
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.
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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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