
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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