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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