
Přírodní park Třebíčsko
V okolí města Třebíč se nachází pozoruhodně utvářená krajina, pro kterou jsou charakteristické volně roztroušené balvany 
a menší skalky. Ty spolu s loukami, drobnými lesíky, remízky a rybníky vytvářejí malebný a nezaměnitelný ráz této krajiny.

Výchozím bodem našeho turistické okruhu může být obec Trnava, kde naproti obecnímu úřadu uvidíme turistický rozcestník. Od něj se vydáme 
po žluté značce směr „Kobylinec“ 0,5 km. Půjdeme podél Klapovského potoka, až přijdeme na 
konec vesnice, kde nás značka povede vlevo do kopce až k DKobylinec (447 m). Zde se nachází 
první z maloplošných chráněných území, která budeme během tohoto výletu procházet. Přírodní 
památka Kobylinec je lokalita suchomilných rostlin s bohatým výskytem koniklece velkokvětého. 
Od D pokračujeme po modré směr „Nárameč“ 3,5 km. Celý výlet je veden po území Přírodního 
parku Třebíčska. Tato oblast je charakteristická rozptýlenými žulosyenitovými ostrůvky a 
balvanovitými útvary. Geologickým podkladem oblasti je Třebíčský masív tvořený hlubinnými 
magmatity žulového až syenitového charakteru. Ráz krajiny je především kulturní s místy 
zachovalými pozůstatky původní vegetace. 
Celou cestu do obce Nárameč půjdeme velmi mírně se vlnící krajinou, přesně v duchu výše 
uvedené charakteristiky, kdy budeme za každou zatáčkou objevovat stále nové a nové variace 
krajinek na téma balvany, remízky, louky a pole.
Na začátku obce Nárameč přijdeme k malebnému rybníku Gbel s ostrůvkem uprostřed. Zde 
také narazíme na zelenou značku, po 

které budeme pokračovat dál a to vlevo směrem „Obora“ 1,5 km a „Kuchyňka“ 7 km. 
Půjdeme kousek po silnici a pak již odbočíme na hráz, která odděluje rybník Gbel od 
jeho menšího bratra Gbelínka. Pokud ale nespěcháte, pak se můžete vydat po zelené 
vpravo (1km) na náměstí s barokní kapličkou ke gotické tvrzi s obytnou věží. Od roku 1690 
je upravena k obytným účelům a jako obydlí slouží až do současnosti. Zachována je věž 
a dvě zdi v původní výšce 10 m.
DObora stojí u rozlehlého statku. Od něho pokračujeme dále po zelené směr „obec 
Rudíkov“ 3 km. Značka nás vede po polních cestách a lesních pěšinách bez výraznějšího 

převýšení kolem Hodovského rybníka až 
do Rudíkova.
Zde si můžeme prohlédnout pěkný 
trojlodní klasicistní kostel sv. Petra a Pavla 
z r. 1801. Zelená značka nás provede 
vesničkou a za posledními chalupami 
zahájíme první 2,5 km dlouhé výraznější 
stoupání /2/ a to až k DKuchyňka (589), které se nachází u lesáckého srubu. Část cesty půjdeme 
po silnici a zbytek už pěkně v lese.
Od D pokračujeme po žluté směr „Přeckov“ 2 km. Nyní začneme klesat. První km prudce /3/ 
v pěkném smíšeném lese s volně roztroušenými balvany a skalkami, až přijdeme na pastviny 
nad Přeckovem. Kousek nad obcí se nachází další Přírodní památka Pazderná – lokalita výskytu 
vstavače májového. 

Z Přeckova pokračujeme stále po žluté směr „Trnava“ 3,5 km. Značka nás vede kolem dvou malebných rybníků – menšího Podlipského a 
rozsáhlého Velkého Boru. Za rybníky mírně vystoupáme k silnici, kde se nám naskytne pěkný kruhový výhled a následně sejdeme dolů do údolí 
s obcí Trnava, kde náš výlet končí.
Pokud vám ještě zůstal čas a chuť, můžete se vydat pěšky nebo autem po silnici č. 360 
směr „Třebíč“ a zastavit se v obci Pocoucov, kde se na jejím severozápadním konci 
nachází Přírodní památka Syenitové skály.  

Celkem 16,5 km.
Náročnost 2.

Informační centra:
Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč tel. 568 847 070, fax: 568 840 459, e-mail: 
info@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Ubytování a stravování:
Penzion  a restaurace Lima, Karlovo nám. 33, 674 01  Třebíč, tel: 777 285 001, 568 846 429, e-mail: 
info@limareal.cz, www.limareal.cz/penzion
Penzion a restaurace MKS – Fórum,  Masarykovo nám. 12, 674 01  Třebíč, tel: 568 846 439, 777 746 991, e-mail: 
k.pysny@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Penzion U Synagogy, Suakova 3, 674 01  Třebíč, tel. 568 821 665, 777 746 989, e-mail: s.pankova@mkstrebic.cz
Penzion PBS, Znojemská 38, 674 01 Třebíč, tel. 568 840 343, e-mail: pbs@pbstre.cz, www.pbstre.cz
Hotel Alfa, Znojemská 1235, 674 01  Třebíč, tel. 568 842 559, 606 724 234, e-mail: divisa@volny.cz, www.edb.cz/hotelalfa
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