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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