Naučnou Březinovou stezkou v okolí Humpolce,
městská památková zóna v Pelhřimově a
Křemešnický okruh
Tento výlet vyváženě kombinuje procházky v přírodě s poznáváním historických míst a nabídne Vám nevšedně pestrou
paletu významných pozoruhodností.
Výlet můžeme zahájit v Humpolci na náměstí, kde lze i zaparkovat. Dominantou náměstí je kostel
sv. Mikuláše postavený v 13. stol., který však prošel řadou rekonstrukcí. K náměstí přiléhá i skupina
středověkých domů a secesní radnice.
Z náměstí se vydáme po modré značce směr rozcestí DNa štůlách a po 1 km chůze se dostaneme
na okraj města, kde přejdeme po hrázi
rybníka zpevněné alejí tzv. stoletých
stromů. Tvoří ji 150ti až 200-leté duby. Zde
se k nám zprava přidá Březinova naučná
stezka, která nás během 6 km poutavou
formou seznámí s nejvýznamnějšími
pozoruhodnostmi v okolí. Stezka vede
pěknými smíšenými lesy zprvu spolu s
modrou značkou, kde projdeme kolem
DNa štůlách (pozor, zde neodbočte k hradu
po žluté, naučná stezka vede rovně s
modrou) a po cca 1 km z ní odbočíme vpravo.
Vyvrcholením naučné stezky je prohlídka
zříceniny hradu Orlík nad Humpolcem, která se
tyčí na skalním ostrohu. Cestou k hradu
nepřehlédněte odbočku k 19 m hluboké hradní
studni. Od hradu pak postupně klesáme
po uzoučké pěšině přes kamenné moře zpět
do Humpolce. Cestou budeme míjet
zajímavý židovský hřbitov založený r.1716, který
je však většinou pro veřejnost uzavřen.
Naší další zastávkou je bývalé královské město Pelhřimov, jehož historické centrum si až do dnešní doby zachovalo středověký charakter.
Nejcennější památky se nacházejí na čtvercovém náměstí T.G. Masaryka a v přilehlých ulicích. Uprostřed náměstí stojí kašna se sochou sv.
Jakuba z 18. stol. Mezi dominanty náměstí patří gotický kostel sv. Bartoloměje a zámek pánů z Říčan. Historické jádro uzavírají zbytky opevnění a
dvě dochované brány.
Naším třetí zastavením je okruh v okolí vrchu Křemešník. Až na jeho vrchol můžeme dojet autem
a zaparkovat u vyhledávané horského hotelu. V okolí Křemešníku se rozkládá přírodní rezervace,
která chrání původní smíšené porosty. Kousek od parkoviště stojí krásný barokní kostel Nejsvatější
Trojice z poloviny 18. stol. Od něho vede Křížová cesta až ke kapli sv. Jana Křtitele, u které
vyvěrá občasný pramen. Na vrcholu se nachází rozhledna Pípalka, která je přístupná veřejnosti
o prázdninách každý den a od dubna do října o víkendech. Jindy lze návštěvu dohodnout
telefonicky na č. 565 394 112 a 605 499 941. Ideální způsob, jak se pohodlně seznámit se všemi
místními pamětihodnostmi a krásnou přírodou, je absolvovat 5,5 km dlouhý Křemešnický okruh,
který nás postupně provede kolem kaple sv. Jana Křtitele (1,5 km) s periodickým pramenem s
radioaktivní vodou, malebné Slunečné paseky (3 km), Stříbrné studánky a Ivaniných rybníčků
(3,5 km).
Náročnost : 1 (nízká)
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
Turistické informační centrum Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov tel./fax: 565 326 924, e-mail: ic@kzpe.cz, www.pelhrimovsko.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Lucerna, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 333 333, +420 565 322 022 + 420 mobil: 606 624 922, fax. 565 333 334, e-mail:Penzion.Lucerna@quick.cz, http://web.quick.cz/
penzion.lucerna/
Hotel Křemešník, Křemešník 4 – Nový Rychnov, 393 01 Pelhřimov, Tel. 565 303 430 –2, hotel.kremesnik@tiscali.cz, http://www.hotelkremesnik.cz
Penzion HVS, Pražská 562, 396 01 Humpolec, Tel. 565 533 939, +420 607 891 177, e-mail: hanahavelkov@tiscali.cz
Hotel a restaurace Orlík - Jirmásek, Dolní náměstí 31, 396 01 Humpolec, tel: 565 532 165
Návštěvní dny a otvírací doby:
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec Horní náměstí 273, tel. 565 532 115, e-mail: muzeum@infohumpolec.cz, otevřeno od poloviny dubna do poloviny října út, čt, pá 8-11, 13-16, stř.
8-11, 13-17, so 8-11 14-16, ne 9-11, po zbytek roku út, čt, pá 8-11, 13-16, stř 8-11 13-17
Zřícenina hradu Orlík Castrum, o.p.s., tel. 565 518 180, 606 182 509; e-mail: orlikhumpolec@seznam.cz; http://www.humpolak.cz; otevřeno:VI, IX so-ne 10-12, 12:30-16, VII-VIII út-ne 9-12,
12:30-17
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Masarykovo nám.12, tel. 565 323 456, e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz, IV-X út-ne 9-12, 13-17, XI-III út-pá 9-12, 13-16
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, Jihlavská brána, tel. 565 321 327, 565 323 163, e-mail: agentura@dobryden.cz, http://www.dobryden.cz, otevřeno V-IX po-ne 9-16:30, X-IV
pouze po telefonické dohodě
Muzeum strašidel, Masarykovo nám. 17, tel. 565 324 927, 565 326 924, www.sweb.cz/muzeumstrasidel, e-mail:kultura@mestopelhrimov.cz VI-IX po-pá 9–12, 12.30-17, so-ne 10–12,
12.30–17
Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, V-IX po-pá 9-12, 12:30-17, so–ne 10–12, 12:30–17
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