém svahu četných skalisek. Než se červená značka 
odkloní od řeky, procházíme nad Růženinou chodbou. Zarostlý vchod do štoly ze 17. stol. lze vidět, 
když sejdeme blíže k Sázavě. 
U DPod Kateřinou odbočíme vpravo na žlutou značku směr „Žižkovo Pole“ 4,5 km. Kousek nad 
rozcestím míjíme na kopci malebný hornický kostelík sv. Kateřiny založený už koncem 12. stol. Krásnou cestou 
v údolí střídavě po obou březích Borovského potoka míjíme Spálený a Zádušní mlýn. Před Zádušním mlýnem 
přejdeme potok, odbočíme vpravo a stoupáme /2/ po okraji malého sevřeného údolí do vesničky Žižkovo 
Pole. Zemědělské vsi vévodí kostel sv. Michala a řada selských domů se štíty. Zde odbočíme dle DŽižkovo 
Pole (525 m) na červenou značku vpravo směr „Žižkova mohyla“ 1 km, „Přibyslav – nám.“ 4,5 km. 
Vesničku opouštíme lipovou alejí po silnici a neměli bychom přehlédnout vlevo uprostřed pole velký kříž 
vyznačující místo smrti Jana Žižky při obléhání Přibyslavi. Po chvilce již dojdeme k Žižkovu pomníku 
- mohyle vybudované částečně z pamětních kamenů, poslaných ze všech historicky památných 
míst. Podle místní tradice tu bylo nezorané pole s mohutným keřem divokého bezu, když zde údajně roku 
1424 zemřel Jan Žižka. V okolí se dochovaly názvy jako Na Hatkách, V kuchyni, Plačky, které se podle 
pověsti vztahují k osobě Jana Žižky a husitským vojskům.
Asi po 300 m odbočíme ze silnice vlevo do lesa a převážně terénně klesáme /2/ k soutoku dvou 
potůčků v místě zvaném Plaček. Podle pověsti zde husité konali tryznu za zemřelého Jana Žižku. Naše 
červená zde odbočí za můstkem vpravo a my půjdeme těsně podél Doberského potůčku po uzounké 
pěšince kopcovitým terénem /2/. Z osady Dobrá za rybníčkem krátce prudce stoupáme /2-3/ zpět do 
Přibyslavi kolem kaple sv. Michala.

Celkem 14 km.
Náročnost 1-2.

Informační centra:
Informační centrum – Městské muzeum,  Vyšehrad 271, 582 22  Přibyslav,  tel. 569 484 361,  e-mail: ic@pribyslav.cz,  www.pribyslav.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Garni,  U Nádraží 385,  582 22  Přibyslav, tel. 569 484 639, 724 168 301, e-mail: garni.pribyslav@wo.cz
Penzion U Kubínů, Bechyňovo nám. 56, 582 22  Přibyslav, tel. 569 482 524, 777 228 404, e-mail: ukubinu@tiscali.cz
Rekreační domky, Horní Obec 181, 582 23  Havlíčkova Borová, tel. 569 642 264, e-mail: david.burian@quick.cz
Turistická ubytovna, Pivovarská 272, 582 23  Havlíčkova Borová, tel. 569 642 232, 606 155 953
Statek Šachotín, Šachotín 6, 582 51  Šlapanov, tel. 569 451 116, 569 451 256, 605 913 512, e-mail: statek@stateksachotin.cz, 
www.stateksachotin.cz
Otvírací doby: 
Centrum hasičského hnutí Přibyslav
Husova 300,  tel.569 430 050, 569 430 046,  e-mail:patekj@iol.cz 
IV-X út-ne 8-12, 13-16, XI-III pouze na objednávku  na výše uvedených tel. číslech. 
Městské muzeum  Přibyslav
Vyšehradská 271, tel. 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz
X-IV po-pá 9-12, 13-16, V,VI, IX út-pá 9–12, 13–16, so-ne 9-12, VII-VIII út-ne 9-12, 13-16
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