Okruh v okolí Lipnice nad Sázavou
Od zámku ve Světlé nad Sázavou pojedeme malebným údolím řeky Sázavy. Rovněž vystoupáme k mohutné zřícenině
gotické hradu v Lipnici nad Sázavou. Z Lipnice se vydáme prozkoumat krásu posázavských lesů.
Výchozím bodem je náměstí ve Světlé nad Sázavou, kde u pozdně gotického kostela sv.
Václava uvidíme rozcestník. Od něho vyjedeme po červené směr „Rosínov“ 1,5 km „Horní
Pohleď“ 5 km. Cestou se můžeme podívat na zámek s empírovými a novorenesančními
úpravami postaveném na levém břehu řeky Sázavy. Za zámkem je udržovaný park
s několika rybníky.
Zpočátku pojedeme po silnici kolem zámku a skláren, dále již pokračujeme po polní
cestě. U DRosínov odbočíme vlevo na lesní pěšinu, která nás mírným klesáním přivede až
ke břehu řeky Sázavy. Pojedeme těsně po břehu Sázavy místy i po úzké pěšině – lesem i
kopřivami. Pak se údolí Sázavy rozšíří a nám se naskytnou krásné výhledy na řeku, skály
a roztroušené chaty. Tento úsek je krajinářsky velmi hodnotný a tak svou krásou snadno
zastíní nějakou tu kopřivu, která
nás mohla spálit během cesty.
Od DHorní Pohleď jedeme po
žluté směr „Broumova Lhota“
3,5 km a „Pod Lipnicí“ 5 km. Po
0,5 km přijedeme na začátek obce Dobrá, kde nás žlutá zavede do prvního výraznějšího
kopce /2-3/. Dále už pojedeme po zpevněných i nezpevněných cestách střídavým
stoupáním a klesáním až do Broumovy Lhoty. Od Broumovy Lhoty stále stoupáme /2/,
až po 1,5 km přijedeme k rozcestníku se žlutou pod Lipnicí. Asi v půli cesty budeme
míjet pěkný zatopený lom s čistou vodou, kde se můžeme vykoupat. Od rozcestníku
pokračujeme 1 km ve stoupání /3/ po silnici zároveň s modrou značkou až k hradu
v Lipnici nad Sázavou.
Lipnice nad Sázavou se nachází na vysokém kopci, který výrazně převyšuje okolí a
nabízí nám kruhové výhledy. Připomíná se jako městečko již v roce 1370 a jeho historické
centrum je chráněnou městskou památkovou zónou. V centru městečka se na žulové
skále vypíná gotický hrad. Postaven byl pravděpodobně na počátku 14. stol. a měl chránit obchodní cestu z Havlíčkova Brodu do Humpolce.
Na severozápadní straně hradu se nachází tzv. Thurnovský palác – masivní dvoupatrová budova. Nepřehlédnutelná je i mohutná Velká věž,
která je částečně zřícená. Hrad utrpěl velké škody během třicetileté války a po požáru v r. 1869 se postupně změnil v zříceninu. Od roku 1970 se
postupně rekonstruuje a v sezóně je možné uskutečnit prohlídku hradu i s průvodcem. Nedaleko vstupu do hradu je Haškův domek, kde žil a zemřel
spisovatel Jaroslav Hašek. V blízkém hostinci „U české koruny“ autor žil a psal své nejznámější dílo „Osudy dobrého vojáka Švejka“.
Z Lipnice pokračujeme po žluté směr „Loskoty“ 2,5 km, „Wolkerův památník“ 3,5 km. Klesáme po silnici, ze které odbočíme vpravo mezi domky
ke kravínu, pak projedeme kolem něho po úzké pěšině. Za ním pokračujeme dál po polní cestě až k DLoskoty. Za rozcestím vjedeme do lesa.
Společně se žlutou pojedeme po lesácké cestě, ze které žlutá po 3 km odbočí vlevo na lesní pěšinu k Wolkerovu památníku. Tam ale jet nemusíme,
a proto pokračujeme dál až k silnici, kde odbočíme vlevo a po 200 m uvidíme opět žlutou, jak zatáčí na lesáckou cestu. Budeme ji sledovat. Po 3
km převážně stoupání /2-3/ přijedeme do malé vesničky Mozerov. Z Mozerova jedeme dolů po silnici 2 km do Věže.
Ve Věži odbočíme vpravo po silnici do Humpolce, až po 2 km přijedeme do obce Skály. Tam odbočíme doprava na vedlejší cestu směr „Leština“
2 km. Do Leštiny stoupáme /2/. Obec projedeme a po asi 500 m přijedeme k odbočce vpravo na zpevněnou lesáckou cestu. Po ní budeme
pokračovat mírným stoupáním další 2 km, až se k nám z lesa přidá modrá značka. Modrá značka nás povede po Partyzánské cestě bratrství
k rozcestí Nové Dvory. Od rozcestí pokračujeme po modré směr „Lipnice nad Sázavou“ 3,5 km. Po krátkém stoupání v terénu sjedeme na louky
pod Lipnicí a čeká nás poslední výrazné stoupání do Lipnice.
Z Lipnice sjedeme po modré 1 km k rozcestníku se žlutou pod Lipnicí, kde tentokrát odbočíme vlevo po žluté směr „Radostovice“ 3 km. Pojedeme
pěkným terénním sjezdem po lesní cestě až do Radostovic, kde odbočíme vpravo na silnici č. 347 do Světlé nad Sázavou. Pokračujeme v mírném
klesání přes obec Závidkovice, kde se příznivci jízdy v terénu mohou vydat do Světlé nad Sázavou místo po silnici po modré značce 2 km, která
vede přes louky až k zámeckému parku na okraji města.
Celkem 40 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Městské kulturní a informační centrum, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec, tel./fax: 565 532 479, e-mail: mekis@infohumpolec.cz, www.infohumpolec.cz
Informační centrum– Hrad Ledeč n. Sáz, spol. s r.o., Husovo náměstí 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 721 471, tel./fax: 569 721 507, e-mail: IS@ledec-net.cz,
www.ledec-net.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Barbora, Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 1045, tel. 569 453 100, 604 854 766, e-mail: barbora.hotel@worldonline.cz
Forest – Zdeněk Ježek, Lipnice nad Sázavou, tel. 569 486 330, 608 830 588, e-mail: jezekzdenek@seznam.cz, http://zdenekjezek.hyperlink.cz
Penzion a restaurace U České koruny, Lipnice nad Sázavou 55, tel. 569 486 126, 603 528 261, e-mail:hasektour@hasektour.cz, www.hasektour.cz
Otvírací doby:
Hrad Lipnice nad Sázavou, tel. 569 486 189, e-mail: hrad.lipnice@quick.cz; http://lipnicens.unas.cz, http://www.pruvodce.com/lipnice; IV, IX, X so, ne 10–12, 13–16, V-VI út–ne
10–12 13–16, VII-VIII út–ne 9–12 13–18
Památník Jaroslava Haška, Lipnice nad Sázavou 185, tel. 569 486 139, VI-IX út–ne 9–12, 13–16
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