Tipy na výlety
pro turisty

Vysočina
pro cyklisty

pro motoristy

Vysočina
Zvlněný kopcovitý kraj, jehož cesty jsou lemovány břízami a jeřabinami.
Husté lesy a temně zelené louky mezi lesklými zrcadly roztroušených rybníků.
Vesničky schoulené na mírných úbočích svahů a usedlosti jakoby rozseté po
kraji. To je Vysočina.

Obsah
Výlety pro turisty
Mapa turistických výletů
1.

Cestou K. H. Borovského k vyhlášenému poutnímu kostelu Sv. Anny

4-5

2.

Z Přibyslavi údolím Sázavy a Borovského potoka k Žižkově mohyle

6-7

3.

Z Pelhřimova do údolí Hejlovky

8-9

4.

Okolí Žďáru nad Sázavou

10-11

5.

Naučnou stezkou Tisůvka – Žákova hora

12-13

6.

Čtyři palice, Zkamenělý zámek a další skály

14-15

7.

Jimramov a jeho okolí

16-17

8.

Okolo rybníků Medlov a Sykovec k Brožově skalce a Pasecké skále

18-19

9.

Údolím řeky Loučky ke zřícenině hradu Mitrov a do Trenckovy rokle

20-21

10. Kaňonovitým údolím Brtnice ke starodávné zřícenině dvojhradu Rokštejn

22-23

11. Z Telče přes zříceninu Štamberk a kamenné moře k Velkému pařezitému rybníku

24-25

12. Do přírodního parku Balinské údolí

26-27

13. Turistický okruh ve Středním Pojihlaví

28-29

14. Mohelnsko a údolí Oslavy

30-31

15. Za nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů

32-33

16. Po zříceninách v okolí Víru

34-35

17. Naučnou stezkou za zajímavostmi do Přírodního parku Čeřínek

36-37

18. Okolí vodních nádrží Želiv a Sedlice

38-39

19. Přes vrchol Melechov do údolí Sázavy

40-41

20. Údolím Doubravy

42-43

21. Přírodní park Třebíčsko

44-45

22. Náměšť nad Oslavou a její okolí

46-47

23. Údolím Divoké Oslavy

48-49

Výlety pro cyklisty
Mapa cyklistických výletů
1.

Okruh v okolí Lipnice nad Sázavou

50-51

2.

Od zámku ve Žďáru nad Sázavou do PP Nové Ransko

52-53

3.

Okružní výlet mezi skálami Milovského polesí

54-55

4.

Hluboké rokle Svratecké hornatiny

56-57

5.

Na kole z Telče do Želetavy

58-59

6.

Velkomeziříčsko a jeho okolí

60-61

7.

Hrady a zámky v okolí Brtnice

62-63

8.

Z Nového Rychnova na Čeřínek a údolím Jihlavy do Batelova a Horní Cerekve

64-65

9.

Po partyzánské cestě bratrství z Kamenice nad Lipou

66-67

10. Z Kamenice nad Lipou přes Mnich na vrchol Bohutín

68-69

11. Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice

70-71

12. Na kole do Jihlavských vrchů

72-73

13. Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou pahorkatinu

74-75

14. Přes hory a doly, přes pole a louky, za historií i krásou Křemešnické vrchoviny

76-77

Výlety pro autoturisty
Mapa autoturistických výletů
1.

Zajímavé pamětihodnosti a krásná příroda v okolí města Třebíč

82-83

2.

Objevování gotické minulosti v Hornosvratecké vrchovině

84-85

3.

Naučnou Březinovou stezkou v okolí Humpolce, městská památková zóna v Pelhřimově
a Křemešnický okruh

86-87

4.

Historické a přírodní památky mezi dvěmi výjimečně krásnými městy - Telčí a Jihlavou

88-89

5.

Po hradech a zámcích nad řekou Sázavou

90-91

Seznam informačních center

92

výlety pro turisty

Cestou K. H. Borovského k vyhlášenému poutnímu
kostelu Sv. Anny
Vydejte se s námi z významného historického města Havlíčkův Brod přes údolí Sázavy a přilehlé vesničky k sírnatoželezitému
prameni na kopci s poutním kostelem Svaté Anny.
Výchozím bodem je okresní město Havlíčkův Brod, jehož původ se váže k malé osadě při
brodu přes řeku na staré obchodní cestě tzv. Haberské. Historie Havlíčkova Brodu je plná
dramatických zlomů, kdy se několikrát vystřídala období úpadku a rozkvětu. Za husitské
revoluce, kdy město bylo na katolické straně a pocházel odtud i hlavní žalobce Mistra
Jana Husa v Kostnici, bylo město dobyto Janem Žižkou, zapáleno a zůstalo pak několik let
pusté. Za víc jak dvě stě let bylo obnovené město vydrancováno Švédy. Během období
protireformace zde byl založen augustiniánský klášter a při něm zřízeno gymnázium, kde
později studovaly některé významné osobnosti: Josef Dobrovský, Karel Havlíček Borovský
či Bedřich Smetana. Historické jádro je městskou památkovou zónou a štítové domy
dochované téměř kolem celého náměstí a v přilehlých ulicích propůjčují městu malebný
ráz.
Od DHavlíčkův Brod – nám. vyrážíme přes náměstí rušnou Dolní ulicí lemovanou malými
obchůdky k rondelu, kde naše červená značka odbočuje vlevo a my stoupáme /1-2/ po
silnici směr „Bartoušov“. Na okraji města nesmíme přehlédnout místo, kdy červená značka
odbočí u jednoho rodinného domku vlevo ostře dolů /3/ k Sázavě. Mezi poli pak dojdeme do obce Termesivy (celkem z Havlíčkova Brodu 3,5
km).
Dle DTermesivy (450 m) pokračujeme po červené směr „Pohled – ŽST“ 3,5 km cestou Karla Havlíčka Borovského střídavě mezi poli a lesem kolem
již téměř neznatelného tvrziště Hadrburk u levého břehu Sázavy. Za železnicí na druhém břehu řeky dojdeme do obce Pohled a ke klášteru
cisterciaček Údolí P. Marie. Po poškození husity při posledním tažení J. Žižky byl klášter obnoven, později změněn v zámek a dnes je v něm škola.
Velmi hodnotnou částí zámku je bývalý klášterní kostel sv. Ondřeje s kaplí Všech svatých. Naproti kostelu je dnes nově renovované proboštství
podle návrhu J. Santiniho.
Lipovou alejí projdeme kolem zámku, odbočíme za ním vlevo z červené zn. a další alejí stoupáme /1-2/ přes hlavní silnici k lesu. Nyní již stoupáme
ostřeji /2/ lesem 1,5 km na vrchol kopce s poutním kostelem Sv. Anny obklopeným kapličkami s renovující
se křížovou cestou. Dříve zde bývaly lázně s hostincem poblíž sírnatoželezitého pramene, u kterého
dnes stojí nová kaple místo původní. Zpět do Pohledu sejdeme lipovou alejí kolem malého parkoviště
u silnice č. 18 z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi. Klesáme /2/ zhruba 1,5 km zpět k zámku a kostelu, kde
nyní odbočíme po červené vpravo dolů přes řeku Sázavu, až dojdeme k silnici a DPohled – ŽST (ŽST je
vzdálené pár desítek metrů dále po červené). Odtud pokračujeme již po žluté značce směr „Bartoušov“
2,5 km, „Mírovka“ 4,5 km.
Přejdeme koleje a odbočíme ze silnice vpravo, kde po okraji
lesa stoupáme /2/ na úpatí Duškova kopce. Za lesem se
napojíme na polní cestu a klesáme /1-2/ do Bartoušova.
Projdeme kolem rybníčků a za zemědělskými budovami
opět klesáme po polní cestě chvíli s pěkným výhledem na Vysokou do vesničky Mírovka. Na začátku
Mírovky, ještě před mostem přes Šlapanku, odbočíme na silnici vpravo a po 3,5 km dojdeme zpátky
do Havlíčkova Brodu. Kdo si chce tyto poslední km ušetřit, může nasednout v Mírovce na vlak a
kochat se výhledy z okna na údolí Šlapanky.
Celkem 18 km (14,5 km s ukončením v Mírovce).
Náročnost 1-2.
Informační centra:
Informační centrum – cestovní kancelář ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí, 56, 580 01 Havlíčkův Bord, tel. 569 428 464, tel./fax: 569 427 683, e-mail: adatour@adatour.cz,
www.muhb.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Klub Florian, Žižkova 65, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 423 205, 777 918 500, e-mail: nesthb.1@tiscali.cz
Penzion Kotlina, U Stadionu 3000, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 434 402, 602 663 160, e-mail: tecl@starr.cz, www.kotlina.cz
Penzion Starr, Žižkova 3070, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 426 000, 776 750 004, e-mail: penzion@starr.cz, www.starr.cz
Šejdorfský mlýn, Okrouhlička 25, 582 53 Štoky, tel. 569 459 240, 603 188 541, 737 808 368
Penzion C+C, 582 53 Štoky 115, tel. 569 459 337
Otvírací doby a návštěvní dny:
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, tel. 569 429 151, e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz, V-IX po-ne 9-12, 13-16, X-IV po-pá 9-12, 13-16
Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 18, tel., fax: 569 427 035, tel. 569 421 152, e-mail: galerie@mybox.cz, út–ne 9–12, 13–17
Vyhlídková věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pravidelné prohlídky pouze v letních měsících. Pro skupiny na objednávku tel. 604 324 625
Štáflova chalupa, ul. Barbory Kobzinové 2015, tel. 569 433 857, po-pá 9–12, 14–17, so 9-12
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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
a za obydlenou částí klesáme /2/ již po lesní
vystoupáme na silnici, ze které pak odbočíme vlevo
řeky a po pravé straně si můžeme všimnout ve
odkloní od řeky, procházíme nad Růženinou
když sejdeme blíže k Sázavě.
U DPod Kateřinou odbočíme vpravo na žlutou
rozcestím míjíme na kopci malebný hornický kostelík
v údolí střídavě po obou březích Borovského potoka
přejdeme potok, odbočíme vpravo a stoupáme /2/
Pole. Zemědělské vsi vévodí kostel sv. Michala a
Pole (525 m) na červenou značku vpravo směr
Vesničku opouštíme lipovou alejí po silnici a neměli
vyznačující místo smrti Jana Žižky při obléhání
- mohyle vybudované částečně z pamětních
míst. Podle místní tradice tu bylo nezorané pole s
1424 zemřel Jan Žižka. V okolí se dochovaly názvy
pověsti vztahují k osobě Jana Žižky a husitským
Asi po 300 m odbočíme ze silnice vlevo do lesa
potůčků v místě zvaném Plaček. Podle pověsti
červená zde odbočí za můstkem vpravo a my
pěšince kopcovitým terénem /2/. Z osady Dobrá
Přibyslavi kolem kaple sv. Michala.

značce směr „Pod Kateřinou“ 5 km. Projdeme městem
cestě k rybníčku nedaleko ŽST Přibyslav – zast. Krátce
k Sázavě. Divokým členitým terénem /2/ jdeme podél
strmém svahu četných skalisek. Než se červená značka
chodbou. Zarostlý vchod do štoly ze 17. stol. lze vidět,
značku směr „Žižkovo Pole“ 4,5 km. Kousek nad
sv. Kateřiny založený už koncem 12. stol. Krásnou cestou
míjíme Spálený a Zádušní mlýn. Před Zádušním mlýnem
po okraji malého sevřeného údolí do vesničky Žižkovo
řada selských domů se štíty. Zde odbočíme dle DŽižkovo
„Žižkova mohyla“ 1 km, „Přibyslav – nám.“ 4,5 km.
bychom přehlédnout vlevo uprostřed pole velký kříž
Přibyslavi. Po chvilce již dojdeme k Žižkovu pomníku
kamenů, poslaných ze všech historicky památných
mohutným keřem divokého bezu, když zde údajně roku
jako Na Hatkách, V kuchyni, Plačky, které se podle
vojskům.
a převážně terénně klesáme /2/ k soutoku dvou
zde husité konali tryznu za zemřelého Jana Žižku. Naše
půjdeme těsně podél Doberského potůčku po uzounké
za rybníčkem krátce prudce stoupáme /2-3/ zpět do

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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Z Pelhřimova do údolí Hejlovky
Vydejte se s námi na klasický turistický výlet z malebného náměstí v Pelhřimově, přes Starý Pelhřimov do údolí Hejlovky.
Cestou zpátky budeme střídat pole a louky s malými vesničkami.
Výchozím bodem tohoto výletu je historické náměstí v Pelhřimově. Čtvercové
náměstí je tvořeno z větší části jednopatrovými domy s podloubím a fasádami,
jejichž jádra jsou většinou pozdně gotická a renesanční. Uprostřed náměstí je
empírová kamenná kašna se sochou sv. Jakuba Většího a poblíž náměstí stojí
někdejší zámek pánů z Říčan (dnes Muzeum Vysočiny) v sousedství s děkanským
kostelem sv. Bartoloměje. Městskou památkovou rezervaci tvoří dále zbytky
městských hradeb, zvýšená Dolní (Jihlavská) brána, Horní (Rynarecká) brána
s barokní vížkou a nízká tzv. Solní brána u zámku. Původ názvu města je podle
legendy odvozován od jména biskupa Pelhřima.
Z náměstí tedy vycházíme po modré značce směr „Čakovický Mlýn“ 6,5 km.
Musíme si dobře hlídat značku a ta nás vyvede přes sídliště za město, kde mezi
loukami vystoupáme /2/ do Starého Pelhřimova. Vsi, která předcházela založení
města Pelhřimova vévodí kostel sv. Jana Křtitele, pocházející z 1.pol. 13.stol. Od
DStarý Pelhřimov (570 m) pokračujeme dále po modré směr Lipické údolí jemně
zvlněným terénem /1-2/ mezi poli a kolem lesíka do vesničky Čakovice.
U DČakovice (510 m) se dozvíme, že první zmínka o této osadě pochází z roku 1379. Po 0,5 km sejdeme do Lipického údolí s řekou Hejlovkou, kde
u starého mlýna a chat křižuje modrou značku zleva žlutá, na kterou my odbočíme. Cesta po žluté zn. (směr Pod Hodějovicemi 4,5 km)vede v dosti
členitém terénu /2/ střídavě lesem nebo po těsně břehu řeky, zarostlém vysokou trávou. Hned u Čakovického mlýnu si ovšem musíme pořádně
hlídat značení, abychom nešli po břehu řeky, ale lesem po pěšině nad chatami. Když se asi po 1,5 km značka odchýlí od řeky, krátce vystoupáme
k frekventované silnici, kde narazíme na DU Mosteckého – pražská silnice (500 m). Nyní už jdeme
po trošku lepší cestě a střídáme občas krátká stoupání a klesání /2/ po obou březích Hejlovky.
Kdo by si chtěl zkrátit tuto trasu může se od DPod Hodějovicemi (482 m) vrátit po zelené přes
Hodějovice do Pelhřimova (6,5 km). Naše trasa ovšem pokračuje dále po žluté směr „Krasíkovice“
4 km. Jdeme přes louku k lesu, kde krátce klesáme /2/ k řece a po jejím druhém břehu vyjdeme
/2/ nad chaty, odkud máme konečně pěkný výhled do hlubokého údolí Hejlovky. Když se
napojíme u rybníčku při řece na silnici,
mírně /1-2/ po ní stoupáme 1 km do
Krasíkovic.
Ze zemědělské vesničky Krasíkovice (495
m) jdeme z návsí s malou barokní kapli
po červené značce směr „Pelhřimov
– nám.“ 4 km. Poprvé a naposled během
tohoto výletu stoupáme ostřeji /2-3/ přes kopec Vrcha (548 m) do Radětína. Z Radětína
(506 m) už převážně lehce klesáme /1-2/ mezi poli nad rybníkem při Bělé. Pod novým
velkým silničním mostem z r.2002 vejdeme do parku v údolí Bělé na okraji Pelhřimova a po
2 km jsme zpět na náměstí.
Celkem 19 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
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:
Hotel Sport, Nádraží 1536, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 321 625
Motel Bernard, Starý Pelhřimov 79, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 432 323 , 777 628 666, e-mail: vasicekjaroslav@seznam.cz
Penzion „N“, Konečná 1586, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 327 432, 628 313 382
Hotel Křemešník, Křemešník 4 – Nový Rychnov, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 303 431, e-mail: hotel.kremesnik@tiscali.cz, www.hotelkremesnik.cz
Hotel Slávie, Masarykovo nám. 29, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 321 540, e-mail: slavie@iol.cz, http://hotelslavie.web.tiscali.cz
Otvírací doby a návštěvní dny:
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Masarykovo nám. 12, tel. 565 323 456, e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz, Expozice: IV-X út-ne 9-12, 13-17, výstavní síně: 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 V-IX po-ne 9–16.30, X-IV po telefonické dohodě. Další exponáty lze shlédnout
v Centru volného času MINIMAX, ulice Legií - areál kina Vesmír, tel. 565 321 713. po-pá 9-17, 18:30-19:30, so-ne 13-17, 18:30-19:30
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. Mimo sezonu, po dohodě na výše uvedeném tel. čísle.
Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje Pelhřimov
V-IX po-pá 9-12, 12:30-17, so-ne 10-12, 12:30-17
Galerie M Pelhřimov, Masarykovo náměstí 17, tel. 565 321 548, út–pá 9-12, 12:30-17, so 10-12, 12:30-17, ne 14-17
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Okolí Žďáru nad Sázavou
Tomuto výletu budou dominovat kromě malebné krajiny především vrcholná díla barokní gotiky architekta J.B.Santiniho
a majestátní skalní útvary v čele s Rozštípenou skálou.
Výchozím bodem je město Žďár nad Sázavou. Historie Žďáru je úzce spjata s cisterciáckým klášterem, který
významně ovlivňoval hospodářský a kulturní rozvoj této oblasti. Areál bývalého kláštera navštívíme až v závěru
naší trasy. Výlet zahájíme prohlídkou náměstí a přilehlého historického centra, kde si můžeme prohlédnout
radnici z přelomu 16. a 17. stol., Morový sloup z r. 1729 a gotický kostel sv. Prokopa.
Pak se vydáme po červené směr „Nové Hamry nad Sázavou“ 4 km. První 2 km nás postupně vyvedou ven
z města a tam před mostem odbočíme ze silnice vpravo na polní
pěšinu. Červená nás povede podél železniční trati pěknou krajinou
plnou luk, remízků a rybníků až do obce Nové Hamry. Před nádražím
budeme procházet kolem DNové Hamry. Od něj pokračujeme stále
po červené směr „Rozštípená skála“ 1,5 km. Poté, co opustíme obec,
již půjdeme údolím řeky Sázavy, kterou budeme několikrát přecházet.
U DRozštípená skála změníme barvu značky na žlutou směr „Žďár
nad Sázavou - zámek“ 9 km. Žlutá nás po několika metrech přivede
k Rozštípené skále, jejíž výraznou trhlinou projdeme na druhou stranu a
budeme pokračovat kolem až 100 m dlouhého skalního masívu.
Pak opustíme údolí Sázavy a půjdeme přes pole a louky do osady
Šlakhamerský dvůr. Nad ní se ukrývá v hustých lesích skalnatý vrchol
Peperek, který je náš další cíl.
Za osadou je DSamotín, kde odbočíme vpravo se žlutou. Po krátkém,
ale výrazném stoupání přijdeme na vrchol Peperek. Na vrcholu Peperek
se nachází skalní stěna 300 m dlouhá přerušená dvěma širokými
depresemi, z nichž vycházejí balvanové proudy. Z vrcholu pokračujeme
stále po žluté směr „Vápenice – jezero“ 3,5 km, „Žďár nad Sázavou

– zámek“ 7 km.
K pozoruhodnému jezeru Vápenice přijdeme převážně klesáním po zpevněné lesácké cestě. Jezero
Vápenice vyniká čistou vodou a velmi bohatým podvodním životem. Dále pokračujeme po žluté směr „Žďár
nad Sázavou – zámek“ (Pod Adamovým kopcem 1 km) nebo se můžeme vydat po modré směr „Tálský
Mlýn“ 3,5 km. Ten se nachází u vodní nádrže Pilská, kde se můžeme osvěžit koupelí.
Žlutá nás povede hustými lesy přes vrchol Salvátor. Pak už budeme klesat pěknou stromovou alejí mezi poli a loukami až k z
ámku.
Nynější zámek se nachází v areálu bývalého cisteciáckého kláštera založeného již v r.1252. Klášter byl několikrát vydrancován a to jak husity, tak
později Švédy v Třicetileté válce. Jeho pohnutý osud ukončil velký požár v r. 1784, kdy byl definitivně zrušen a postupně přebudován na zámek.
V areálu zámku uvidíme mimo jiné konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, gotickou baziliku (druhá největší na Moravě) přestavěnou Santinim na
počátku 18. stol., nejstarší objekt z doby budování kláštera Studniční kapli aj. Po prohlídce zámku nesmíte zapomenout vyšlapat krátce a prudce
po žluté nahoru na Zelenou horu, kde je nejcennější dílo Santiniho - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Jde o světově ceněné dílo barokní
gotiky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.
Od rozcestí se vydáme po červené směr „Žďár nad Sázavou – nám.“ 3 km. Půjdeme pěknou polní cestou po přes hráz Branského rybníka k řece
Sázavě, podél které přijdeme zpět do centra Žďáru nad Sázavou.
Délka celkem 17,5 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační turistické centrum – cestovní kancelář SANTINI TOUR, Náměstí Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 628 539, fax: 566 625 808, e-mail: info@santini-tour.cz,
www.zdarns.cz
Informační centrum – Zámek Žďár n/Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 629 152, fax: 566 642 810, e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
Ubytování a stravování:
Hotelový dům Jehla, Kovářova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 146, 736 689 168, e-mail: info@hoteljehla.cz, www.hoteljehla.cz
Hotel Grunt, Vysocká 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 623 407, 724 222 819, e-mail: hotelgrunt@centrum.cz, http://hotel.grunt.webpark.cz
Penzion Najdek, Hamry nad Sázavou 159, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel/fax: 566 630 156, e-mail: holemarova@secr.cz, PenzionNajdek@email.cz, www.pensionsholemar.cz
Statek Vysoké, Vysoké 24, tel. 605 436 080, 737 339 081, e-mail: info@statek.unas.cz, www.ranch.unas.cz, www.statek.unas.cz
Hotel Sázava, Sázava 181, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 111
Ubytovna Sokolovna, Polnička 152, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 622 967
Hotel Račín, Račín 10, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 534, 602 495 469, e-mail: racin@racin.cz, www.racin.cz
Otvírací doby a návštěvní dny:
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Tvrz 8, tel.566 625 887, 566 625 645, e-mail: muzeum.zr@worldonline.cz út–ne 9–12, 12:30–17
Výstavní sál Staré radnice, nám. Republiky 24, tel. 566 624 312 út–ne 10-12, 14-17
Historický areál bývalého cisterciáckého kláštera Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Informační a turistické centrum zámek Žďár n. Sázavou, tel. 566 629 152, e-mail:
itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz IV-X út-ne 9-17
Muzeum knihy stálá expozice Národního muzea v Praze, zámek Dr. Radslava Kinského, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 625 370, e-mail: alenajakubcova@seznam.cz
IV, X so, ne, svátky 8–12, 12.30-16, V-IX út-ne 8-12, 12:30-16
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Naučnou stezkou Tisůvka – Žákova hora
V samém centru Žďárských vrchů se vydáme z bývalé sklářské hutě Cikháj na skalnatý vrchol Tisůvka kolem pramene
Svratky na Žákovu horu a přes Fryšavský kopec k evropské rozvodnici mezi úmořími Severního a Černého moře.
Výchozím bodem je malá horská vesnička Cikháj založená v 17. stol. společně se sklářskou hutí.
Vesnička byla jedním ze středisek partyzánského odboje za 2. světové války a v zimě 1944 – 45 zde
byla základna partyzánského oddílu „Záře“. U obecního úřadu se vydáme od D vlevo po modré
značce směr „Zubačka (D)“ 3 km. Po necelém 1 km na okraji vesničky narazíme u penzionu Tisůvka
na 1. zastavení naučné stezky „Tisůvka – Žákova hora“ (dále jen NS) zabývající se tématikou ochrany
přírody. Dozvíme se zde, že nás čeká během cesty po NS přechod vrcholové části Českomoravské
vrchoviny s rozsáhlými lesy a prameništi řek Sázavy a
Svratky. Hned za penziónem se nachází na okraji lesa
symbolický památník připomínající činnost partyzánské
brigády „Mistr Jan Hus“ a přilehlý amfiteátr využívaný
pro hromadná setkání.
Cestou lesem po vrstevnici okolo vrcholu Tisůvka
míjíme 2. a 3. zast. NS „Lesy a lesní hospodářství“,
„Svahy a sutě“. Kdo chce absolvovat kratší variantu
výletu vedenou pouze po 10 km dlouhé NS, může u 3.
zast. odbočit vpravo do kopce /2-3/ k vrcholu Tisůvka.
Naše trasa však pokračuje dál rovně po modré
značce k DZubačka, kde teprve odbočíme vpravo
na červenou značku směr „Tisůvka“ 1 km, „Žákova
hora“ 4 km. K přírodní památce – 800 m vysokému
vrcholu Tisůvka vystoupáme /2/ hustým převážně
smrkovým les. Vrchol tvoří typická rulová skála vzniklá
mrazovým zvětráváním odkrytých skalních výchozů s
drobnými skalními výklenky a voštinami. Skalní vyhlídka
s omezeným výhledem přes koruny stromů je snadno
přístupná, ale není zabezpečená, takže pohyb po
členitém vrcholu skály je na vlastní nebezpečí.
Z vrcholu pokračujeme po červené a opět zároveň s
NS 1,5 km k „DU Snítku“. První polovinu tohoto úseku
klesáme ostřeji /2-3/ a za silničkou z Vojnova Městce do Cikháje jdeme už téměř po rovince /1-2/
okolo dalšího zast. NS. Pokud to povrch cesty zrovna nevyžaduje, lze střídavě zaměřit svůj pohled
na vrcholky stromů, kde si šikovný pozorovatel může všimnout třeba strakapouda velkého, datla
černého, káně lesní, jestřába lesního, kalouse ušatého atd. Za DU Snítku narazíme kromě dalšího
zast. NS – „Jelení zvěř“ na první říčku v průběhu naší trasy – Svratku. Svratka pramení mezi Žákovou
horou a Křivým javorem z několika zdrojnic a délka jejího toku je 172,4 km.
Začínáme postupně stoupat /2/ ke křižovatce lesních cest a zast. NS – „Lesní kalendář“, kde na letokruzích dvou velkých pařezů jsou od r. 1834
zaznamenány různé významné historické události. Posledních 500 m na Žákovu horu (810 m) stoupáme prudčeji /3/. Z informační tabule NS
„Geodetický bod č. 431“ se dovídáme, že Žákova hora patří mezi 145 význačných vrchů na území ČR, na kterých jsou zřízeny trigonometrické
body. Bod byl zařazen do mezinárodního souborného vyrovnání geodetických sítí a má význam technický i vědecký, neboť slouží k průzkumům
pohybu zemské kůry a stanovení přesného tvaru země.
Po krátkém ostrém sestupu /2-3/ odbočíme u DŽákova hora – rozc. vpravo na zelenou značku směr „Stříbrná stud.“ 0,5 km, „Fryšavský kopec
– pam. partyzánů“ 3 km. U Stříbrné studánky je pramen Svratky. Mezi vrcholem Žákovy hory a Stříbrnou stud. se rozprostírá národní přírodní
rezervace vzniklá na ochranu původního jedlobukového pralesa. Po levé straně kousek za studánkou bylo u silnice v bývalém lomu zřízeno
turistické odpočívadlo.
NS za studánkou odbočuje vpravo po okraji přírodní rezervace dolů /2/ k zast. NS – U Sražené vody. Lokalita „U Sražené vody“ se nachází v místě
evropské rozvodnice, kde se vody obou úmoří Severního a Černého moře (povodí Labe a Dunaje) nejvíce přibližují a jsou spojeny umělou strouhou.
Z dřevěné lávky nad strouhou vidíme vlevo nepatrnou Sázavu a vpravo Svratku. Zpět do Cikháje dojdeme po louce přes Prostřední kopec.
Celkem 13 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Soukromé informační centrum Svratka, Libušina 42, 592 02 Svratka, tel. 566 662 594, 777 083 487, e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz, www.svratka.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Fryšava, Fryšava 11, 592 04 Fryšava po Žákovou horou, tel. 566 619 332, 602 368 097, e-mail: m.steflickova@worldonline.cz, www.arps.cz/steflickova
Penzion Horácko – U Studýnků, Tři Studně 104, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel. 566 619 228, fax: 566 619 228
Penzion Pegas, Tři Studně – Vlachovice, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 619 213, 777 559 494, fax: 566 619 213, e-mail: penzionpegas@seznam.cz, http://
www.penzionpegas.cz
Hotel U Loubů, Tři Studně 13, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel. 566 616 225, 777 939 398, fax: 566 616 225, e-mail: hotel@halva.org, http://www.halva.org
Penzion U pramene, Tři Studně 46, 592 04 Fryšava, tel. 566 619 222, fax: 566 619 222, http://www.aveko.com/pramen
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Čtyři palice, Zkamenělý zámek a další skály
Podnikněte s námi výlet z malebného podhůří Českomoravské vrchoviny k tajuplným mohutným skalám ukrytým
v hustých lesích Žďárských vrchů.
Výchozím bodem pro tuto túru může být obec Pustá Rybná. V obci si můžeme prohlédnout
klasicistní kostel sv. Bartoloměje z r. 1842 a evangelický kostel z konce 19. stol.
Z Pusté Rybné jdeme po zelené směr obec „Březiny“ 3 km, „Čtyři palice“ 5,5 km. První
kilometr půjdeme po silnici až k DDrašarova lípa. Ta vyrostla v místech, kde prožil svá
poslední léta života buditel a spisovatel Justin Michl-Drašar. Pohřben je na zdejším
hřbitůvku. Dál nás zelená povede po loukách a stráních s roztroušenými chalupami a
usedlostmi. Poté přijdeme opět k silnici, po které půjdeme přes obec Březiny. V jejím
závěru opět odbočíme vpravo do stráně, po níž vystoupáme až k DNad pasekami. Zde
vstoupíme do lesa a po 0,5 km přijdeme k nejmonumentálnějšímu skalisku našeho výletu.
U DČtyři palice se rozkládá skupina skal, jejíž dominantu tvoří zejména tyto skály: Děvín 27
m, Paličatá (Čtyři palice) 33 m, Tvrz 25 m.
Po prohlídce skal se vydáme od DČtyři palice po modré směr Velké (Milovské) Perničky 1
km. Tam se dostaneme pohodlnou chůzí po lesní pěšině. Milovské perničky tvoří skupinu
3 skalních bloků, které se rozkládají na obou stranách cesty. Nejvyšší z nich dosahuje výšky
25 m. Od DVelké perničky (757 m) pokračujeme
směr „Zkamenělý zámek“ 2 km. Půjdeme po lesní cestě bez větších výškových rozdílů. Pouze posledních 500
m budeme prudce stoupat na vrchol kopce, na kterém se Zkamenělý zámek nachází.
Zkamenělý zámek je nejmenší ze všech skalisek, které jsme doposud na výletě viděli. Skalní bloky dosahují
výšky nejvíce 10 m, jsou podkovovitě uspořádány a ohraničují průchodem otevřený vnitřní prostor o
rozměrech 40 x 16 m. V 6. a 7. stol. zde stávalo opevněné hradiště. Části valů a příkopů se zachovaly až do
dnešních dob.
Po asi 200 m chůze po modré sejdeme k DU Knížecí studánky (730 m).
Od rozcestníku pokračujeme směr „Rybenské perničky“ po červené 3
km a je to vpravo od směru, ze kterého jsme přišli.
Z počátku mírně stoupáme /2/ až přijdeme na lesní cestu, kde
začneme mírně klesat až
k rozcestí Malé též Rybenské
perničky (750 m). Rybenské
perničky tvoří 3 oddělené skalní
bloky typu mrazového srubu,
dostatečně velké a mohutné,
s výškou stěn 16 a 8 m. Ve
vrcholových partiích se vytvořily
skalní mísy.
Po
prohlídce
posledních
skalisek tohoto výletu půjdeme
po červené směr „Pustá Rybná“
2 km. Zanedlouho opustíme
husté lesy a dál již půjdeme
malebným podhůřím až do
Pusté Rybné, kde náš výlet
končí.
Celková délka 13,5 km.
Obtížnost 2.
Informační centra:
Soukromé informační centrum Svratka,
Libušina 42, 592 02 Svratka, tel. 566 662
594, 777 083 487, e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz, www.svratka.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Krásné, Krásné 66, 592 03 Sněžné na Moravě, tel. 566 664 763
Penzion Bukáček, Křižánky 41, 592 02 Svratka, tel. 566 662 308, 604 618 701, e-mail: pensionbukacek@quick.cz
Ubytování Ve dvoře, Křižánky 4, 592 02 Svratka, tel. 566 662 923, 777 552 625, e-mail: vedvore@spinaas.cz
Orea hotel 9 skal, Milovy 11, 592 02 Svratka, tel. 566 664 434, 606 619 008, e-mail: sales@9skal.oreahotels.cz, www.orea.cz/9skal
Penzion Poslední Míle, Milovy 20, 592 02 Svratka, tel. 566 664 295, 604 243 414, e-mail: poslednimile@volny.cz, www.volny.cz/poslednimile
Penzion Jiřina, 592 02 Svratka 88, tel. 566 662 465
Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 02 Svratka, tel. 566 664 477, 606 562 832, e-mail: hotelpodlesi@seznam.cz, www.hotelpodlesí.cz
Otvírací doby:
Svratecké muzeum
U zbrojnice 347, tel. tel. 566 662 594, 777 083 487, e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz VII–VIII út–ne 10–12, 13-16
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Jimramov a jeho okolí
Během tohoto výletu si prohlédneme zachovalé historické centrum Jimramova, zříceninu Štarkov, vylezeme na skalní
vyhlídku na vrcholu Prosičky. Navíc se budeme pohybovat stále v krásné krajině Hornosvratecké vrchoviny.
Výchozím bodem je městečko Jimramov. Dříve než se vydáme po červené značce směrem „Na
louži“ 3,5 km, „Štarkov – zřícenina“ 6 km, můžeme si prohlédnout trojúhelníkové náměstí s převážně
klasicistními domy, renesanční radnicí a školou rovněž s klasicistní úpravou. Celé náměstí s okolím
je chráněno městskou památkovou zónou. Kousek za náměstím je původně gotický kostel
Narození P. Marie, později přestavěný barokně. Další zajímavostí je původně renesanční čtyřkřídlý
zámek z 16. stol., který ale není veřejnosti
přístupný.
Z Jimramova nás červená povede
podél řeky Fryšávky ven za městečko,
kde začneme výrazně stoupat /2-3/ po
polní cestě k lesní studánce a kapličce.
Pak již budeme mírně klesat k horské
zemědělské osadě a DNa Louži. Z osady klesáme zpět do údolí Fryšávky. Protože půjdeme
po otevřené horské louce, budeme mít příležitost se celou cestu kochat krásnými výhledy
na okolní kopce.
V údolí Fryšávky se dlouho nezdržíme a
začneme prudce stoupat 1 km až na
vrchol k DŠtarkov - Skály (660m), kde
se nachází malé skalní město a v něm
zbytky loupežnického hradu Štarkov.
Tento byl postaven pravděpodobně na konci 14. stol.. Později byl rozbořen, protože sloužil jako
sídlo loupeživého rytíře. Do dnešních dnů se zachovaly zbytky okrouhlé věže, hradních zdí a
nádvoří. Zajímavá jsou i rulová skaliska,
na kterých byl postaven, a která jsou
pro svou výjimečnost chráněna jako
přírodní památka. Najdete zde mohutné
věžovité skalní bloky o výšce až 20 m
oddělené dvěma soutěskami o šířce 2 až
3 m a délce 15 m. Můžete zde objevit i dvě puklinové jeskyně.
Po prohlídce skal i hradu se vydáme po modré směr „Javorek“ 1 km, „Jimramov“ 6 km.
Prvních 300 m budeme muset velmi prudce klesat /3-4/ po balvanech a suti v hustém
porostu, až přijdeme k silničce, která nás už pohodlně zavede do pěkné vesničky
Javorek. Z Javorku budeme opět 2 km stoupat /2-3/ a to až na vrchol Prosíček. Polní
cesta nás ale zavede do velmi malebné krajiny lesů, luk a strání a tak si uchváceni krásou
krajiny stoupání ani nevšimneme.
Vyvrcholením tohoto úseku je výstup pomocí ocelového lana a žebříků na skalnatý vrchol
Prosička (739 m). Ten nám za pěkného počasí nabízí pěkný výhled do celého okolí.
Od Prosičky už budeme jenom klesat zprvu v lese a pak už po loukách, až přijdeme zpátky na náměstí v Jimramově (3 km).
Délka 12 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Informační kancelář, 592 03 Sněžné 94, tel. 566 664 018, e-mail: info@snezne.cz, www.snezne.cz
Městské informační centrum, Vratislavovo náměstí 97, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 650 254, 566 650 255, ax: 566 617 202, e-mail: ic@nmnm.cz, www.nmnm.cz
Ubytování a stravování:
Selské stavení, Jiramovské Pavlovice 6, 592 42 Jimramov, tel. 606 711 696, 724 062 180, e-mail: zdar.natural@volny.cz, http://chaty.cestovani.cz/cesko/ceskomoravska-vrchovina/
selske-staveni.html, provoz zařízení od dubna do října.
Rekreační středisko Klub Kutiny, Kutiny 59, 592 42 Jimramov, tel. 566 664 395, 605 911 676
Ubytování na radnici, nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, tel. 566 562 180, 604 888 933, e-mail: ou.jimramov@quick.cz, www.e-vysocina.cz
Agroekofarma Věcov, 592 44 Věcov 25, tel. 566 562 839, 605 853 307, fax: 566 562 839, e-mail: farma.kaderavek@quick.cz, http://www.aa.cz/agroekofarma, http://web.quick.cz/
farma.kaderavek
Chalupa U potoka, 592 44 Věcov 35, tel. 566 562 839, 605 853 307, fax: 566 562 839,
e-mail: farma.kaderavek@quick.cz, http://www.aa.cz/agroekofarma, http://web.quick.cz/farma.kaderavek
Penzion Selský dvůr, Daňkovice 24, 592 03 Sněžné, tel. 566 664 389, 604 359 286, http://sweb.cz/selsky.dvur
Otvírací doby:
Síň rodáků Jimramov
Obecní úřad Jimramov, tel. 566 562 516, e-mail: ou.jimramov@quick.cz , www.e-vysocina.cz. Návštěva možná po dohodě na Obecním úřadě.
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Okolo rybníků Medlov a Sykovec k Brožově skalce a
Pasecké skále
Vydejte se s námi do podhůří Žďárských vrchů k malebným rybníkům, které patří mezi nejznámější rekreační střediska
Českomoravské vrchoviny.
Tento výlet začíná v malé obci Kadov, která je známá především od druhé poloviny 17. stol., kdy zde
byla postavena železářská huť. V 19. stol. patřily tyto železárny k největším na Moravě a vyráběly užitkové
i ozdobné předměty (nejznámější jsou litinové náhrobní kříže). Na návsi můžeme vidět řadu malebných
domků reprezentujících tradiční lidovou architekturu a pomník T. G. Masaryka. Od DKadov vycházíme
po zelené značce směr „Pasecká skála“ 3 km. Následuje stoupání /2/ po silnici, ze které odbočíme
vpravo do lesa a i dále převážně stoupáme /2/.
Posledních 200 m k DPasecká skála – vyhlídka (819 m) stoupáme již /2-3/. Mimo upravené vyhlídky
s pěkným rozhledem jsou zde ve skalách i často navštěvované odjištěné horolezecké cesty. Z vrcholu
scházíme chvíli ostře /2-3/ a pak již mírněji /1-2/ hustým smrkovým lesem po modré značce ve směru
„Medlov – hotel“ 2,5 km k rybníku Medlov.
Rybník Medlov byl založený už v 16. stol. pány z Pernštejna a r. 1934 zde bývalý lyžařský reprezentant Leoš
Stehlík zřídil sportovní a rekreační středisko, do něhož zval k pobytu také významné umělce. Středisko
v průběhu let prošlo přeměnami přes moderní odborářskou zotavovnu k dnešnímu komfortnímu
hotelu patřící k jednomu z nejznámějších rekreačních středisek Českomoravské vrchoviny. My odsud
pokračujeme po zelené pohodlnou cestou lesem kolem rybníka. Po 1 km u DNad Medlovem si můžeme
všimnout i červeného běžkařského značení (vyznačuje zimní lyžařský okruh z Nového Města), v jehož
směru se vydáme směr „Rokytenská (D)“ 0,5 km, „Sykovec (D)“ 1,5 km. Chvíli jdeme kolem rekreačních
chat a pak už střídavě lesíkem a také podél rybníka Sykovec k písčité pláži, kde odbočíme vlevo na
betonovou cestu k penzionu Horník.
Rybník Sykovec (724 m) je nejvýše položeným rekreačním rybníkem na Českomoravské vrchovině a
navíc s písčitým dnem. Během cesty kolem obou rybníků máme několik možností se občerstvit v četných
rekreačních zařízeních. Od penzionu Horník jdeme chvíli vpravo po cestě mimo značení k DSýkovec,
odkud pokračujeme rovně po modré směr „Tři Studně (⇔, bus)“ 1 km, „Cikháj“ 8,5 km. Stoupáme /1-2/
po silnici přes obec Tři Studně, založenou v pol. 17. stol. na pasece u tří studánek. Z vesničky osídlené
původně dělníky fryšavských hutí se stalo oblíbené místo pobytu významných osobností (např. Bohuslav
Martinů zde byl inspirován k napsání světově známé hudební poémy „Otvírání studánek“ na slova M.
Bureše).
Na konci obce odbočíme vlevo na polní cestu, ze které po 1 km opět odbočíme vlevo do lesa
a stoupáme /2/ někdy i /2-3/. Na vrcholu, kde již les není tak hustý, si můžeme všimnout cestičky
nalevo od značky, která vede k Brožově skalce (785 m). Stále po modré značce a po zarostlém
hřebeni dojdeme k DFryšavský kopec (803 m), kde je mírně vpravo, asi po 100 m u dřevěného
srubu, památník partyzánské brigády Mistra Jana Husa.
Do Fryšavy klesáme po zelené značce 3,5 km chvíli v terénu /2/ a pak po silnici /1-2/ kolem
studánky. Obec Fryšava byla po tři staletí známa svou sklářskou hutí a později i těžbou železné
rudy. Když přicházíme, vidíme po pravé straně kostel sv. Matouše a po levé straně u restaurace
narazíme na DFryšava. Dále pokračujeme
po žluté zn. chvíli rovně po hlavní silnici a pak
vpravo přes kopec 2 km (stoupání, klesání /2/)
zpět k Medlovskému rybníku. Po 500 m se od
známého DMedlov – hotel vracíme 3,5 km kolem Podmedlovského mlýna (700 m) do Kadova,
kde se náš okruh uzavře.
Celkem 22,5 km.
Náročnost 1-2.
Informační centra:
Městské informační centrum, Vratislavovo náměstí 97, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 650 254, 566 650 255, fax:
566 617 202, e-mail: ic@nmnm.cz, www.nmnm.cz
Informační kancelář, 592 03 Sněžné 94, tel: 566 664 018, e-mail: info@snezne.cz, www.snezne.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Medlov, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 619 236, e-mail: hotel.medlov@iol.cz, www.sompraha.cz
Penzion Fryšava, Fryšava 11, 592 04 Fryšava po Žákovou horou, tel. 566 619 332, 602 368 097, e-mail: m.steflickova@worldonline.cz, www.arps.cz/steflickova
Penzion Horácko – U Studýnků, Tři Studně 104, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel. 566 619 228, fax: 566 619 228
Hotel U Loubů, Tři Studně 13, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel. 566 616 225, 777 939 398, fax: 566 616 225, e-mail: hotel@halva.org, http://www.halva.org
Otvírací doby:
Památník Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů, Tři Studně, Hotel U Laubů, tel. 566 619 225 IV – XI, po – ne 10 – 20

18

výlety pro turisty

8

V
J

S
19

Z

Údolím řeky Loučky ke zřícenině hradu Mitrov a do
Trenckovy rokle
Během tohoto výletu, určeného pro zdatné turisty, se podíváme ke zřícenině starodávného hradu Mitrov a hlubokým
údolím řeky Loučky místy i kolem skalisek do Trenckovy rokle.
Výchozím bodem je malá vesnička Habří vystavěná v prudkém svahu nad řekou Loučkou.
Sejdeme /2/ po modré značce krátce k řece a na druhé straně mostu u DHabří – lávka (414
m) odbočíme vpravo směr „Mitrov – zříc.“ 1 km. Z lesácké cesty podél břehu Loučky po chvilce
odbočíme vlevo a stoupáme asi 200 m /3/ luční stezkou k místu, kde se napojíme na další lesní
cestu a sejdeme /1-2/ k mostu nad řekou. Za mostem již po zpevněné cestě kolem letního tábora
po chvilce vystoupáme /1-2/ ke zřícenině.
Zřícenina gotického hradu Mitrov se nachází na zalesněném ostrohu nad říčkou Loučkou. Hrad
pochází z konce 13. stol., kdy ho zde založil patrně Demeter z Bukové. Naposledy patřil hrad
Pernštejnům a od r. 1565 se uvádí jako pustý. V hradním areálu se dochovaly příkopy, část hradeb,
hradního paláce, hranolové věže a základové zdi budov. Po prohlídce zříceniny se
vracíme stejnou cestou zpět a od DHabří – lávka pokračujeme stále podél pravého
břehu Loučky po žluté značce 0,5 km k DHabří - chaty (413 m).
Zde opět změníme turistické
„Sečan“ 2,5 km. Nyní už na
Loučky procházíme kolem stále
skalisek.
Nedaleko
DSečan,
břehu řeky, je stržený most. Pokud
můžete pokračovat po pravém
kde je dřevěný můstek, po kterém
stranu. Za loukou s rekreačními
náročný dobrodružný úsek /3-3!/,
řekou po velmi úzkých strmých
i připevněno lano, abychom se
náročnější turistiky jde bezesporu o

značení na červenou směr
hranici Černého lesíku a řeky
četnějších a mohutnějších
které se nachází už na levém
nechcete řeku přebrodit,
břehu až k chatové osadě,
můžete přejít na druhou
chatkami
následuje
dost
kdy přecházíme skály nad
cestičkách (někdy je ve skále
mohli přidržet). Pro milovníky
nejzajímavější úsek trasy.
V těsné blízkosti řeky narazíme
po 2,5 km na skálu s DTrenckova rokle (372 m). V rokli se podle pověsti údajně
ukrýval plukovník Pandurů
baron Trenck, který je pohřbený v Kapucínské kryptě v Brně. Pár metrů před
rozcestím jsme překračovali
malý potůček, kolem kterého lze
po vyšlapané pěšině dojít do
romantického žlebu. Potůček zde
vytváří ve skále drobné vodopády.
Pokračujeme stále po červené směr „Skryje“ 5,5 km částečně podél skalnatých břehů řeky
Loučky. Dobrodružnou cestou i nadále místy stoupáme přes skály /3/, až narazíme na větší
rekreační zařízení s mlýnem. Zde od parkoviště vede klikatá silnička ostře do kopce /2-3/, na
kterou odbočíme vlevo a tím opustíme červenou značku. Během asi 2,5 km dlouhé cesty do
Drahonína se stoupání postupně zmírňuje a nabízejí se nám pěkné výhledy na hluboké údolí
Loučky a okolní kopce.
Projdeme přes Drahonín kolem kapličky a na konci vesničky odbočíme zároveň se silnicí vpravo
směr „Olší“. Zhruba po 1,5 km za mostem přes potok Hadůvka odbočíme vlevo a stoupáme
/2/ další 1,5 km po silnici, kde díky zákazu vjezdu nás nebudou míjet žádná auta. U hájenky a
zast. autobusu přijdeme ke křižovatce ve tvaru T se silnicí č. 385. Zde odbočíme vlevo a po 3 km
přijdeme do obce Střítež. Ve Stříteži odbočíme vlevo na modrou značku směr „Habří – lávka“ 4 km. Převážně klesáme /2/ kolem hájenky a chat
(Lopaty) k Bukovskému potoku, odkud se přes kopec (stoupání, klesání /2/) vrátíme zpět do Habří.
Celkem 21 km.
Náročnost 3.
Informační centra:
Městské informační centrum při Městské knihovně, Masarykovo náměstí 9, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 376, fax: 566 551 590 , e-mail: info@bystricenp.cz,
www.bystricenp.cz
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 025, fax: 566 531 001, e-mail: infocentrumvbites@iol.cz, www.vbites.cz
Ubytování a stravování:
Rekreační středisko Podmitrov, Mitrov 10, 592 53 Strážek, tel. 566567321, 732575100, e-mail: obecstrazek@iol.cz, www.podmitrov,cz
Penzion Pod hradem, 592 62 Nedvědice 43, tel. 566 622 462, fax: 566 625 865, e-mail: holemarova@secr.cz, www.pensionsholemar.cz
Penzion Barborka, 592 62 Nedvědice 61, tel. 566 566 317, e-mail: info@pensionbarborka.cz, www.pensionbarborka.cz
Penzion Ranč U bizona, Říkonín-Kutiny, tel. 549 440 623, 777 201 915, e-mail: rancubizona@rancubizona.cz, www.rancubizona.cz
Penzion Ranč, Smrček, 592 62 Nedvědice, tel. 566 566 156
Hotel Jelínek, Masarykovo nám. 83, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 462, e-mail: v.kuliskova@cbox.cz
Hotel Kulturní dům, Vlkovská 482, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 290, 566 532 342, www.vbites,cz
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Kaňonovitým údolím Brtnice ke starodávné zřícenině
dvojhradu Rokštejn
Z malebného městečka Brtnice s mohutným zámkem dojdeme údolím řeky Brtnice k zachovalé zřícenině hradu Rokštejn
a navíc se podíváme i do širokého údolí řeky Jihlavy.

opět pohodlná lesní cesta kolem již
svazích okolo řeky všimnout i zarostlých
opustíme bezprostřední břeh řeky a
bude na nás místy vykukovat očekávaná
Zřícenina gotického hradu Rokštejn
kdy spolu s hradem Brtnice tvořily
proti Jihlavě. Archeologický výzkum
o ojedinělou středověkou stavbu – tzv.
směr „Přímělkov – ŽST rozc.“2 km. Stále
přírodní rezervací ochraňující již od
Přilehlé skalnaté stráně v údolí přispívají
této lokality. Brtnici opouštíme za malým

Městečko Brtnice vzniklo ze zeměpanské trhové vsi na křižovatce obchodních cest
připomínané již r. 1234. Městskou památkovou zónu tvoří renesanční a barokní domy
na náměstí v čele s renesanční radnicí s výrazným průčelím, kostel sv. Jakuba Většího
a dva velmi hodnotné barokní mosty přes říčku Brtnici se sochařskou výzdobou. Brtnice
se může navíc pochlubit dvěma výraznými dominantami. Z jedné strany nad náměstím
je mohutný zámecký kostel blahoslavené Juliány a na opačné straně města se vyjímá
renesanční zámek vzniklý přestavbou původního gotického hradu.
Tuto trasu zahájíme u DBrtnice – nám. a vycházíme po modré značce směr „Rokštejn
– zříc.“ 8,5 km. Projdeme město, za kterým už pokračujeme pohodlnou lesní cestou
po levém břehu Brtnice střídavě podél luk a lesem. Za DPod Výrovou skálou (484 m)
přejdeme po dřevěném můstku na druhý břeh, vzdálíme se od řeky a asi po 400 m nás
čeká krátké ostré klesání /3/ po uzoučké stezce hustě zarostlým lesem zpět k řece. Dále
jdeme těsně podél Brtnice po pravém břehu, ze kterého na chvíli po můstku překročíme
řeku a projdeme kolem opuštěných budov starého mlýna (Doubkov). Zpět na pravý břeh
se asi po 300 m vrátíme po provizorním můstku tvořeným dvěma kládami. Následuje
místy divočejší Brtnice a můžeme si ve
skalisek. Když mineme asfaltku,
jdeme střídavě po okraji lesa. Nyní už
zřícenina hradu.
(450 m) pochází z konce 13.stol.,
opěrný bod moravských markrabat
zachovalé zříceniny potvrdil, že jde
dvojhrad. Od D jdeme po zelené zn.
pokračujeme podél Brtnice rozsáhlou
Komárovic místy kaňonovité údolí.
spolu s vegetací k malebnému rázu
železničním
viaduktem
nedaleko
soutoku s Jihlavou. Odbočíme vlevo a
podél kolejí už v údolí Jihlavy dojdeme
k DPřímělkov – ŽST (428 m).
Za mostem nad Jihlavou odbočíme
na červenou zn. vpravo směr „Dolní
Smrčné – ŽST, rozc.“ 2,5 km. Procházíme širokým údolím Jihlavy kolem DDolní Smrčné – ŽST (430
m) a pokračujeme stále po červené 2 km do obce Brancouz. Údolí s Jihlavou opustíme, když se
vydáme od DBransouz – koupaliště vpravo po žluté značce zpět do Brtnice (6,5 km). Projdeme
obec a stoupáme /2/ po silnici stále více do lesa podél malé říčky, až se silnice změní v lesní
pěšinu. Na konci lesa kousek za DMalín (570 m) se napojíme na silnici, která nás po pár metrech
dovede ke křižovatce tvaru T se silnicí č.403 z Brtnice do Bransouze. Silnici přejdeme a po polní
cestě se přes kopec vrátíme zpět do Brtnice. Během závěrečného klesání /2/ se nám nabízí krásný
výhled na městečko.

Celkem 21,5 km.
Náročnost 1-2.
Informační centra:
Informační , poradenské a vzdělávací centrum Loucko, 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 229 095, fax:
567 219 220, e-mail: knih.luka@post.cz, www.mesta.obce.cz/luka
Ubytování a stravování:
Brtnice, Přímělkov, Číchov, Kněžice, Jalovec, Brancouze, Střížov, Puklice, Malín
Ubytovna TJ Sokol Brtnice, U Pivovaru 762, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 359, 607 543 573
Letní základna DDM, Hájenka Černé Lesy, 588 32 Brtnice, tel. 567 303 521, e-mail: ddmjihlava@ji.cz, www.ddm.ji.cz
Ubytovna Mrazírny Brtnice, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 284, 606 484 902, e-mail: mrazbrt@volny.cz
Penzion Anděl, Dolní Smrčné 38, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 530, 603 328 261, e-mail: penzionandel@centrum.cz,
www.penzionandel.unas.cz
Rekreační středisko Jalovec, Číchov, 675 21 Okříšky, tel. 568 870 276, 603 201 643, e-mail: vts.jalovec@volny.cz
Otvírací doby:
Dům Valdštejnů – dočasné pracoviště muzea Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice
Náměstí Svobody, tel. 567 216 128, fax: 567 571 712, e-mail: hoffmann@brtnice.cz; www.brtnice.cz V-X út-so 10–17, XI-IV po-pá 10-16
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Z Telče přes zříceninu Štamberk a kamenné moře
k Velkému pařezitému rybníku
Poznejte během tohoto výletu jedno z nejmalebnějších měst ČR - Telč a jeho okolí v čele se zříceninou hradu Štamberk
ve skalách a Velkým pařezitým rybníkem.
Tento poutavý výlet můžeme odstartovat u DTelč – nám., odkud vycházíme po zelené
značce směr „Štamberk – zříc.“ 7,5 km. Historické jádro Telče je od r. 1970 městskou
památkovou rezervací (čtvrť u kostela Matky Boží - Staré Město je od r. 1995 měst.
pam. zónou) a od prosince 1992 je na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Důmyslný vodní a hradební systém, který ve středověku chránil město před ničivými
vpády, uzavřel historické jádro města také urbanisticky, takže si svou krásu a starobylost
uchovalo nejen v jednotlivých stavbách a detailech, ale také ve svém celku.
Z nezapomenutelného náměstí lemovaného podloubím můžeme vyjít kolem zámku a 49
m vysoké románské věže (nejstarší telčská stavba z 1. pol. 13. stol.) s přilehlým kostelem
sv. Ducha do zámeckého parku. U klasicistního skleníku vyjdeme z parku k silnici, ze které
po pár metrech odbočíme vpravo do krásné 1,5 km dlouhé lipové aleje. Na konci aleje
u DV lipkách (537 m) odbočí naše zelená značka vlevo a my většinou stoupáme /2/ přes
les a kopec s výhledem na Telč 1,5 km do Hostětic. Z Hostětic nás zelená značka vyvede
vpravo mezi pole a louky. Jdeme lehce zvlněným terénem /1-2/ malebnou krajinou kolem

2 rybníčků do vesničky Lhotka.
Lhotka díky své poloze pod bývalým hradem Štamberk nabízí hned několik možností občerstvení. Z Lhotky pokračujeme i nadále po zelené
značce a hned za vesnicí stoupáme /3/ v lese kolem kamenného moře (chvíli i s výhledem na Lhotku a okolí) 1 km až ke zřícenině mezi skálami.
Původní středověký hrad Štamberk pochází z 1. pol. 14. stol. a zanikl pravděpodobně za husitských válek r. 1423. V blízkém okolí se rozprostírá
přírodní rezervace, kde mezi žulovými skalisky můžeme najít zbytky hradeb a po
pečlivějším prozkoumání narazíme i na zachovalou část vysoké věže.
Pokračujeme dále po modré kolem žulového lomu směr „Velký pařezitý rybník
– hájovna“ 3,5 km. Klesáme /1-2/ po lesní pěšině, která se později u malého
potůčku napojí na lesní silnici. Cestou k Velkému pařezitému rybníku si můžeme už
chvilkami všimnout, jak přes les prosvítá jeho vodní hladina. Od DVelký pařezitý
rybník – hájovna jdeme už po červené značce směr „Telč – nám.“ 9 km. Prvních
500 m se dá jít i těsně podél rybníka po štěrko-písčité cestě k občerstvení a
chatovému táboru. Velký pařezitý rybník byl založen r. 1565 pro chov ryb a jako
zdroj vody pro Telč. Jeho název je odvozen od pařezů stromů ponechaných ve
vodě. Okolí rybníka je přírodní rezervací s typickou ukázkou bažinného lesního
společenstva vyšších poloh Českomoravské vrchoviny, připomínající svým rázem
horskou tajgu.
Nyní již po silnici klesáme /1-2/ přes vesničku Řasná, za kterou asi po 1 km
odbočíme vpravo a stoupáme /2/ lesem k další vesničce Vanov. Zpět k lipové
aleji a do Telče pokračujeme přes pole kolem kapličky sv. Karla, odkud klesáme
/1-2/ okolo Luhu u Telče.
Celkem 20 km.
Náročnost 1-2.
Informační centra:
Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 407, fax: 567 112 403, e-mail: info@telc-etc.cz,
www.telc-etc.cz, www.telcsko.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Relax, Na posvátné 29, 588 56 Telč, tel. 567 213 126, 604 691 442, e-mail: penzion.relax@post.cz , www.giraffe.ji.cz/relax.html
Penzion Vacek, Mlýnská 134, 588 56 Telč, tel. 567 213 099, 602 541 257, e-mail: jaroslavvacek@msn.com, www.penzinvacek.cz
Penzion Sluníčko, Řásná 2, 588 56 Telč, tel. 567 379 100, 602 415 740, e-mail: bouchnerova@penzion-slunicko.cz, http://
www.penzion-slunicko.cz
Penzion Pod Štamberkem, Lhotka 22, 588 56 Telč, tel. 567 317 051, 728 056 685, www.volny.cz/stamberk
Otvírací doby:
Zámek Telč a Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 821, pokladna 567 243 943,
www.zamek-telc.cz, e-mail: zamek-telc@iol.cz IV, X út-ne 9–12, 13–16, V-IX út-ne 9-12, 13-17
Galerie Jana Zrzavého Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 649 V-VIII út-ne 9-12, 13-17, IV, IX út-ne 9-12, 13-16, X-III út-pá, ne
9-12, 13-16, so 9-13
Vyhlídková věž sv. Ducha, tel. 567 243 145, e-mail: info@telc-etc.cz VI-IX po-so 10-12, 13-17
Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Informační centrum Telč, tel. 567 243 145 V, IX so-ne, 13-17, VI-VIII út-so 10-12, 13-18, ne 13-18
Rozhledna Oslednice, KČT Telč, tel. 567 21 33 25, 567 24 38 57, e-mail: mazal_v.@email.cz IV, V, IX, X so- ne 10-16, VI-VIII út-ne 10-17
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Do přírodního parku Balinské údolí
Po prohlídce historického centra Velkého Meziříčí vyrazíme na nenáročný turistický okruh v malebném údolí řeky Balinky.
Výchozím bodem je náměstí ve Velkém Meziříčí, kde je také DVelké Meziříčí nám. Náměstí
je součástí městské památkové zóny. Za pozornost jistě stojí farní kostel sv. Mikuláše z pol.
13. stol. s 68 m vysokou věží s ochozem a luteránské gymnázium. Nepřehlédnutelná je
renesanční radnice s mázhausem a sloupovou síní. V nárožním kameni je zbytek pranýře
– kus železného kruhu. Mezi další zajímavosti patří goticko-renesanční synagoga ze 16.
stol. a židovský hřbitov s barokními náhrobky. Novodobou dominantou města je dálniční
most, který se klene do výše 75 m a je dlouhý 426 m.
Z náměstí se vydáme po modré směr „Balinské údolí“ 3 km. Ještě než nás modrá značka
vyvede na okraj města, si můžeme zajít kousek po červené prohlédnout zámek. Tento
původně gotický hrad byl
později přestavěn na renesanční
zámek. Nyní se zde nachází
vlastivědné muzeum.
Po případné prohlídce Zámku se
vrátíme k modré značce a během 1 km přijdeme až na okraj města, kde značka odbočuje
ze silnice vlevo na polní cestu. Dál se již budeme pohybovat na území Přírodního parku
Balinské údolí. Cílem parku je zachovat přírodovědné a krajinářské hodnoty v okolí
přirozeného a místy meandrujícího toku říčky Balinky. O tom, že tento půvabný kout naší
vlasti nabízí svým návštěvníkům mnoho krásných scenérií, se během následujících 7 km
mnohokrát přesvědčíte.
Od DBalinské údolí pokračujeme stále
po modré směr obec „Baliny“ 2 km. Po
přibližně 500 m poprvé opustíme údolí řeky
a vydáme se vpravo nahoru do kopce /2-3/.
Po chvíli vystoupáme ke kříži umístěném na
křižovatce lesních cest. Zde pokračujeme
po modré rovně dolů po malé pěšině přes
louku až na začátek smíšeného lesa. Po
celkem 800 m se vrátíme opět k Balince, kde
se vydáme vpravo. Po 1 km chůze údolím
přijdeme na začátek zemědělské osady
Baliny. Ve středu obce najdeme i DBaliny.
Od něj pokračujeme stále po modré směr
„Uhřínov“ 2,5 km. Následujících 1,5 km patří
mezi nejpěknější z celé trasy. Balinka je zde
lemována krásnými loukami a lučinami.
Na začátku obce Uhřínov se vydáme
vpravo po silnici směr Velké Meziříčí. Pokud si
ale budete chtít prohlédnout původně raně
gotický kostel Povýšení sv. Kříže, musíte k
němu vystoupat nahoru vlevo mezi domy.
I když následujících 6 km půjdeme po
nefrekventované silnici, bude tento úsek
krajinářsky
rovnocenným
partnerem
Balinskému údolí. První dva km budeme
stoupat /2/, přičemž budeme střídavě procházet mezi borovými háji, loukami a smíšenými lesy. Během 3 km dlouhého klesání se začnou u cesty
postupně objevovat první domy a chalupy, až přijdeme k místu, kde jsme s modrou odbočili do Balínského údolí.
Poslední 1 km tedy jdeme již po stejné cestě zpátky do centra Velkého Meziříčí.
Tento výlet lze absolvovat i na kole, ale za DBalinské údolí, kde modrá značka odbočuje vpravo do kopce,
pokračujte rovně podél Balinky, až se k vám modrá opět přidá.
Délka celkem 14 km.
Náročnost 1-2.
Informační centra:
Informační centrum MěÚ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel. 566 501 107, fax: 566 521 657, e-mail: ic@mestovm.cz, www.mestovm.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Amerika, P.O.BOX 86, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 819, e-mail: info@amerika-hotel.cz, www.amerika-hotel.cz
Hotel Pod Zámkem, Radnická 6, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 520 900, 777 702 101, e-mail@hotel-vm.cz, www.hotel-vm.cz
Motel Jestřábec, Jestřábec 1740, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522845, 602 513 885, e-mail: motel.jestrabec@cmail.cz, www.penzionhotel-jes
trabec.cz
Hotel Klas, náměstí 104, 594 42 Měřín, tel. 566544311, 721624046, www.agro-merin.cz/hotel_klas.htm
Otvírací doby:
Zámek, Muzeum Velké Meziříčí, Zámek 1, tel. 566 522 206 nebo 566 522 773, e-mail: muzeum.vm@worldonline.cz, www.mestovm.cz V, X so,
ne, svátky 10-12, 13-16, VI út-ne 9–12, 13–17, VII-VIII út-ne 9–12, 13–18, IX út-ne 9-12, 13-16
Galerie Synagoga Velké Meziříčí, Novosady 1146, tel. 566 524 621 út-ne 10 – 12 13 – 16
Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, po dohodě s farním úřadem, tel. 566 522 101
Galerie Jupiter Club, Velké Meziříčí, Náměstí 17, tel. 566 523 243 Po-pá 8-16, ne 14-16
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Turistický okruh ve Středním Pojihlaví
Tento výlet nás zavede z historického městečka Mohelno do hlubokého údolí řeky Jihlavy, které nás dovede přes dvě
fascinující skalní vyhlídky až k mohutné zřícenině hradu Templštejn. Cestou zpět nás půjdeme poetickou krajinou přírodní
rezervace Biskoupský kopec.
Výchozím bodem je obec Mohelno, ze které vycházíme po modré směr „Mohelnský mlýn“ 2 km. V obci si můžeme prohlédnout původně
románský, později goticky přestavěný kostel Všech Svatých. Od D vystoupáme po silničce nahoru nad Mohelno a po chvíli sejdeme prudce dolů
na dno údolí řeky Jihlavy. Tam najdeme i DMohelnský mlýn, od kterého budeme pokračovat po
červené směr „Na Babách“ 3,5 km.
Podstatnou část výletu se budeme pohybovat v Přírodním parku Střední Pojihlaví, který v sobě
zahrnuje 5 zvláště chráněných území – přírodní rezervaci Biskoupský kopec, Mohelničku, Nad
Řekami, Biskoupskou hadcovou step a přírodní park Kozenek. Řadu z nich navštívíme.
Prvních 0,5 km jdeme po břehu Jihlavy, pak odbočíme vlevo a vystoupáme do prudkého svahu
nad řekou. Až přijdeme k chatové osadě, kde se napojíme na zpevněnou cestu, která nás
zavede zpět k řece.
Opět jdeme kolem řeky a cestou míjíme různé trampské chaty, později začneme stoupat
borovicovým a dubovým hájem. Neustále si musíme hlídat červenou značku, abychom ji někde
neminuli. Řeka se nám ztratí a až vystoupáme nahoru mezi pole, musíme hned asi po 50 m odbočit
se značkou vpravo z polní cesty, po které jdeme, na jinou lesní pěšinu, která nás po chvilce chůze
v lese přivede k DNa Babách. 100 m
od něj se nachází fascinující vyhlídka.
Nacházíme se v přírodní rezervaci
Velká skála, která zde byla zřízena k
ochraně zbytků reliktních borů a
teplomilných doubrav. Řeka Jihlava
zde vytváří až 140 m hluboké údolí
s množstvím skalních stěn a skalních věží,
které budeme mít z vyhlídky jako na
dlani. Pak pokračujeme dál směr „Skály
rozcestí“ 3 km a „ Pod Templštýnem“
4 km. Asi po 1,5 km chůze se dostaneme
na další vyhlídku Velká skála, která
rovněž stojí za zastavení.
Od DSkály pokračujeme směrem
„Pod Templštýnem“ 1 km. Scházíme po
červené prudce dolů podél skal a suti
až k Jihlavě, kterou přejdeme po mostě
na druhou stranu. Tam se nachází
příjemné občerstvení Pod skálou a
rozcestí Pod Templštýnem.
Po případném občerstvení se vydáme
0,5 km po žluté ke zřícenině hradu
Templštejn. Čeká nás velmi prudké
stoupání /3/ až na vrchol Vrabčího kopce,
kde se hrad nachází.
Zřícenina Templštejn je velmi rozlehlá a
takřka kompletně prorostlá zelení, ve které se ukrývají zbytky
hradeb a budov. Důkladná prohlídka si vezme asi hodinu času.
Tento hrad byl postaven řádem templářů a je doložen už k roku
1298. Zanikl po požáru v 2. pol. 15. stol.Vracíme se zpátky po
stejné cestě k rozcestí „Pod Templštýnem“.
Kdo má ještě čas a sílu, může si zajít navíc tam a zpět 2 km
k Pustému mlýnu a pokochat se malebnými zákruty Jihlavy
v úzce sevřeném kaňonovitém údolí.
Pak se vydáme po žluté směr „Biskoupský kopec“ 2,5 km.
Prudkým stoupáním /2-3/ místy /3/ mineme nám už známý
DSkály a pokračujeme dále po žluté, až se dostaneme na louky v okolí Biskoupského kopce. Pak už jen
mírným stoupáním přijdeme k jeho neoznačenému vrcholu. Je to 397 m vysoko – nejvyšší bod naší trasy. Dále již
pokračujeme 3 km bez značení. Od vrcholu velice mírně klesáme prozatím ještě po žluté, až se značka napojí
na výraznější polní cestu. Po ní se vydáme směrem vlevo (tj. opačně než značka). Polní cesta nás povede přes
louku k blízkému lesíku, kde je křižovatka lesních cest. My budeme pokračovat rovně po hranici lesa a pole až
vejdeme do smíšeného lesa. Cesta nás provede lesem na další louky v závěru lemované ovocnými stromy. Za
nimi půjdeme dále po zpevněné cestě lesem, až přijdeme na začátek obce Lhánice. Zbývají poslední 2 km, které
jdeme po nefrekventované silnici z Lhánic do Mohelna, kde náš výlet začal a také končí.
Celkem 15,5 km.
Náročnost 2-3.
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:
C PRIVAT, 675 75 Mohelno 506, tel: 602 793 375
Penzion Marie, 675 75 Mohelno 499, tel. 568 642 184, 724 241 544, http://www.turistika.cz/penzionmarie
Penzion Senorady, Senorady 56, 675 75 Mohelno, tel. 568 642 060, 602 726 129, 602 726 133, e-mail: energo1rejthar@tiscali.com, http://www.senorady.penzion.com
Ubytování U Hošků, Senorady 128, 675 75 Mohelno, tel. 568 642 027, 602 550 382
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Mohelnsko a údolí Oslavy
Kolem unikátní přírodní lokality - Mohelenské hadcové stepi - do údolí Oslavy. Z Vlčího kopce Haugwitzovou alejí
k rozhledně Babylon.
Výchozím bodem je obec Kramolín, a rozcestník
u Obecního úřadu. Vyrážíme po žluté směr
„Zelený les“ 2 km.
Cesta je vedena kousek po silnici, pak mladým
dubovým hájem, mírným stoupáním /1-2/.
Od DZelený les půjdeme po modré směr „Nad
Mohelenskou stepí“ 2,5 km, „Mohelno“ 6,5
km. Mírným klesáním se dostaneme k DNad
Mohelenskou stepí.
Dál nepokračujeme po modré, ale naučnou
stezkou přes Národní přírodní rezervaci
Mohelenská step tzv. jarním vyhlídkovým
okruhem. Jedná se o formaci skalní stepi na
hadcových skalách, které se tyčí nad řekou příkře skloněným svahem.
Poté co přijdeme k silnici, odbočíme na ni vpravo dolů a současně s modrou značkou přijdeme
po cca 0,3 km k DMohelnský mlýn, kde se vydáme po modré směr „Čertova hráz“ a pak k
DNad Mohelenskou stepí. Tento úsek je vlastně spodní varianta vyhlídkového okruhu, který
vede po levém břehu řeky Jihlavy. Zcela zblízka
si můžete prohlédnout ta skaliska, která tvoří
skalní hadcovou step. Chce to ovšem pevnou
obuv.
Poté, co znovu přijdeme, k DNad Mohelenskou
stepí odbočíme vpravo po silnici do blízkého
městečka Mohelno. Tam máme možnost se
občerstvit a pak budeme pokračovat dále bez
značení a to po silnici č. 392 směr „Skřipina“,
„Skřipský mlýn“ až přijdeme k DSkřipina. Ještě
před mostem se vydáme vlevo po zelené směr
„Vlčí kopec“ 4 km.
Zpočátku budeme nuceni prudce stoupat do kopce /3/, ale nakonec dojdeme na pohodlnou
cestu, která vede už nahoře nad Oslavou a pokračuje bukovým lesem až k Vlčímu kopci, kde se nachází bývalý lovecký zámeček.
Od DVlčí kopec se vydáváme po modré směr Babylon 3 km krásnou Haugwitzovou alejí s prastarými stromy (250 let).
U DBabylon odbočíme vpravo k 41 m vysoké rozhledně v empírovém slohu z r.1831. Ta je otevřená pouze v neděli od 14 do 17 hod, jinak je
možné si vyzvednout klíč v Kramolíně, dům č. 22. Za Babylonem je panelová cesta, která vede zprvu rovně, pak přijdeme na křižovatku ve tvaru
T, kde odbočíme vpravo. Za chvíli přijdeme k silnici, kde odbočíme vlevo. Po 400 m chůze po silnici přijdeme zpět do Kramolína, kde náš výlet
ukončíme.
Celková délka 21 km.
Náročnost 2.
Informační centrum:
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:
Rekreační středisko Kramolín, 675 77 Kramolín, Tel. 568 645 239, 603 100 081 e-mail: annadobiasova@seznam.cz,
www.rzkramolin.wz.cz
Penzion Marie, 675 75 Mohelno 499, Tel. 568 642 184, 724 241 544, www.turistika.cz/ubytovacizarizeni/476
Penzion u Hošků, Senorady 128, 675 75 Mohelno, Tel. 568 642 027, 602 550 382, www.edb.cz/ubytovaniuhosku
Penzion Senorady, Senorady 159, 675 75 Mohelno, Tel. 568 642 060, 602 726 129, senorady@penzion.com,
www.senorady.penzion.com
Otevírací doby:
Rozhledna Babylon, pravidelně je otevřena v neděli odpoledne, v ostatní dny je možné ji navštívit po dohodě
s Obecním úřadem Kramolín (tel. 568 645 206, e-mail: obec.kramolin@quick.cz).
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Za nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů
Túra kolem majestátních skal - Dráteničky, Malínská skála, Lisovská skála, Devět skal, Bílá skála a Čtyři palice.
Výchozím bodem je DMilovský rybník (594 m) nedaleko hotelu Devět skal. Vydáváme
se po zelené
značce
kolem
rybníka a pak
lesem
směrem
ke
skále
Dráteničky.
Po
1,5 km mírného
stoupání /1-2/ po
silnici dorazíme k
DDráteničky, ten
nás však navede
nyní už po zelené
i červené značce
k dalšímu 0,5
km vzdálenému
D(775m) stejného jména a teprve odtud se dostaneme pouze po
červené značce (směrem k obci Sněžné) vlevo do kopce /2-3/ lesem po
350 m ke skále-Dráteničky.
Zpět se vracíme stejnou cestou až k prvnímu DDráteničky, od kterého se
dáme na druhou stranu do lesa po červené značce. Po 1 km dlouhém
stoupání /2/ přijdeme k DMalínská skála (811 m). Od Malínské skály se nám již nabízejí pohledy do hlubokého údolí a my pokračujeme stále po
červené, po hřebeni kolem Lisovské skály (801 m) 4 km k DDevět skal
(764 m).
Vpravo od D 1 km do kopce /2/ se pouze po žluté dostaneme k
DDevět skal-vyhlídka (836 m). Z vyhlídky vzdálené ještě 100 m stoupání
/3/, v závěru i po skále (po zelené
značce), se můžeme pokochat
krásnými pohledy.
Zpět od DDevět skal-vyhlídka
klesáme po modré značce kolem
Bílé skály (743 m), ke které je třeba
odbočit vpravo do lesa zhruba
v polovině cesty do Křižánek
(vzdálenost od Devíti skal do
Křižánek je 3,5 km).
Z Křižánek pokračujeme stále po
modré k 3 km vzdálené vyhlídce
- Čtyři palice (732 m), kde se
nachází poslední významné skalní
útvary této trasy (posledních 500 m
stoupání /2-3/). Zpět se vracíme 0,5
km (po modré i zelené značce) stejnou cestou k DPláňkovo rozcestí a dále již pouze po zelené 3 km zpátky
k Milovskému rybníku.
Celkem 19 km (včetně vyhlídek).
Náročnost 2.

Informační centrum:
Informační kancelář, 592 03 Sněžné 94, tel: 566 664 018, e-mail: info@snezne.cz, www.snezne.cz
Informační centrum Svratka, Libušina 42, 592 02 Svratka, tel. 566 662 594, 777 083 487 e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz, www.svratka.cz
Ubytování a stravování:
Penzion a restaurace Poslední míle, Milovy 20, 592 02 Svratka, Tel. 566 664 295, +420 604 243 414, e-mail: poslednimile@volny.cz, www.volny.cz/poslednimile
Penzion a restaurace Selský dvůr, Daňkovice 24, 592 03 Sněžné, Tel. 566 664 389, +420 604 359 286, http://sweb.kcz/selsky.dvur
Penzion a restaurace Krásné, Krásné 66, 592 03 Sněžné na Moravě, Tel. 566 664 763
Penzion a restaurace Bukáček, Křižánky 41, 592 03 Svratka, Tel. 566 662 308, +420 604 618 701, e-mail: pensionbukacek@quick.cz
Ubytování Ve dvoře, Křižánky 4, 592 03 Svratka, Tel. 566 662 923, +420 777 552 625, e-mail: vedvore@spinaas.cz, www.spinaas.cz
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Po zříceninách v okolí Víru
Je opravdu málo míst, kde můžete během 13 km navštívit tři samostatné zříceniny. Tohle je jedno z nich.
Výchozím bodem je obec Vír, kde se od DVír vydáme po žluté směr Hrdá Ves 0,5
km, Zubštejn zřícenina 4 km.
Zprvu půjdeme po silnici až žlutá odbočí vlevo a následně zahájíme prudké
stoupání /2-3/ až přijdeme k místu, kde by se měl nacházet D, který odděluje
žlutou značku (ta vede rovně do obce Vír) od modré, po které jdeme ke zřícenině
Aueršperk.
Modrá značka zde zatáčí
vpravo a vede v poli
směrem k okraji lesíka, za
nímž se spojuje se zleva
jdoucí polní cestou a asi
po 50 m metrech ji křižuje
jiná polní cesta, přes kterou
pokračujeme směrem k
malé dřevěné budce u lesa
a dále k lesu, do něhož pak
vlevo z cesty zabočíme (!!!
pozor, celý tento úsek je špatně značený a lze snadno zabloudit !!!).
Lesem prudce klesáme /2-3/ do maličkého údolí, jímž protéká říčka Bystřice a za ní už
vystoupáme /2/ ke zbytkům staré zříceniny. U zříceniny se konečně nachází první DAueršperk
v celém tomto úseku. Abychom se vrátili na plánovaný okruh, musíme se vrátit k místu, kde
se modrá oddělovala od žluté značky a jít pak po žluté do Pivonic.
Za obcí se odbočí vlevo
nahoru a po 0,5 km
stoupání
/2/
přijdeme
k monumentální zřícenině
hradu Zubštejn.
První zmínky o hradu
pocházejí z roku 1344,
dříve se jmenoval Kámen,
později Zubrštejn, protože
patřil Pernštejnům, kteří
měli zubra ve svém znaku.
Již v letech 1522 – 1547
byl tento hrad pokojně
opuštěn. V bezprostřední
blízkosti
zříceniny
se
nachází mohyla, ohniště a
srub. Ze Zubštejna jdeme po červené směr Vír 5,5 km. Je to prakticky stále klesání,
až přijdeme k mohutnému buku, kde je rozcestník bez označení, odkud je to do
Víru 2,5 km. Od něj pak půjdeme po značce značící zříceninu ještě kousek vpravo. Potom po relativně namáhavějším stoupání se dostaneme k
zřícenině Pyšolec. Stojí na skalním výčnělku nad obcí Vír a je méně zachovalá než zřícenina Zubštejn. Pozoruhodná je poměrně dobře zachovalá
polovina věže a pak několik zbytků hradní zdi a základové nebo obvodové zdivo. Pak už nás čeká pouze prudký sestup dolů do obce Vír, kde
náš výlet skončí.
Celková délka 13,5 km.
Obtížnost 2-3.
Informační centrum:
Městské informační centrum při Městské knihovně, Masarykovo náměstí 9, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem tel. 566 552 376, fax: 566 551 590, e-mail: info@bystricenp.cz, www.bystricenp.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Siesta, 592 66
Vír 110, Tel. 566 575 220-1, 737 761 507, e-mail: siesta.hotel@iol.cz
www.siesta-hotel.cz
Penzion U Lípy, 592 65 Rovečné 30, tel. 566 574 057, 777 192 369, e-mail: info@pension-u-lipy.cz, http:
// www. pension-u-lipy.cz
Ubytování "U Boba", Simona Fučíková, Karasín, Tel. 603 736 576, e-mail: simonafucikova@seznam.cz
Otvírací doby:
Rozhledna Karasín
Otevřeno je každý den, tel: 566 550 156, fax: 566 550 156 , e-mail: karasin@karasin.cz, www.karasin.cz
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Naučnou stezkou za zajímavostmi do Přírodního parku
Čeřínek
Poutavý výlet kolem přírodní památky Přední skála se 14 zastaveními naučné stezky, kolem rybníka Klechtavec a přes
malé horské osady na Čeřínek.

odbočíme vlevo a stále stoupáme
NS – „Stříbrné doly“, „Rostliny a
1 km až vystoupáme na skalnatý
vysokého a 22 m širokého skalního
výhledem na okolní kopce a
Z vrcholu sestupujeme /2-3/ kolem
- Žlábkových škrapů, Mrazových
km se klesání zmírní /1-2/ a my si
odpočívadle u 5. zastavení NS –
studánky, která byla vždy zdrojem
jejich pomocníky – koně. Mezi
„Geologie“ narazíme na modrou

Výchozím bodem tohoto naučného výletu je DDolní Cerekev (kostel, nám.) poblíž udržovaného
původně gotického kostela sv. Magdalény. Vycházíme po modré turistické značce směr Naučná
stezka Čeřínek (nástup) 1,5 km. Po málo frekventované silnici opouštíme Dolní Cerekev, za kterou
se nám již nabízí výhledy na Přírodní park Čeřínek a Nový rybník.
U DVstup na naučnou stezku (550 m) narazíme na první ze 14. zastávek naučné stezky (dále
jen NS). NS je dlouhá 6 km, provádí nás kolem přírodní památky Přední skála, seznamuje nás
na svých zastaveních s geomorfologickými, botanickými a zoologickými zvláštnostmi území a
je zpřístupněná od 26. 5. 1984. Vstupujeme na NS vpravo od ⇔ do lesa a procházíme ji vlastně
pozpátku.
Stoupáme /2/ hustým lesem hojně prorostlým mechem až zhruba po 2 km dorazíme k DNS
Čeřínek, kde se křižuje NS se žlutou
turistickou značkou. Chvíli jdeme
zároveň se žlutou značkou, ze které
/2-3/ kolem informačních tabulí
živočichové“ a „Pseudokar“ zhruba
vrchol Přední skály (712 m). Z 11 m
ochozu se můžeme pokochat
osady Přírodního parku Čeřínek.
velkých
zaoblených
balvanů
srubů a Skalních mís. Po necelém 1
můžeme odpočinout v dřevěném
nazvaném „Voda“ poblíž Formanské
kvalitní vody pro lesní dělníky a
3.zastavením „Půdy“ a 4. zastavením
značku, po které se vydáme vpravo

směr rybník Klechtavec – necelé 2 km.
Za rekreační oblastí v okolí rybníku mírně
stoupáme /1-2/ 2 km k DDolní Hutě – rozc. (614
m) nedaleko chaty Jihlavan. Kousek za D se u
lesa rozdělují tur.značky – červená pokračující
chvíli podél silnice nás dovede po 2 km pod
vrchol Čeřínku k turistické chatě a modrá
odbočující vlevo do lesa nás na totéž místo
zavede po 3 km kolem vesničky Nový Hojkov.
V obou případech postupně stoupáme /2/ a v případě modré nesmíme přehlednout po 1,5 km
u samoty v lese – Urbanka, že modré značení odbočí z lesní cesty vlevo přes louku.
U DČeřínek – turistická chata (738 m) se můžete v chatě občerstvit (mimo pondělí) před
závěrečným 5 km dlouhým klesáním /2/ zpět do Dolní Cerekve. Zpáteční cestou míjíme známé
DNS Čeřínek a také malé jezírko lemované ze třech stran masivními skalními stěnami.
Celkem 19,5 km nebo 18,5 km.
Náročnost 2.
Informační centrum:
Informační centrum, Revoluční 20, 589 01 Třešť, tel. 567 584 932, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 19, 586 01 Jihlava, tel., fax: 567 308 034, e-mail: infojihlava@ji.cz,
www.jihlava.cz
Ubytování a stravování
Chalupa Čeřínek, Horní Hutě 1, 588 51 Batelov, Tel. 728 845 762
Chata Čeřínek (včetně restaurace), Horní Hutě 1, 588 51 Batelov, Tel. 567 306 824, +420 723 485 268
Penzion U Růžičků, U Váhy 471, 589 01 Třešť, Tel. +420 567 234 061, 608 822 424, rzbynek@quick.cz, www.quick.cz/rzbynek
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Okolí vodních nádrží Želiv a Sedlice
Cestou podél vodní nádrže Želiv navštívíme malebná městečka Červená Řečice a Želiv s jejich historickými památkami a
můžeme se dále podívat k vodní nádrži Sedlice.
Vycházíme od DČervená Řečice (455 m), kousek od původního arcibiskupského
gotického hradu, přestavěného v letech 1555-77 na renesanční zámek (pro veřejnost
je bohužel uzavřený s výjimkou každoroční akce – Slámování – přehlídky všeho, co se
dá ze slámy vytvořit). Z náměstí jdeme po červené značce směr Želiv 4,5 km, Sedlická
přehrada 10,5 km. Kousek za městečkem začínáme klesat /1-2/ po silnici až k hrázi Želivské
přehrady, kde se nám poprvé odkryje výhled na přehradu. Za hrází sejdeme ze silnice,
která zatáčí vpravo a chvíli stoupáme /2-3/ přímo do svahu, až se znovu potkáme se
silnicí, za níž pokračujeme dále do lesa.
Nyní již převážně klesáme /1-2/
až k DMetrostav – rekr. střed.(420
m), odkud se stále hustým lesem
přibližujeme blíže k přehradě. Zhruba
1 km jdeme těsně nad přehradou po
malé lesní pěšině přes strmý skalní
masív – jde o náročnější úsek /3!/,
nevšedními výhledy na vodní nádrž

který nás odmění, za místy exponované stoupání,
Želiv.
Za řekou Želivkou kolem rybníku a Žižkova dubu
(nejmohutnějšího na Pelhřimovsku)
dorazíme na náměstí v letovisku Želiv. Obec Želiv
je nejstarším civilizačním centrem
západních svahů Českomoravské vrchoviny. Na
náměstí se před námi tyčí kostel
Narození Panny Marie založený r.1148 a klášter,
v jehož sousedství stojí renesančně
upravený pozdně gotický Trčkův hrad z let 14671599. Klášter byl upraven ve stylu
barokní gotiky architektem Santinim a je jedním
z
nejcennějších
uměleckých
souborů v Čechách. Přes 750 let zde působí řád
premonstrátů.
U DŽeliv – klášter (406 m) se můžete rozhodnout pro využití kratší varianty této túry a vydat se po zelené značce (převážné stoupání /2/) podél
silnice přes vesničku Haštal 3 km k DMokřiny (526 m), odkud se po žluté značce přes vesničku Brtná vrátíte zpět do Červené Řečice. Pro ostatní
naše trasa pokračuje z Želiva po červené zn. směr Malá přehrada 2 km, Sedlická (Velká přehrada) 6 km. Pohodovou cestou kolem řeky Želivky
dojdeme po 2 km ke kamenné hrázi vyrovnávací nádrže na Želivce – Vřesník (též Malá
přehrada). Pokračujeme po červeně značené pěšině podél vody a skalnatého břehu
s výhledy na malebné chatky na protějším břehu.
U DSedlická hydroelektrárna odbočíme vpravo a po 1 km vystoupáme /1-2/ do vesničky
Sedlice, kde je možno se občerstvit v místní restauraci. Ze Sedlic scházíme /1-2/ po silnici
1 km k mohutné kamenné hrázi Sedlické přehrady. U DÚdolí u Sedlice na začátku hráze
odbočíme na žlutou značku a vydáme se po pravém břehu střídavým stoupáním a
klesáním /2-3/ hustým lesem kolem rekreačních chat směrem Brtná 5,5 km, Červená
Řečice 9,5 km. Po 1,5 km u DNa vyhlídce opouštíme Sedlickou přehradu, odbočíme
vpravo a mírně stoupáme /1-2/ převážně lesem kolem DBrtná – zastávka (525 m), ⇔
Mokřiny (526 m), od kterého už klesáme /1-2/ přes vesničku Brtná (440 m) k druhému břehu
vodní nádrže Želiv.
Zhruba 1,5 km za Brtnou končí silnice u jednoho z rekreačních středisek a my pokračujeme
rovně po nenápadné pěšince podél louky a keřů (NE vpravo k přehradě) a asi po 150 m
odbočíme již z polní cesty vpravo do lesa. Nyní opět asi 1 km střídavě stoupáme a klesáme
/2-3/ podél strmého a místy skalnatého břehu přehrady až k chatové osadě, za kterou se
napojíme na silnici. Po chvíli se nám už ukáže pěkný výhled na Červenou Řečici s jejím kostelem, kolem kterého se vracíme zpět (!! nepřehlédnout
odbočku ze silnice vpravo dolů !!).
Celkem 20 km, kratší varianta 12,5 km.
Náročnost 2 s výjimkou třech 1 km dlouhých úseků náročnosti 3!
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:
Turistická ubytovna a restaurace, 394 46 Červená Řečice 77, Tel. 565 398 127, +420 776 824 312
Opatství Želiv, 394 44 Želiv 122, Tel. 565 581 193, 607 755 426, e-mail: opatstvi@zeliv.cz
Rekreační středisko Vl. Rott – Skanska CZ, 394 44 Želiv, Tel. 565 581 212, 602 842 993, ips.zeliv@seznam.cz, www.sweb.cz/ips.zeliv
Návštěvní dny a otvírací doby:
Premonstrátský klášter Želiv, prohlídky VII-VIII denně v 10 a 15 hod, mimo uvedenou dobu pro skupiny po předchozí domluvě: tel. 565 581 193, e-mail: opatstvi@zeliv.cz, http://
www.zeliv.cz
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Přes vrchol Melechov do údolí Sázavy
Přírodním parkem Melechov přes nejvyšší bod Ledečska k Sázavě do Přírodní rezervace Stvořidla.
Výchozím bodem pro motoristy
je
vesnička
Koňkovice
DKoňkovice (520 m) a pro ty,
kteří jezdí vlakem je výchozí bod
DSmrčná – ŽST (380 m). V obou
případech vyrážíme po modré
turistické značce směr U Trojáku
a Rohule.
Od ŽST ve Smrčné jdeme tedy 2
km po modré přes vesničku, za
kterou pak už začínáme stoupat
/2/ do Koňkovic, kde se můžeme
občerstvit v místní restauraci.
Pokračujeme ve stoupání /2/
po modré a noříme se postupně
stoupáním /2/ míjíme DU Trojáku a
zelenou značku směr Melechov
Melechov
je
nejvyšší
bod
věží, která sloužila také jako
zde konalo velké shromáždění
scházeli partyzáni k odboji proti
a vysokému lesnímu porostu
Z vrcholu se vracíme kousek
žluté značce klesáme /2/ směrem
Stvořidla 3,5 km. Necelé 2 km
vystoupíme, projdeme vesnicí
do údolí Sázavy k rekreační
občerstvení v restauraci nebo
(365 m) pokračujeme vlevo po
2,5 km, Světlá nad Sázavou
červená vede přes louku, jakoby
NE hned podél řeky, jak svádí
rybářská pěšina).
Nyní nás čeká nejkrásnější úsek naší trasy - chráněná přírodní rezervace na řece
Sázavě, která tudy protéká hlubokým údolím a v řečišti má žulové balvany, obří
hrnce a peřeje. Po celou dobu 2,5 km do Smrčné jdeme divokým terénem /2/
často bezprostředně u řeky. Kousek před DSmrčná – osada (380 m) odbočuje
modrá značka vpravo a dovede nás po 1,5 km stoupání /2/ zpět do Koňkovic.
Ti, kteří výlet začínali u ŽST ve Smrčné, pokračují od DSmrčná – osada dále po
červené 0,5 km k vlakové zastávce.

hlouběji do lesa. Střídavým
DRohule, kde se napojíme na
1,5 km.
Ledečska (708 m) s měřící
rozhledna. V dubnu 1420 se
husitů a za 2.svět.války se zde
fašismu. Dnes díky hustému
z vrcholu není výhled.
stejnou cestou, ale už po
k Dobrovítově Lhotě 2 km,
jdeme hustým lesem, pak z něj
a opět přes les sejdeme
oblasti – Stvořidla (možnost
motelu).
Od
DStvořidla
červené směr Smrčná – osada
– nám. 8 km (pozor, hned za D
od řeky mírně vpravo do lesa,

Celkem 12,5 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
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, Nám. Trčků z Lípy 1045, 582 91 Světlá nad Sázavou, Tel. 569 453 100, 604 854 766, e-mail:
barbora.hotel@worldonline.cz
Penzion a restaurace U České koruny, 582 32 Lipnice nad Sázavou 55, Tel. 569 486 126, 603 528 261, e-mail: hasektour@hasektour.cz, www.hasektour.cz
Hotel a restaurace Kouty, Rejčkov 20, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 738 126
Penzion Elkomplex, Husovo nám. 489, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 726 025, +420 602 252 365 e-mail: kouba.ek@tiscali.cz
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Údolím Doubravy
Poutavý výlet z Chotěboře kolem vyhlídkových skalisek do hlubokého a skalnatého údolí řeky Doubravy.
Vycházíme od DChotěboř - náměstí po červené značce směr Horní Mlýn 2,5 km. Po 300 m
cesty přes město odbočíme ze silnice vlevo a krátce stoupáme /2/ kolem kaple sv.Anny,
odkud se nám nabízí výhled na Nový rybník. Od kaple jdeme dál kolem zahrádkářské
osady do lesa, kde se skrývají vyhlídková skaliska Koukalky.
Posledních 300 m k DHorní Mlýn klesáme /2/ přes silniční serpentiny. Od D pokračujeme
stále po červené směr Točitý Vír 1 km, Bílek (ŽST) 5,5 km a jdeme již po naučné stezce
„Údolím Doubravy“.
Naučná stezka (dále jen NS) je pro veřejnost
otevřená od r.1993, je kategorizovaná jako
středně náročná, dlouhá 4,5 km a vede v úzkém
lesnatém údolí kaňonovitého rázu vytvořeném
řekou Doubravou. Jednotlivé zastávky NS
jsou: 1.Voda a její význam v krajině, 2.Ostrov,
3.Kamenný
potok,
4.Lesní
společenstva,
5.Údolní Niva, 6.Kamenné moře, 7.Čertův stolek,
8.Sokolohrad, 9.Koryto, 10.Mikšova jáma a

11.Lom.
Pohodovou cestou lesem kolem zatím klidné Doubravy
Doubravy Kamenný potok. Stále po červené opouštíme
Čertovým stolkem můžeme sledovat, jak se řeka začíná
dále více obklopováno skálami. Dobrodružnou cestou /2koryta míjíme jednotlivé zastávky NS, kde se dozvídáme
Sokolohrady, na které se podíváme cestou zpět.
Nejzajímavější a také nejdivočejší části údolí je bezesporu
vodopád. Kolem Veselé skály a lomu, u kterého NS končí
(ŽST) odbočíme vlevo na zelenou značku a vydáme se
Po klidné cestě lesem dorazíme k odbočce na skalní
v místě bývalého středověkého hradu připomínaného
úchvatná vyhlídka do údolí a pro ty, kteří mají rádi via
zpřístupněna krátká cesta po skalním hřebenu s dalšími
stolek).
Krátkým ostrým klesáním /3/ sejdeme k mostku přes Doubravu a od DPod Sokolohrady pro
změnu ostře stoupáme /3/ 0,5 km k DNad Čertovým stolkem. Ke skalní vyhlídce, ze které
máme pěkný výhled na údolí Doubravy a protější Sokolohrady, dojdeme po necelých
100 m po modré značce. Stejnou cestou se vrátíme zpět k DNad Čertovým stolkem a
pokračujeme po zelené 0,5 km k DKamenný potok. Po krátkém klesání /2/ do malebného
lesnatého údolí Kamenného potoka odbočíme vlevo na modrou značku směr Chotěboř
– náměstí 4 km. Chvíli lesem a chvíli podél železnice dojedeme k ŽST v Chotěboři, odkud
se již přes město 1,5 km vracíme zpět na náměstí.

dojdeme k DTočitý vír, poblíž kterého ústí do
chatovou osadu Točitý vír a během 1 km k DPod
proměňovat v divoký živel a také její koryto je čím
3/ vedenou bezprostředně po skalnatém okraji
více např. o skalních vyhlídkách Čertův stolek a
skalnatý kaňon – Koryto a mohutné peřeje – Velký
se dostaneme do vesničky Bílek, kde u DBílek
směr Pod Sokolohrady 2 km, Horní Mlýn 5 km.
vyhlídku Sokolohrady. DSokolohrady (515 m) je
v 1.pol. 15.stol. Dnes se nám z vrcholu nabízí
ferraty je zde ocelovými lany, zábradlím a žebříky
krásnými výhledy (mimo jiné též na Čertův

Celkem 15 km.
Náročnost 2-3.
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:
Jitkovský mlýn, Jitkovský mlýn 32, 583 01 Chotěboř, Tel. 602 172 904, 724 005 040, e-mail: j_mlyn@email.cz, www.jitkovmlyn.cz
Pilnův statek, 582 77 Libice nad Doubravou, Tel. 569 622 179, 724 223 567
Hotel, penzion a restaurace Filippi, Nádražní 69, 582 63 Ždírec nad Doubravou, Tel. 569 694 422, 603 142 931, e-mail: info@hotel-filippi.cz, www.hotel-filippi.cz
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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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Náměšť nad Oslavou a její okolí
Prohlídka renesančního zámku umístěného nad řekou Oslavou, historické jádro v Náměšti, Památník Bible kralické,
empírový zámek Šénvald a gotický kostel sv. Petra a Pavla v Jinošově tvoří osu atraktivního a nenáročného výletu, který
lze uskutečnit pěšky nebo autem.
Výlet zahájíme v Náměšti nad Oslavou. Nepřehlédnutelnou dominantou tohoto historického
města
je
zámek situovaný na ostrohu nad řekou Oslavou. Vznikl přestavbou dřívějšího gotického
h r a d u ,
ze kterého se zachovala válcová kamenná věž na severní straně a dvě hranolové věže
s renesančními
sgrafity na východní straně a zbytky původních hradeb. Vlastní zámek tvoří čtyři postupně
budovaná
křídla, seskupená kolem ústředního nádvoří s proslulou Neptunovou kašnou uprostřed. Zámek
s
bohatou
expozicí si můžete prohlédnout s průvodcem. U zámku
je vyhlídková
terasa a zámecký park.
Nad zámkem je odstavné parkoviště a za ním se
nachází vchod
do zámecké obory, která zasahuje až na začátek Kralic.
Pochází ze 16.
stol. a roste zde více než 700 prastarých stromů, zejména
duby letní, buky
a lípy s obvodem
kmene větším
než 3 m. V oboře žije
daňčí zvěř a
veřejnosti je přístupná
pouze o letních
prázdninách.
V historickém centru
města si zaslouží
pozornost renesanční
radnice z 16.
stol., barokní kostel
sv. Jana Křtitele
s obrazy holandských
malířů. V jeho
sousedství je fara
s
barokními
plastikami
ve
výklencích.
Naproti kostelu stojí
velmi působivé barokní sousoší Nejsv. Trojice od
brněnského sochaře
A. Rigy. Cennou památkou je barokní most přes
Oslavu, který patří
k nejstarším zachovalým kamenným mostům na
Moravě.
Má
pět
oblouků a nese 20 barokních soch mimořádné
umělecké hodnoty.
Z
Náměště
se
vydáme do Kralic, kde si můžeme prohlédnout
Památník
Bible
kralické. Pokud zde budete o prázdninách, pak
Vám doporučujeme
jít pěšky přes Oboru. Do Kralic je to kolem 3 km
krásným
smíšeným
lesem. Mimo prázdniny se dostanete do Kralic pouze po frekventované silnici č. 23 směr
Brno.
Kralice nad Oslavou jsou připomínány již v r. 1310. Začátkem 14. stol. zde postavilo šest bratrů Kralických kamennou gotickou tvrz. Největší
proslulosti dosáhla po r. 1578, kdy sem byla přestěhována tiskárna z náměšťského zámku. Za 42 let zde bylo vytištěno 76 vydání bible včetně Bible
české, nazývané Kralickou. Později byla tvrz zničena, takže do současnosti se zachovaly jen nepatrné zbytky. V její blízkosti byl v r. 1969 otevřen
Památník Bible kralické, kde je možno obdržet na vystaveném zařízení tiskárny vytištěný list Bible kralické a prohlédnout si expozici kralických
nálezů. Za pozornost rovněž stojí gotický kostel sv. Martina z pol. 14. stol. se sakristií tvořenou původním románským kamenným kostelíkem.
Z Kralic pokračujeme po nefrekventované silničce do Jinošova. Tam přijdeme po 4 km cesty pěkným údolím Jinošovského potoka. Ještě před
Jinošovem budeme procházet kolem obory a anglického parku, který nás přivede k zámku Šénvald, empírové stavbě s patrovým průčelím.
Zámek nyní slouží jako ústav sociální péče. Přímo v Jinošově vás může zaujmout pozdně gotický kostel sv. Petra a Pavla ze 14. stol. V místní škole
učil básník Otokar Březina a tvořil zde i básník Jakub Deml.
Z Jinošova se dostaneme zpátky do Náměště po červené značce během 5 km. Zpočátku půjdeme po frekventované silnici č. 399, pak z ní
odbočíme a za letištěm už půjdeme lesem až k rozcestí Baba. Zde můžeme odbočit na žlutou značku, která nás provede kolem zámku zpátky do
centra Náměště n. Oslavou.
Celý tento výlet je možné absolvovat i autem s tím, že z Jinošova pojedete pořád po silnici č. 399 až do Náměště n. Oslavou.
Celkem 12 km.
Náročnost 2.
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.
Penzion Nautilus, Vícenický žleb, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 603 810 597,
e-mail: zlezon@volny.cz, http://www.nautil.net, zařízení v provozu v měsících červen – září.
Hotel Monaco, Husova 578, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 353
Návštěvní dny a otvírací doby:
Zámek Náměšť nad Oslavu, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel.,fax: 568 620 319, e-mail: zamek.namest@telecom.cz, http://www.zamek-namest.cz Otevřeno: IV, X so, ne, svátky 9-16,
V-VI, IX út-ne 9-17, VII-VIII út-ne 9-18
Památník Bible kralické, Kralice nad Oslavou675 72 Kralice nad Oslavou, tel. 568 643 619 Otevřeno: XI-III út-ne 8-15, IV-X út-ne 8-16
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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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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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Od zámku ve Žďáru nad Sázavou do PP Nové Ransko
Po prohlídce architektonických skvostů Žďáru nad Sázavou, kterými jsou zámek a poutní kostel na Zelené hoře, pojedeme
přes malebné vesničky, lesy a louky do Nového Ranska. Zpátky se vydáme přes husté lesy Ranského polesí.
Vyjíždíme od Zámku Žďár, který se nachází na okraji města Žďár nad Sázavou u silnice
č. 37 vedoucí do Skrdlovic. Historie Žďáru je úzce spjata s cisterciáckým klášterem,
který významně ovlivňoval hospodářský a kulturní rozvoj této oblasti. Jeho pohnutý
osud ukončil velký požár v r. 1784, kdy byl definitivně zrušen a postupně přebudován
na zámek. V areálu zámku uvidíme mimo jiné konventní kostel Nanebevzetí P. Marie,
gotickou baziliku (druhá největší na Moravě) přestavěnou Santinim na počátku 18. stol.,
nejstarší objekt z doby budování kláštera Studniční kapli. Po prohlídce zámku nesmíme
zapomenout vyšlapat krátce a prudce po žluté (nebo kousek dál po silnici) nahoru na
Zelenou horu, kde je nejcennější dílo Santiniho - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.
Jde o světově ceněné dílo barokní gotiky zapsané na
seznam světového dědictví UNESCO.
Po prohlídce všech zajímavostí pokračujeme po
silnici směr „Polnička“ 3 km. Do Polničky jedeme
krásnou alejí mírně zvlněnou cestou lemovanou zleva
rybníkem. Polničkou projedeme a jedeme dále po
silnici směr „Račín“. Vystoupáme
krátký /2-3/ kopec a pak zase sjíždíme. Dále převažuje
stoupání, část /2-3/. Projedeme
kolem kříže Božích muk, kde se silnice stáčí doprava
a poté pojedeme tak dlouho,
až dojedeme ke křižovatce s lesáckou cestou, kde
odbočíme doprava na lesáckou
cestu označenou zákazem vjezdu. A dále si již budeme
užívat mírný sjezd krásným lesem
bez aut. Projedeme kolem místa se žlutou značkou
a jedeme dál a dál, až se opět
napojíme na silnici. Pojedeme rovně směr „Hluboká“.
Po chvíli stoupání přijedeme ke
křižovatce, kde odbočíme doleva směr „Hluboká“.
Zde se k nám přidá žlutá značka,
která nás povede až k rybníku Řeka.
Pokračujeme mírným stoupáním
kaštanovou alejí. Následuje pěkný sjezd do vesničky
Hluboká. Z ní pokračujeme po
žluté směr „rybník Řeka“ 2,5 km. Žlutá nás vyvede z
vesničky kolem vepřínu až do přírodní rezervace Řeka, kde se budeme pohybovat po pěkné polní cestě. Přejedeme přes hráz rybníka Řeka
a jedeme stále po žluté až do Starého Ranska. Zde máme možnost se občerstvit a dále se vydáme po žluté k Pobočenskému rybníku. Vše po
rovince. U rybníku je rozcestí, od kterého pokračujeme po červené směr „Nové Ransko“.
V obci Nové Ransko se napojíme na hlavní silnici, na které odbočíme vlevo. Po pár set metrech jízdy po silnici odbočíme vlevo na lesáckou cestu
do lesa, kde narazíme na modrou značku a té se budeme držet. Po chvilce jízdy po rovince zahájíme stoupání /2/. Vytrvalým stoupáním /2/
přijedeme k rozcestí Seifertův buk. Celý úsek od Nového Ranska jedeme podél hranice NPR Ransko, která chrání rostliny a živočichy Ranského
masívu s hadcovými bory, jedlobučinami a prameništními jasanovými olšinami. Od Seifertova buku ještě chvíli stoupáme /2/ a pak už nás čeká
zasloužený sjezd. Od rozcestí Podhorská louka pokračujeme po modré směr „Sinkův kopec“ 2 km. Od DSinkův kopec jedeme stále stejnou cestou
rovně, jen změníme značku na zelenou směr „Vápenice“ 5 km. Většinu cesty klesáme, až projedeme kolem Vepřovských rybníků. Tam odbočíme
a křižujeme silnici a dál již stoupáme /2-3/ po lesních cestách až k DRačínský les. Odsud pokračujeme po zelené směr „Vápenice“ 0,5 km, „Talský
mlýn – hotel“ 6 km. Střídavým stoupáním a klesáním jedeme po lesáckých cestách i pěšinách ve výjimečně zachovalé přírodě až k vodní nádrži
Pilská a k rozcestí Talský mlýn – hotel. Zde se můžeme osvěžit koupelí a pokračovat po červené 0,5 km k areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou.
Celkem 40,5 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační centrum – Zámek Žďár n/Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 629 152, fax: 566 642 810,
e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
Informační turistické centrum – cestovní kancelář SANTINI TOUR, Náměstí Republiky 24, 591 01 Žďár nad
Sázavou, tel. 566 628 539, fax: 566 625 808, e-mail: info@santini-tour.cz, www.zdarns.cz
Ubytování a stravování:
Statek Vysoké, Vysoké 24, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 605 436 080, 737 339 081, e-mail: info@statek.unas.cz,
www.ranch.unas.cz, www.statek.unas.cz
Hotel a restaurace Grunt, Vysocká 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 623 407, 724 222 819, e-mail:
hotelgrunt@centrum.cz, http://hotel.grunt.webpark.cz
Hotel Sázava, Sázava 181, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 111
Penzion Selský dvůr, Velká Losenice 9, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 622 462, e-mail: holemarova@secr.cz,
http://www.pensionsholemar.cz
Hotel a restaurace Tálský mlýn, Zámek 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 625 501, 737 808 847, e-mail:
cerum@iol.cz, www.cerum.cz
Otvírací doby:
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, tel.566 625 887, 566 625 645, e-mail: muzeum.zr@worldonline.cz út-ne 9-12, 12:30-17
Výstavní sál Staré radnice, Žďár nad Sázavou nám. Republiky 24, tel. 566 624 312 út–ne 10-12, 14-17
Historický areál bývalého cisterciáckého kláštera a Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Informační a turistické centrum zámek Žďár n. Sázavou, tel. 566 629 152, e-mail:
itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz IV-X út-ne 9-17, XI-III po-pá 8-16 - pouze pro předem objednané skupiny.
Muzeum knihy, stálá expozice Národního muzea v Praze, zámek Dr. Radslava Kinského, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 625 370, e-mail: alenajakubcova@seznam.cz, IV-X so,
ne, svátky 8–12, 12.30-16, V-IX út-ne 8–12, 12.30-16
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Okružní výlet mezi skálami Milovského polesí
Husté a opuštěné lesy, malebné vísky v podhůří, romantický zámeček Karlštejn, skaliska Dráteníčky a Čtyři palice. To vše
Vám nabízí tento jednodenní výlet.
Výchozím bodem je parkoviště u samoobsluhy v centru obce Herálec. Z něj vyjedeme po
cyklotrase č. 1 a zároveň po silnici směr „Brušovec“ a „Kadov“. Na konci Herálce uvidíme
napravo od cesty klasicistní kostel sv. Kateřiny a za ním pojedeme pěknou alejí památných
stromů. Za Brušovcem vjedeme do hustých lesů a zahájíme vytrvalé stoupání /2/ místy /2-3/. Po
4 km projedeme kolem parkoviště U sloupku. Dále již stoupáme mírněji. Po 3 km přijedeme na
pěknou louku s hájovnou Blatky, kde odbočíme vlevo z cyklotrasy na lesáckou cestu vedoucí
kolem hájovny do lesa. Po chvíli mírného klesání přijedeme na křižovatku s polní cestou, kde
odbočíme vpravo a budeme sjíždět pěkným terénem až do luk nad malebnou osadou s
přiléhavým názvem Samotín.
Po chvíli jízdy v osadě přijedeme ke křižovatce s mohutným stromem ve svém středu. Tam
odbočíme vpravo a za chvíli narazíme na zelenou značku, kterou budeme následovat směrem
vlevo. Poté, co projedeme kolem posledních chalup, naskytne se nám krásný výhled na skálu
Dráteníčky. Přímo ke skalám se s kolem
nesmí, ale zelená značka nás provede jen pár desítek metrů pod nimi po pěkné louce.
Pak sjedeme dolů polní cestou až ke křižovatce a rozcestí Dráteníčky, kde odbočíme
vpravo na zpevněnou lesní cestu a zelenou značku směr „Milovský rybník“. Čeká nás
pěkný sjezd, během kterého si musíme pohlídat odbočku doleva na neznačenou lesní
cestu. K té přijedeme přibližně po 500 m a poznáme ji snadno podle památníku padlým
vojákům z 1. svět. války. Zpočátku budeme výrazněji stoupat /2-3/, ale pak již pojedeme
spíše traversem, místy budeme dokonce klesat. Orientace na těchto krásných lesních
cestách je výstižně zakreslená na přiložené mapce.
Od rozcestí Na Brušovci již pojedeme po turisticky značené cestě a to po žluté směr
„Svratka BUS“ 3,5 km. První polovinu tohoto úseku budeme stoupat, pak už nás čeká
zasloužený sjezd do města Svratka, kde nás žlutá zavede až na náměstí k rozcestníku.
Ze Svratky pojedeme po červené směr „Karlštejn“ 2,5 km. Abychom si mohli prohlédnout
tento rokokový lovecký zámeček (nyní rekreační středisko OP Prostějov), musíme vyšlapat
nejprudší kopec /3/ na naší trase. Od DKarlštejn jedeme divokým sjezdem v terénu 1 km
k DU knížecí cesty a dále po červené
směr „Rybenské perničky“ 3 km. Ještě 0,5 km pojedeme v terénu, pak už následuje zpevněná lesní
cesta. Po ní budeme převážně klesat až ke křižovatce s odpočívadlem, kde odbočíme vpravo a
budeme dále klesat, až se k nám znovu přidá červená značka, která si „odskočila“ k Rybenským
perničkám. Teď již se držíme červené až dolů do Pusté Rybné.
Z obce Pustá Rybná pojedeme po silnici směr „Březiny“ a na 6 kilometrů vyměníme husté
lesy za malebné podhorské vísky. Mírně se vlnící krajinou přijedeme do vsi Březiny a budeme
pokračovat po silnici stejným směrem až na začátek obce Milovy. Tam zahneme doprava na
zeleně značenou turistickou pěšinu a prvních 100 m vystoupáme velmi prudce /3-4/ v terénu na
pohodlnou lesáckou cestu, po které budeme mírně sjíždět až k rozcestí Pláňkovka. Od tohoto
rozcestí si můžeme zajít prohlédnout (500 m pěšky!) nejmonumentálnější skupinu skal v Milovském
polesí – Čtyři palice. Po jejich případné prohlídce pojedeme dolů /2/ po modré do „Křižánek“ 2,5
km.
V Křížánkách jedeme chvíli po modré, až přijedeme k zelené značce, která nás dovede během
3 km k rozcestí Na Brušovci. Pojedeme po hrázi Kyšperského rybníka a až opustíme poslední chalupy, povede nás značka po uzoučké pěšině přes
pastviny do lesa, kde po 200 m přijedeme na lesáckou cestu. Zde je nutné si dobře pohlídat značení, abyste se nezatoulali v spleti dalších lesáckých
cest. Rozcestí Na Brušovci už známe. Vydáme se z něj vlevo po lesácké cestě směrem k „Herálci“. První km budeme stoupat, až přijedeme na
křižovatku lesních cest, kde odbočíme vpravo na modrou značku, která nás pěkným sjezdem dovede do Herálce, kde náš výlet končí.
Délka celkem 44 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Soukromé informační centrum Svratka, Libušina 42, 592 02 Svratka, tel. 566 662 594, 777 083 487, e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz, www.svratka.cz
Ubytování a stravování:
Hotel a restauradce Žákova Hora, 592 01 Herálec 400, tel. 566 663 133, 603 843 800, e-mail: zakovahora@seznam.cz, www.penzion-hotel.cz
Penzion Jiřina, 592 02 Svratka 88, tel. 566 662 465
Penzion Vysočina, Pláňava 182, 592 01 Herálec 400, tel. 566 662 354, 603 945 624, e-mail: p.vysocina@seznam.cz, www.aa.cz/penzionvysocina/
Penzion Fryšava, Fryšava 11, 592 04 Fryšava pod Žákovou h., tel. 566 619 332, 602 368 097, e-mail: m.steflickova@worldonline.cz, www.arps.cz/steflickova
Penzion a restaurace Bukáček, Křižánky 41, 592 02 Svratka, tel. 566 662 308, 604 618 701, e-mail: pensionbukacek@quick.cz
Otvírací doby:
Svratecké muzeum, U zbrojnice 347, tel. 566 662 594, 777 083 487, e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz VII–VIII út–ne 10–12, 13-16
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Hluboké rokle Svratecké hornatiny
Během tohoto pestrého výletu navštívíme jeden z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších hradů u nás – Pernštejn, projedeme
se hlubokým údolím Nedvědičky a Bystřice okolo vodní nádrže Vír a v neposlední řadě se podíváme i k zřícenině hradu
v Dalečíně.
Za výchozí bod si můžeme zvolit město Bystřice nad Pernštejnem, které je důležitým východiskem turistických cest ve Svratecké hornatině. Městu
dominuje ve spodní části náměstí raně gotický kostel sv. Vavřince, který byl r. 1699 zbarokizován na mohutné dvojvěží. Ve staré radnici je zřízeno
muzeum s vlastivědnou, historickou a hornickou expozicí. Vyjíždíme přes náměstí po modré značce kolem kostela (směr „Nedvědice“ 11 km),
za kterým nás značení zavede na polní cestu kolem zahrádek. Ostré stoupání /3/ v terénu se postupně zmírňuje /2-3/, až po betonové cestě
stoupáme /2/ do vesničky Bratrušín (celkem 2 km).
Nyní už jedeme po silnici ostřeji zvlněným terénem /2/ do další vesničky Věchnov, za kterou
modrá odbočí vlevo z hlavní silnice směr „Nad Babylonem“ 2,5 km. Postupně stoupáme
/2/ po zpevněné cestě, až od zarostlého vrcholu Babylonu (626 m) konečně zaslouženě
klesáme 4 km /2/ přes Kovářovou až do Nedvědic. Historie městečka (ve středověku zde
bylo významné tržní místo) je úzce spjata s hradem Pernštejn. Od počátku 20. stol. jsou
Nedvědice vyhledávané letovisko s řadou letních vil a rekreačních domků. Na křižovatce
před barokním kostelem sv. Kunhuty odbočíme vpravo a jedeme do údolí Nedvědičky
kolem rybníka s pěkným výhledem na městečko a hrad Pernštejn v protějším svahu.
Jedeme po cyklotrase č. 4025 směr „Pernštejn“ 2 km chvíli
údolím kolem vilek, až odbočíme pod hradem vpravo a
stoupáme po silnici ostře /3/ asi 1 km. U parkoviště vjedeme
přes bránu k hradu, kde se lze na nádvoří občerstvit a
absolvovat prohlídku. Gotický hrad Pernštejn připomínaný r.
1285 patří k nejrozsáhlejším a nejzachovalejším hradům u nás.
Za husitských válek a v době Jiřího z Poděbrad byl jedním
z
nejvýznamnějších
husitských
hradů na Moravě. Vznikl jako typický ostrožní hrad s mohutnou
břitovou věží, hradním palácem na
rulové skále, nádvořím a kaplí. Postupem času byl hrad stále
rozšiřován o další věže a jádro bylo
uzavřeno hradbami. Účinný obranný systém činil z hradu
nedobytnou pevnost.
Stejnou cestou sjedeme dolů do
údolí Nedvědičky a pokračujeme vpravo podél říčky směr
„Jabloňov“ a „Rožná“ (8 km) přes
vesničku Pernštejn s posledním výhledem na hrad. Během
cesty lesem lehce stoupáme /1-2/ a můžeme si po stranách všimnout temných skalisek. V Rožné jedeme rovně podle silničního ukazatele 3 km do
Dolních Rožínek. Opět stoupáme /1-2/ kolem kostela sv. Havla pro změnu údolím Rožínky. V centru Dolních Rožínek je pěkný rybník s ostrůvkem a
barokní sochou. Na druhé straně rybníka za přehrazením je klasicistně upravený renesanční zámeček.
Před zámečkem odbočíme vlevo a stoupáme /2/ přes vesnici směr „Rozsochy“ 6 km. Za obcí Rodkov máme již kopec za sebou a jedeme rovně
přes křižovatku, za kterou začínáme klesat /2/ už s pěkným výhledem na vesničku s dominantním kostelem. Malá vesnička Rozsochy se může
pochlubit krásným zrenovovaným kostelem, kolem kterého stoupáme /2/ po staré kamenné cestě přes celou obec. Držíme se hlavní cesty směr
„Lísek“, po které střídavě stoupáme /2/ k ŽST Rozsochy asi 2 km. Kousek před kolejemi a ŽST odbočíme ze silnice vpravo na lesní cestu a stoupáme
krátce terénně /2-3/ ke kolejím, které přejedeme a přes louku dojedeme k parkovišti a zast. autobusu. Zde se napojíme na žlutou značku a rovně
po lesácké silnici sjíždíme /2/ k Domanínskému rybníku (možnost koupání a občerstvení).
Od DDomanínský r. vede naše žlutá zn. vlevo kolem rybníka směr „Dalečín – bus“ 7,5 km. V lese u rybníka, než se napojíme na polní cestu do
Bohuňova, jsou dvě místa, kde je třeba na pár metrů z kola slézt. Z Bohuňova vede žlutá střídavě přes pole a les v ostře zvlněném náročném terénu
/2-3, místy 3/ přes Velké Janovice až dolů do Dalečína. Kdo se chce tomu vyhnout, může se vydat z Bohuňova po silnici do Janoviček a dál po
polní cestě do Písečné (stoupání a klesání /2/). V Písečné odbočíte vlevo a po silnici č. 357 sjedete do Dalečína.
V Dalečíně přejedeme přes řeku Svratku a po silnici krátce vystoupáme k zámečku přestavěném v alpském stylu (obecní úřad), za kterým se
skrývá zřícenina hradu. Z pův. gotického hradu rozbořeného jako loupežnické sídlo se zachovala část paláce, hranolová věž a zbytky hradeb.
Z obce pokračujeme po silnici směr „Vír“ 13 km. Intenzivně stoupáme /3/ zprvu lesem a pak mezi poli a loukami 4 km do Veselí, odkud převážně
klesáme /2/ až k vodní nádrži Vír. K hrázi dojedeme po pěkné cestě kolem přehrady bez výraznějších převýšení a pak krátce sjedeme do obce
Vír. Ve Víru odbočíme vpravo přes Svratku na silnici č. 388 směr „Bystřice n. Pernštejnem“ 8 km. Asi 3,5 km převážně lehce stoupáme /1-2/ podél
Bystřice, pak následuje 2,5 km ostřejšího stoupání /2-3/ nad údolí a závěrečné 2 km do Bystřice n. Pernštejnem sjíždíme /2/.
Celkem 62 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Městské informační centrum při Městské knihovně, Masarykovo náměstí 9, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 376, fax: 566 551 590, e-mail: info@bystricenp.cz,
www.bystricenp.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Pod lipami, Domanín 85, 592 62 Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 555, 606 725 501, e-mail: vsmerda@iol.cz, www.sweb.cz/penzion.podlipami
Hotel Angela, Masarykovo nám. 56, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 421, +420 566 552 422, e-mail: hotel.angela@quick.cz
Penzion Barborka, 592 62 Nedvědice 61, tel. 566 566 317, e-mail: info@pensionbarborka.cz, www.pensionbarborka.cz
Hotel Myslivna, 592 62 Nedvědice, tel. 566 565 044, e-mail: hotel.myslivna@quick.cz, http://web.quick.cz/Hotel.Myslivna/
Penzion Pod hradem, Nedvědice 43, tel: 566 622 462, fax: 566 625 865, e-mail: holemarova@secr.cz, www.pensionsholemar.cz
Otvírací doby
Hrad Perštejn, Nedvědice, tel. 566 566 101, 566 566 264, e-mail: pernstejn@iol.cz, www.nedvedice.cz IV, X so-ne 9-12, 13-15, V, VI, IX út-ne 9-12, 13-16, VII-VIII út-ne 9-12, 13-17
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Na kole z Telče do Želetavy
Z unikátně zachovalého historického centra v Telči se vydáme do hustých a opuštěných hvozdů Olšanského polesí. Za
Opatovem se přesuneme do malebné venkovské krajiny a v závěru trasy se pokocháme majestátní siluetou kláštera
v Nové Říši.
Výlet zahájíme prohlídkou Telče. Hlavní turistickou atrakcí Telče jsou dlouhé řady průčelí městských domů podél obou delších stran trojúhelníkového
náměstí. První písemná zmínka o Telči je již z roku 1180, ale hlavní rozkvět stavební činnosti spadá do období od 14. stol. do 16. stol. Po třicetileté
válce se stavební vývoj v hlavních rysech zastavil a díky tomu si město uchovalo vzácný architektonický a urbanistický soubor. Historickou část
města obklopují hradby s dvěma městskými branami. Do obranného systému města byly zapojeny i dva rybníky pod hradem spojené kanálem.
Hrad a město tak tvořily vodní pevnost.
Výchozím bodem našeho výletu je náměstí v Telči, odkud se vydáme po červené 1 km k DTelč BUS. Zde začíná Březinova cesta, po které budeme
pokračovat po červené směr „Dyjice“ 3 km. Červená značka nás postupně vyvede ven z města a dále již pojedeme mírným sjezdem po silnici
č. 112 vedoucí do Nové Říše. Poté, co přejedeme nad meandrující Moravskou Dyjí, odbočí červená vlevo do obce Dyjice. My ale budeme
pokračovat po silnici, kde vystoupáme /2-3/ až do Zvolenovic. Tam zahneme vlevo a po 2 km přijedeme do vesničky Rozsíčky.
Z Rozsíček mírně stoupáme po červené k DMoučkův kopec. Zde vyměníme červenou za žlutou a
jedeme směr „Pilka“ 4 km. Pojedeme v krásných a hustých lesích, zpočátku po zpevněné cestě a
od Vývozního rybníka v terénu. Žlutou značku si musíte dobře hlídat, protože asi 1 km za Vývozním
rybníkem prudce odbočí do lesa na malou pěšinu.
DPilka je na začátku stejnojmenné osady na břehu malebného rybníka. Za ním odbočíme
doleva spolu se žlutou a projedeme kolem chat po asfaltové cestě. Zde žlutá odbočí vpravo
nahoru, my však pojedeme rovně za závorou dál 5 km v lese s převažujícím mírným stoupáním.
Přijedeme opět k závoře a na křižovatku ve tvaru T, kde
odbočíme doprava za závoru. Po chvilce se dostaneme
na další křižovatku, kde naši cestu protíná cyklotrasa č.
5092, která vede z Nepomuk do Pavlova. My pojedeme
rovně po cestě za závorou do Hladova. Celý 5 km
dlouhý úsek do Hladova je pohodové mírné klesání s
občasným mírným stoupáním.
Z Hladova jedeme 5 km po polní cestě do Opatova. Zpočátku se můžeme orientovat i podle žluté
značky, ta ale po chvíli z naší cesty odbočí vpravo mezi pole a louky. Cestou do Opatova převážně
klesáme. Jakmile přejedeme malý potůček, chviličku stoupáme. Poté následuje rovinka vystřídaná
pěkným sjezdem do města.
Z Opatova pokračujeme vpravo směr „Předín“ 3 km po silnici. Na začátku absolvujeme 1 km stoupání až /3/. Další 2 km už jedeme po rovině.
V Opatově definitivně opouštíme husté lesy, které nyní vystřídá venkovská krajina polí, luk a vesniček.
V Předíně přijedeme k hlavní silnici, kde odbočíme vlevo. Vyjedeme asi 100 m do kopce a
odbočíme vpravo na vedlejší silnici směr „Želetava“ 6 km. Zpočátku stoupáme /2-3/, pak již
jedeme po náhorních loukách po rovině. Na závěr nás čeká pěkný sjezd do Želetavy.
Z Želetavy se vydáme po červené směr „Havlišův mlýn“ 3 km. Z náměstí jedeme zpočátku po
silnici do Telče, ještě ani nevyjedeme ven z města a už odbočíme vlevo na louku a po malé
polní cestě přijedeme k říčce a mostu. Vystoupáme strmě nahoru a pak již jedeme v terénu polní
cestou. Střídavým stoupáním a klesáním v terénu po lesních cestách přijedeme k DHavlišův mlýn.
Odsud pokračujeme po červené směr „Krasonice“ 3 km.
Necelý kilometr jedeme ještě v terénu přes louku, až se dostaneme na silnici vedoucí do Telče.
Po ní střídavě stoupáme a klesáme max. /2/ až do Krasonic. Z Krasonic pokračujeme po silnici
směr „Nová Říše“ 6 km. Opět budeme střídavě stoupat a klesat kolem polí, luk a lesa s hájovnou
Magdaléna, až se před námi objeví monumentální dvouvěžový kostel sv. Petra a Pavla. Ten je
spojen chodbou s premonstráským klášterem. Kostel i klášter má velmi cenné vybavení a tak se
řadí mezi nejvýznamnější památky barokního umění v této oblasti.
Z Nové Říše pokračujeme 11 km po málo frekventované silnici do Telče. Charakter cesty je podobný jako předchozí kilometry. Střídavě stoupáme
a klesáme v kopcích mezi vesničkami a zemědělskými usedlostmi až do Zvolenovic, ze kterých pokračujeme už po stejné cestě 4 km zpět do
Telče.
Celkem 58 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 243 145, fax: 567 243 557, e-mail: info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz, www.telcsko.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Relax, Na posvátné 29, 588 56 Telč, tel. 567 213 126, 604 691 442, e-mail: penzion.relax@post.cz , www.giraffe.ji.cz/relax.html
Dvůr v Borovné, Borovná, 588 56 Telč, tel. 567 243 854, 604 251 535, e-mail: kvaplib@volny.cz, www.volny.cz/dvurvborovne
Letovisko Dobrá Voda, Dobrá Voda 1, 588 56 Telč, tel. 567 317 576, 605 175 453, e-mail: pavelkazda@centrum.cz, www.dobravoda.net
Pacherův mlýn, 675 26 Želetava 90, tel. 568 455 214, e-mail: dana.elias@seznam.cz, eliko@seznam.cz
Otvírací doby a návštěvní dny:
Zámek Telč a Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 821, pokladna 567 243 943, www.zamek-telc.cz, e-mail: zamek-telc@iol.cz IV, X
út-ne 9–12, 13–16, V-IX út-ne 9-12, 13-17
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Velkomeziříčsko a jeho okolí
Poznejte na kole kraj plný rybníků a malebných městeček v okolí vodní nádrže Mostiště a nechte se unést kouzlem městské
památkové zóny a zámkem ve Velkém Meziříčí.
Výchozím bodem této okružní trasy je město pojmenované podle své polohy „mezi řekami“
na soutoku Oslavy a Balinky – Velké Meziříčí. Dominantou města je zámek vzniklý přestavbami
původního kamenného raně gotického hradu. V interiéru je galerie majitelů zámku, hudební
salón a císařský pokoj s postelí, ve které odpočíval při manévrech císař František Josef I. Na zámku
je vlastivědné muzeum a expozice s ornitologickou sbírkou a sbírkou mořské fauny. K zámku
přiléhá zámecký park s krytým dřevěným mostem přeneseným z Krásněvsi. Městskou památkovou
zónu tvoří kromě zámku historické jádro s podlouhlým náměstím, renesanční radnice, dolní brána
s kulatou baštou, kostel sv. Mikuláše, budova bývalého luteránského gymnázia a gotický špitální
kostel sv. Kříže.
Vyjíždíme po červené značce z náměstí směr „Netín – ČSAD“ 10 km. Ostře stoupáme /3/
kolem zámku a pod novodobou dominantou města - dálničním mostem Vysočina (426 m dlouhý,
75 m vysoký) k DU Tří křížů, odkud je krásný výhled na Velké Meziříčí (v závěru jsme stoupali po
lesní pěšince). Červená dál vede přes louku (!!!ne po polní cestě podél dálnice!!!), za kterou
sjíždíme /2/ mezi pole. Poblíž osamoceného stavení Loupežník se napojíme na polní cestu, která
nás zavede do obce Lavičky.
Do malebné obce Netín dorazíme po silnici mírným klesáním /1-2/ kolem Závistského a Netínského
rybníka (za Závistí odbočíme z hlavní cesty vlevo). Netín se může pochlubit původně raně
gotickým poutním kostelem Nanebevzetí P. Marie z 13. stol. se zdaleka viditelnou věží a okružním
opevněním. Od DNetín – ČSAD (možnost občerstvení v restauraci) vyrážíme po žluté směr „Sklené
nad Oslavou – ČSD“ 11 km. Na konci obce odbočíme z hlavní cesty vpravo mezi pole na hliněnou
cestu a sjíždíme kolem Kněžského rybníka do lesem ponořeného údolí Oslavy. Celou cestu do
Skelného nad Oslavou jedeme střídavě lesem, přes louky a mezi poli zvlněným terénem /2/ mimo
krátká (cca 0,5 km) ostrá stoupání /3/ z údolí Oslavy a za Těšíkovým rybníkem. Trasu nám zpestří
jeden asi 700 m dlouhý terénní sjezd pod vrcholem Bukovec. Během celého úseku po žluté je
třeba si hlídat značení (i když je dobré), protože přejíždíme spoustu silniček a lesáckých cest.
Když projíždíme přes obec Bory rozdělenou na Dolní a Horní míjíme nejprve kostel sv. Jiljí s gotickým presbytářem a po chvilce barokně přestavěný
kostel sv. Martina. Z vesničky Sklené nad Oslavou od D umístěného kousek nad ČSD pokračujeme po žluté směr „Horní Tis – rybník“ 5 km. Jedeme
lesem střídavě po lesní pěšince a asfaltce a mimo dvě krátká stoupání /2/ většinou klesáme /1-2/. Od rybníka Horní Tis jedeme dál po žluté přes
vesničku Pikarec směr „Radkov“ 6 km mezi poli převážně lehce zvlněným terénem /1-2/. Asi 1 km před Radkovem opustíme žlutě značenou trasu
a odbočíme vpravo na cestu podél aleje. Po ní přijedeme do Horní Libochové, kde odbočíme opět vpravo na silnici. Pojedeme 5 km střídavým
stoupáním /2/ přes vesničku Kundratice a kolem rybníků do Křižanova.
Městečko Křižanov je připomínané již koncem 12. stol. jako ves a později jako ves s hradem. Renesanční zámek přestavěný z původního
hradu zpustlého pravděpodobně po husitských válkách je čtyřkřídlá dvoupatrová stavba uzavírající obdélníkové nádvoří. V areálu zámku je
původně románská zámecká kaple sv. Barbory. Poblíž náměstí s mariánským sloupem a nově upravenou radnicí je dvoulodní kostel sv. Václava
s polygonálním závěrem presbytáře a čtyřbokou hranolovou věží. Po případném občerstvení v radniční restauraci vyjedeme /2/ přes náměstí
nahoru a za hřbitovem odbočíme směr „Kadolec“ 2 km.
Ve vesničce Kadolec se u D napojíme na červenou značku, která nás po 12 km zavede zpět na náměstí ve Velkém Meziříčí. Jedeme terénní
cestou střídavě lesem nebo přes pole kolem Kadoleckého rybníka přes silnici č. 37 k rybníku Křižovník. Zde je vhodnější jet chvíli mimo červenou
značku po lepší cestě kolem sportovního letiště a přes hráz rybníka Křižovník, za kterým se u podjezdu pod železnicí napojíme opět na červenou.
Lesíkem kolem dalšího rybníčku a pak přes pole stoupáme /1-2/ do vesničky Sviny, odkud už pokračujeme po silnici 2,5 km do Lhotek. Za vesničkou
Lhotky se můžeme rozhodnout a 2 km k DPod Bučím jet buď po terénní pěšince zároveň s červenou přes les kolem kapličky (stoupání a klesání
/2-3/) nebo po silničce kolem lesa (stoupání /2/ a pak po vrstevnici). Během posledních 2 km převážně ostřeji /2-3/ klesáme mezi zahrádkami, přes
most nad dálnicí zpět do centra Velkého Meziříčí.
Celkem 50 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační centrum MěÚ, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, tel. tel. 566 501 107, e-mail: ic@mestovm.cz, www.mestovm.cz
Ubytování a stravování:
Panský dvůr, Pohořílky 1, Velké Meziříčí, tel. 566 544 406, 777 044 532, e-mail: panskydvur@quick.cz
Penzion a restaurace Bistro, Sklené 5, Žďár nad Sázavou, tel. 566 619 351, www.mujweb.cz/cestovani/bistro
Rekreační středisko a restaurace Záseka, Netín, tel. 566 544 199, 607 975 917, e-mail: info@zaseka.cz , www.zaseka.cz
Penzion Měřín, Jihlavská 176, 594 42 Měřín, tel. 566 544 209, 603 208 571
Otevírací doby:
Zámek a Muzeum Velké Meziříčí, Zámek 1, tel. 566 522 206, 566 522 773, e-mail: muzeum.vm@worldonline.cz,
www.mestovm.cz V, X so, ne, svátky 10–12, 13-16, VI út - ne 9–12, 13–17, VII-VIII út-ne 9–12, 13-18, IX út-ne 9-12, 13-16
Galerie Synagoga, Velké Meziříčí, Novosady 1146, tel. 566 524 621 XI-IV út–ne 10-12, 13-16, V-X út–ne 9-12, 13-17
Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, Velké Meziříčí, výhled na město z ochozu ve výšce 40 m je možný po dohodě s farním úřadem, tel. 566 522 101.
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Hrady a zámky v okolí Brtnice
Městská památková zóna a zámek v Brtnici, zámek a náměstí v Lukách nad Jihlavou, zřícenina hradu Rokštejn a poetické
údolí Jihlavy. To vše představuje první část výletu. V té druhé vystoupáme do horské krajiny Křižanovské vrchoviny
se samotami uprostřed hustých lesů, malými paloučky a krásnými rybníky.
Výchozí bod je město Brtnice, kde si můžeme prohlédnout dva barokní mosty se
sochařskou výzdobou, renesanční a barokní domy na náměstí a veřejnosti nepřístupný
zámek, který se tyčí na skále nad městem.
Z Brtnice pojedeme po silnici č. 404 směr „Luka nad Jihlavou“. Zpočátku jedeme 1,5
km po hlavní silnici směr Jihlava, za čerpací stanicí odbočíme doprava směr „Luka nad
Jihlavou“ 8 km. Dále již pojedeme po málo frekventované silnici střídavým kopcovitým
terénem /2, místy 2-3/. Projíždíme typickou venkovskou krajinou, kde malé osady střídají
pole a remízky.
Těsně před Lukou n. Jihlavou můžeme v zatáčce odbočit vpravo do zámeckého parku
a prohlédnout si v současné době (6/2003) rekonstruující se zámek. Zámecká zahrada
je velmi rozlehlá, plná prastarých stromů, ale bohužel neudržovaná. V městečku Luka
nad Jihlavou stojí za prohlédnutí kromě zámku i malebná část náměstí a pozdně barokní
kostel sv. Bartoloměje. Jinak lze pokračovat rovnou po červené hned pod zámkem, která
nás vede podél Jihlavy směr „Bítovčice ŽST“ 3,5 km. Projedeme kolem nádraží Luka nad
Jihlavou a dál naše trasa vede v terénu po úzké polní cestě mezi kopřivami. Po pravé
straně se nachází železniční násep, po levé straně Jihlava. Většinu úseku velmi mírně klesáme, pak přijde asi 300 m dlouhý kopec /3/, který musíme
vystoupat. Dalších 400 m sjedeme dolů a ocitneme se v Bítovčicích na nádraží. Kdo se chce tomuto úseku vyhnout, může jet od ŽST Luka po silnici
vedoucí po druhém břehu Jihlavy až do Rozseče a pokračovat dál po červené.
Červená značka vede od nádraží po schodech dolů. My to objedeme po cestičce, až nás
červená přivede k můstku pro pěší, který přejedeme. Hned za ním je autobusová zastávka a
rozcestník. Ten nás nasměruje na „Přímělkov“ 2,5 km stále po červené. Projedeme vesničkou
Rozseč a pokračujeme téměř po rovině po krásné polní cestě podél Jihlavy.
U DPřímělkov opustíme červenou, která vede rovně a pojedeme vpravo přes řeku po silnici.
Zpočátku stoupáme přes vesnici /2-3/ až přijedeme k obecnímu rybníku, kde se vydáme doleva
na základě upozornění šipky směr „Rokštejn“. Vystoupáme již jen pár metrů a poté následuje
nejméně kilometrový sjezd ke zřícenině hradu Rokštejn. Rokštejn je jeden z nejstarších moravských
hradů podunajského typu s hranolovou věží. Postaven byl v druhé polovině 13. stol. a od r. 1468
je opuštěn.
Kousek pod hradem je rozcestník Rokštejn, od něj pokračujeme po modré směr „Dolní Smrčné
ŽST“ 2,5 km. Prvních 400 m klesáme v terénu, poté následuje stoupání do prudkého kopce
/3/. Vyjedeme nahoru mezi louky a pole a jedeme po pěkné polní pěšině zpočátku mírným stoupáním, až přijedeme na křižovatku ve tvaru T.
Pokračujeme stále rovně a sjíždíme dolů do Dolní Smrčné.
V Dolní Smrčné opouštíme modrou značku a mírně klesáme po silnici v malebném údolí řeky Jihlavy směr „Bransouze“ a „Číchov“ (7,5 km).
Z Číchova budeme pokračovat po modré směr „chata Jalovec“ a dále až do „Brtnice“ 10 km. Až k chatě Jalovec (2 km) v podstatě stále
stoupáme, chvílemi i /3/. Cestou se nám naskytnou pěkné výhledy dolů do údolí Jihlavy i na lesy a stráně Křižanovské hornatiny.
Od chaty Jalovec pokračujeme po modré směr „Střeliště - zřícenina“ 2 km a „Brtnice“ 8 km. K Střelišti jedeme střídavým stoupáním a klesáním po
lesních cestách. Projedeme kolem pěkného rybníka, Božích muk a opět stoupáme max. /2-3/. Nesmíme přehlédnout odbočku vpravo jakoby
zdánlivě do lesa, na nepříliš patrnou lesáckou cestu, po které vede modrá značka. Z bývalého opevněného hradiště „Střeliště“ se dochovaly
pouze v porostu ukryté zbytky příkopu.
Pak následuje náročný terénní sjezd až na začátek Radotína. Přes Radotín musíme stoupat, přibližně /2-3/ až vyjedeme za vesnici. Stále stoupáme,
hlavní cesta se stáčí vlevo, my pokračujeme rovně s modrou a s cyklotrasou č. 5111 směr „Brtnice“.
Cyklotrasa odbočuje u pěkného rybníka vpravo, my jedeme rovně do lesa po modré. Střídavým stoupáním a klesáním přijedeme k rozcestníku
U sv. Trojice skrytého v lese, odkud pokračujeme k hájovně Černé lesy 500 m. Budova hájovny Černé lesy se nachází kousek pod rozcestníkem.
My u něj odbočujeme vlevo směr „Brtnice“ 2 km. Doposud jsme jeli převážně stoupáním po lesních cestách. Nyní nás v závěru čeká 1 km dlouhý
sjezd do Brtnice, kde náš výlet končí.
Celkem 39 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Informační , poradenské a vzdělávací centrum Loucko, 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 229 095, fax: 567 219 220,
e-mail: knih.luka@post.cz, www.mesta.obce.cz/luka
Ubytování a stravování:
Ubytovna TJ Sokol Brtnice, U Pivovaru 762, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 359, 607 543 573
Letní základna DDM, Hájenka Černé Lesy, 588 32 Brtnice, tel. 567 303 521, e-mail: ddmjihlava@ji.cz, www.ddm.ji.cz
Ubytovna Mrazírny Brtnice, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 284, 606 484 902, e-mail: mrazbrt@volny.cz
Penzion Anděl, Dolní Smrčné 38, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 530, 603 328 261, e-mail: penzionandel@centrum.cz, www.penzionandel.unas.cz
Rekreační středisko Jalovec, Číchov, 675 21 Okříšky, tel. 568 870 276, 603 201 643, e-mail: vts.jalovec@volny.cz
Otvírací doby:
Dům Valdštejnů – dočasné pracoviště muzea Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice Náměstí Svobody, tel. 567 216 128, fax: 567 571 712, e-mail: hoffmann@brtnice.cz;
www.brtnice.cz V-X út-so 10–17, XI-IV po-pá 10-16
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Z Nového Rychnova na Čeřínek a údolím Jihlavy do
Batelova a Horní Cerekve
Vyjeďte si na kole na nenáročnou trasu přes Přírodní park Čeřínek do údolí Jihlavy a navštivte zde typická městečka
s malebnými zámečky a majestátními kostely.
Výchozí bod je městečko Nový Rychnov, kde se uprostřed náměstí vyjímá kostel Nanebevzetí P. Marie. U
kostela si můžeme všimnout smírčího kamene s vytesaným křížem a sekerou. Zajímavá je také socha sv.
Jana Nepomuckého v malém parčíku před renesančním zámkem.
Projíždíme obcí dolů kolem zámečku přes náměstí a po okrskové silničce stoupáme /2/ asi 2,5 km
do Milíčova. Hned na okraji vesničky odbočíme vpravo směr „Hojkov“ 2 km. Za kopcem v malebné
vesničce na návsi s kapličkou odbočíme vpravo, krátce sjedeme do údolí a opět stoupáme už přírodním
parkem Čeřínek.
U DNový Hojkov (648 m) přejedeme na horší lesáckou silničku a chvíli zároveň s modrou značkou
jedeme rovně směr „Čeřínek – tur.ch.“ 1 km. Držíme se stále lesácké cesty, i když modrá odbočí vpravo,
my odbočíme až později spolu se žlutou a posledních 250 m k turistické chatě Čeřínek (738 m) stoupáme
ostřeji /2-3/. Přírodní park Čeřínek je klidovou rekreační oblastí Jihlavska s biologicky velmi cennými
lokalitami a četnými přírodními zajímavostmi jako Přední skála, Čertův hrádek či Hojkovské rašeliniště.
Od turistické chaty nedaleko vrcholu Čeřínek nyní
jedeme dolů po červené směr „Cejle“ 4 km. Klesáme ostře /2-3/ po lesní cestě kolem DPod Čeřínkem
(696 m). Když vyjedeme z lesa, cesta se přemění na horší polní cestu, které nás zavede do vesničky
Cejle. Od obecního úřadu jedeme po modré značce po silnici 3,5 km kopcovitým terénem /2/ do Dolní
Cerekve. Dolní Cerekev je druhým významnějším městečkem naší trasy s dlouhou řadou domů podél
hlavní silnice vystavěných v lidovém baroku s volutovými štíty. Ve středu městečka na nejvyšším bodě
stojí kostel sv. Maří Magdalény z 2. pol. 13. stol.
Od zast. autobusu u kostela jedeme po žluté značce směr „Batelov“ 7 km. Z hlavní cesty odbočíme po
chvilce vpravo, přejedeme přes most nad Jihlavou a u zastávky ČSD odbočíme vpravo na starou cestu
do Batelova. Jedeme nenáročným terénem /1-2/ kolem polí v údolí Jihlavy přes vesničku Spělov. Za
Rýžovským rybníkem nás čeká asi 1 km dlouhý kopec /2/, z něhož už sjíždíme do Batelova. Toto nádherné
městečko se vyznačuje velmi protáhlým ulicovým náměstím, jemuž dominuje vyvýšený barokní kostel sv.
Petra a Pavla. Za náměstím směrem k řece Jihlavě stojí vedle sebe pozdně renesanční zámek barokně
přestavěný a „Starý“ renesanční zámek vzniklý přestavbou tvrze v 16. stol.
Ve spodní částí protáhlého náměstí odbočíme směr „Švábov“ 3 km a jedeme opět po staré cestě. Do Švábova se cesta ještě vlní /2/, ale za vesničkou
s pečlivě udržovanou návsí, kapličkou a jezírkem už vystřídáme pouze dvakrát nenáročné stoupání s klesáním /1-2/ a dojedeme po 3 km do Horní
Cerekve. Cestou kolem železnice nelze přehlédnout malebný zámeček a kostel na protějším břehu Zámeckého rybníka. Původní renesanční zámek v Horní
Cerekvi vznikl přestavbou vodní tvrze ze 14. stol. a po jeho boku nás upoutá kostel Zvěstování P. Marie
připomínaný již r. 1384.
Za náměstím odbočíme vlevo na nefrekventovanou silnici č. 639, která nás kolem dalšího malebného
nádraží po 2 km zavede do vesničky Hříběcí. U DHříběcí – ČSAD (617 m) se dovíme, že první zpráva o
osadě pochází z r. 1521. Odbočíme zde vpravo a jedeme po žluté směr „Hutě – háj.“ 9,5 km. Krátce
stoupáme /2-3/ po polní cestě nad vesničku a na okraji lesa se můžeme rozhodnout, jestli jet rovně
kolem rybníka Samson a pak po polní cestě do Nové Bukové (stoupání /2/) nebo pokračovat vlevo po
žluté lesem přes koleje kolem zapomenuté ŽST Rybník. Asi 1 km k ŽST Nová Buková nás žlutá povede po
terénní pěšince (i když nepřekonáváme žádná výrazná převýšení, jde o jízdu v náročnějším členitém
terénu, tudíž náročnost /2-3/). ČSD – Nová Buková (665 m) bylo postaveno na evropském rozvodí Dunaj
– Labe.
Od ŽST jedeme po silnici 1 km do Nové Bukové. Pokračujeme stále po žluté rovně mezi poli a pak
lesem v lehce zvlněném terénu /1-2/ k DHájovna – Hutě (676 m). 200 m severovýchodně jsou zde v lese
schované skály nazývané Liščí kameny, které lze vidět buď ze silnice do Lešova nebo nás k nim zavede
nepatrná odbočka vlevo asi 150 m před D.
Od hájovny pokračujeme po silnici ještě 1 km rovně po žluté do Čejkova (krátké stoupání /2/). Z vesničky Čejkov pojedeme bez značení po silničce 5 km
malebnou krajinou střídavým stoupáním a klesáním až do Nového Rychnova, kde náš výlet končí.
Celkem 45,5 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační centrum, Roosweltova 462, 589 01 Třešť, tel. 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.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:
Ubytovna 1.FC Batelov, Náměstí Míru 575, 588 51 Batelov, tel. 723 916 303, 602 794 112
Ubytování na statku, Bezděčín 2, 588 51 Batelov, tel. 567 314 129, e-mail: kamenikova@ji.cz, www.kamenikova.cz
Chalupa Čeřínek, Horní Hutě 1, 588 51 Batelov, tel. 728 845 762
Chata Čeřínek, Horní Hutě 14, 588 51 Batelov, tel. 567 306 824, 723 485 268, 602 554 421
Hotel Harmonie, Švábov 41, 588 51 Batelov, tel. 605 478 078, 607 826 932
Hotel Horal, 588 61 Kostelec u Jihlavy č.p. 100, tel. 567 316 295, 602 703 509, e-mail: t.turna@seznam.cz, www.hotelhoral.cz
Penzion U Zmátlů, Sázava 27, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 392 366, 565 392 387, e-mail: uzmatlu@atlas.cz, www.sendme.cz/ca_kopretina/szava.htm
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Po Partyzánské cestě bratrství z Kamenice nad Lipou
Z historického centra v Kamenici pod Lipou do hustých lesů Kamenického a Barboreckého polesí. Z Božejova, kde si
prohlédneme pěkný kostelík, pojedeme typickou venkovskou krajinou zpět do Kamenice.

Výchozím bodem je město Kamenice pod Lipou. Zde si můžeme
prohlédnout krásné historické jádro a zámek postavený na místě
původní tvrze. U zámku jsou terasovité zahrady s prastarou lípou,
která dala městu jméno. Její stáří se odhaduje na 700-900 let.
Pak vyjedeme po modré směr „Drážďany“ 10 km. Zpočátku
pojedeme pěknou alejí kolem Zámeckého rybníka a pak
podél říčky Kamenice. Kousek za areálem Rudolfovy pily je DPecovský rybník. Dále pojedeme po zpevněné lesácké cestě kolem lesní školky
a zahradnictví Johanka až k rozcestí Panský les. Celý tento úsek představuje mírné, ale vytrvalé stoupání /2/. Od rozcestí v Panském lese
pokračujeme stále po modré – Partyzánské cestě bratrství, která připomíná zdejší odboj ke konci 2. svět. války, až k hájovně a osadě Drážďany.
Tentokrát budeme střídavě stoupat a klesat (nic výrazného, max. /2/).
Za osadou Drážďany pojedeme po zpevněných cestách v Barboreckém polesí až po
1,5 km přijedeme k hájovně Barborka, kde si můžeme prohlédnout stálou expozici vývoje
lesnictví. Pak pokračujeme po modré výraznějším stoupání /2-3/ po vrchol Nádavek, kde
je rozcestí Pod Nádavkem. Od něho už to máme jen 1 km klesání do obce Mezná, kde
definitivně opustíme husté lesy naší partyzánské cesty a dále pojedeme mezi poli, loukami
a vesničkami. Na začátku Mezné nepřehlédněte pěknou památnou lípu. V centru
Mezné přijedeme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme vlevo a pojedeme po silnici,
až přijedeme po 2 km k další křižovatce ve tvaru T, kde odbočíme opět vlevo. Po chvíli
přijedeme do vesničky Vlásenice-Drbohlavy. Tu projedeme rovně směr „Božejov“, kam
přijedeme po vedlejší silnici po 3 km jízdy mírně se vlnícím terénem.
V Božejově si můžeme prohlédnout původně gotický kostel sv. Jiří. Pak pojedeme
kousíček po frekventované silnici E 551, až přijedeme k odbočce na Střítěž 2 km.
Do obce Střítěž a ještě 1 km za ni budeme
muset výrazně stoupat /2-3/ až po vrchol
Buček. Odměnou nám bude pěkný výhled
na Pacovskou vrchovinu. Dál už nás čeká jen
mírně se vlnící krajina a tak rychle projedeme vesničky Krumvald, Drahoňov, Těmice a Dráchov. Na
kopečku za Dráchovem se můžeme rozhodnout, jestli pojedeme dále po silnici až do Kamenice nebo
odbočíme na polní cestu vedenou krásnou lipovou alejí (památné stromořadí). Ta nás dovede ke statku
a ke křižovatce se silnicí E 551, kterou jenom mineme a za chvíli už pojedeme po hrázi Pecovského
rybníka, kde u Rudolfovy pily odbočíme vpravo na modrou značku vedoucí podél říčky Kamenice zpět
do výchozího bodu.
Celkem 37 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační centrum MěÚ, Náměstí Čs. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 101, fax: 565 432 190, e-mail:
pokladna@kamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Beseda, Masarykova 22, 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 180, 728 151 573, e-mail: ffvtrade@seznam.cz
Hotel U lípy, nám. Čs. Armády 7, 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565 433 200, e-mail: hotel@hotelulipy.cz, www.hotelulipy.cz
Autocamp Valek, Moraveč 16, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 394 104. 607 656 896, e-mail: svalkova@seznam.cz
Penzion Počátky, Horní 97, 394 64 Počátky, tel. 565 495 329, 606 842 044, e-mail: antonin.zmeskal@tiscali.cz,
www.penzionpocatky.cz
Ubytovna v Sokolovně, Tyršova ul. 252, 394 64 Počátky, tel. 565 495 474, e-mail: kultura@poctky.cz
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Z Kamenice nad Lipou přes Mnich na vrchol Bohutín
Vydejte se s námi na kole z městečka Kamenice nad Lipou s historickým jádrem a krásným zámkem do lesů rozprostírajících
se okolo úzkorozchodné železnice.
Středem této okružní jízdy je město Kamenice nad Lipou, jehož historické jádro je od r.
1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Zámek byl postaven na místě pův. hradu
ze 13. stol. a prošel několika rekonstrukcemi, které mu daly naposledy v letech 1839 – 42
nynější pozdně klasicistní podobu. U zámku je terasová zahrada s prastarou lípou, která
dala městu jméno. Její stáří se odhaduje na 700 – 900 let a podle tradice byla vysazena
při založení Kamenice r. 1248. Na náměstí je socha sv. Václava a empírová kašna. Druhá
kašna je před kostelem Všech svatých západně od náměstí.
Od DKamenice nad Lipou – nám. (563 m) vyjíždíme po modré značce směr „Včelnička –
ŽST“ 3 km. Jedeme po silnici a převážně stoupáme /2/. Za vesničkou Včelnička odbočíme
vlevo a jedeme stále po modré kolem Bohdalínského potoka chvíli lesem a pak přes
louku po terénní lesní pěšince /2/ až na začátek vesničky Bohdalín k Hůrkovu rybníku. Kdo
má rád terénní cesty, pokračuje po modré směr „Nový Mnich“ 4 km kolem Branského
rybníka do lesa, kde ho čeká stoupání /2/ až ke křižovatce lesních cest. Ten, kdo dává
přednost pohodlnější cestě po silnici, může už z Včelničky jet po silnici do Bohdalína,
kde za Hůrk. rybníkem odbočí vlevo na horší silničku
kolem zemědělských budov směr „hájenka Hutě“ a tam se napojí zpět na modrou značku.
Od křižovatky v lese sjíždíme /2/ k DNový Mnich. My zde odbočíme na žlutou značku vpravo směr „Mnich“
2,5 km, „Staré Hutě“ 16 km. Sjíždíme /2/ do obce Mnich, která vznikla asi ve 12. stol. a stále zde stojí kostel sv.
Jana Křtitele pův. snad ze 13. stol. Koncem 2. svět. války zde působila 15 členná partyzánská skupina, která
se sem přesunula nočními pochody z místa vysazení na Melechově. V květnové noci 1945 z 5. na 6. zde došlo
k boji mezi partyzány a místní německou posádkou, přičemž do boje nečekaně zasáhl pancéřový oddíl SS a
v nerovném boji tak padlo 10 našich, 2 sovětští a 1 jugoslávský partyzán. Všichni jsou pohřbeni ve společném
hrobě na vyvýšeném místě nad obcí, kde nyní stojí památník slovanského bratrství (na deskách jsou jména
1842 obětí nacismu z bývalého Táborského kraje).
Žlutá značka nás vyvede za obec na polní cestu a jedeme kopcovitým terénem /2/ kolem rybníka Táta mezi
poli a pastvinami přes okraj vesničky Chválkov,
nad kterou ostře vystoupáme /2-3/. Na okraji
lesa se připojíme k málo frekventované silničce
a lehkým stoupáním /1-2/ po chvíli už lesem
dorazíme k malebnému nádražíčku Chválkov při
úzkorozchodné železnici. Přejedeme koleje a dál
po žluté jedeme lesem po asfaltce mírně zvlněným
terénem /1-2/ směr „Staré Hutě“ 8 km. Před
bývalou hájenkou U Eustachů jsme krátce vyjeli /2/
na nepatrný hustým lesem zarostlý vrchol Bohutín
(710 m). V objektu býv. hájenky bylo v květnu 1945
umístěno partyzánské velitelství oddílu Za Prahu,
později zde pravděpodobně býval pionýrský
tábor a dnes je zde školící zařízení
Ministerstva vnitra.
Od DU Eustachů sjíždíme /2/
Huťským polesím k DStaré Hutě, odkud jedeme
už po červené značce směr „Kamenice nad Lipou“ 6,5 km. Ve sjezdu /1-2/ pokračujeme kolem Huťského potoka k pěkně upravené hájence u
DHřeben. Poslední 4 km jedeme členitým terénem /2/ chvíli lesem a pak mezi poli přes Novou Ves zpět do Kamenice nad Lipou.
Celkem 31,5 km.
Náročnost 1-2.
Informační centra:
Informační centrum MěÚ, Náměstí Čs. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 101, fax: 565
432 190, e-mail: pokladna@kamenicenl.cz, www.kamenicenl.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Beseda, Masarykova 22, 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 180, 728 151 573, e-mail:
ffvtrade@seznam.cz
Hotel U lípy, nám. Čs. Armády 7, 394 70 Kamenice nad Lipou, tel. 565 433 200, e-mail: hotel@hotelulipy.cz,
www.hotelulipy.cz
Autocamp Valek, Moraveč 16, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 394 104. 607 656 896, e-mail: svalkova@seznam.cz
Hotel Mlýn, Táborská 735, 394 94 Černovice, tel. 565 492 501, 721 742 272, e-mail: info@hotel-mlyn.cz,
www.hotel-mlyn.cz
Rekreační středisko Baráčnická zotavovna, Pacovská 147, 394 94 Černovice, tel. 565 492 320
Ubytovna, Dobešovská 590, 394 94 Černovice, tel. 565 492 183
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Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice
Tato trasa vám umožní navštívit několik významných městeček s malebnými zámky a také přírodní park Jevišovka se
zříceninou hradu Bukovina.
Vyjíždíme z půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou z náměstí po žluté značce směr
„Příštpo“ 5 km. Městskou památkovou zónu zde tvoří náměstí s barokním sloupem Nejsv. Trojice
a klasicistní kašnou se sochou sv. Alžběty, Jana Křtitele a sv. Kateřiny. Nejvýznamnější kulturním
dědictvím města je jeden z nejmohutnějších zámků u nás i v Evropě, tvořený dvoupatrovou
hlavní budovou prostoupenou dvěma příčnými křídly. K zámeckému areálu je připojen farní
a zámecký kostel sv. Markéty s kopulí zakončenou lucernou a dvěma věžemi. U zámku se též
rozkládá francouzská zahrada a anglický park s barokními sochami bohů a bohyň starověkého
bájesloví. Od vchodu do zámeckého parku jedeme vpravo po silnici přes most nad Rokytnou
s barokními plastikami, odkud nás žlutá zn. vyvede vlevo z hlavní silnice kolem rodinných domků
na polní cestu za město.
Po 2,5 km se za DKrálovec napojíme na silnici č. 361 a podél
řeky dojedeme do vesničky Příštpo. Odtud pokračujeme
stále po silnici směr „Rozkoš“, která vede přes most nad
Rokytnou a stoupáme /2/ až do Příštpockého lesa. Cestou
lesem podél hranice Přírodního parku Rokytná míjíme
nepatrné křižovatky s lesáckými cestami (nazvané První,
Druhá a Třetí alej) a až na čtvrté křižovatce
(Čtvrtá alej) s již zpevněnou lesáckou cestou odbočíme
vpravo. Sjíždíme /1-2/ hlouběji do lesa a
po 1,5 km se k nám připojí zprava modrá značka. Jedeme
dále podél oploceného Rozkošského lesa
a poblíž hájovny – Kyničky se na chvilku připojíme k silnici,
ze které asi po 100 m odbočíme vlevo na
lesáckou cestu. Mírným /1-2/ terénním sjezdem dojedeme
ke křižovatce s další lesáckou cestou, kde
po pravé straně uvidíme DLišný rybník. Je zde roubené
odpočívadlo a dovíme se zde, že nás čeká
k zřícenině Bukovina ještě 2,5 km po modré značce.
Jemně zvlněným terénem /1-2/ jedeme
střídavě přes různé lesácké cesty až po hustou trávou
zarostlé cestě k DBukovina – zříc. (401 m). Z
původního hradu pocházejícího z 2. pol. 13. stol. zbyly dnes
v hustě zarostlém lese hluboké příkopy po obou stranách a nepatrné zbytky zdiva, palácové věže a opevnění. Hrad byl pobořený pravděpodobně za
českouherských válek, protože již od r. 1481 je uváděn jako pustý. Zřícenina je v dost nepřístupném terénu, takže se vracíme necelý 1 km stejnou cestou ke
křižovatce s lesáckou silnicí, kde odbočíme vpravo a klesáme /2/. Projedeme přes údolí Nedveky. Za řekou krátce ostře stoupáme /2-3/, až se dostaneme
nad údolí. Pak postupně klesáme /2/ a cestou míjíme dvě křižovatky s lesáckými cestami a na třetí odbočíme vlevo na žlutou značku směr „Střelice“ 2 km.
Projedeme přes Černý les až na silnici s výhledem na zámek a kostel v Jevišovicích.
Z obce Střelice převážně ostře /3/ stoupáme 1 km vpravo po silnici ke kostelu sv. Josefa na nejvyšší místo v Jevišovicích. Od kostela se můžeme podívat přes
dvě malebná náměstíčka k zámku přestavěného z pův. gotického hradu (uvnitř je depozitář Moravského muzea s expozicemi historického vývoje Jevišovic,
lidového nábytku a klávesových hudebních nástrojů). Na nádvoří zámku se můžeme občerstvit v restauraci a vinárně U suchého čerta. Na jihovýchodní
straně městečka je Nový zámek vzniklý romantickou přestavbou barokního letohrádku s parkem, v němž je cyklus mytologických soch.
Zpět ze Střelic jedeme po silnici č. 361 kopcovitým terénem /2/ celkem 4 km do Rozkoše. Vesničku projedeme rovně, u kapličky přejedeme hlavní silnici a ze
silnice č. 361 odbočíme kousek před koncem obce vpravo na polní cestu. Jedeme mezi poli k lesu, kde se napojíme na žlutou značku a klesáme /1-2/ přes
řeku Rokytnou k DPulkovský mlýn. Kousek za rozcestím odbočíme ze žluté vpravo a stoupáme v terénu /2/ kolem osamocené chaty do vesničky Pulkov. Z
Pulkova již po silnici dojedeme po 2 km do další vesničky - Biskupice, kde za kostelem sv. Martina odbočíme vlevo na zelenou zn. směr „Hrotovice – bus“ 12,5
km. Členitým terénem /1-2/ střídavě mezi poli a lesem a přes silnici mezi Litovany a Radkovicemi dorazíme k Stinskému rybníku. Zde na křižovatce lesáckých
cest zelená odbočí vpravo kolem rybníka a my s ní převážně stoupáme /2/ přes Veliký les 5 km do Hrotovic.
V Hrotovicích nejprve projíždíme kolem kostela sv. Vavřince, až se dostaneme na náměstí. V čele náměstí stojí nově zrenovovaný zámek - dnes městský úřad.
Z náměstí sjíždíme dolů a odbočíme vlevo podle silničního ukazatele směr „Dalešice“ 2 km. V Dalešicích se můžeme podívat k nepřístupnému baroknímu
zámku s kostelem sv. Petra a Pavla a na známý Dalešický pivovar, kde se natáčel film Postřižiny.
Po prohlídce Dalešic pojedeme po silnici č. 351 do obce Valeč, kde u kostela Povýšení sv. Kříže s gotickou věží odbočíme k hřbitovu a za ním již pojedeme
po polní cestě do Dolních Vilémovic. Mírně se vlnícím terénem /1-2/ mezi poli a v závěru též lesem přijedeme po 4 km do Dolních Vilémovic. Zde se vydáme
po silnici č. 401 a pojedeme přes vesničky Lipník a Boňov zpět do Jaroměřice nad Rokytnou. Celý asi 10 km dlouhý úsek po silnici č. 401 převážně klesáme
/1-2/ s výjimkou téměř 2 km dlouhého stoupání /2/ za Lipníkem.
Celkem 65 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační centrum Kulturního střediska, Komenského 1029, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 132, fax: 568 441 514,e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz, www.jaromericenr.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Opera, Komenského 996, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 230, 602 563 153, e-mail: dana.durdova@seznam.cz
Sport-V-hotel, nám. 8. května 219, 675 55 Hrotovice, tel. 568 860 013, 737 200 351, e-mail: hotel@vstav.cz, www.hotel-hrotovice.cz
Dvůr Vostrý, Myslibořice 173, 675 52 Lipník u Hrotovic, tel. 568 864 328, mobil: 605 145 119, e-mail: vladimirkonecny@tiscali.cz
Ubytovna, 675 57 Rouchovany 197, tel. 603 907 507
Penzion, 675 57 Rouchovany 12, tel. 737 462 261
Otvírací doby:
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou nám. Míru 1, tel. 568 440 025 nebo 568 440 237, e-mail: zamek_jaromerice@wo.cz, http://jaromer
ice.web.worldonline.cz/, IV, X so-ne 9-12, 13-16, V, VI, IX út-ne 9–12, 13–17, VII-VIII út-ne 9-12, 13-18
Muzeum Otokara Březiny, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova 46, tel. 568 440 204 nebo 603 760 768, IV-X út-ne 9-11, 14-16
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Na kole do Jihlavských vrchů
Poetickou krajinou v okolí Batelova ke zřícenině hradu Janštejn. Hustými lesy k Velkému pařezitému rybníku a dále až
k středověkému hradu Roštejn. Zpátky se vrátíme přes malebné vesničky Růžená a Lovětín.
Výchozí bod je protáhlé náměstí v Batelově, kterému dominuje barokní kostel sv. Petra. Z náměstí se vydáme po silnici č. 134 směr Nová Ves 5
km. Hned za kostelem začneme mírně stoupat /1-2/ až projedeme obcí a za rybníkem
zahájíme vydatnější stoupání /2/ pěknou stromovou alejí. Po 1 km stoupání skončí a před
námi se otevřou krásné výhledy a mírný sjezd. Až do Nové Vsi bude naše cesta střídavě
stoupat a klesat až sjedeme do obce, kterou celou projedeme rovně a za ní budeme
stoupat /2-3/ až k DJanštejn zřícenina. Pokud si budete chtít prohlédnout zříceninu,
tak musíte odbočit vpravo a vydat se po žluté úzkou kamenitou pěšinou k hradu. Ten
se před Vámi objeví po 200 m. Cestička je pro kolo místy nesjízdná, ale vzhledem k její
délce to vůbec nevadí. Janštejn je zřícenina gotického hradu z r. 1315 a zaniklého již v 15.
století během husitských válek. Do dnešních dnů se zachovalo torzo hradní věže a části
hradebních zdí. Pak se vrátíme zpět k D.
Tam se vydáme po žluté, ale opačným směrem
k loveckému altánku “Lovu zdar“, který je od něj
vzdálen 2,5 km. Pojedeme po krásné lesní cestě mírným
pohodovým stoupáním až k DLovu zdar, kde odbočíme
vpravo po žluté směr „U obrázku“ 1,5 km. Tam se
dostaneme pěkným sjezdem a následně odbočíme
vlevo po červené Březinově cestě směr „Velký pařezitý rybník“ 3,5 km. Dále stoupáme po zpevněné lesácké
cestě 2 km /2/ až přijedeme ke křižovatce lesních cest, kde ti, kteří mají rádi jízdu v terénu, budou pokračovat
rovně spolu s červenou značkou, kdežto ti pohodlnější pojedou vpravo po cyklotrase č. 5126. Červená stoupá po
úzké pěšině lesem /2/ až k náhrobnímu kameni. Pak následuje pěkný /2-3/ terénní sjezd až k místu, kde se k nám
zprava připojí zpevněná cesta s již zmiňovanou cyklotrasou. Sjezd dále pokračuje až k Velkému pařezitému
rybníku. Nejlépe si ho prohlédnete, když pojedete přímo po hrázi. V jeho malebném okolí je zřízena přírodní
rezervace.
Po jeho prohlídce pokračujeme dál po červené směr obec
Řásná 1,5 km. Do ní se dostaneme opět mírným sjezdem po silnici.
V této obci máme možnost se občerstvit v místní restauraci. Dále
pokračujeme po cyklotrase č. 5021 směr hrad Roštejn. Po 4 km
jízdy po silnici mineme obec Řídelov a přijedeme k Malému
pařezitému rybníku. Tam se nachází i stejnojmenný turistický
D. Zde opustíme mírně frekventovanou silnici a vydáme se
vpravo po červené směr hrad Roštejn 3 km. Pojedeme pěkným hustým lesem téměř po rovině
až dorazíme k DPod Roštejnem. Dál můžeme pokračovat 0,5 km terénním stoupáním /2-3/ přímo
po modré a zelené až k hradu nebo jet vlevo po silnici a přijet k hradu pohodlněji po zpevněné
cestě.
Původně gotický obranný hrad DRoštejn byl v 16. století přestavěn na renesanční lovecké sídlo.
Hrad slouží v současné době pro prezentaci sbírkového fondu jihlavského Muzea Vysočiny
– porcelánu, keramiky, cínu, kamenictví, etnografie. Dominantou hradu je 53 metrů vysoká sedmiboká věž. Po případné prohlídce se vydáme
po žluté směr Růžená 2 km a Batelov 8 km. Do obce Růžená se dostaneme sjezdem po silnici a můžeme se zde občerstvit v místní hospodě. Dále
jedeme stále po silnici až do malebné vísky Lovětín, kde odbočíme vpravo ke kapličce a kousek za ní už opustíme silnici a začneme stoupat po
polní cestě /2-3/ až k vrcholu Havlova kopce, kde se nám naskytnou pěkné výhledy do okolí. Po té už nás čeká jen pěkný sjezd až do Batelova
(Lovětín – Batelov = 3 km). První polovina je v terénu, druhá pak po zpevněných cestách. Až se před námi objeví věž kostela, budeme to mít už
jen pár metrů k náměstí, kde jsme náš výlet začali.
Tento výlet lze ještě prodloužit o dalších 2 x 5 km a to po žluté směr Dolní Cerekev 5 km. Projedeme po silnici obcí směr Třešť a za ní odbočíme
vlevo na málo používanou silničku, která nás dovede k Rýžovskému rybníku a dále pokračujeme mírným stoupáním údolím Jihlavy do osady
Spělov 3 km. Po dalších 2 km už budeme na náměstí v malebné obci Dolní Cerekev s původně gotickým kostelem sv. Maří Magdalény po barokní
přestavbě. Zpátky se můžeme vrátit po stejné cestě nebo po málo frekventované silnici č. 639 vedoucí rovněž do Batelova.
Celkem 31 km ( + 10 km s návštěvou Dolní Cerekve).
Náročnost 2.
Turistická informační centra:
Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel. 567 112 407, fax: 567 112 403, e-mail: info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz, www.telcsko.cz
Informační centrum, Roosweltova 462, 567 234 567 Třešť tel. 567 584 932, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
Ubytování a stravování:
Ubytování na statku, Bezděčín 2, 588 51 Batelov, Tel. 567 314 129, e-mail: kamenikova@ji.cz, www.kamenikova.cz
Hotel a restaurace Harmonie, Švábov 41, 588 51 Batelov, Tel. 605 478 078, 607 826 932
Penzion a autocamp Čermáková, Lovětín 3, 588 51 Batelov, Tel. 567 314 640, 724 128 689, e-mail: agrocerm@centrum.cz, wwww.jihlavsko.cz/agrocerm
Autocamp Velkopařezitý, Řásná 10, 588 56 Telč, Tel. 567 379 449, 607 558 432, e-mail: campvelkoparezity@tiscali.cz, http://campvelkoparezity.cz
Penzion Sluníčko, Řásná 2, 588 56 Telč, tel.,fax: 567 213 154, 567 379 100 mobil: 602 415 740, e-mail: bouchnerova@penzion-slunicko.cz, www.penzion-slunicko.cz
Otevírací doby:
Hrad Roštejn tel. 567 243 738, e-mail: rostejn@cmail.cz, http://www.cmail.cz/rostejn, otevřeno IV,X so-ne 9-12, 13-16, V út-ne 9-12, 13-17, VI-VIII út-ne 9-18, IX út-ne 9-12, 13-16
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Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou
pahorkatinu
Z Rokytnice nad Rokytnou hustými lesy až k Želetavě. Jízdou skrze divoké a opuštěné údolí Žlabského potoka přijedeme
do Lesonic. Dál pojedeme přes pole a louky kolem vesniček a rybníků, až přijedeme k hradu Sádek. Závěr trasy opět patří
hustým lesům a vrcholu Horní hory.
Výchozí bod je obec Rokytnice nad Rokytnou a DRokytnice, které je u původně románského kostela sv. Jana
Křtitele. Od něj se vydáme po modré směr Želetava 12 km. 1,5 km pojedeme po málo frekventované silnici
stoupáním /2/ až odbočíme se značkou vlevo na vedlejší cestu, po které sjedeme dolů do osady Březové.
Dál budeme stoupat 2,5 km lesní cestou /2-3/ až po Spálený vrch, kde po 0,5 km sjezdu přijedeme do samoty
Dašov. (Nové Louky 2,5 km) Projedeme kolem rybníka Pančák a začneme opět stoupat /2-3/ lesem po úpatí
nejvyšší hory této oblasti „Mařenky“ až vyjedeme
na náhorní pláň, kde po 0,5 km sjezdu přijedeme k
rDNové Louky. Dál už je to pěkný 3 km dlouhý terénní
sjezd až do obce Bitovánky. Z obce si můžeme zajet 1
km po červené do Želetavy a pak se vrátit zpět.
Jinak u DBitovánky, které se nachází na okraji obce
směrem k Želetavě odbočíme vlevo po červené směr
rybník Žabinec 4 km. Červená nás povede z obce ven
po zpevněné polní cestě. Po 1 km značka uhne vlevo
do pole, kde ji nebudeme následovat. Pojedeme
dále rovně po silničce až po 100 m dorazíme
k frekventované silnici E59. Po ní se vydáme vlevo a
po 800 m mírného stoupání /1-2/ přijedeme do obce
Horky. U kapličky pak odbočíme vlevo na vedlejší
silnici a ta nás zavede za vesničku k okraji lesa, kde
u závory odbočíme vpravo po lesácké cestě. Zde se opět shledáme s červenou značkou. Dál už budeme
uhánět mírným sjezdem /1-2/ až k rybníku a DŽabinec. Od něj pokračujeme dále po červené směr Lesonice 4 km. I nadále bude převažovat
mírné klesání až na začátek obce, kde musíme vystoupat jeden menší kopec. V obci je pěkný renesanční zámek, nyní využívaný jako základní
škola.
V Lesonicích opustíme značené cesty a pojedeme po silnici mírným stoupáním /2/ 2
km do obce Babice. Zde u kostela Nejsvatější Trojice je DBabice, kde se vydáme po
zelené směr Loukovice 2,5 km. Hned za obcí zahájíme super sjezd zprvu přes louku a pak
smíšeným lesem až dolů do údolí. Pak budeme chvíli stoupat /2/ po polní cestě, abychom
mohli následně sjet až do Loukovic.
Zde opět opustíme turistické značky a pojedeme po silnici č.512 směr Sádek a Stařeč.
Po 1 km stoupání začneme klesat k Sádeckému rybníku. Projedeme po hrázi a po chvíli
přijedeme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme vlevo nahoru. Po 100 m přijedeme
k DSádek, kde můžeme odbočit vpravo a vystoupat po žluté 500 m /3/ alejí a lesem
k hradu Sádek. Přestože nyní slouží jako základní škola, zachoval si rysy středověké
pevnosti obehnané hradním příkopem
/doporučujeme
prozkoumat
spleť
cestiček kolem hradu/. Uvnitř byl
přestavěn na renesanční zámek. Pak
se vrátíme zpět a pokračujeme po žluté
směr Horní hora. Jeden kilometr pojedeme ještě po silnici a pak z ní odbočíme vlevo na lesáckou
cestu a stoupáním /2/ po 3 km přijedeme na vrchol a DHorní hory. Dál pokračujeme se žlutou
po hřebeni v hustých smíšených lesích. Po 1,5 km se od nás odloučí žlutá vpravo a my budeme
pokračovat dále po asfaltce až přijedeme k silnici č. 410. Zde odbočíme vlevo a sjedeme dolů
do Rokytnice, kde náš výlet začal.
Celkem 34 km.
Náročnost 2.
Turistická informační centra:
Informační centrum Kulturního střediska, Komenského 1029, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel. 568 440 132, fax: 568 441 514, e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz, www.jaromericenr.cz
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:
Pacherův mlýn, 675 26 Želetava 90, Tel. 568 455 214, e-mail: dana.elias@seznam.cz
Hotel a restaurace Sádek, Kojetice 169, 675 23 Kojetice na Moravě, Tel. 568 882 883, 602 721 625 e-mail: info@vinohrady\-sadek.cz, www.vinohrady-sadek.cz
Ubytování Wawrzyczková, Jakubov 22, 675 44 Lesonice, Tel. 568 422 615, 607 644 411, www.almara.cz/wawrzyczkova
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Přes hory a doly, přes pole a louky, za historií i krásou
Křemešnické vrchoviny
Z historické obce Nová Cerekev pojedeme poetickou krajinou k zachovalému hradu Kámen. Přes louky a lesy se vydáme
do města Pacov. Malebnou venkovskou krajinou protkanou malými vesničkami přijedeme zpět do Cerekve.
Výchozí bod je Nová Cerekev, kde si můžeme prohlédnout pěkný kostel, velkou synagogu postavenou
v orientálním maurském slohu v pol. 19. stol. a opravený židovský hřbitov založený v druhé pol. 17. stol.. Pak
vyrazíme od DNová Cerekev nám. po zelené směr Moraveč 3,5 km. Pojedeme po silnici a ještě před koncem
obce odbočíme vpravo mezi domky na menší cestu, která vede zprvu mezi chalupami a pak již mírně nahoru
/2/ mezi pole a louky. Po 2 km začneme klesat až přijedeme do obce Moraveč (je zde ubytovna a kemp).
Obcí projedeme dále po zelené směr Žlíbek 2,5 km. Cestou mineme pěkný kostel a pokračujeme dále zprvu
po silnici, ze které po 1 km odbočíme vpravo na polní cestu. Po ní budeme stoupat /2/ až k opuštěné usedlosti
Žlíbek, kde odbočíme ostře vlevo a pojedeme dál 1,5 km polní cestou až přijedeme k málo frekventované
silničce, kde opustíme zelenou značku a odbočíme vpravo
směr Dobrá Voda a Kámen. Za chvíli jízdy již uvidíme
majestátně se tyčící hrad Kámen. Po 3 km sjezdu přijedeme
do obce Kámen, kterou protíná frekventovaná dopravní
tepna. Na ní odbočíme doleva a za chvíli přijedeme
k státnímu hradu Kámen. Poprvé je zmiňován již v roce 1222.
Je postaven na obrovském žulovém skalisku a obklopuje ho
park s rozsáhlým alpinem. Na hradě je umístěna unikátní
expozice jednostopých motorových vozidel.
Pod hradem u autobusové zastávky je DKámen. Od něj
pokračujeme po červené směr Pacov 6 km. Červená nás
rychle vyvede ven z obce a dál již povede po pěkných
polních a lesních cestách. První 2 km jsou stoupání /1-2/.
Jakmile mineme vrchol kopce s vysílačem, tak začneme klesat po okraji lesa. Zde si musíte dát
pozor na značení, protože červená po chvíli opustí polní cestu a 200 m vede po úzké pěšině
po okraji lesa. Potom nás znovu navede na lesáckou cestu kolem osady Borkov, kde zahájíme
divoký sjezd /2-3/ lesem až k nádraží Pacov. Od něj stoupáme 2 km /2/ po silnici až k historickému
náměstí, které je součástí městské památkové zóny. Náměstí dominuje gotický kostel sv.
archanděla Michaela. V budově zámku, který na krátkou dobu přebudovali bosí karmelitáni na
klášter, se narodil básník Antonín Sova. Zámek prochází v současné době rekonstrukcí.
Po prohlídce města vyrážíme od DPacov náměstí po modré směr Nová Ves 3 km a Nová Cerekev
13 km. Pohodovým sjezdem dubovou alejí, ze které pak odbočíme vlevo a po chvíli přijedeme
do Nové Vsi, kde pokračujeme polní cestou kolem úchvatného železničního viaduktu. Za ním
nás modrá povede opět po silnici 1
km do obce Důl. Pak pojedeme po
polních cestách střídavým stoupáním
a klesáním max. do obtížnosti /2-3/ skrze vesničky Nízká Lhota a Nový Dvůr. Za ní nás
čeká náročné stoupání /2-3/ 500 m v terénu po suťovité úvozové cestě a pak již mírnější
stoupání /1-2/ 1 km po poli až do osady Nesvačily. Tam opustíme dočasně modrou a
vyrazíme vlevo po silnici. Mineme železniční přejezd a po 200 m přijedeme k hlavní silnici,
kde odbočíme vpravo. Pokračujeme mírným sjezdem směr obec Leskovice a po chvíli se
k nám opět připojí modrá značka. Ta nás provede Leskovicemi. Za nimi opustíme asfalt
a na posledních 3 km si vychutnáme pěkný terénní sjezd až dolů do Nové Cerekve, kde
náš výlet skončí.
Celkem 30 km.
Náročnost 2-3. Značná část trasy je vedena po polních cestách, které mohou být po
vydatných deštích rozbahněné a zvyšovat tak náročnost až na 3.
Turistická informační centra:
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 a restaurace U Holubů, Myslíkova 10, 395 01 Pacov, Tel. +420 565 442 908, +420 602 242 747, e-mail: petr.holub.1@quick.cz
Hotel a turistická ubytovna, Pošenská 1061, 395 01 Pacov, Tel. +420 565 442 988
Autocamp Valek, Moraveč 16, 393 01 Pelhřimov, Tel. +420 565 394 104, +420 607 656 896, e-mail: svalkova@seznam.cz
Otevírací doby:
Hrad Kámen, tel. 565 426 619, otevřeno IV, X so-ne 9-16, V-IX út-ne 9-17
Muzeum Antonína Sovy, Pacov tel. 565 442 193, e-mail: podatelna@mestopacov.cz, otevřeno celoročně po-út, čtv-pá 8-11:30, 12:30-15, stř 8-11:30, 12:30-17, so 10-12, ne 14-16
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Zajímavé pamětihodnosti a krásná příroda v okolí
města Třebíč
V Třebíči uvidíme celou řadu skvostných historických staveb, navštívíme evropský unikát - výjimečně zachovalé židovské
město. Pak vyměníme štíhlé věže katedrál za strmé skalní srázy Wilsonovy skály, které vystupují z Dalešické přehrady, kde
se můžeme i vykoupat. Výlet ještě doplníme prohlídkou zámku s krásným parkem v Jaroměřicích a návštěvou historického
centra Moravských Budějovic.
Návštěvu města Třebíče můžeme zahájit prohlídkou Karlova náměstí, které se nachází přímo
v centru historické části. Jistě Vás zaujme svou rozsáhlostí 22 000 m2. Najdeme zde řadu
pozoruhodných staveb včetně několika domů z 16 stol. Pak můžeme zamířit ke kostelu sv.
Martina, dominantě města, nacházející se kousek nad náměstím. Tento původně gotický kostel
z 13. stol. prošel několika přestavbami, naposled v 17. stol. Na první pohled Vás zaujme jeho 72
m vysoká věž a obrovské hodiny o průměru 550 cm a délkou ručičky přes 3 m. Údajně se jedná
o největší hodiny na kontinentu.
Od kostela sejdeme zpět dolů na náměstí a pak přejdeme přes řeku Jihlavu. Na jejím druhém
břehu se nachází unikátně zachovalé staré židovské město. Existence židovské obce v Třebíči je
doložena od r. 1410. K nejcennějším objektům patří zrekonstruovaná Zadní synagoga – sálová
stavba s lomenými okny z přelomu 16-17. stol. Uvnitř najdeme ornamentální výzdobu a liturgické
texty. Zadní synagogu si můžete prohlédnout v návštěvní době a navíc se můžete občerstvit
ve stylové restauraci vedle synagogy. Poté, co si dostatečně vychutnáte tajemnou atmosféru
úzkých uliček a malebných zákoutí židovského města, se můžete vydat dál severním směrem
spletí kamenných schodišť nahoru na kopec nad ghettem. Až vyjdete nahoru, pokračujte
kousek za horizont, kde se nachází rozsáhlý a udržovaný židovský hřbitov. Celkem se tady nachází kolem 3 000 náhrobků. Nejstarší je z roku 1641.
Od hřbitova se vydáme zpátky, až uvidíme po pravé ruce další dominantu města - zámek a baziliku sv. Prokopa. Obojí se nachází v místech
bývalého benediktinského kláštera. Z klášterních staveb se dochovala pouze bazilika. Jedná se o velmi působivou stavbu postavenou v přechodném
románsko-gotickém slohu. Její prohlídku byste rozhodně neměli vynechat. V prostorách renesančního zámku, obklopeného menším parkem, se nachází
Museum Vysočiny Třebíč.
Dále pojedeme autem po silnici č. 23 směr Vladislav a Brno, až přijedeme do vesničky Hartvíkovice. Zaparkovat můžete u obecního úřadu. V jeho blízkosti
se nachází turistický rozcestník. Od něj půjdeme na pohodový 3 km okruh k Wilsonově skále. Začneme vpravo po žluté směr Wilsonova skála - vyhlídka 1,3
km. Poté, co projdeme obcí a přejdeme přes okolní louky, žlutá odbočí vlevo do pěkného lesa. Pokud budete mít v létě pěkné počasí, můžete pokračovat
rovně bez značky a po chvíli přijdete ke kempu a pláži Dalešické přehrady, kde se můžete vykoupat. Koupání však není tím jediným, co Vám může přehrada
nabídnout. Jsou to především strhující scenérie, které potěší každého milovníka přírody. Klidná vodní hladina je ze všech stran sevřena strmými skalními srázy,
kterým dominuje Wilsonova skála. Skaliska prorůstají nádherné smíšené lesy tvořené hlavně duby a borovicemi.
Nejkrásnější výhledy Vám samozřejmě nabídne vyhlídka z Wilsonovy skály, která před zatopením padala do hloubky více než 90 m (nyní 40 m). Není se tedy
co divit, že takové strategické místo bylo často vyhledáváno našimi předky jako přirozená pevnost a to jak ve středověku (hrádek Kufštejn), tak v dobách
prehistorických.Od skály pokračujeme dále po vyhlídkovém okruhu po žluté až se po 1,7 km vrátíme zpět do Hartvíkovic.
Naším dalším cílem je město Jaroměřice nad Rokytnou. Najdete zde jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě, na který na západě navazuje
majestátní kostel sv. Markéty. Zámek je z jedné strany lemovaný náměstím s barokním sloupem Nejsvatější Trojice a z druhé je obklopený rozsáhlým
zámeckým parkem, nyní v podobě anglického parku. Interiéry zámku jsou přístupné ve dvou prohlídkových okruzích.
Pokud Vám ještě zůstane volný čas, pak můžete navštívit 8 km vzdálené Moravské Budějovice s cenným historickým centrem, kde najdete řadu zajímavých
staveb včetně zámku, kde se nyní nachází Museum řemesel.
Náročnost: 1 (nízká)
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
Městské kulturní středisko – informační centrum, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice tel. 568 421 826, fax: 568 421 322, e-mail: besedamb@quick.cz, www.mbudejovice.cz
Informační centrum Kulturního střediska, Komenského 1029, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel. 568 440 132, fax: 568 441 514, e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz, www.jaromericenr.cz
Ubytování a stravování:
Penzion a restaurace Venuše, Nám. Míru 32, 676 01 Moravské Budějovice Tel: +420 568 420 523, e-mail: venusemb@volny.cz, www.venusemb.cz
SOU řemesel a služeb – Domov mládeže, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice Tel: +420 568 420 097, e-mail: souz@souz.mbnet.cz,
Penzion a restaurace Lima, Karlovo nám. 33, 674 01 Třebíč Tel: +420 777 285 001, +420 568 846 429, e-mail: info@limareal.cz, www.limareal.cz/penzion
Penzion a restaurace MKS – Fórum, Masarykovo nám. 12, 674 01 Třebíč Tel: +420 568 846 439, +420 777 746 991, e-mail: k.pysny@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Návštěvní dny a otvírací doby:
Zadní synagoga, Subakova 43, tel. 568 823 005, e-mail: info@mkstrebic.cz, http://www.mkstrebic.cz, otevírací doba: celoročně po-ne 10-12, 13-17
Bazilika sv. Prokopa, Fara římsko-katolické církve, Zámek 1, tel: 568 824 692, otevírací doba: V-X út-pá 8-11:30, 13-17, so-ne 13-17, XI-IV pouze pro větší skupiny po předchozí
telefonické dohodě
Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, tel.568 840 518, e-mail: muzeum@zmm.cz, http://www.zmm.cz, otevírací doba: V-X út-ne 8-12, 13-17, VII-VIII po-ne 8-17, XI-III út-ne 8-12, 13-16
Židovský hřbitov, V-IX po-ne 8-20, X,III-IV po-ne 8-18, XI-II po-ne 9-16, prohlídku s průvodcem je možno domluvit s p. Zdeňkem Maláškem, tel. 568 827 111.
Vyhlídková věž kostela sv. Martina - Městská věž, V-IX po-ne 10-17, mimo sezónu po dohodě s Informačním a turistickým centrem, Karlovo náměstí 53, tel. 568 847 070, e-mail:
info@mkstrebic.cz,
Jaroměřice nad Rokytnou - Zámek, Náměstí Míru 1, tel. 568 440 025,568 440 237, e-mail: zamek_jaromerice@wo.cz, http://jaromerice.web.worldonline.cz/, otevřeno: V,IX so-ne
9-12, 13-16, V-VI,IX út-ne 9-12, 13-17, VII-VIII út-ne 9-12, 13-18
Moravské Budějovice - Muzeum řemesel, Náměstí Míru 1, tel. 568421 100, e-mail, http://, otevřeno: V-VIII út-ne 9-17
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Objevování gotické minulosti v Hornosvratecké
vrchovině
Budeme postupovat proti proudu řeky Svratky a postupně navštěvovat místa, která začínala psát svou historii před více
než 700 lety. Jaký zde byl život ve středověku a co se nám po našich předcích zachovalo, budeme zjišťovat na pěti
zastaveních.
To první je v obci Nedvědice, nad kterou se nachází hrad Pernštejn. Autem lze přijet až
k hradu, kde je parkoviště. Bývalé rodové sídlo pánů z Pernštejna představuje jeden z
našich nejmohutnějších hradů se vzácně dochovanou goticko-renesanční architekturou.
Písemně je doložen již z roku 1285. Hrad byl vybudován jako nedobytná pevnost
posazená na vysokém skalním ostrohu nad říčkou Nedvědicí. Je obklopen promyšlenou
soustavou mohutných hradeb, příkopů a obranných věží. Do hradu vstupujete postupně
přes čtyři brány a nádvoří. Hrad nebyl nikdy dobyt
a nepodlehl ani obléhání Švédů během třicetileté
války. Právě díky pečlivosti dávných stavitelů
hradu máme dnes výjimečnou možnost si ho
prohlédnout ve velmi zachovalém stavu. Jeho
prohlídku proto nelze jinak než vřele doporučit.
Navíc se zde můžete na prvním nádvoří občerstvit
v hradní restauraci.
Naše další zastavení je neméně zajímavé.
Pojedeme za ním do malé vesničky Vítochov. Na
vrcholku holého kopce se již z dálky vyjímá
zachovalý raně gotický kostelík. Je celý postaven
z neomítnutého lomového kamene. Kostelík
je spolu s márnicí a přilehlým hřbitovem obehnán
masivní kamennou zdí, což ještě více zdůrazňuje
mysticko-romantický dojem, který vyvolává v každém
vnímavém návštěvníkovi. Na svátek Cyrila a
Metoděje se zde pravidelně koná pouť.
Kousek jízdy autem od Vítochova je vesnička Dalečín,
která se rozkládá na obou březích řeky Svratky. V
jejím meandru přímo nad peřejí se nachází zřícenina
pernštejnského hradu z r.1358. Protože v pozdějších
dobách sloužil jako sídlo loupeživých rytířů, byl v r. 1519
rozbořen. Na protějším břehu se ve svahu nachází
původně gotický kostel (později přebudován barokně),
ve kterém se dochovaly vzácné gotické nástěnné
malby z 14.stol..
Jízdou v údolí řeky Svratky se dostaneme do městečka
Jimramov. Zaparkujeme na trojúhelníkovém
náměstí s převážně klasicistními domy, které je součástí
městské památkové zóny. Kousek od náměstí se
nachází i původně gotický kostel narození Panny Marie,
později barokně přestavěný. V obci se nachází
i veřejnosti nepřístupný renesanční čtyřboký zámek z
konce 16. stol. Po prohlídce města a případném
občerstvení v Radniční restauraci se můžeme vydat dále autem po silnici směrem na Sněžné.
U odbočky k obci Javorek zaparkujeme a dál už jdeme pěšky po modré 1 km do prudkého kopce k poslední zajímavosti. Tou je zřícenina
gotického hradu Štarkov z konce 14.stol. Také Štarkov sloužil loupeživému rytíři, a
proto jej potkal podobný osud jako hrad v Dalečíně. Jeho zbytky se nacházejí
na rulových skaliskách, které jsou pro svou výjimečnost chráněny jako přírodní
památka. Najdete zde mohutné věžovité skalní bloky o výšce až 20 m oddělené
dvěma soutěskami o šířce 2 až 3 m a délce 15 m. Můžete zde objevit i dvě
puklinové jeskyně. Tomu všemu vévodí početné zbytky starodávného opevnění,
takže celkový dojem z tohoto místa je velice silný. Pokud si zde budete chtít vše
důkladně prozkoumat, počítejte nejméně se dvěmi hodinami.
Náročnost: 2 (střední)
Informační centra:
Městské informační centrum při Městské knihovně, Masarykovo náměstí 9, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, tel. 566 552 376, fax: 566 551 590, e-mail: info@bystricenp.cz, www.bystricenp.cz
Ubytování a stravování:
Penzion a restaurace Hanáček, 592 62 Nedvědice 24, Tel. 736 670 550, 736 670 551, 603 537 228
Penzion Pod hradem, 592 62 Nedvědice 43, tel. 566 622 462, 732 483 985, e-mail:
holemarova@secr.cz, www.pensionsholemar.cz
Ubytování Na radnici, Nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, Tel. 566 562 180, Fax: 566 562 602
e-mail: ou.jimramov@quick.cz
Selské stavení, Jimramovské Pavlovice 6, 592 42 Jimramov, Tel. 606 711 696
Agrofarma Kadeřávek, Věcov 25, Tel. 566 562 839, 605 853 307, e-mail: farma.kaderavek@quick.cz, www.aa.cz/agroekofarma
Návštěvní dny a otvírací doby:
Hrad Pernštejn, tel. 566 566 101, 566 566 264, e-mail: pernstejn@iol.cz, otevírací doba: IV, X so-ne 9-12, 13-15, V-VI, IX út-ne 9-12, 13-16, VII-VIII út-ne 9-12, 13-17
Jimramov – Síň rodáků, návštěva možná po dohodě na Obecním úřadě: tel. 566 562 516, e-mail: ou.jimramov@quick.cz, www.e-vysocina.cz
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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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Historické a přírodní památky mezi dvěma výjimečně
krásnými městy - Telčí a Jihlavou
V Telči uvidíte unikátní historické jádro, krásné výhledy do okolí budeme mít ze skal u zříceniny Štamberku, cestou do
Jihlavy navštívíme městečko Třešť, proslulé výrobou betlémů a u Přímělkova se projdeme k majestátní zřícenině. Závěr
výletu pak patří městské památkové rezervaci v Jihlavě.
Telč je nepochybně jedno z nejkrásnějších měst v naší vlasti. Pyšní se zachovalým historickým
jádrem s jedinečnou gotickou a renesanční městskou zástavbou, zámkem, církevní architekturou
a řadou dalších uměleckých památek. Mimořádný význam těchto pamětihodností je patrný i
z toho, že je telčský zámek s historickým centrem zapsán na Seznamu kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Hlavní turistickou atrakcí Telče je renesanční zámek s cenným mobiliářem a
bohatými sbírkami. V jednom zámeckém křídle sídlí muzeum, v zahradním ochozu je umístěna
Galerie Jana Zrzavého. Příjemnou procházku nabízí zámecký park, uprostřed kterého stojí
klasicistní skleník. Historickou část města obklopují hradby s dvěma městskými branami. Do
obranného systému města byly zapojeny i dva rybníky pod hradem spojené kanálem. Hrad a
město tak tvořily v minulosti vodní pevnost.
Pouhých 7 km od Telče se nachází naše další zastavení, kterým je zřícenina hradu Štamberk a
stejnojmenná přírodní rezervace. Auto zaparkujeme v obci Lhotka u památné lípy a turistického
rozcestníku. Dál půjdeme pěšky 1 km po zelené směr zříc. Štamberk. Zřícenina je zasazená do působivého přírodního prostředí s věžovitými žulovými
skalními útvary, kamennými moři a balvanovým proudem. Během stoupání na vrchol se nám několikrát naskytnou pěkné výhledy do okolí.
Dalším zastavením je město Třešť, které je proslulé tradicí výroby betlémů. S jejich historií seznamuje muzejní expozice, o Vánocích je přes dvacet
betlémů přístupných přímo v domácnostech. Současní betlémáři vystavují svá díla v bývalé
synagoze. V jejím prvním patře je expozice věnovaná Franzi Kafkovi. Za zhlédnutí určitě stojí
krásný kostel sv. Martina z 13. stol. v centru města. Na levém břehu Třešťského potoka pak
najdeme pěkně zrekonstruovaný zámek z 16. stol., který je obklopen 15 ha anglickým parkem.
Nyní zámek slouží jako hotel s restaurací, kde se můžete stylově najíst za příznivé ceny.
Ještě než přijedeme do Jihlavy si uděláme malou zajížďku, která se určitě vyplatí. Přes malebné
městečko Brtnici s mohutným zámkem (veřejnosti nepřístupný), dvěma mosty zdobenými
barokními sochami a expozicí architekta Josefa Hoffmanna, zamíříme ke zřícenině gotického
hradu Rokštejn. Zaparkujeme u obecního rybníka v malé vesničce Přímělkov. Dále se vydáme
podle směrovky s nápisem zříc. Rokštejn. Po chvilce stoupání opustíme poslední domy a na
horizontu se nám naskytne první výhled dolů do údolí říčky Brtnice, nad jejímž zákrutem se tyčí na
skále mohutná zřícenina. Rokštejn je jeden z nejstarších moravských hradů podunajského typu s
hranolovou věží. Postaven byl v druhé polovině 13. stol. a od r.1468 je opuštěn.
Závěr našeho výletu patří Jihlavě, bývalému královskému hornímu městu s celou řadou unikátních historických stavebních a uměleckých památek.
Náměstí patří svou rozlohou 3,6 ha k největším ve střední Evropě. V nejcennějších historických domech sídlí muzeum a galerie. Částečně přístupné
je rozsáhlé podzemí se světélkující chodbou. Popisovat všechny významné památky Jihlavy by bylo na samostatnou knihu. Jen v rámci městské
památkové rezervace je jich evidováno 213. Celkově silný dojem z prohlídky města ještě umocňuje skutečnost, že celé historické jádro je sevřeno
pásem městských hradeb s polokruhovými baštami. Lákadlem pro děti je zoologická zahrada a moderní koupaliště.
Náročnost: 1 (nízká)
Informační centra:
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 19, 586 01 Jihlava tel., fax: 567 308 034, e-mail: infojihlava@ji.cz,
www.jihlava.cz
Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel. 567 112 407, fax: 567 112 403, e-mail:
info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz
Informační centrum, Roosweltova 462, 589 01 Třešť tel. 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Relax, Na posvátné 29, 588 56 Telč, tel.,fax: 567 213 154, 567 379 100, mobil: 602 415 740, e-mail: bouchnerova@
penzion-slunicko.cz, www.penzion-slunicko.cz
Penzion Sluníčko, Řásná 2, 588 56 Telč, tel.,fax: 567 213 154, 567 379 100 mobil: 602 415 740, e-mail: bouchnerova@penzi
on-slunicko.cz, www.penzion-slunicko.cz
Penzion Javořice, Lhotka 10, 588 56 Telč, Tel. 567 317 111, 776 158 581, fax: 567 317 516 e-mail: camp@javorice.cz,
www.javorice.cz
Penzion U Kačaby, Lesní 10, 586 01 Jihlava – Helenín, tel. 567 300 672, 737 644754, 721 560 504
Grandhotel Jihlava, Husova 1, 586 01 Jihlava, tel. 567303541, e-mail: info@grandjihlava.cz, www.grandjihlava.cz
Návštěvní dny a otvírací doby:
Zámek v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 821, pokladna 567 243 943, www.zamek-telc.cz, e-mail: zamek-telc@iol.cz, otevřeno: IV,X út-ne 9 – 12, 13 – 16, V-IX út-ne 9
– 12 13 –17
Expozice Třešťské betlémy, Rooseweltova 462, tel. 567 214 586, 567 224 537, otevřeno 2.12.2003-2.2.2004 po-ne 9.30-16:30
Expozice Mladý Gustav Mahler a Jihlava, 586 01 Jihlava, Kosmákova 9, tel. 567 309 147, 567 306 232, 606 725 528 Otevřeno: V-IX út-pá 9-12, 13-17, so-ne 13-17
Vyhlídková brána Matky Boží, út-pá 9-12, 13-16, so-ne 13-16, mimo uvedenou dobu po dohodě: Sdružení Jihlavská brána, Věžní 1, tel. 567 333 659, 732 94 83 13 Otevřeno: celoročně
út-pá 9-12, 13-16, so 13-16, ne 14-17
Jihlavské podzemí, Občanské sdružení Jihlavský netopýr, Hluboká 1, tel., fax: 567 312 842, tel. 737 662 042 e-mail: j.netopyr@volny.cz, http://jnetopyr.wz.cz
Prohlídky denně: III-VI v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hod, VII-VIII v 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 hod, IX-X v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hod. XI-XII 10, 11, 12, 14, 15. V prosinci je zavřeno ve
vánočním období. Mimo uvedenou dobu pro skupiny na základě objednávky: Občanské sdružení Jihlavský netopýr, Masarykovo nám.64, tel.

88

výlety pro motoristy

4

S
Z
89

V
J

Po hradech a zámcích nad řekou Sázavou
Během jednoho dne navštívíme tři klenoty Posázaví. Hrad v Ledči nad Sázavou, historické centrum a zámek v Světlé nad
Sázavou a na závěr majestátní hrad v Lipnici nad Sázavou.
Naše putování můžeme zahájit v malebném historickém městečku a
letovisku Ledeč nad Sázavou, které se rozkládá na obou jejích březích.
Dále pak budeme postupovat proti proudu řeky Sázavy, která bude
naším stálým průvodcem. Na levém břehu se nachází historické jádro s
gotickým kostelem sv. Petra a Pavla původně z 14. stol. a později barokně
upravený. Na vysoké skále na pravém břehu se tyčí nepřehlédnutelná
dominanta – hrad. Ten byl postaven již v 13. stol. a později v 16. stol. byl
přestavěn na renesanční zámek. Nyní je sídlem městského muzea, kde je
sbírka mincí, papírových platidel a zbraní. K hradu přilehá barokní park s
letohrádkem.
Naším dalším zastavením je Světlá nad Sázavou město a letovisko
rozkládající se na obou březích Sázavy. K největším zajímavostem patří
nepochybně zámek Světlá nad Sázavou, který se nachází na levém
břehu řeky. Tato původní tvrz Trčků z Lípy z 16. stol. byla v 18. stol.
přestavěna na barokní zámek, který pak prošel v 19. stol. empírovou a
novorenesanční úpravou. Zámek je velice pěkný a navíc je obklopen
působivým zámeckým parkem s několika rybníky. Interiéry zámku
zhlédnout nelze, protože je účelově využíván jako škola. Další zajímavostí
je pozdně gotický kostel sv. Václava z r. 1562 později upravený barokně.
Uvnitř se nacházejí vzácné Brandlovy obrazy, o vánocích zde můžete

zhlédnout nádherný barokní betlém.
Na závěr navštívíme jeden z nejmohutnějších hradů v Čechách – Lipnici nad Sázavou,
který je postaven na výrazné vyvýšenině a skalisku a výrazně vyčnívá nad okolní terén.
Proto je i místem dalekých rozhledů. 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
velice utrpěl během třicetileté
války a po požáru v r. 1869 se
postupně změnil v zříceninu.
Částečně zrekonstruován byl
v první polovině minulého století.
Prohlídkový
okruh
zahrnuje
zbrojnici, kapli, expozici gotických kachlů a rozsáhlé středověké sklepení. V domku pod
hradem prožil poslední léta života Jaroslav Hašek. Právě zde napsal své nejslavnější
dílo Osudy dobrého vojáka Švejka. Pokud Vám zůstane ještě trochu času můžete si
prohlédnout asi 300 m vzdálené (na vršku za hřbitovem) zbytky předsunutého opevnění
tzv. Bílé věže a potom pěšky nebo vozem po silničce směrem na Humpolec, která Vás
zavede po 2 km k nádhernému rybníku Kamenná trouba, který spolu s okolím je zahrnutý
do stejnojmenné Přírodní rezervace.
Náročnost: 1 (nízká)
Informační centra:
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:
Penzion Wanda, Husovo nám. 18, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel. 737 445 918
Penzion a restaurace Stvořidla, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 722 566, 605 812 661
Hobby – Zdeněk Ježek, 582 32 Lipnice nad Sázavou 232, Tel. 569 486 330, 603 330 588, e-mail:
jezekzdenek@seznam.cz, http://zdenkjezek.hyprlink.cz
U České koruny, 582 32 Lipnice nad Sázavou 55, Tel. 569 486 126, 603 528 261, e-mail: hasektour@hasektour.cz,
www.hasektour.cz
Návštěvní dny a otvírací doby:
Hrad a Městské muzeum Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 721 200; muzeum tel. 569 721 128, 604 564 812, otevřeno
X,IV so-ne 9-12, 13-16, V-IX út-ne 9-12, 13-16
Hrad Lipnice nad Sázavou, tel. 569 486 189, e-mail: hrad.lipnice@quick.cz; http://lipnicens.unas.cz, http://www.pruvodce.com/lipnice; otevřeno 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, tel. 569 486 139, otevřeno VI-IX út-ne 9-12, 13-16
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Seznam informačních center v Kraji Vysočina
Městské informační centrum při Městské
knihovně
Masarykovo náměstí 9
593 01 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
tel. 566 552 376, fax: 566 551 590
e-mail: info@bystricenp.cz
www.bystricenp.cz

Informační , poradenské a vzdělávací
centrum Loucko
9. května 675
588 22 LUKA NAD JIHLAVOU
tel. 567 229 095, fax: 567 219 220
e-mail: knih.luka@post.cz
www.mesta.obce.cz/luka

Informační centrum Jaderné elektrárny
Dukovany a Vodní elektrárny Dalešice
675 55 DUKOVANY
tel. 568 815 519
e-mail: infocentrum.edu@mail.cez.cz,
www.cez.cz/edu-exkurze

Městské kulturní středisko – informační
centrum
Purcnerova 62
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel. 568 421 826, fax: 568 421 322
e-mail: info.beseda@ktvmb.cz
www.mbudejovice.cz

Informační centrum
– Lanete, spol. s r.o.
Náměstí T.G.M. 114
582 82 GOLČŮV JENÍKOV
tel. 569 442 577, fax: 569 442 578
e-mail: lanete@lanete.cz
www.golcuv-jenikov.cz

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

Informační centrum *
– cestovní kancelář ADA TOUR
Havlíčkovo náměstí 56
580 01 HAVLÍČKŮV BROD
tel. 569 428 464, tel./fax: 569 427 683
e-mail: adatour@adatour.cz
www.muhb.cz

Městské informační centrum *
Vratislavovo náměstí 97
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
tel. 566 650 254, 566 650 255
fax: 566 617 202
e-mail: ic@nmnm.cz
www.nmnm.cz

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

Informační centrum – Chadimův mlýn
588 52 HORNÍ DUBENKY 109
tel. 567 374 168
e-mail: danichad@post.cz
www.chadimmlyn.cz

Kulturní zařízení města Počátek
Horní ulice 87
394 64 POČÁTKY
tel. 565 495 474
e-mail: kzm.pocatky@quick.cz
www.pocatky.cz

Informační centrum Kulturního střediska
Komenského 1029
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
tel. 568 440 132, fax: 568 441 514
e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz
www.jaromericenr.cz

Informační centrum *
Husovo náměstí 39
588 13 POLNÁ
tel. 567 212 556, fax: 567 212 636
e-mail: infocentrum@mu-polna.cz
www.mesto-polna.cz

Turistické informační centrum *
Masarykovo náměstí 19
586 01 JIHLAVA
tel., fax: 567 308 034
e-mail: infojihlava@ji.cz
www.jihlava.cz

Informační centrum – Městské muzeum
Vyšehrad 271
582 22 PŘIBYSLAV
tel. 569 484 361
e-mail: ic@pribyslav.cz
www.pribyslav.cz

Informační centrum MěÚ *
Náměstí Čs. armády 52
394 81 KAMENICE NAD LIPOU
tel. 565 432 101, fax: 565 432 190
e-mail: pokladna@kamenicenl.cz
www.kamenicenl.cz

Informační kancelář
592 03 SNĚŽNÉ 94
tel: 566 664 018
e-mail: info@snezne.cz
www.snezne.cz

Informační centrum
675 02 KONĚŠÍN
tel. 568 888 398, tel./fax: 568 888 241,
e-mail: konesin@iol.cz, www.horacko.cz/
konesin
Infocentrum a pamětní síň Jana Zrzavého
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 KRUCEMBURK
tel. 569 694 942
e-mail: ic@krucemburk.net
www.krucemburk.net
Informační centrum Hrad Ledeč n.
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

Sáz,

Soukromé informační centrum Svratka
Libušina 42
592 02
SVRATKA
tel. 566 662 594, 777 083 487
e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz
www.svratka.cz
Informační středisko MěÚ *
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 TELČ
tel. 567 112 407, fax: 567 112 403
e-mail: info@telc-etc.cz
www.telc-etc.cz, www.telcsko.cz
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

Informační centrum
Roosweltova 462
589 01 TŘEŠŤ
tel. 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz
Informační centrum – Klub kultury *
Masarykovo náměstí 5
595 01 VELKÁ BÍTEŠ
tel. 566 532 025, fax: 566 531 001
e-mail: infocentrumvbites@iol.cz
www.vbites.cz
INFO centrum
592 11 VELKÁ LOSENICE 249
tel. 566 666 156
e-mail: ic-knihovna@losenice.cz
www.losenice.cz
Informační centrum MěÚ
Radnická 29/1
594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
tel. 566 501 107, fax: 566 521 657
e-mail: ic@mestovm.cz
www.mestovm.cz
Informační turistické centrum
– cestovní kancelář SANTINI TOUR
Náměstí Republiky 24
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 628 539, fax: 566 629 331
e-mail: info@santini-tour.cz
www.zdarns.cz
Informační centrum – Zámek Žďár n/
Sázavou
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 629 152, fax: 566 642 810
e-mail: itc@zamekzdar.cz
www.zamekzdar.cz
Informační centrum – Zámek Žirovnice
Branka 1
394 68 ŽIROVNICE
tel. 565 494 095
e-mail: zamek.zirovnice@seznam.cz
www.zirovnice.cz
* člen A.T.I.C. ČR

Základní informace o stanovování obtížnosti stoupání a náročnosti výletu.
Popis výletu kromě základních údajů o průběhu trasy a zajímavostech na ní, obsahuje i označení obtížnosti významnějších stoupání a klesání. To
je označeno stupnicí od /1/ do /3/. Přičemž 0 by byla označena rovina, 1 - mírné stoupání, 2 - středně náročné stoupání a 3 - prudké stoupání. Pro
lepší zachycení rozdílů se používají i mezistupně jako např. /2-3/. Obtížnost je zpravidla uvedena takto /2/.
Symbol „D“, který je hojně používán v popisu trasy, označuje rozcestí turistických tras.
Na konci každého výletu je uvedena celková kilometráž a náročnost trasy. Náročnost je určována stupnicí od 1 do 3. Přičemž náročnost 1 je velmi
mírná a takto označené výlety jsou vhodné i pro rodiny s malými dětmi, nebo pro starší osoby. Náročnost 2 je středně namáhavá trasa určená
pro nejširší spektrum turistů. Naopak trasy s náročností 3 jsou vhodné pro zdatné turisty. I zde se pro lepší zachycení rozdílů se používají i mezistupně
jako např. 2-3.
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