
Údolím Divoké Oslavy
Dobrodružná túra z Náměště nad Oslavou nás zavede do malebného údolí řeky Oslavy a ke třem starobylým ruinám 
hradů Lamberk, Kraví hora a Levnov. 

Město Náměšť nad Oslavou, kde tento výlet začíná, se může pochlubit poutavou městskou památkovou 
zónou, barokně upraveným renesančním zámkem a kostelem sv. Jana Křtitele. Zámek vznikl v místě původního 
gotického hradu ze 13. stol. a dnes při jeho návštěvě můžeme obdivovat během dvou prohlídkových tras mimo 
historických interiérů knihovnu s 10 tisíci svazky, kapli, pracovnu prezidenta E. Beneše a rozsáhlou sbírku nástěnných 
koberců. Pod zámkem nelze přehlédnout kamenný barokní most nad řekou Oslavou s dvaceti sochami. 
Od DNáměšť nad Oslavou - ČSD se vydáváme po červené značce směr „Velkopolský dvůr“ 2,5 km, „U Vlasáka“ 4,5 
km. Ještě v Náměšti nad Oslavou musíme zdolat za řekou zhruba 0,5 km dlouhé ostřejší /2-3/ stoupání a pak již polní 
cestou dojdeme k jednomu ze čtyř lipových stromořadí u Velkopolského 
dvoru. Do údolí k řece Oslavě klesáme /1-2/ převážně lesem a vzhledem 
k četnosti lesáckých cest a pěšinek musíme neustále dávat pozor na značení. 
DU Vlasáka nám určí další směr výletu (Lamberk – zříc. 4 km) a z upozornění 
se dovíme, že celý následující úsek je určen pouze pro zdatné turisty, přičemž 
při vyšším stavu vody, námraze, ledu a sněhu je neprůchodný. 
Dobrodružná cesta (místy /3/) podél Divoké Oslavy mezi kamením a 
padlými stromy, okořeněná některými obzvláště akčními místy zajištěnými 
řetězy nebo lany, potěší každého milovníka náročnější turistiky. Míjíme 
též několik malebných míst vhodných k táboření s klasickými trampskými 
totemy. Během cesty kolem tábořišť nesmíme přehlédnout červenou šipku 
na stromě, podle níž odbočíme ostře vlevo a stoupáme lesem asi 300 m 
ostře /3/ podél příkrého koryta s nepatrným potůčkem. Po chvilce se opět 

vracíme nad Oslavu, ale jdeme po malé pěšince ve strmém svahu nad řekou zvlněným terénem /2/. 
Cestou si můžete všimnout skal na protějším břehu, kde se nachází zbytky zříceniny Sedleckého hradu a 
kaplička na Holém kopci.
Od DLamberk – rozc. odbočíme vpravo 0,3 km ke zřícenině hradu Lamberk (tam klesáme /2/, zpět 
stoupáme /2-3/). Ze starodávného hradu, který byl jako sídlo loupeživých rytířů v průběhu dějin zbořen, se 
bohužel zachovaly jen příkopy a nepatrné zbytky hradebních zdí. Ze skály, na které byl hrad postaven, je 
nádherný výhled do kaňonovité části údolí řeky Oslavy a prostřednictvím informační tabule o historii hradu 
si můžeme barvitě představit, jak to zde kdysi vypadalo. Zpět od rozcestí již střídavě klesáme /2/ po 
terénní pěšince okolo vrcholu Pastýřka místy přes kamenné sutě opět do údolí Oslavy 1,5 km k 
DPod Vlčím kopcem. 
Od rozcestí pokračujeme po levém břehu řeky stále 
po červené značce. Jdeme 3 km pohodlnou cestou 
takřka po rovině kolem chat až k DSkřipina a dále pokračujeme směr „Kraví hora - zříc.“ další 
3 km. Když mineme poslední chaty a jdeme po louce kolem řeky, nesmíme přehlédnout pěšinu 
vlevo do lesa, kam odbočuje červená. Stoupáme chvíli ostřeji /2-3/ a pak již mírně /1-2/, až se 
napojíme na lesáckou silnici. U hájenky (Sedlačka) odbočíme ze silnice vpravo a po chvilce 
se na křižovatce lesních pěšin vydáme opět vpravo a stoupáme /2/ necelých 500 m 
k zřícenině hradu Kraví hora. Hrad, podobně jako Lamberk, potkal stejný osud a jako sídlo 
loupeživých rytířů byl okolo r. 1446 zbořen stavovským vojskem. Dnes je zde zachován příkop, 
torzo válcové věže (vysoké až 5 m) a skromné zbytky hradeb a obytných budov.
Z Kraví hory terénně klesáme /3/ 1 km k soutoku Oslavy a Chvojnice, kde od DSenohradský 
Mlýn (266 m) pokračujeme chvíli (asi 1 km) opět malebným údolím kolem chat. Během tohoto úseku nás ohromí mohutná skaliska se 
zříceninou Levnov. Za mostem nad Oslavou vcházíme do lesa a začínáme stoupat /2/ 1 km k Dodbočka ke zříc. Levnov, kde zahneme ostře 
vlevo. Zřícenina Levnov (380 m) je na dlouhém skalnatém hřbetu, po kterém se lze na vlastní nebezpečí projít a kochat se úchvatnými rozhledy. 
Opět zde uvítáme informační tabule o dějinách hradu a archeologických výzkumech, kde se dovíme, jak asi hrad vypadal, protože z hradu se 
dnes zachovaly pouze zbytky mohutných zdí viditelných z údolí Oslavy. 
Zpět na trase směr „Ketkovice“ a „Vysoké Popovice“ odbočíme z lesácké cesty vpravo do hustého lesa a střídavým stoupáním /2-3/ narazíme po 
1 km na vyhlídku Panorama. Stále po červené vyjdeme z lesa, přejdeme pole a napojíme se na asfaltku, po které mírně stoupáme /1-2/ kolem 
zemědělských budov 2 km do Ketkovic. Závěrečné 3 km z Ketkovic do Rapotic k ŽST dojdeme po méně frekventované silnici č. 393. 

Délka celkem 26 km.
Náročnost 3.

Informační centra:
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:
Zámecký penzion, Zámek 1, 675 71  Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 324, 604 848 143,  e-mail: zamek.namest@telecom.cz, www.zamek-namest.cz
Penzion Fontána, Brněnská 594, 675 71  Náměšť nad Oslavou, tel. 568 623 108, 604 406 319, e-mail: penzionfontana@volny.cz
Penzion Nový mlýn,  Jedov 37, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 623 935, 603 769 358, e-mail: nomly@volny.cz, http://www.hyperlink.cz/nomly, zařízení v provozu červen – září. 
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