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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Cesta K. H. Borovského
Vydejte se s námi z významného
historického města Havlíčkova Brodu
údolím Sázavy a přilehlými vesničkami
k sirnato-železitému prameni na kopci
s poutním kostelem sv. Anny.

výlet

1

2

3

4

1 Havlíčkův Brod
2 Havlíčkův Brod – socha
K. H. Borovského
3 Pohled – kostel sv. Ondřeje
4 Řeka Sázava
5 Pohled – Probošství kláštera
cisterciaček

Havlíčkův
Brod

Výchozím bodem je rozcestník Havlíčkův Brod –
nám., odkud vyrazíme přes náměstí Dolní ulicí
k rondelu, kde červená značka odbočuje vlevo a stoupá po silnici směrem na Bartoušov. Na
okraji města nesmíme přehlédnout místo, kde
červená značka odbočuje u jednoho rodinného
domku doleva ostře dolů k Sázavě. Mezi poli pak
dojdeme do obce Termesivy. Od stejnojmenného rozcestníku (450 m) pokračujeme s červenou
značkou směrem na Pohled cestou Karla Havlíčka
Borovského kolem již téměř neznatelného tvrziště Hadrburk na levém břehu Sázavy. Za železnicí
na druhém břehu řeky dojdeme do obce Pohled
a ke klášteru cisterciaček Údolí Panny Marie, který byl později přestavěn na zámek. Lipovou alejí
projdeme kolem zámku, za nímž odbočíme vlevo z červené značky a další alejí směřujeme přes
hlavní silnici k lesu. Nyní již stoupáme ostřeji lesem
asi 1,5 km na vrchol kopce s poutním kostelem
sv. Anny. Dříve zde bývaly lázně s hostincem poblíž sirnato-železitého pramene. Zpět do Pohledu
sejdeme lipovou alejí kolem malého parkoviště
u silnice č. 18 z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi.
Klesáme zhruba 1,5 km zpět k zámku a kostelu,
kde odbočíme s červenou značkou vpravo dolů
přes řeku Sázavu, až dojdeme k silnici a rozcestí
Pohled – ŽST (železniční stanice je vzdálená několik desítek metrů dál po červené). Odtud pokračujeme již po žluté značce ve směru „Bartoušov
2,5 km“ a „Mírovka 4,5 km“. Přejdeme koleje
a odbočíme ze silnice vpravo, kde po okraji lesa
informační centum
IC Havlíčkův Brod
Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 497 357
e-mail: icentrum@muhb.cz
http://mic.muhb.cz
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Kraj Vysočina

I

Havlíčkův Brod – Termesivy – Havlíčkův Brod

náročnost: 1–2

I

I

Havlíčkobrodsko

celkem: 19 km

Cesta K. H. Borovského

Výchozí místo Havlíčkův Brod
Cílové místo Havlíčkův Brod
Vzdálenosti Havlíčkův Brod nám. (0 km) – Termesivy (3,5 km) –
Pohled (7 km) – Pohled ŽST (10 km) – Bartoušov (12,5 km) –
Mírovka (14,5 km) – Havlíčkův Brod (19 km)
Turistické cíle MPZ Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, vyhlídková věž kostela
Nanebevzetí Panny Marie, Štáflova chalupa, Pohled – klášter cisterciaček
Údolí Panny Marie, kostel sv. Anny

1

Pěší výlety po Vysočině

stoupáme na úpatí Duškova kopce. Za lesem se
napojíme na polní cestu a klesáme do Bartoušova. Projdeme kolem rybníčků a za zemědělskými
budovami opět sestupujeme po polní cestě. Na začátku Mírovky, ještě před mostem přes Šlapanku,
zahneme na silnici vpravo a po 3,5 km dojdeme
zpět do Havlíčkova Brodu.

3

Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Údolí Doubravy
Poutavý výlet z Chotěboře kolem
vyhlídkových skalisek Koukalky do
hlubokého a skalnatého údolí řeky
Doubravy.

výlet

2

2

3

4

1 Údolí Doubravy
2 Přírodní rezervace Údolí
Doubravy
3 Chotěboř – kaple sv. Anny
4 Zámek Chotěboř

Havlíčkův
Brod

Vycházíme od rozcestníku Chotěboř – náměstí po červené značce směrem na Horní Mlýn
2,5 km. Od mlýna pokračujeme stále po červené
ve směru Točitý Vír 1 km, Bílek (ŽST) 5,5 km a jdeme již po naučné stezce „Údolím Doubravy“.
Pohodlnou cestou lesem kolem zatím klidné
Doubravy dojdeme k rozcestníku Točitý vír, poblíž kterého ústí do Doubravy Kamenný potok.
Stále po červené opouštíme chatovou osadu Točitý Vír a po 1 km přijdeme k rozcestníku Pod Čertovým stolkem. Kolem Veselé skály a lomu,
u kterého naučná stezka končí, se dostaneme do
vesničky Bílek. Tady u rozcestníku Bílek (ŽST) odbočíme na zelenou značku vlevo a vydáme se ve
směru Pod Sokolohrady 2 km, Horní Mlýn 5 km.
Po klidné lesní cestě dorazíme k odbočce na
skalní vyhlídku Sokolohrady. Krátkým ostrým
klesáním sejdeme k můstku přes Doubravu a od
rozcestí Pod Sokolohrady pro změnu ostře stoupáme 0,5 km k rozcestí nad Čertovým stolkem.
Ke skalní vyhlídce, ze které se nabízí pěkný výhled
na údolí Doubravy a protější Sokolohrady, dojdeme po necelých 100 m po modré značce. Stejnou
cestou se vrátíme zpět k rozcestníku nad Čertovým stolkem a pokračujeme po zelené 0,5 km
k rozcestí Kamenný potok. Po krátkém klesání
do malebného lesnatého údolí Kamenného potoka odbočíme vlevo na modrou značku směr Chotěboř – náměstí 4 km. Chvíli lesem a chvíli podél
železnice dojdeme k ŽST v Chotěboři, odkud se
již přes město vracíme asi 1,5 km zpět na náměstí.
informační centrum
IC – Městská knihovna Chotěboř
Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
tel.: +420 569 626 634
e-mail: infocentrum@chot.cz
www.choteborinfocentrum.webk.cz
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Chotěboř – Sokolohrady – Chotěboř

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Chotěboř
Cílové místo Chotěboř
Vzdálenosti Chotěboř (0 km) – Horní Mlýn (2,5 km) – Točitý
vír ( 3,5 km) – Sokolohrady (4,5 km) – Bílek (8 km) –
Čertův stolek (11,5 km) – Chotěboř (14 km)
Turistické cíle Městské muzeum Chotěboř, Pivovar Chotěboř,
Památník Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Borové

náročnost: 2–3

Údolí Doubravy

I

I

celkem: 14 km

Havlíčkobrodsko

2

5

Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Vrchol Melechov
a údolí Sázavy

výlet

3

Tento výlet nás provede přírodním parkem
Melechov přes nejvyšší bod Ledečska
k Sázavě do přírodní rezervace Stvořidla.

2

3

4

1 Stvořidla
2 Vrchol Melechov
3 Stvořidla
4 Přírodní park Melechov

Výchozím bodem je rozcestník ve vsi Koňkovice,
odkud se vydáme po modré turistické značce ve
směru U Trojáku a Rohule.
Střídavým stoupáním míjíme rozcestí U Trojáku a rozcestí Rohule, kde se napojíme na zelenou značku směr Melechov 1,5 km.
Z vrcholu se vracíme krátce stejnou cestou, ale
už po žluté značce klesáme směrem k Dobrovítově Lhotě 2 km, Stvořidla 3,5 km. Necelé 2 km
jdeme hustým lesem, pak z něj vystoupíme, projdeme vesnicí a opět přes les sestoupíme do údolí
Sázavy k rekreační oblasti Stvořidla. Ve výletu
pokračujeme dále po červené značce ve směru
Smrčná – osada 2,5 km, Světlá nad Sázavou –
nám. 8 km.
Nyní nás čeká nejkrásnější úsek naší trasy
v chráněné přírodní rezervaci na řece Sázavě. Protéká tady hlubokým údolím a v řečišti se nacházejí žulové balvany, obří hrnce a peřeje. Po celé
trase 2,5 km do Smrčné jdeme divokým terénem
často bezprostředně podél řeky. Kousek před rozcestím Smrčná (380 m) odbočuje modrá značka
vpravo a dovede nás po 1,5 km stoupání zpět
do Koňkovic.
informační centra

Havlíčkův
Brod

IC Světlá nad Sázavou
informační centra
nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: +420 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz
www.kyticesvetla.cz
IC Ledeč nad Sázavou
Husovo nám. 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 569 721 471, e-mail: info@ledecsko.cz
www.ledecsko.cz
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Koňkovice – Stvořidla – Koňkovice

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Koňkovice
Cílové místo Koňkovice
Vzdálenosti Koňkovice (0 km) – U Trojáku (2,5 km) – Melechov (4,5 km) –
Dobrovítova Lhota (6,5 km) – Stvořidla (8 km) – Smrčná (10,5 km) –
Koňkovice (12,6 km)
Turistické cíle synagoga, Městské muzeum a hrad
v Ledči nad Sázavou, Muzeum Světelska na zámku
a středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou

náročnost: 2

Vrchol Melechov a údolí Sázavy

I

I

celkem: 12,6 km

Havlíčkobrodsko

3
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Hrady a zámky
nad řekou Sázavou
Během jednoho dne navštívíme tři klenoty
Posázaví. Hrad v Ledči nad Sázavou,
historické centrum a zámek ve Světlé
nad Sázavou a na závěr majestátní hrad
v Lipnici nad Sázavou.

2

výlet

4

3

4

5

1 Ledeč nad Sázavou – hrad
2 Lipnice nad Sázavou – hrad
3 Ledeč nad Sázavou –
pomník mistra Jana Husa
4 Světlá nad Sázavou –
zámecký park
5 Světlá nad Sázavou –
zámek

Své putování zahájíme v malebném městečku
a letovisku Ledeč nad Sázavou. Zde si kromě
jiného můžeme prohlédnout nevelké historické
centrum a hrad s barokním parkem. Dál budeme
postupovat proti proudu řeky Sázavy, která se stane naším stálým průvodcem.
Dalším zastavením na této trase je Světlá nad
Sázavou. K jejím největším zajímavostem nepochybně patří zámek, který je obklopen působivým zámeckým parkem s několika rybníky. Zde
můžeme navštívit expozice Muzea Světelska, které nás provedou místní historií a seznámí nás s významnými osobnostmi regionu. Další zajímavostí
je pozdně goticky kostel sv. Václava z roku 1562,
později barokně upravený, a pozornost zasluhuje
také středověké podzemí.
Na závěr navštívíme jeden z našich nejmohutnějších hradů – Lipnici nad Sázavou, který je
postaven na výrazné skalnaté vyvýšenině a vyčnívá vysoko nad okolní terén. Postaven byl pravděpodobně na počátku 14. století a měl chránit
obchodní cestu z Havlíčkova Brodu do Humpolce.
Na severozápadní straně hradu se nachází masivní dvoupatrová budova tzv. Thunovského paláce. Nepřehlédnutelná je i mohutná Velká věž,
částečně již zřícená. V domku pod hradem prožil
poslední léta života Jaroslav Hašek. Právě zde psal
své nejslavnější dílo Osudy dobrého vojáka Švejka.
informační centra

Havlíčkův
Brod

IC Světlá nad Sázavou
nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: +420 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz
www.kyticesvetla.cz
IC Ledeč nad Sázavou
Husovo nám. 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 569 721 471, e-mail: info@ledecsko.cz
www.ledecsko.cz
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Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou –
Lipnice nad Sázavou

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Ledeč nad Sázavou
Cílové místo Lipnice nad Sázavou
Vzdálenosti Ledeč nad Sázavou (0 km) – Světlá nad Sázavou (12 km) –
Lipnice nad Sázavou (21 km)
Turistické cíle synagoga, Městské muzeum a hrad v Ledči nad Sázavou,
Muzeum Světelska na zámku a středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou,
hrad Lipnice nad Sázavou

náročnost: 1 (kombinovaný výlet automobil/pěšky)

Hrady a zámky nad řekou Sázavou

I

I

celkem: 21 km

Havlíčkobrodsko

4

9

Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Pozoruhodná místa v okolí
Lipnice nad Sázavou
2

Tento výlet začíná prohlídkou hradu Lipnice
nad Sázavou. V jeho okolí navštívíme
zatopené lomy a obří kamenné monumenty
pojmenované Bretschneiderovo ucho, Ústa
pravdy a Zlaté oči.

výlet

5
3

4

5

6

1 Dolní Město – kostel
sv. Martina
2 Lipnice nad Sázavou – hrad
3 Lipnice nad Sázavou –
Pomník J. Haška
4 Zlaté oči
5 Ústa pravdy
6 Bretschneiderovo ucho

Výlet začíná v obci Lipnice nad Sázavou. K významným zdejším pamětihodnostem patří Památník Jaroslava Haška a jeden z nejmohutnějších
českých hradů.
Z náměstí vyjdeme po zelené značce a kousek
pod městem odbočíme ze silnice na polní cestu.
Projdeme okolo božích muk a pak už nás značení v lese dovede ke Starému lomu. Ve skalní
stěně přímo nad hladinou zatopeného lomu je
vytesaný jeden ze tří kamenosochařských monumentů, označovaných jako Národní památník odposlechu. Jedná se o plastiku Zlaté oči. Náš výlet
však vede dál po zelené značce kolem rybníku,
z jehož břehu je pěkný výhled na siluetu Lipnice
s hradem. Když se napojíme na silnici do Dolního
Města, mineme po pravici aktivně využívané lomy.
Z Dolního Města půjdeme ještě asi 1,5 km po
silnici a pak ve vesničce Radostovice odbočíme
na žlutou značku a budeme stoupat lesem směrem na Holý vrch. Po levé straně se v hustém lese
skrývají další zatopené kamenné lomy.
Na druhé straně Holého vrchu odbočíme u rozcestí na modrou značku a vrátíme se do Lipnice nad
Sázavou. Než ovšem odbočíme spolu s modrou
k hradu a na náměstí, necháme se vést ukazateli ke
zbývajícím dvěma skalním monumentům nevšedního památníku. Nejprve si zajdeme k lomu, kde jsou
vytesaná Ústa pravdy, a poté se podíváme ještě
k Bretschneiderovu uchu, které je nejznámější.
informační centra

Havlíčkův
Brod

IC Světlá nad Sázavou
nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: +420 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz
www.kyticesvetla.cz
IC Humpolec
Havlíčkovo nám. 9, 396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 479, e-mail: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz
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Pěší výlety po Vysočině
Kraj Vysočina

Výchozí místo Lipnice nad Sázavou
Cílové místo Lipnice nad Sázavou
Vzdálenosti Lipnice nad Sázavou (0 km) – Dolní Město (4 km) – Radostovice
(6 km) – Pod Lipnicí (9 km) – Národní památník odposlechu (9,5 km + okruh
2 km) – Lipnice nad Sázavou (12 km)
Turistické cíle hrad Lipnice nad Sázavou, Památník Jaroslava Haška a Národní
památník odposlechu v Lipnici, město Humpolec, Muzeum Světelska na
zámku a středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou

I

Lipnice nad Sázavou – Radostovice – Lipnice nad Sázavou

náročnost: 2

Pozoruhodná místa v okolí Lipnice nad Sázavou

I

I

celkem: 12 km

Havlíčkobrodsko

5
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Přibyslav a údolí Sázavy
Tento výlet nás provede okolím Přibyslavi,
jednoho z nejstarších měst na Vysočině.
Přes údolí Sázavy a Borovského potoka
přijdeme k Žižkově mohyle, označující
místo, kde zemřel Jan Žižka z Trocnova.

výlet

6
2

3

1 Údolí Sázavy
2 Přibyslav – jezdecká
socha J. Žižky
3 Přibyslav – městská věž
4 Žižkovo Pole – Žižkova mohyla

Vycházíme od rozcestníku Přibyslav – nám. po
červené značce směr Pod Kateřinou 5 km. Projdeme městem a za obydlenou částí klesáme po
lesní cestě k rybníčku nedaleko železniční zastávky Přibyslav. Krátce vystoupáme na silnici, ze které
pak odbočíme vlevo k Sázavě. Divokým členitým
terénem jdeme podél řeky a po pravé straně si
ve strmém svahu můžeme všimnout četných skalisek. Než se červená značka odkloní od řeky, procházíme nad Růženinou chodbou.
U rozcestí Pod Kateřinou odbočíme vpravo
na žlutou značku ve směru Žižkovo Pole 4,5 km.
Kousek nad rozcestím míjíme na kopci malebný
hornický kostelík sv. Kateřiny. Krásnou cestou
v údolí, vedoucí střídavě po obou březích Borovského potoka, procházíme kolem Spáleného a Zádušního mlýna. Před Zádušním mlýnem přejdeme
potok, odbočíme vpravo a stoupáme po okraji malého sevřeného údolí do vesničky Žižkovo Pole. Zde
podle rozcestníku Žižkovo Pole (525 m) odbočíme
na červenou značku vpravo směr Žižkova mohyla
1 km a Přibyslav – nám. 4,5 km.
Vesničku opustíme lipovou alejí po silnici. Neměli bychom přehlédnout vlevo uprostřed pole
velký kříž vyznačující místo úmrtí Jana Žižky při
obléhání Přibyslavi. Po chvilce již staneme před
pomníkem Jana Žižky ve formě mohyly.
informační centra

Havlíčkův
Brod

IC Havlíčkův Brod
Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 497 357, e-mail: icentrum@muhb.cz
http://mic.muhb.cz
IC Přibyslav
Bechyňovo nám. 45, 582 22 Přibyslav
tel.: +420 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz
www.kzmpribyslav.cz
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Pěší výlety po Vysočině

4

Přibyslav – Dobrá – Přibyslav

I

náročnost: 1–2

I

celkem: 14 km

Havlíčkobrodsko

6

Přibyslav a údolí Sázavy

Výchozí místo Přibyslav
Cílové místo Přibyslav
Vzdálenosti Přibyslav nám. (0 km) – Pod Kateřinou (5 km) – Žižkovo Pole
(9,5 km) – Přibyslav nám. (14 km)
Turistické cíle Přibyslav – městská věž, farní kostel Narození sv. Jana Křtitele,
Růženina chodba, kostel sv. Kateřiny, Žižkovo Pole – Žižkova mohyla

kraj Vysočina

I

Asi po 300 m odbočíme ze silnice vlevo do lesa
a převážně terénně klesáme k soutoku dvou potůčků v místě zvaném Plaček. Podle pověsti zde
husité konali tryznu za zemřelého Jana Žižku.
Červená značka zde odbočí za můstkem vpravo
a my půjdeme těsně podél Doberského potůčku
po uzounké pěšince kopcovitým terénem. Z osady
Dobrá budeme za rybníčkem kousek prudce stoupat zpět do Přibyslavi kolem kaple sv. Michala.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Tajemná místa
pod Melechovem
Cílem tohoto výletu je dominantní vrchol
Melechov, který je nevyšším bodem
celého Ledečska. Cestou k němu zavítáme
k přírodní památce Čertův kámen a ve stráni
pod vrcholem objevíme zříceninu tvrze.

2

výlet

7

3

4

5

1 Příroda u Melechova
2 Čertův kámen
3 Lesní cesta u Melechova
4 Melechovská tvrz
5 Rozcestník Rohule

Vycházíme z vesničky Rejčkov po červené značce
okolo pastvin s výběhy pro koně. Když vstoupíme
do lesa, mineme malý rybníček a na první křižovatce lesních cest odbočíme vpravo k přírodní památce Čertův kámen.
Zhruba po 250 m dojdeme k žulovému skalisku s úzkou trhlinou, která jej rozděluje na dvě
části. Díky šikmým puklinám v žule se v jižní části
vytvořily až 2 m hluboké převisy, a skála tak získala při bočním pohledu bizarní podobu čertovy
hlavy. Na vrcholové plošince se zahlubují dvě velké skalní mísy, ve kterých se i v suchém období
zadržuje voda.
Pak se vrátíme na křižovatku lesních cest
a s červenou značkou pokračujeme v nenáročném výstupu k rekreačnímu středisku Rohule.
U turistického rozcestí pak odbočíme na zelenou
značku směřující už přímo na vrchol Melechov.
Dolů klesáme po zelené značce, a jakmile narazíme na odbočku ke zřícenině Melechov, tak se
tímto směrem vydáme. Na okraji lesa ve svahu nad
Kouty pak objevíme zříceninu středověké tvrze,
která zde byla postavena v 15. století na ochranu
zemské stezky z Rakouska do Kutné Hory.
Mimo značení teď sejdeme přes louku do vesničky Kouty, odkud se vydáme po silnici k rekreačnímu rybníku Homole. Okolo rybníku Bočák
se pak budeme vracet po štěrkové cestě přes chatovou osadu zpět do Rejčkova.
informační centra

Havlíčkův
Brod

IC Světlá nad Sázavou
nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: +420 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz
www.kyticesvetla.cz
IC Ledeč nad Sázavou
Husovo nám. 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: +420 569 721 471, e-mail: info@ledecsko.cz
www.ledecsko.cz
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Pěší výlety po Vysočině

Rejčkov – Melechov – Rejčkov

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Rejčkov
Cílové místo Rejčkov
Vzdálenosti Rejčkov (0 km) – Čertův kámen (1,5 km) – Rohule (2 km) –
vrchol Melechov (3,5 km) – zřícenina Melechov (5,5 km) – Kouty (8 km) –
Rejčkov (10,5 km)
Turistické cíle synagoga, Městské muzeum a hrad v Ledči nad Sázavou,
Muzeum Světelska na zámku a středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou,
hrad Lipnice nad Sázavou, tvrz Melechov

náročnost: 1–2

Tajemná místa pod Melechovem

I

I

celkem: 10,5 km

Havlíčkobrodsko

7
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Zkamenělá řeka u Nejepína
Z malebného městečka Uhelná Příbram se
vydáme k zajímavému přírodnímu útvaru –
Zkamenělé řece, což je proud balvanů
připomínající řeku.

výlet

8

2

3

4

1 Zkamenělá řeka
2 Skaliska u vrcholu
Na Kobyle
3 Kostel sv. Michaela
v Uhelné Příbrami
4 Polní cesta u Petrovic

Havlíčkův
Brod

Výchozím bodem je rozcestník Uhelná Příbram –
bus, odkud vyjdeme po modré ve směru Zkamenělá řeka 4 km. Stoupáme po silnici, na konci obce
odbočíme vpravo do lesa na pěšinku a míříme dál
vzhůru na vrchol Na Kobyle. Odtud pokračujeme
po modré značce až do osady Tři Dvory.
Ke Zkamenělé řece dojdeme asi po 1 km
stále po modré značce. Od rozcestníku se vydáme směr Perno – hájovna – rozc. 3 km. Asi
300 m bloudíme lesem, kde není žádná výrazná
pěšina, a hlídáme si značky na stromech, až se
připojíme na lesáckou cestu. Dovede nás k silničce z Nové Vsi u Chotěboře do Klouzova, po níž
odbočíme vpravo.
Ve vesničce Klouzovy zahneme na silnici
z Chotěboře ve směru Nejepín 2 km. Z návsi
pokračujeme po silnici do Habrů a po 1 km se
k nám připojí u rozcestníku Květinov – hájovna
modrá značka, která nás dovede do Vepříkova.
Od rozcestí Vepříkov půjdeme po modré značce směr Leškovice – obec.
Do této zemědělské vsi sejdeme kolem rybníčku, za kterým odbočíme vpravo na zelenou
a vzápětí vesničku opustíme a vydáme se směrem
na Petrovice.
Odtud se dáme po silnici vlevo kolem rybníčku a postupně stoupáme kolem rozcestníku
Pod Výhledem (457 m) až do městečka Uhelná
Příbram.
Při tomto výletu doporučujeme hlídat si turistické značky, které lze v některých úsecích velmi
lehce přehlédnout!
informační centrum
IC – Městská knihovna Chotěboř
Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř
tel.: +420 569 626 634
e-mail: infocentrum@chot.cz
www.choteborinfocentrum.webk.cz
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Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Uhelná Příbram
Cílové místo Uhelná Příbram
Vzdálenosti Uhelná Příbram (0 km) – Zkamenělá řeka (2,9 km) –
Klouzovy (6,5 km) – Nejepín (8 km) – Vepříkov (10,5 km) – Leškovice (14 km) –
Petrovice (16 km) – Uhelná Příbram (19,6 km)
Turistické cíle Městské muzeum Chotěboř, Pivovar Chotěboř, Památník Karla
Havlíčka Borovského v Havlíčkově Borové

Pěší výlety po Vysočině

Uhelná Příbram – Nejepín – Uhelná Příbram

náročnost: 2

Zkamenělá řeka u Nejepína

I

I

celkem: 19,6 km

Havlíčkobrodsko

8
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Žákova hora a Tisůvka
V samém centru Žďárských vrchů se
vydáme z bývalé sklářské hutě Cikháj
na skalnatý vrchol Tisůvka. Půjdeme
kolem pramene Svratky na Žákovu horu
a objevíme i stejnojmennou naučnou
stezku.

9
výlet

2

3

4

1–3 Žákova hora – prales
4 Žďárské vrchy

Výchozím bodem je malá vesnička Cikháj, odkud
se vydáme od rozcestníku vlevo po modré značce
ve směru Zubačka 3 km.
U rozcestníku Zubačka odbočíme vpravo na
červenou značku k přírodní památce vrcholu
Tisůvka. Odtud pokračujeme stále po červené
k rozcestí U Snítku. V první polovině tohoto
úseku klesáme ostřeji a za silničkou z Vojnova
Městce do Cikháje jdeme už téměř po rovině.
Za rozcestím U Snítku se setkáme s naučnou
stezku Žákova hora, která vede kolem národní přírodní rezervace Žákova hora. Stezka je
dlouhá 2,6 km a na deseti informačních panelech
se lze seznámit s přírodou a historií této oblasti.
Od poslední informační tabule č. 10 Ptactvo budeme pokračovat po červené, která jde paralelně
s naučnou stezkou až na Žákovu horu (809 m).
Po krátkém ostrém sestupu odbočíme u rozcestníku Žákova hora – rozc. vpravo na zelenou značku a vydáme se směrem na Stříbrnou
studánku, kde pramení Svratka. Mezi vrcholem
Žákovy hory a Stříbrnou studánkou se rozprostírá
národní přírodní rezervace, ustavená na ochranu
původního jedlobukového pralesa.
U rozcestníku Pod Fryšavským kopcem postupujeme dále po modré turistické značce zpět
do Cikháje.
informační centra

Žďár
nad
Sázavou

IC Svratka – Cukrárna Elen
náměstí 9. května 51, 592 02 Svratka
tel.:+420 564 034 240, e-mail: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz
IC Sněžné na Moravě
592 03 Sněžné 55, tel.:+420 566 664 300
e-mail: ekonom@snezne.cz, www.snezne.cz
IC Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: + 420 566 598 750, e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz
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Pěší výlety po Vysočině

Cikháj – Žákova hora – Cikháj

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Cikháj
Cílové místo Cikháj
Vzdálenosti Cikháj (0 km) – Zubačka (3 km) – U Snítku (5,5 km) – Žákova
hora, rozc. (7,5 km) – Pod Fryšavským kopcem (10 km) – Cikháj (13 km)
Turistické cíle Městské muzeum ve Svratce, Galerie Sněžné, Japonská
zahrada Sněžné, Horácká galerie a Horácké muzeum v Novém Městě na
Moravě, MPZ Nové Město na Moravě

náročnost: 2

Žákova hora a Tisůvka

I

I

celkem: 13 km (NS Žákova hora + 2,6 km)

Žďársko

9
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Svratecká hornatina
v okolí Dalečína
Tento výlet vám představí krásnou členitou
krajinu nad vodní nádrží Vír, kterou
charakterizuje neporušená příroda hustých
lesů a křišťálových potůčků.

výlet

10
2

3

4

5

1 Vítochov – výhled z kopce
2 Vítochov – kostel
sv. Michaela archanděla
3 Cestou z Dalečína
do Vítochova
4 Dalečín
5 Dalečín – zřícenina

Výlet zahájíme v Dalečíně a půjdeme po červené turistické značce 4,5 km směr obec Vítochov.
Po 1,5 km cesty nalezneme rozcestník Pod Holotínem. Budeme střídavě stoupat a klesat ve
strmých a hustě zalesněných stráních, tak typických pro tuto oblast. První paseky, které se objeví,
nám budou signalizovat blízkost lidských obydlí
ve Vítochově. Ve středu obce je na mohutné
lípě rozcestník, od kterého budeme pokračovat
po zelené ve směru Pletenice 4 km. Na vršku nad
obcí stojí poutní kostelík sv. Michaela archanděla.
Tento zachovalý raně gotický kostel je bezesporu
estetickým vrcholem tohoto výletu. Je celý postaven z neomítnutého lomového kamene a spolu
s márnicí a přilehlým hřbitovem obehnán masivní
kamennou zdí, což ještě více zdůrazňuje mysticko-romantický dojem, který vyvolává v každém
vnímavém návštěvníkovi.
Po jeho prohlídce nás zelená povede rovně
přes louku ke zdaleka viditelné vesnici Písečné.
Za ní vystoupáme nahoru mezi louky a pole, odkud se otevírá řada krásných výhledů na velkou
část přírodního parku Svratecká hornatina.
Po polních cestách pak přijdeme až na začátek lesíku pod vrcholem Pletenice, kde najdeme
i stejnojmenné rozcestí. Zde změníme značení
a vydáme se po žluté ve směru Velké Janovice
2 km a Dalečín 4 km.
Do Velkých Janovic budeme jen klesat. Za
obcí vystoupáme do posledního kopce, až se pod
námi objeví Dalečín.
informační centrum

Žďár
nad
Sázavou
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TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:+420 566 590 388, +420 566 590 387
e-mail: info@bystricenp.cz
www.info.bystricenp.cz

Pěší výlety po Vysočině

Dalečín – Písečné – Dalečín

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Dalečín
Cílové místo Dalečín
Vzdálenosti Dalečín (0 km) – Pod Holotínem (1,4 km) –
Vítochov (4,6 km) – Písečné (6 km) – Pletenice (8,6 km) –
Velké Janovice (10,8km) – Dalečín (12,7 km)
Turistické cíle MPZ Bystřice nad Pernštejnem, Městské muzeum v Bystřici
nad Pernštejnem, kostel sv. Michaela archanděla ve Vítochově

Žďársko

I

Svratecká hornatina v okolí Dalečína

10 celkem: 12,7 km I náročnost: 2
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

Údolí řeky Loučky
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.

2

výlet

11

1

3

4

5

1 Táborák v Trenckově rokli
2, 3 Cestou do Trenckovy
rokle
4 Trenckova rokle
5 Zřícenina hradu Mitrov

Výchozím bodem je vesnička Habří. Z rozcestí
Habří – lávka odbočíme vpravo směr Mitrov –
zříc. 1 km.
Po prohlídce zříceniny hradu Mitrov se vracíme stejnou cestou zpět a od rozcestí Habří – lávka
pokračujeme stále podél pravého břehu Loučky
po červené značce k rozcestí Sečan.
Od rozcestí Sečan pokračujeme po pravém
břehu až k chatové osadě, kde je dřevěný můstek,
po kterém lze přejít na druhou stranu. Za loukou
s chatkami následuje dobrodružný úsek, kdy přecházíme skály nad řekou po velmi úzkých strmých
cestičkách.
V těsné blízkosti řeky narazíme po 2,5 km
na skálu s rozcestím Trenckova rokle (372 m).
Pokračujeme stále po červené směr k Šafránkovu Mlýnu, kde je větší rekreační zařízení
s mlýnem. Zde od parkoviště vede klikatá silnička ostře do kopce, na kterou odbočíme vlevo.
Tím opustíme červenou značku a vydáme se
směrem Drahonín.
Z Drahonína odbočíme zároveň se silnicí vpravo směr Olší. Zhruba po 1,5 km za mostem odbočíme vlevo a stoupáme další 1,5 km po silnici.
U hájenky a zastávky autobusu přijdeme ke křižovatce, kde odbočíme vlevo a po 3 km přijdeme
do obce Střítěž. Zde odbočíme vlevo na modrou
značku a vydáme se zpět směr Habří – lávka.
informační centrum

Žďár
nad
Sázavou
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TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:+420 566 590 388, +420 566 590 387
e-mail: info@bystricenp.cz
www.info.bystricenp.cz

Pěší výlety po Vysočině
Údolí řeky Loučky

náročnost: 3

I

I

Žďársko

11 celkem: 21,4 km

I

Výchozí místo Habří
Cílové místo Habří
Vzdálenosti Habří, lávka (0 km) – Mitrov (1,4 km) –
Habří, lávka (2,8 km) – Sečan (5,6 km) – Trenckova rokle (8,2 km) –
Šafránkův Mlýn (10,6 km) –– Drahonín (13,2 km) – Střítež (17,8 km) –
Habří, lávka (21,4 km)
Turistické cíle zřícenina hradu Mitrov, Městské muzeum v Bystřici nad
Pernštejnem, westernové městečko Šiklův mlýn, strašidelný zámek Draxmoor
v Dolní Rožínce

Kraj Vysočina

Habří – Mitrov – Habří
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Jimramov a jeho okolí
Během tohoto výletu navštívíme zachovalé
historické centrum Jimramova, zříceninu
hradu Štarkova a vrchol Prosíčku.

2

výlet

12

3

4

5

1 Okolí Jimramova
2 Krajina kolem Jimramova
3 Vrchol Prosíčka
4 Javorek – zvonice
5 Štarkov – zřícenina hradu

Výchozím bodem je městečko Jimramov. Odtud
se vydáme po červené značce směrem Na Louži
3,5 km a Štarkov – zřícenina 6 km.
Z Jimramova nás červená povede podél řeky
Fryšávky ven za městečko, kde začneme výrazně
stoupat po polní cestě k lesní studánce a kapličce.
Pak již budeme mírně klesat k horské zemědělské
osadě a rozcestníku Na Louži.
V údolí Fryšávky se dlouho nezdržíme a budeme prudce stoupat 1 km až na vrchol k rozcestníku Štarkov – zříc., kde se nachází malé
skalní město a v něm zbytky loupežnického hradu Skály, který byl postaven na rulových skaliskách. Najdete zde mohutné věžovité skalní bloky o výšce až 20 m oddělené dvěma soutěskami
o šířce 2 až 3 m a délce 15 m.
Po prohlídce skal i hradu se vydáme po modré
ve směru Javorek 1 km a Jimramov 6 km. Prvních
300 m budeme muset velmi prudce klesat 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 na vrchol zvaný Prosíčka. Po polní cestě
se dostaneme do velmi malebné krajiny lesů, luk
a strání.
Vyvrcholením tohoto úseku je výstup pomocí ocelového lana a žebříků na skalnatý vrchol
Prosíčka (739 m). Ten za pěkného počasí nabízí
pěkný kruhový výhled do celého okolí. Z vrcholu
již budeme jen klesat zprvu lesem a pak po loukách, až přijdeme zpátky na náměstí v Jimramově (3 km).
informační centra

Žďár
nad
Sázavou

IC Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: + 420 566 598 750, e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz
IC Sněžné na Moravě
592 03 Sněžné 55
tel.:+420 566 664 300, e-mail: ekonom@snezne.cz
www.snezne.cz
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Pěší výlety po Vysočině

Jimramov – Prosíčka – Jimramov

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Jimramov
Cílové místo Jimramov
Vzdálenosti Jimramov (0 km) – Na Louži (3,3 km) –
Štarkov (5,5 km) – Javorek (6,7 km) – Prosíčka (9 km) –
Jimramov (11,5 km)
Turistické cíle Síň rodáků Jimramovska, zřícenina hradu Štarkov

Jimramov a jeho okolí

náročnost: 2–3

I

I

Žďársko

12 celkem: 11,5 km

25

Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Rybníky a skály
na Novoměstsku
Vydejte se s námi do podhůří Žďárských
vrchů k malebným rybníkům, které patří
mezi nejznámější rekreační střediska
Českomoravské vrchoviny.

výlet

13
2

3

4

5

1 Výhled na Fryšavu
2 Pasecká skála
3 Pohled z Pasecké skály
4 Kadov
5 Medlov – rybník

Tento výlet začíná v obci Kadov. Od stejnojmenného rozcestí vycházíme po zelené značce ve
směru Pasecká skála 3 km. Následuje stoupání
po silnici, ze které odbočíme vpravo do lesa a dál
převážně stoupáme k rozcestí Pasecká skála –
vyhlídka (819 m). Z vrcholu scházíme lesem po
modré značce ve směru Medlov – hotel 2,5 km
k rybníku Medlov.
Od rybníku Medlov pokračujeme po zelené
cestou lesem kolem rybníka. Po 1 km u rozcestí
Nad Medlovem se vydáme směrem Rokytenská
rozcestí 0,5 km, Sykovec rozcestí 1,5 km.
U rybníku Sykovec se nachází penzion Horník, odkud půjdeme chvíli vpravo po cestě mimo
značení k rozcestí Sykovec. Odtud postupujeme
rovně po modré ve směru Tři Studně (rozcestí,
bus) 1 km a Cikháj 8,5 km. Stoupáme po silnici
přes obec Tři Studně. Na jejím konci odbočíme
vlevo na polní cestu, ze které se po 1 km dáme
opět vlevo do lesa a do kopce. Na vrcholu, kde již
les není tak hustý, si můžeme všimnout cestičky
nalevo od značky, která vede k Brožově skalce.
Stále po modré značce a po zarostlém hřebeni
dorazíme k rozcestí Fryšavský kopec.
Do Fryšavy klesáme po zelené značce 3,5 km
chvíli v terénu a pak po silnici kolem studánky.
Dále pokračujeme po žluté značce kus rovně po
hlavní silnici a pak vpravo přes kopec 2 km zpět
k Medlovskému rybníku. Po 500 m se od známého rozcestí Medlov – hotel vracíme 3,5 km kolem Podmedlovského Mlýna do Kadova.
informační centrum

Žďár
nad
Sázavou
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IC Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám.114, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: + 420 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz

Pěší výlety po Vysočině
Kraj Vysočina

Výchozí místo Kadov
Cílové místo Kadov
Vzdálenosti Kadov (0 km) – Pasecká skála (2,7 km) – Medlov (5 km) –
Sykovec (7,8 km) – Tři Studně (8,3 km) – Brožova skalka (11 km) –
Fryšavský kopec (12,7 km) – Fryšava (16,2 km) – hotel Medlov (18,4 km) –
Podmedlovský Mlýn (19 km) – Kadov (22 km)
Turistické cíle Letní minigalerie na Třech Studních, Horácká galerie a Horácké
muzeum v Novém Městě na Moravě, MPZ Nové Město na Moravě

I

Kadov – Tři Studně – Kadov

Rybníky a skály na Novoměstsku

náročnost: 1–2

I

I

Žďársko

13 celkem: 22 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Skály Žďárských vrchů
Túra kolem majestátních skal – Dráteničky,
Malinská skála, Lisovská skála, Devět skal,
Bílá skála a Čtyři Palice. Mnohé z nich jsou
oblíbeným cílem horolezců.

výlet

14

2

3

4

5

1 Čtyři Palice
2 Devět skal
3 Odpočinek na skále
4 Křižánky – vesnická
památková rezervace
5 Milovy – rybník

Výchozím bodem je rozcestník Milovský rybník
nedaleko hotelu Devět skal. Vydáme se po zelené
značce kolem rybníka a pak lesem směrem k rozcestníku Dráteníčky, rozc. Ten nás navede po
zelené a červené značce k dalšímu 0,5 km vzdálenému rozcestníku Dráteníčky a teprve odtud
se dostaneme už jen s červenou značkou ke skále
Dráteníčky.
Zpět se vracíme stejnou cestou až k prvnímu
rozcestí Dráteníčky, rozc., od kterého se dáme
na druhou stranu do lesa po červené značce. Po
1 km stoupání dorazíme k rozcestí Malinská
skála, odkud budeme dále pokračovat 4 km
stále po červené kolem Lisovské skály k rozcestí Devět skal.
Vpravo od rozcestníku 1 km do kopce se po
žluté dostaneme k rozcestí Devět skal – vyhlídka (836 m).
Zpět od rozcestí 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 půjdeme stále po modré k vyhlídce
Čtyři Palice, vzdálené 3 km, kde se nachází poslední významné skalní útvary této trasy. Zpět se
vracíme 0,5 km (po modré i zelené značce) stejnou cestou k rozcestí Plaňkovka a dále již pouze
po zelené 3 km zpátky k Milovskému rybníku.
informační centra

Žďár
nad
Sázavou

IC Svratka – Cukrárna Elen
náměstí 9. května 51, 592 02 Svratka
tel.:+420 564 034 240, e-mail: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz
IC Sněžné na Moravě
Sněžné 55, 592 03 Sněžné
tel.:+420 566 664 300, e-mail: ekonom@snezne.cz
www.snezne.cz
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Pěší výlety po Vysočině

Milovský rybník – Devět skal – Milovský rybník

Kraj Vysočina
Skály Žďárských vrchů

náročnost: 2

I

I

Žďársko

14 celkem: 17 km

I

Výchozí místo Milovský rybník
Cílové místo Milovský rybník
Vzdálenosti Milovský rybník (0 km) – Dráteníčky (2,3 km) –
Malinská skála (3,5 km) – Pod Lisovskou skálou (6,5 km) – Devět
skal (8 km) – Křižánky (11,5 km) – Čtyři Palice (14 km) –
Plaňkovka (14,4 km) – Milovský rybník (17 km)
Turistické cíle Městské muzeum ve Svratce, Galerie Sněžné, Japonská
zahrada Sněžné, Horácká galerie a Horácké muzeum v Novém Městě
na Moravě, MPZ Nové Město na Moravě
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Okolí Nového Města
na Moravě
2

Při tomto výletu se vydáme k nejvýše
položené rekreační ploše ve Žďárských
vrších – rybníku Sykovec. Druhá polovina
výletu pak nabízí krásné výhledy na krajinu
z Bílé skály, přírodní památku Pernovku
a sportovní vyžití v areálu hotelu Ski.

výlet

15

3

4

5

1 Vírský mlýnek, Horácké
muzeum v Novém Městě
na Moravě
2 Nové Město na Moravě
3 Kostel sv. Kunhuty – Nové
Město na Moravě
4 Koupaliště v Novém Městě
na Moravě
5 Sykovec – rybník

Žďár
nad
Sázavou

30

Východištěm tohoto výletu je náměstí v Novém
Městě na Moravě, odkud se vydáme po zelené
značce ve směru koupaliště až k rozcestí Rokytenská. Tady opustíme zelenou značku a napojíme se na červenou. Míjíme autokemp u rybníku
Sykovec a ocitáme se v nejvýznamnější rekreační
oblasti na Novoměstsku. Projdeme kempem a pomalu se přibližujeme krásným břehům Sykovce.
Opouštíme toto nádherné místo a pokračujeme podél břehu s kořeny a křovisky k rozcestí Sykovec. Odtud zamíříme po modré značce
stoupající lesní cestou k rozcestí Nad Sykovcem,
mineme chatovou osadu a otevřenou krajinou zlehka kráčíme k obci Vlachovice. Za obcí
nás čeká nejvyšší místo této trasy – Bílá skála
(776 m). Následující úsek cesty pak vede zprudka
dolů lesem ve svazích Bílé skály. Na okamžik se
zastavíme nedaleko přírodní památky Pernovka, kde spatříme čtvercovou louku sevřenou lesy.
Na malé ploše svažitého území se zde vyskytují
chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.
Projdeme kolem hřiště minigolfu a staneme
před budovou hotelu Ski. V jeho blízkosti se
nachází významný sportovní areál, kde se konají
závody Světového poháru v běhu na lyžích a biatlonu. Po prohlídce areálu se vydáme po červené
značce zpět do Nového Města na Moravě.

IC Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: + 420 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz

Pěší výlety po Vysočině

Nové Město na Moravě – Sykovec –
Nové Město na Moravě

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Nové Město na Moravě
Cílové místo Nové Město na Moravě
Vzdálenosti Nové Město na Moravě (0 km) – U Koupaliště (2,2 km) –
rozcestí Rokytenská (6 km) – Sykovec , rozc. (7,2 km) – Bílá skála (9,6 km) –
Ski hotel (11,3 km) – Nové Město na Moravě (14 km)
Turistické cíle Horácká galerie a Horácké muzeum v Novém Městě na
Moravě, MPZ Nové Město na Moravě, sportovní areál u hotelu Ski

Žďársko

I

Okolí Nového Města na Moravě

16 km
km, Itj.náročnost:
asi 4 hod. 3I náročnost: 2
15 celkem: 14
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Čtyři Palice, Zkamenělý
zámek a další skály

16
výlet

Podnikněte výlet z malebného podhůří
Českomoravské vrchoviny k tajuplným
skalám, ukrytým v hustých lesích Žďárských
vrchů.
2

3

4

1, 2 Milovské Perničky
3 Rybenské Perničky
4 Zkamenělý zámek
5 Louka na Březinách

Východištěm je obec Pustá Rybná, odkud půjdeme po zelené značce ve směru na Březiny – první
kilometr po silnici až na rozcestí Březiny, Drašarova lípa a dál po loukách a stráních. Poté se
vrátíme na silnici, která nás přivede do obce Březiny. Na jejím konci odbočíme vpravo do stráně
a vystoupáme na rozcestí Nad Pasekami. Vstoupíme do lesa a po 0,5 km se ocitneme u nejmonumentálnější přírodní atraktivity našeho výletu.
U rozcestí Čtyři Palice, vyhlídka se rozkládá
impozantní skalní skupina, k jejímž dominantám
patří útvary Děvín, Paličatá (Čtyři Palice) a Tvrz.
Po prohlídce skal se vydáme od rozcestníku po
modré značce směrem na Velké (Milovské) Perničky. Dostaneme se k nim pohodlnou chůzí po
lesní pěšině (1 km). Skupina tří skalních bloků se
rozkládá po obou stranách cesty a nejvyšší z nich
dosahuje výšky 25 m. Od rozcestí Velké Perničky (757 m) pokračujeme po lesní cestě bez většího převýšení. Pouze posledních 500 m budeme
prudce stoupat na vrchol kopce, kde se nacházejí
skaliska Zkamenělý zámek.
Po modré značce sejdeme asi 200 m k rozcestí
U Knížecí studánky (730 m). Od rozcestníku se
informační centra

Žďár
nad
Sázavou

IC Svratka – Cukrárna Elen
náměstí 9. května 51, 592 02 Svratka
tel.:+420 564 034 240, e-mail: mesto@svratka.cz
www.svratka.cz
IC Sněžné na Moravě
592 03 Sněžné 55
tel.:+420 566 664 300, e-mail: ekonom@snezne.cz
www.snezne.cz
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Kraj Vysočina

Pustá Rybná – Čtyři Palice – Pustá Rybná

I

náročnost: 2

Žďársko

I

Čtyři Palice, Zkamenělý zámek a další skály

Výchozí místo Pustá Rybná
Cílové místo Pustá Rybná
Vzdálenosti Pustá Rybná (0 km) – Drašarova lípa (1,2 km) –
Březiny (2,6 km) – Čtyři Palice (5,5 km) – Milovské (Velké)
Perničky (6,4 km) – Zkamenělý zámek (8,5 km) – Rybenské (Malé)
Perničky
(11,816
km)
– Pustá
(13,5
km)
celkem:
km,
tj. asiRybná
4 hod.
I náročnost:
2
Turistické cíle Městské muzeum ve Svratce, Galerie Sněžné,
Japonská zahrada Sněžné

16 celkem: 13,5 km

Pěší výlety po Vysočině

5

I

vydáme vpravo po červené značce. Zpočátku mírně stoupáme, až přijdeme na lesní cestu klesající
k rozcestí Malé (Rybenské) Perničky (750 m).
Po prohlídce posledních skalisek v rámci výletu
půjdeme po červené. Zanedlouho opustíme hustý
les a malebným podhůřím se vrátíme do Pusté
Rybné.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Zajímavosti v okolí Věcova
Rámec tohoto výletu tvoří čtyři vesničky
obklopené kopcovitou krajinou Žďárských
vrchů. Navštívíme tak obce Věcov, Míchov,
Koníkov a Odranec.

2

výlet

17

3

4

5

6

1 Koníkov
2 Vrchol Bohdalec
3 NS Metodka
4 Rybník ve Věcově
5 Roubenka na Odranci
6 Roženecké Paseky

Výchozím bodem je vesnice Věcov, odkud vyjdeme po silnici směrem na Míchov. Hned ze začátku nás čeká prudké stoupání na jihovýchodní
stráň vrcholu Kříb.
Nad Míchovem odbočíme na silnici ve směru
Nové Město, a když v lese narazíme na první křižovatku, dáme se podle cyklotrasy č. 1 vpravo na
Koníkov a Kadov. Po necelých 2 km křižuje silnici
žlutá turistická značka, která nás dovede na vrchol Kamenice. Odtud sejdeme krátce do malé
osady Koníkov, která přímo navazuje na Roženecké Paseky.
Kolem převážně rekreačních objektů vystoupáme na vrchol Metodka k pomníku padlých
partyzánů. Během sestupu do vesničky Odranec
pak po levé straně nelze přehlédnout vrchol Pohledecké skály s vysílací věží.
U prvních chalup narazíme na zastavení naučné stezky Metodka, po které se můžeme vydat
na příjemnou a poučnou procházku okolo právě
zdolaného vrcholu. Během 3,5 km nás stezka
provede kolem památek lidového stavitelství,
chráněných stromů, vodních zdrojů i míst, kde
během druhé světové války probíhal druhý nejrozsáhlejší odboj v tehdejším protektorátu.
Naučnou stezku opustíme v Odranci. Náš výlet dále pokračuje po modré značce kolem polí
a pastvin na vrch Bohdalec. Z vrcholu prudce
sestoupíme k rozcestí Pod Bohdalcem, kde odbočíme na lesní cestu. Po ní sejdeme do sedla pod
Zítkovým kopcem a napojíme se na trasu č. 4343
do Věcova.
informační centrum

Žďár
nad
Sázavou
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IC Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: + 420 566 598 750
e-mail: ic@nmnm.cz
www.infocentrum.nmnm.cz

Pěší výlety po Vysočině

Věcov – Koníkov – Věcov

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Věcov
Cílové místo Věcov
Vzdálenosti Věcov (0 km) – Míchov (2 km) – Kamenice (5,5 km) –
Koníkov (6,7 km) – Metodka (7,2 km) – Odranec (8,3 km) –
Bohdalec (9,6 km) – Pod Bohdalcem (10 km) – Věcov (12,2 km)
Turistické cíle Horácká galerie a Horácké muzeum v Novém
Městě na Moravě, MPZ Nové Město na Moravě

Zajímavosti v okolí Věcova

náročnost: 2

I

I

Žďársko

17 celkem: 12,2 km (NS Metodka + 3,5 km)
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

Balinské údolí
Po prohlídce historického centra
Velkého Meziříčí se vydáme na nenáročný
turistický okruh v malebném údolí
řeky Balinky.

2

výlet

18

1

3

4

5

1 Balinské údolí
2 Uhřínov
3, 4 Velké Meziříčí – zámek
5 Rozcestník Velké Meziříčí

Výchozím bodem je rozcestník Velké Meziříčí
nám. Z náměstí se vydáme po modré značce ve
směru Balinské údolí 3 km.
Od rozcestníku Balinské 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. Po chvíli vystoupáme
ke kříži umístěnému na křižovatce lesních cest.
Zde následujeme stále modrou značku rovně dolů
po malé pěšině přes louku až na začátek smíšeného lesa. Po celkem 800 m se vrátíme opět k Balince, kde se dáme doprava. Po 1 km chůze údolím
přijdeme na začátek zemědělské osady Baliny. Ve
středu obce stojí rozcestník Baliny. Od něj stále
po modré ve směru Uhřínov 2,5 km. Následujících
1,5 km patří k nejhezčím úsekům celé trasy, Balinku zde lemují krásné lučiny.
Na začátku obce Uhřínov se vydáme vpravo
po silnici směr Velké Meziříčí.
I když následujících 6 km vede po málo frekventované silnici, z krajinářského hlediska se tento úsek plně vyrovná Balinskému údolí. První dva
kilometry budeme stoupat a 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
Balinského údolí. Poslední 1 km nás čeká stejná
cesta zpátky do centra Velkého Meziříčí.
informační centrum

Žďár
nad
Sázavou
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IC MěÚ Velké Meziříčí
Radnická 29/41, 594 13 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 781 047
e-mail: ic@mestovm.cz
www: http://www.mestovm.cz

Pěší výlety po Vysočině

Velké Meziříčí – Baliny – Velké Meziříčí

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Velké Meziříčí
Cílové místo Velké Meziříčí
Vzdálenosti Velké Meziříčí (0 km) – Balinské údolí (4 km) – Baliny (6 km) –
Uhřínov (8 km) – Velké Meziříčí (14 km)
Turistické cíle MPZ Velké Meziříčí, radnice, měšťanské domy, zámek
a Muzeum Velké Meziříčí

Balinské údolí

náročnost: 1–2

I

I

Žďársko

18 celkem: 14 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Údolí Oslavy, Velké Meziříčí
a Náměšť nad Oslavou

19
výlet

Oslava na svém toku vytváří několik
krajinářsky velmi zajímavých zákoutí,
k nimž patří také úsek mezi Velkým
Meziříčím a Náměští nad Oslavou.
2

3

4

1, 3 Náměšť nad Oslavou
2 Velké Meziříčí – kostel
sv. Mikuláše
4 Velké Meziříčí – rozcestník
na náměstí
5 Naloučany

Výchozím bodem je rozcestník Velké Meziříčí
nám., odkud se vydáme po žluté značce směrem
na Nesměř. Poté, co nás značka vyvede za město,
přejdeme na pravý břeh Oslavy a vstoupíme do
Nesměřského údolí.
U hájovny Nesměř se přes most dostaneme
na druhý břeh a pokračujeme po polních cestách
v malebném údolí Oslavy.
Z vesničky Oslava půjdeme kousek po silnici
až k Panskému Mlýnu. Zde nás čeká další velmi
pěkný úsek, který vyvrcholí splavem u nově opraveného Radkovského Mlýna, původně nazývaného Pod Dubem. Oplocené pozemky s hrádkem
Dub, které patří k mlýnu, musíme obejít po malé
pěšině. Následující kilometry vedou až do vesnice
Vaneč opět v blízkosti řeky. Dalším zajímavým
zastavením během našeho putování po levém
břehu Oslavy je selské stavení, bývalý Naloučanský Mlýn.
Po dalších 2 km nenáročné chůze v údolí, které
vám představí své rozličné podoby, dosáhneme
obce Naloučany. Můžete jít dál po zelené značce, která přechází na druhý břeh, pak opouští
Oslavu a směřuje přes pole po jejím levém břehu
až pod zámek v Náměšti nad Oslavou.
informační centra

Žďár
nad
Sázavou

IC MěÚ Velké Meziříčí
Radnická 29/41, 594 13 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 781 047, e-mail: ic@mestovm.cz
www.mestovm.cz
IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovo náměstí 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.:+420 568 620 493, e-mail: info@namestnosl.cz
www.namestnosl.cz
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5

Kraj Vysočina

I

Velké Meziříčí – Naloučany – Náměšť nad Oslavou

I

náročnost: 1–2

Žďársko

I

Údolí Oslavy, Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou

Výchozí místo Velké Meziříčí
Cílové místo Náměšť nad Oslavou
Vzdálenosti Velké Meziříčí (0 km) – Nesměř (4,8 km) –
Panský Mlýn (11,2) – Vaneč (14,8 km) – Naloučany (20,3 km) –
Náměšť nad Oslavou (25 km)
Turistické cíle MPZ Velké Meziříčí, radnice, měšťanské domy, zámek
celkem:
16 km,
tj. asizámek
4 hod.Náměšť
I náročnost:
2
a Muzeum
Velké
Meziříčí,
nad Oslavou,
Městské muzeum
na Staré radnici a barokní most v Náměšti nad Oslavou

19 celkem: 25 km

Pěší výlety po Vysočině

Tento výlet zakončíme na náměstí v Náměšti
nad Oslavou, kde si můžeme prohlédnout historické centrum, které je chráněnou městskou
památkovou zónou. Za návštěvu stojí i renesanční zámek, který se vypíná na výrazné skále nad
městem. Cesta k němu vede přes kamenný most
ozdobený cennými barokními sochami.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Zříceniny u Víru
Existuje jen velmi málo míst, kde můžete
během 12 km navštívit tři samostatné
zříceniny. Tohle je jedno z nich.

výlet

20

2

3

4

1, 2 Zubštejn
3 Aueršperk – zřícenina
4 Pyšolec – zřícenina hradu

Východištěm je rozcestí Vír, odkud se vydáme po
žluté ve směru Hrdá Ves 0,5 km, Zubštejn zřícenina 4 km. Zprvu půjdeme po silnici a poté začneme
prudce stoupat, až se dostaneme k rozcestníku
Pod Bajerovým kopcem, kde by se měl nacházet rozcestník. Tam se odděluje žlutá značka od
modré, po které půjdeme ke zřícenině Aueršperk.
Modrá značka zde zatáčí vpravo, vede v poli
směrem k okraji lesíku a pokračuje po polní cestě
směrem k malé dřevěné budce u lesa. Až se dostaneme k lesu, zabočíme do něho vlevo.
Lesem prudce klesáme do maličkého údolí, jímž
protéká říčka Bystřice, a za ní už vystoupáme ke
zbytkům staré hradní zříceniny zvané Aueršperk.
Abychom se vrátili na plánovaný okruh, musíme
dojít opět k místu, kde se modrá oddělovala od
žluté značky, a dát se pak po žluté do Pivonic.
Za obcí se odbočí vlevo nahoru a po 0,5 km
stoupání přijdeme k monumentální zřícenině
hradu Zubštejna.
V bezprostřední blízkosti zříceniny se nachází
mohyla, ohniště a srub. Ze Zubštejna pokračujeme po červené ve směru Vír 5,5 km. Jde prakticky
stále o klesání, až přijdeme k mohutnému buku,
kde je rozcestník bez označení. Odtud je to do Víru
2,5 km. Od něj pak půjdeme po značce se symbolem zříceniny ještě kousek vpravo. Po relativně
namáhavějším stoupání se dostaneme ke zřícenině hradu Pyšolce. Pak už nás čeká pouze prudký
sestup dolů do obce Vír, kde náš výlet skončí.
informační centrum

Žďár
nad
Sázavou
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TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +420 566 590 388, +420 566 590 387
e-mail: info@bystricenp.cz
www.info.bystricenp.cz

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Vír
Cílové místo Vír
Vzdálenosti Vír (0 km) – Aueršperk (4,2 km) – Pivonice (7,3 km) –
Zubštejn (7,7 km) – Pyšolec (11 km) – Vír (13,5 km)
Turistické cíle zřiceniny hradů Aueršperk, Zubštejn a Pyšolec, vodní nádrž Vír,
MPZ Bystřice nad Pernštejnem, Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem,
rozhledna Karasín

Pěší výlety po Vysočině

Vír – Pivonice – Vír

Zříceniny u Víru

náročnost: 2–3

I

I

Žďársko

20 celkem: 13,5 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Gotické památky
v Hornosvratecké vrchovině
2

Budeme postupovat proti proudu řeky
Svratky a postupně navštěvovat místa
s gotickou architekturou. Uvidíme
Vítochov, Dalečín, Jimramov a zříceninu
hradu Štarkov.

výlet

21
3

4

5

6

1 Dalečín
2 Vítochov – kostel
sv. Michaela archanděla
3 Štarkov – zřícenina
4 Okolí Jimramova
5 Dioráma Broučci (Jimramov,
Síň rodáků)
6 Dalečín – zřícenina hradu

Výlet můžeme začít ve vesničce 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.
Kousek jízdy autem od Vítochova leží vesnička
Dalečín, která se rozkládá na obou březích řeky
Svratky. V jejím meandru přímo nad peřejí se nachází zřícenina hradu. Na protějším břehu stojí
ve svahu původně gotický kostel, později přebudovaný barokně. Zachovaly se v něm vzácné gotické nástěnné malby ze 14. století.
Jízdou v údolí řeky Svratky se dostaneme do
městečka Jimramov. Kousek od náměstí spatříme i kostel Narození Panny Marie, který má
barokní podobu. V obci najdeme i veřejnosti
nepřístupný renesanční čtyřboký zámek z konce
16. století. Po prohlídce města se můžeme vydat
dále autem po silnici směrem na Sněžné.
U odbočky k obci Javorek zaparkujeme a dál
už půjdeme pěšky po modré 1 km do prudkého
kopce k poslední zajímavosti. Tou je zřícenina
gotického hradu Skály na Štarkově. Jeho zbytky se nacházejí na rulových skaliskách, která jsou
pro svou výjimečnost chráněna jako přírodní památka. Uvidíme zde mohutné věžovité skalní bloky o výšce až 20 m, oddělené dvěma soutěskami
o šířce 2 až 3 m a délce 15 m. Lze zde objevit i dvě
puklinové jeskyně.
informační centrum

Žďár
nad
Sázavou
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TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +420 566 590 388, +420 566 590 387
e-mail: info@bystricenp.cz
www.info.bystricenp.cz

Pěší výlety po Vysočině

Vítochov – Dalečín – Štarkov

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Vítochov
Cílové místo zřícenina hradu Štarkov
Vzdálenosti Vítochov (0 km) – Dalečín (6 km) – Jimramov (13 km) –
zřícenina hradu Štarkov (18 km)
+ 2 km pěší chůze ke zřícenině Štarkov a zpět
Turistické cíle Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem, Síň rodáků
Jimramovska, zřícenina hradu Štarkov, kostelík ve Vítochově,
zřícenina hradu v Dalečíně

Gotické památky v Hornosvratecké vrchovině

náročnost: 2

I

I

Žďársko

21 celkem: 20 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

Velké Dářko a jeho
pozoruhodné okolí
2

Rybník Velké Dářko a jeho okolí má dvě
odlišné tváře. Jednou jsou mokřadní
lesy a rozsáhlá rašeliniště a druhou je
vyhledávané centrum letní rekreace
s kempy a plážemi.

výlet

22

1

3

4

5

1, 4, 6 Velké Dářko
2 NPR Radostínské rašeliniště
3 Přírodní rezervace
Velké Dářko
5 Karlov – veřejné tábořiště
Velké Dářko

Východištěm je Vojnův Městec, odkud se vydáme po malé silničce směr Radostín 3 km.
Z Radostína pokračujeme od rozcestníku po
naučné stezce Velké Dářko ve směru Padrtiny
a Velké Dářko – loděnice. Naučná stezka měří
10 km a vede kolem celého rybníku.
Od rozcestí Padrtiny půjdeme po pevných
lesních cestách až k rozcestí Velké Dářko – loděnice. Husté a opuštěné lesy náhle vystřídají mola,
pláže, kempy a stánky s občerstvením, a my se
tak seznámíme s druhou tváří Velkého Dářka, a to
jako vyhledávaného rekreačního centra.
Pak budeme pokračovat dál a naučná stezka
nás povede podél druhého břehu zpět k Radostínu. Prvních 500 m budeme míjet chataře a malé
pláže, až se na chvíli vzdálíme od rybníku k vesničce Karlov, ale pak se opět vrátíme až k jeho
břehům.
V závěru nás stezka zavede až na okraj louky
u Radostína. Zde je třeba si dát pozor na značení,
které nevede rovně po polní cestě zpět do obce,
ale odbočuje vpravo na malou pěšinu, po níž se
za chvíli dostaneme do unikátního prostředí Radostínského rašeliniště. Za ním pak odbočíme
informační centra

Žďár
nad
Sázavou

IC – Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek 11, 592 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 629 152, +420 602 565 309
e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
TIC – cestovní kancelář SANTINI TOUR
nám. Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 628 539, +420 566 625 808
e-mail: ticzdarns.@seznam.cz
www.zdarns.cz
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I

Vojnův Městec – Velké Dářko – Vojnův Městec

I

náročnost: 1–2

Žďársko

I

Velké Dářko a jeho pozoruhodné okolí

Výchozí místo Vojnův Městec
Cílové místo Vojnův Městec
Vzdálenosti Vojnův Městec (0 km) – Radostín (3 km) – Velké Dářko,
loděnice (7,6 km) – (NS Velké Dářko okruh 5,5 km) – Nová Huť (18 km) –
Vojnův Městec (21,8 km)
Turistické cíle Žďár nad Sázavou – zámek a Muzeum knihy, poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Dolní hřbitov, barokní most, regionální
muzeum, Šlakhamr a socha mamuta v Hamrech nad Sázavou

22 celkem: 21,8 km

Pěší výlety po Vysočině

6

Kraj Vysočina

vpravo na neznačenou zpevněnou cestu, která se
napojuje na silnici č. 37. Po ní budeme muset jít
1,5 km až k ukazateli „partyzánská obec Nová
Huť“, kde poprvé při tomto výletu začneme stoupat, a to až k rozcestí Nová Huť.
Od osady už budeme převážně klesat a po
3 km dorazíme zpět do Vojnova Městce.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

Okolí Žďáru nad Sázavou
Tomuto výletu budou dominovat kromě
malebné krajiny především vrcholná díla
barokní gotiky v podání Jana Blažeje
Santiniho.
2

výlet

23

1

3

4

5

1 Zelená hora
2 Rozštípená skála
3 Žďár nad Sázavou – zámek
4 Zelená hora – poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého
5 Šlakhamr

Výchozím bodem je náměstí ve Žďáru nad Sázavou, odkud se vydáme po červené značce ve
směru Nové Hamry nad Sázavou 4 km. Od rozcestníku Hamry nad Sázavou, žst. pokračujeme
stále po červené směr Rozštípená skála 1,5 km.
U rozcestníku Rozštípená skála změníme
barvu značky na žlutou ve směru Žďár nad Sázavou – zámek 9 km. Žlutá nás po několika metrech přivede k Rozštípené skále, jejíž výraznou
trhlinou projdeme na druhou stranu a budeme
postupovat kolem téměř 100 m dlouhého skalního masívu.
Pak opustíme údolí Sázavy a půjdeme přes
pole a louky do Šlakhamerského dvora. Nad
ním se v hustých lesích ukrývá skalnatý vrchol Peperek, který je naším dalším cílem.
Za osadou je rozcestí Samotín, kde se žlutou odbočíme vpravo. Po krátkém, ale výrazném
stoupáním přijdeme na vrchol Peperek. Z vrcholu pokračujeme stále po žluté směr Vápenice – jezero 3,5 km a Žďár nad Sázavou – zámek 7 km.
K jezeru Vápenice přijdeme převážně po zpevněné lesácké cestě vedoucí z kopce. I nadále se
budeme držet žluté ve směru Žďár nad Sázavou –
zámek (Pod Adamovým kopcem 1 km).
Žlutá nás povede hustými lesy přes vrchol Salvátor. Pak už budeme klesat pěknou stromovou
alejí mezi poli a loukami až k zámku. Po prohlídce
zámku vyšlapeme po žluté na Zelenou horu, kde
se nachází nejcennější dílo Jana Blažeje Santiniho – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.
Od rozcestí se vydáme po červené směrem
Žďár nad Sázavou – nám. 3 km.
informační centra

Žďár
nad
Sázavou

IC – Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek 11, 592 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 629 152, +420 602 565 309
e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
TIC – cestovní kancelář SANTINI TOUR
nám. Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 628 539, +420 566 625 808
e-mail: ticzdarns.@seznam.cz
www.zdarns.cz
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Pěší výlety po Vysočině

Žďár nad Sázavou – Šlakhamry – Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Žďár nad Sázavou
Cílové místo Žďár nad Sázavou
Vzdálenosti Žďár nad Sázavou nám. (0 km) – Hamry nad Sázavou (4 km) –
Samotín (6,7 km) – Vápenice (10,5 km) – zámek Žďár nad
Sázavou (14,3 km) – Žďár nad Sázavou nám. (17 km)
Turistické cíle Žďár nad Sázavou – zámek a Muzeum knihy, poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Dolní hřbitov, barokní most,
regionální muzeum, Šlakhamr a socha mamuta v Hamrech nad Sázavou

Okolí Žďáru nad Sázavou

náročnost: 2

I

I

Žďársko

23 celkem: 17 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Údolí Brtnice a zřícenina
hradu Rokštejn
Z malebného městečka Brtnice
s mohutným zámkem dojdeme údolím
řeky Brtnice k zachovalé zřícenině hradu
Rokštejn. Navíc se podíváme i do širokého
údolí řeky Jihlavy.

výlet

24

2

3

4

5

1 Údolí řeky Jihlavy
2,5 Rokštejn
3 Brtnice – Dům J. Hoffmanna
4 Brtnice

Tuto trasu zahájíme u rozcestí Brtnice – nám.,
odkud vyjdeme po modré značce směr Rokštejn –
zříc. 8,5 km. Za rozcestím Pod Výrovou skálou
(484 m) přejdeme na druhý břeh, vzdálíme se od
řeky a asi po 400 m nás čeká krátké ostré klesání zpět k řece. Dále pokračujeme 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 tvořeném dvěma kládami. Když
mineme asfaltku, opustíme bezprostřední břeh
řeky a půjdeme střídavě po okraji lesa. Nyní už na
nás bude místy vykukovat očekávaná zřícenina
hradu Rokštejn. Od rozcestí se dáme po zelené
značce směr Přímělkov – ŽST, rozc. 2 km.
Za mostem nad Jihlavou odbočíme na červenou značku vpravo ve směru Dolní Smrčné – ŽST,
rozc. 2,5 km, odkud budeme pokračovat stále
po červené 2 km do obce Bransouze. Od rozcestí
Bransouze – koupaliště se vydáme vpravo po
žluté značce zpět do Brtnice (6,5 km). Projdeme
obec a stoupáme po silnici stále více do lesa podél
malé říčky, až se silnice změní v lesní pěšinu. Na
konci lesa kousek za rozcestím Malín – rozc. se
napojíme na silnici, která nás po několika metrech
dovede ke křižovatce ve tvaru T se silnicí č. 403
z Brtnice do Bransouz. Silnici přejdeme a po polní
cestě se přes kopec vrátíme zpět do Brtnice.
informační centrum

Jihlava
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IC Brtnice
nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice
tel.: +420 567 571 722
e-mail: infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Brtnice
Cílové místo Brtnice
Vzdálenosti Brtnice (0 km) – Pod Výrovou skálou (3 km) – Doubkov
(5,5 km) – Rokštejn (8,5 km) – Přímělkov (10,5 km) – Dolní Smrčné (13 km) –
Bransouze (15 km) – Malín (19 km) – Brtnice (21,5 km)
Turistické cíle muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna a židovský hřbitov
v Brtnici, brtnický zámek, zřícenina hradu Rokštejn

Pěší výlety po Vysočině

Brtnice – Rokštejn – Brtnice

Údolí Brtnice a zřícenina hradu Rokštejn

náročnost: 1–2

I

I

Jihlavsko

24 celkem: 21,5 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

Zajímavosti přírodního
parku Čeřínek
2

Poutavý výlet kolem přírodní památky
Přední skála, procházka naučnou stezkou
kolem rybníku Klechtavec a přes malé
horské osady na Čeřínek.

výlet

25

1

3

4

5

1–3 Přírodní park Čeřínek
4 Dolní Cerekev – obec
5 Rybník Klechtavec
6 Přední skála

Výchozím bodem tohoto naučného výletu je
rozcestí Dolní Cerekev (kostel, nám.), odkud se
vydáme po modré turistické značce ve směru naučná stezka Čeřínek (nástup) 1,5 km.
U rozcestníku Vstup na naučnou stezku
(550 m) narazíme na první ze 14 zastávek naučné
stezky. Vstoupíme na ni vpravo od rozcestí do lesa
a budeme ji procházet vlastně pozpátku.
Stoupáme hustým lesem hojně prorostlým
mechem, až zhruba po 2 km dorazíme k rozcestí NS Čeřínek, kde se stezka kříží se žlutou
turistickou značkou. Chvíli půjdeme zároveň se
žlutou značkou, ze které odbočíme vlevo, a stále stoupáme zhruba 1 km kolem informačních
tabulí NS – Stříbrné doly, Rostliny a živočichové
a Pseudokar – až vystoupáme na skalnatý vrchol
Přední skály.
Z vrcholu sestupujeme kolem velkých zaoblených balvanů – žlábkových škrapů, mrazových
srubů a skalních mís. Mezi třetím zastavením
nazvaným Půdy a čtvrtým zastavením Geologie
narazíme na modrou značku, po které se vydáme necelé 2 km vpravo směrem na rybník
Klechtavec.
Za rekreační oblastí v okolí rybníku mírně stoupáme 2 km k rozcestí Dolní Hutě – rozc. Kousek
informační centra

Jihlava
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IC Třešť
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
TIC Jihlava
Masarykovo nám. 2, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 158, +420 567 167 159
e-mail: tic@jihlava-city.cz, www.visitjihlava.eu

Kraj Vysočina

Dolní Cerekev – Čeřínek – Dolní Cerekev

I

náročnost: 2

Jihlavsko

I

Zajímavosti přírodního parku Čeřínek

Výchozí místo Dolní Cerekev
Cílové místo Dolní Cerekev
Vzdálenosti Dolní Cerekev (0 km) – vstup na NS (1,8 km) –
rybník Klechtavec (8,2 km) – Dolní Hutě (10,5 km) – turistická
chata Čeřínek (12 km) – Dolní Cerekev (16,5 km)
Turistické
cíle16naučná
Muzeum Vysočiny
Třešť, expozice
celkem:
km, tj.stezka
asi 4 Čeřínek,
hod. I náročnost:
2
Spolku přátel betlémů v Třešti, bývalá synagoga a židovský hřbitov v Třešti

25 celkem: 16,5 km

Pěší výlety po Vysočině

6

I

za rozcestím se u lesa rozdělují turistické značky;
my se vydáme po červené, která nás dovede k turistické chatě.
Z rozcestí Čeřínek – turistická chata (738 m)
se vydáme na zpáteční cestu, míjíme i známé rozcestí NS Čeřínek a zhruba po 5 km se vrátíme do
Dolní Cerekve.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Údolí Jihlavy
Vydejte se s námi na putování podél toku
Jihlavy a poznejte rozmanité podoby této
významné řeky a krajiny, která ji obklopuje.

výlet

26

2

3

4

1 Jihlava – Masarykovo
náměstí
2 Jihlavské podzemí
3 Řeka Jihlava
4 Luka nad Jihlavou

Výlet zahájíme u rozcestníku Jihlava – U Jánů
(MHD), kam se dostaneme z náměstí po modré značce kolem železniční stanice Jihlava město,
a pod nepřehlédnutelným železničním viaduktem
narazíme na červenou značku. Po 1,5 km u rozcestníku Helenínská skála opustíme definitivně
městskou část Jihlavy.
Půjdeme lesem po levém břehu Jihlavy až do Helenína, kde přejdeme železnici, a po chvilce opět
sestoupíme k řece. Pokračujeme dále až do obce
Malý Beranov.
Po zhruba 8 km pohodlné cesty téměř po
rovince přejdeme za rozcestníkem Petrovický
Mlýn na pravý břeh Jihlavy. Odtud se vydáme
směrem na Petrovice a Předboř.
Už převážně po silničce dojdeme k malebnému městečku Luka nad Jihlavou.
Zpět na červeně značené trase mineme ŽST
a stále po pravém břehu postupujeme dále ve
směru Bítovčice 2,5 km. Zhruba v polovině tohoto úseku se vzdálíme od řeky, projdeme pod
kolejemi a krátce vystoupáme do svahu, odkud
je pěkný výhled na Bítovčice. Sejdeme na okraj
obce a pokračujeme dál podél toku 2,5 km až
k rozcestníku Přímělkov – ŽST.
Jdeme po okraji lesa obklopujícího ve stráni
přírodní památku Habří, nejvýše položený habrový porost na Českomoravské vrchovině. Výlet
zakončíme v obci Bransouze.
informační centra
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TIC Jihlava
Masarykovo nám. 2, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 158, +420 567 167 159
e-mail: tic@jihlava-city.cz, www.visitjihlava.eu
TIC Jihlava – brána Matky Boží
Věžní 4785/1,586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 155, +420 567 167 156
e-mail: marcela.medova@jihlava-city.cz, www.visitjihlava.eu

Pěší výlety po Vysočině

Jihlava – Luka nad Jihlavou – Bransouze

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Jihlava
Cílové místo Bransouze
Vzdálenosti Jihlava (0 km) – Malý Beranov (2 km) – Petrovický
Mlýn (8,2 km) – Luka nad Jihlavou (11,5 km) – Bítovčice (14,5 km) –
Přímělkov (16,8 km) – Dolní Smrčné, žst. (19,5 km) – Bransouze (22 km)
Turistické cíle MPR Jihlava, Muzeum Vysočiny, Oblastní galerie Vysočiny,
Dům Gustava Mahlera, brána Matky Boží v Jihlavě a jihlavské podzemí,
ZOO Jihlava, Muzeum Luka nad Jihlavou

Údolí JIhalvy

náročnost: 1–2

I

I

Jihlavsko

26 celkem: 22 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Jihlava a Zaječí skok
Trasa tohoto výletu nás zavede do
malebného údolí řeky Jihlavy, kde
poznáme skaliska Zaječího skoku, pastviny
u Rantířova a kapli sv. Jana Nepomuckého
na návrší v Plandrech.

výlet

27

2

3

4

1 Jihlava – vyhlídka z věže
kostela sv. Jakuba
2 Jihlava – sloup na
Masarykově náměstí
3 Rantířov – sluneční hodiny
4 Zaječí skok

Východistěm je železniční stanice Jihlava město,
kde se napojíme na červenou turistickou značku
a vydáme se směrem Zaječí skok – vyhlídka. Zaječí skok se nachází mezi obcemi Plandry a Rantířov a jedná se o rezervaci s výskytem teplomilného
rostlinstva.
Sestoupíme k řece, projdeme chatovou osadou a po 2,5 km se ocitneme v Rantířově,
odkud dále pokračujeme po žluté značce. Turistická značka nás provede opět údolím Jihlavy
a po 3 km přejdeme přes Bělokamenský potok
a zamíříme u Brendlova mlýna do svahů ke vsi
Plandry. Za obcí navštívíme nedaleké zalesněné
návrší s malebným areálem kaple sv. Jana Nepomuckého s nástěnnými malbami. Ke kapli, která
je obehnána ohradní zdí ve tvaru pěticípé hvězdy
s nárožními kapličkami, vede státem chráněná
lipová alej.
Dál nás žlutá značka zavede do polí s výhledy
nad obcí Hybrálec. Projdeme vsí a vystoupáme
k restauraci U Lyžaře na úpatí vrchu Rudný. U restaurace opustíme žlutou značku a pokračujeme
dolů po modré zalesněnými svahy nad Starými
Horami. Sestoupíme k břehům rybníka Borovinky, odkud pokračujeme po modré zpět do výchozí železniční stanice Jihlava město.
informační centra
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TIC Jihlava
Masarykovo nám. 2, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 158, +420 567 167 159
e-mail: tic@jihlava-city.cz, www.visitjihlava.eu
TIC Jihlava – brána Matky Boží
Věžní 4785/1,586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 155, +420 567 167 156
e-mail: marcela.medova@jihlava-city.cz, www.visitjihlava.eu

Pěší výlety po Vysočině

Jihlava – Zaječí skok – Jihlava

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Jihlava
Cílové místo Jihlava
Vzdálenosti Jihlava (0 km) – Zaječí skok – vyhlídka (3,5 km) –
Rantířov (7 km) – Plandry (11 km) – U Lyžaře (14,5 km) –
Jihlava město – ŽST(18 km)
Turistické cíle MPR Jihlava, Muzeum Vysočiny, Oblastní galerie Vysočiny,
Dům Gustava Mahlera, brána Matky Boží v Jihlavě a jihlavské podzemí,
ZOO Jihlava, Vodní ráj

Jihlava a Zaječí skok

náročnost: 2

I

I

Jihlavsko

27 celkem: 18 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

Polná a údolí Šlapanky
2

Při tomto výletě si prohlédneme jedinečné
památky v Polné a údolí říčky Šlapanky.
Poznáme krásné břehy rybníků Bor a Kukle
a v závěru nás čeká prastarý kamenný
most Lutrián při soutoku řeky Šlapanky
a Zlatého potoka.

výlet

28

1

3

4

5

6

1 Cestou do Kamenné
2 Kamenný most Lutrián
3 Polná – kostel Nanebvzetí
Panny Marie
4 Polná – Husova knihovna
5 Polná – zámek
6 Polná – rybník Kukle

Z Husova náměstí v Polné se vydáme po zelené
turistické značce, která zpočátku kopíruje Pojmannovu naučnou stezku. Po 2,5 km přijdeme k rybníku Bor s rozcestníkem Borský Mlýn.
Poté opustíme Pojmannovu stezku a o 500 m
dál se dostaneme po okraji lesa k táhlému rybníku
Kukle, který se kroutí mezi zalesněnými svahy. Po
krátké procházce lesem sestoupíme k malebným
samotám na okraji rybníka. Přejdeme most u hráze a polní cesta nás přivede do Horní Věžnice.
Zde se rozloučíme se zelenou a do Dolní Věžnice
pokračujeme již po silnici.
Kráčíme dál podél kroutící se řeky Šlapanky
a zanedlouho staneme u zajímavého místa nedaleko silnice. Zde se při soutoku Šlapanky se
Zlatým potokem nachází starodávný kamenný
most U Lutriána.
Polní cestou vzhůru dorazíme ke mlýnu, přejdeme železniční přejezd a zamíříme do polí nad
údolím Zlatého potoka. Po chvíli se polní cesta
mění ve starou asfaltku a my již pohodlně směřujeme k obci Kamenná. Za ní zdoláme most přes
Zlatý potok a železnici a vystoupáme do posledních svahů tohoto výletu. Závěr trasy pak vede po
mírně stoupající silnici otevřenou krajinou s krásnými výhledy přes Nové Dvory, odkud již lehce
sestupujeme do cíle našeho výletu v Polné.
informační centrum

Jihlava
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IC Polná
Husovo nám. 39, 588 13 Polná
tel.: +420 567 559 211
e-mail: infocentrum@mu-polna.cz
www.infocentrumpolna.cz

Pěší výlety po Vysočině

Polná – Kamenná – Polná

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Polná
Cílové místo Polná
Vzdálenosti Polná (0 km) – Borský Mlýn (2,5 km) – Horní Věžnice (5 km) –
Dolní Věžnice (6 km) – kamenný most U Lutriána (7,5 km) – Kamenná
(10,5 km) – Nové Dvory (13 km) – Polná (16 km)
Turistické cíle Městské muzeum Polná, zámek Polná, židovský hřbitov
a synagoga v Polné, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Polná a údolí Šlapanky

náročnost: 2

I

I

Jihlavsko

28 celkem: 16 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Praskoleská lípa
a okolí Telče
V Praskolesích objevíme prastarou lípu,
která v sobě ukrývá malou zvoničku. Dále
náš výlet povede na skaliska na vrších
Hradisko a Bradlo a k Pařezitému rybníku.

výlet

29
2

3

4

5

1, 2 Praskoleská lípa
3 Pohled na rybník
4 Dobrá Voda u Mrákotína –
kostelík sv. Jáchyma
5 vrchol Bradla

Východiskem výletu je vesnice Praskolesy,
která se proslavila svou chráněnou dominantou –
prastarou lípou velkolistou, v jejíž dutině se ukrývá dřevěná zvonice.
Od lípy v Praskolesích se vydáme k silnici, která
nás dovede do 2,5 km vzdáleného Sumrakova.
Odtud již vyrazíme do terénu po zelené turistické značce směr rozcestí Březka a dále rozcestník
Pod Hradiskem. Tam vyměníme zelenou turistickou značku za modrou a směřujeme na vrchol
Hradiska.
Po prohlídce se vrátíme zpět k rozcestí a pokračujeme po modré do nitra lesů mezi Hradiskem
a Bradlem. Cestou mineme studánku Královna
a po 2,5 km odbočíme z lesní cesty do prudších
svahů vrchu Bradla.
Z Bradla sestoupíme po lesní pěšině, a když
vyjdeme z lesa, krajina se otevře a obzory rozšíří.
Projdeme vísku Olší s kapličkou, opustíme
modré značení a pokračujeme po silnici k Olešskému rybníku a k obci Dobrá Voda. Po 3 km přijdeme k rozcestí Dobrá Voda.
U rozcestí se napojíme na polní cestu se žlutou
značkou, mineme přírodní koupaliště na Praskoleském potoce a zamíříme do lesa. Projdeme kolem chatových osad podél malebného Pařezitého
rybníku a vstoupíme do Kučerova lesa. Zanedlouho spatříme rozcestník Kučerův les, od něhož
zamíříme z lesa ven do polí a pak do cíle svého
výletu v Praskolesích, které už jsou nedaleko.
informační centrum

Jihlava
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Informační středisko MěÚ Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.: +420 567 112 407, +420 567 112 408
e-mail: info@telc-etc.cz
www: http://www.telc.eu

Pěší výlety po Vysočině

Praskolesy – Hradisko – Praskolesy

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Praskolesy
Cílové místo Praskolesy
Vzdálenosti Praskolesy (0 km) – Sumrakov (2,5 km) – Hradisko (5,3 km) –
Bradlo (9 km) – Olší (9,6 km) – Dobrá Voda (12,5 km) – Kučerův
les (14,5 km) – Praskolesy (15,2 km)
Turistické cíle MPZ Telč, zámek Telč, Zámecká galerie, Muzeum Vysočiny,
Městská galerie Hasičský dům, Telčský dům, mariánský sloup, opevnění
a hradby

Praskoleská lípa a okolí Telče

náročnost: 3

I

I

Jihlavsko

29 celkem: 15,2 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Telčská krajinná
památková zóna

30
výlet

Tento výlet nás zavede až na nejvyšší
vrchol Českomoravské vrchoviny a do
malebné krajiny s přirozenými rašeliništi,
rašelinnými loukami, soustavami rybníčků
a pestrými smíšenými lesy.
2

3

4

1 Míchova skála
2 Roštejn – hrad
3 Javořice
4 Studánka Páně
5 Velký pařezitý rybník

Východištěm je hrad Roštejn, odkud se držíme
modré značky a 0,5 km klesáme po lesní pěšině
k rozcestníku Pod Roštejnem.
Dál jdeme členitým terénem kolem Farského
kopce k rozcestníku Malý pařezitý rybník a po
modré pokračujeme až k rozcestníku Velký pařezitý rybník – hájovna. Od hájovny půjdeme
vlevo po zelené značce 0,5 km k rozcestníku Javořický potok, kde odbočíme do lesa ve směru
Míchova skála a Javořice. Přírodní památku Míchova skála tvoří komplex dvou skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů.
Z odbočky ke skále nyní sejdeme asi 500 m
dolů a pak opět vystoupáme kolem studánky na
nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a zároveň celé
Českomoravské vrchoviny – Javořici (837 m).
Ještě se zelenou značkou sestoupíme po silničce
0,5 km k rozcestníku Studánka Páně, kde odbočíme vpravo na žlutou směr U Obrázku.
Ze silnice po chvíli zahneme vlevo a lehce
vystoupáme k rozcestníku U Obrázku, odkud
pokračujeme rovně 1,5 km k rozcestníku Lovu
zdar – lovecká chata. Postupujeme stále rovně,
ale už po zelené bez výraznějšího převýšení kolem
informační centra
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Informační středisko MěÚ Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.:+420 567 112 407, +420 567 112 408
e-mail: info@telc-etc.cz, www.telc.eu
IC Třešť
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz

5

náročnost: 2

I

I

Jihlavsko

30 celkem: 19,6 km

Telčská krajinná památková zóna

Výchozí místo hrad Roštejn
Cílové místo hrad Roštejn
Vzdálenosti hrad Roštejn (0 km) – Malý pařezitý rybník (3 km) –
Velký pařezitý rybník (5 km) – Míchova skála (7 km) – Javořice (9 km) –
Studánka Páně (9,5 km) – U Obrázku (11 km) – Lovu zdar (12,5 km) –
Velký les (15,5 km) – hrad Roštejn (19,6 km)
Turistické cíle hrad Roštejn, MPZ Telč, zámek Telč, Zámecká galerie, Muzeum
celkem:
16 km,
tj. asi
4 hod.dům,
I náročnost:
2 mariánský sloup,
Vysočiny,
Městská
galerie
Hasičský
Telčský dům,
opevnění a hradby, expozice betlémů, Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka
Třešť, synagoga a židovský hřbitov v Třešti

Kraj Vysočina

I

Roštejn – Javořice – Roštejn

Pěší výlety po Vysočině

nepatrných vrcholů Rovina a Kozí hřbet. Zhruba
po 2 km odbočíme z lesácké cesty vpravo na pěšinu a dojdeme k rozcestníku Velký les. Napojíme
se na silnici, ze které vzápětí odbočíme opět do
lesa a stále obdobně zvlněnou krajinou dojdeme
zpět k Roštejnu.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Telč a Velký pařezitý rybník
Během tohoto výletu poznáme Telč, jedno
z nejmalebnějších měst České republiky,
a jeho okolí v čele se zříceninou hradu
Štamberk ve skalách a Velkým pařezitým
rybníkem.

2

výlet

31

3

4

5

1 Telč – náměstí
2 Telč – kašna
3 Telč – zámek
4 Štamberk – zřícenina hradu
5 Velký pařezitý rybník

Výlet začínáme u rozcestníku Telč – nám., odkud
vycházíme po zelené značce směr Štamberk –
zříc. 7,5 km. Na konci aleje u rozcestníku V Lipkách (537 m) odbočuje zelená značka vlevo a my
převážně stoupáme přes les a kopec s výhledem
na Telč 1,5 km do Hostětic. Odtud nás zelená
značka vyvede vpravo a my se vydáme směr vesnice Lhotka, z níž pokračujeme stále po zelené
značce až ke zřícenině hradu Štamberk.
Dál se vydáme po modré kolem žulového lomu
směr Velký pařezitý rybník – hájovna 3,5 km. Klesneme po lesní pěšině, která se později u malého
potůčku napojí na lesní cestu. Od rozcestníku Velký pařezitý rybník – hájovna jdeme po červené
značce směr Telč – nám. 9 km. Velký pařezitý rybník byl založen roku 1565 pro chov ryb a jako zdroj
vody pro Telč. Jeho název je odvozen od pařezů
stromů ponechaných ve vodě. Rybník obklopuje
přírodní rezervace s typickou ukázkou bažinného
lesního společenstva vyšších poloh Českomoravské
vrchoviny, připomínající svým rázem horskou tajgu.
Nyní již po silnici sestupujeme přes vesničku
Řasná, za níž asi po 1 km odbočíme vpravo a lesem vyjdeme k další vesničce Vanov. Odtud se
vracíme zpět k lipové aleji a do Telče pokračujeme přes pole kolem kapličky sv. Karla, odkud opět
klesáme okolo Luhu u Telče.
informační centum

Jihlava
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Informační středisko MěÚ Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.: +420 567 112 407, +420 567 112 408
e-mail: info@telc-etc.cz
www.telc.eu

Pěší výlety po Vysočině

Telč – Štamberk – Telč

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Telč
Cílové místo Telč
Vzdálenosti Telč (0 km) – Hostětice (3,5 km) – Lhotka (6,5 km) –
Štamberk (7,5 km) – Velký pařezitý rybník (11 km) – Řásná (13 km) –
Vanov (15,5 km) – Telč (19,7 km)
Turistické cíle MPZ Telč, zámek Telč, Zámecká galerie, Muzeum Vysočiny,
Městská galerie Hasičský dům, Telčský dům, mariánský sloup, opevnění
a hradby, zřícenina hradu Štamberk

Telč a Velký pařezitý rybník

náročnost: 1–2

I

I

Jihlavsko

31 celkem: 19,7 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Historické památky
Telče a Jihlavy
2

Tento výlet nás zavede do Telče a jejího
unikátního historického jádra. Cestou do
městské památkové rezervace v Jihlavě
navštívíme i městečko Třešť, proslulé
výrobou betlémů.

výlet

32
3

4

5

1, 2 Telč
3 Štamberk – zřícenina hradu
4 Třešť – výstava betlémů
5 Brtnice
6 Rokštejn – zřícenina hradu

Výlet začíná ve městě Telči, která se pyšní zachovalým historickým jádrem s jedinečnou gotickou
a renesanční měšťanskou zástavbou, zámkem,
církevní architekturou a řadou dalších uměleckých
památek. Zámek a městské centrum jsou zapsány
v seznamu památek pod ochranou UNESCO.
7 km od Telče se nachází naše další zastavení,
kterým je zřícenina hradu Štamberk a stejnojmenná přírodní rezervace. Auto můžeme zaparkovat v obci Lhotka u památné lípy a turistického
rozcestníku. Dál půjdeme pěšky 1 km po zelené
směr zřícenina Štamberk.
Dalším zastavením bude město Třešť, které
proslulo díky tradici výroby betlémů. S jejich historií seznamuje muzejní expozice, o Vánocích je
přes dvacet betlémů přístupných přímo v třešťských domácnostech.
Ještě než přijedeme do Jihlavy, můžeme si udělat malou zajížďku, která se určitě vyplatí. Přes
malebné městečko Brtnici zamíříme ke zřícenině
gotického hradu Rokštejn. Zaparkujeme u obecního rybníku v malé vesničce Přímělkov a vydáme se podle směrovky s nápisem zříc. Rokštejn.
Po chvilce stoupání opustíme poslední domy a na
informační centra

1H
2H
3P
4S

Informační středisko MěÚ Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.: +420 567 112 407, +420 567 112 408
e-mail: info@telc-etc.cz, www.telc.eu

Jihlava

IC Třešť, Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
IC Brtnice, nám. Svobody 74, 588 32 Brtnice
tel.: +420 567 571 722, e-mail: infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz
TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 158, +420 567 167 159
e-mail: tic@jihlava-city.cz, www.visitjihlava.eu
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Historické památky Telče a Jihlavy

Výchozí místo Telč
Cílové místo Jihlava
Vzdálenosti Telč (0 km) – Štamberk, Lhotka (7 km) – Třešť (23 km) – Brtnice
(40 km) – Rokštejn (47 km) – Jihlava (65 km)
Turistické cíle MPZ Telč, zámek Telč, Zámecká galerie, Muzeum Vysočiny, Městská
galerie Hasičský dům, Telčský dům, mariánský sloup, opevnění a hradby, zřícenina
hradu Štamberk, Muzeum Vysočiny Třešť, expozice Spolku přátel betlémů
v Třešti, bývalá synagoga a židovský hřbitov v Třešti, muzeum Rodný dům Josefa
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
Hoffmanna a židovský hřbitov v Brtnici, brtnický zámek, zřícenina hradu Rokštejn,
MPR Jihlava, Muzeum Vysočiny, Oblastní galerie Vysočiny, Dům Gustava Mahlera,
brána Matky Boží v Jihlavě a jihlavské podzemí, ZOO Jihlava

Pěší výlety po Vysočině

Telč – Třešť – Brtnice – Jihlava

I

6

Kraj Vysočina

horizontu se nám naskytne první výhled dolů do
údolí říčky Brtnice, nad jejímž zákrutem se tyčí na
skále mohutná zřícenina.
Závěr našeho výletu patří Jihlavě, bývalému královskému hornímu městu s celou řadou unikátních
historických stavebních a uměleckých památek.

Jihlavsko

I

32 celkem: 65 km I náročnost: 1

65

Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

Okruh Brtnickou vrchovinou
Po prohlídce malebných zákoutí městečka
Třešť, zámku a zámeckého parku vás
zavedeme do nitra Brtnické vrchoviny
a na zajímavý vrchol Špičák.

2

výlet

33

1

3

4

1 Třešť – synagoga
2 Třešť – kostel sv. Kateřiny
3 Velký Špičák
4 U Obrázku

Vyjdeme od rozcestníku Třešť – náměstí po modré značce kolem zámku a pěti kaskádovitě uspořádaných rybníků, mírným stoupáním dosáhneme
rozcestníku Třešť – hájovna a dál pokračujeme
na vrchol Špičák. Asi 200 m pod vrcholem Špičáku se ocitneme v národní přírodní rezervaci
Velký Špičák, tedy v chráněném území. Samotný kuželovitý vrchol Špičáku (734 m) je tvořen
izolovanými skalisky a rulovými mrazovými sruby.
Od rozcestníku Špičák pokračujeme po modré
značce 0,5 km terénním klesáním k rozcestníku
U Černého pařezu, kde odbočíme vpravo na
zpevněnou cestu. Pohodlnou cestou bez výrazných převýšení dojdeme po 2 km k rozcestníku
U Obrázku a odbočíme vpravo na zelenou směr
V Klučí.
Půjdeme po zpevněné lesácké cestě téměř po
rovince k rozcestníku V Klučí, kde se k nám připojí zprava žlutá značka, a mírně klesáme k dalšímu rozcestníku U Políčka. Pokračujeme dál
po zelené kolem rybníčku Okrouhlice, odkud
mírně vystoupáme k rybníčku Radkovec. Za
parkovištěm zahneme vpravo do zákazu vjezdu
a dáme se opět pohodovou nenáročnou cestou
mimo turistické značení 3 km.
Z lesácké cesty odbočíme vlevo na rozcestníku
U Hranečníku, na známé modré značce, ze které
se po 30 m vydáme doprava. Turisticky neznačenou cestou podél staré dubové aleje s pěknými
výhledy klesáme asi 2,5 km zpět do Třeště.
informační centrum

Jihlava
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IC Třešť
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 234 567
e-mail: info@trest.cz
www.trest.cz

Pěší výlety po Vysočině

Třešť – Velký Špičák – Třešť

kraj Vysočina

I

Výchozí místo Třešť
Cílové místo Třešť
Vzdálenosti Třešť (0 km) – Třešť, hájovna (2 km) – Špičák (4 km) –
U Obrázku (6,3 km) – V Klučí (8,6 km) – U Políčka (9,3 km) – rybník
Okrouhlice (12 km) – rybník Radkovec (13,3 km) – Třešť (19 km)
Turistické cíle Muzeum Vysočiny Třešť, expozice Spolku přátel betlémů
v Třešti, bývalá synagoga a židovský hřbitov v Třešti

Okruh Brtnickou vrchovinou

náročnost: 1–2

I

I

Jihlavsko

33 celkem: 19 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Okolí vodních nádrží
Želiv a Sedlice
2

výlet

34

3

4

5

1 Želiv – vodní nádrž
2 Želiv – klášter
3 Želiv – kostel Narození
Panny Marie
4 Červená Řečice – zámek
5 Sedlice – vodní nádrž

Cestou podél vodní nádrže Želiv navštívíme
malebná městečka Červená Řečice a Želiv
s jejich historickými památkami. Podíváme
se také k vodní nádrži Sedlice.
Vycházíme od rozcestníku Červená Řečice na
náměstí po červené značce směr Želiv 4,5 km
a Sedlická přehrada 10,5 km. Kousek za městečkem začínáme klesat po silnici až k hrázi Želivské
přehrady, odkud pokračujeme dále po červené
až do obce Želiv.
Od rozcestí Želiv – klášter půjdeme dále po
červené značce směr Malá přehrada 2 km a Sedlická (velká) přehrada 6 km. Pohodlnou cestou
kolem řeky Želivky dojdeme po 2 km ke kamenné
hrázi vyrovnávací nádrže na Želivce, která se nazývá Vřesník (též Malá přehrada). Pokračujeme
po červeně značené pěšině podél vody a skalnatého břehu s výhledy na malebné chatky na protější straně.
U rozcestníku Sedlická hydroelektrárna odbočíme vpravo a po 1 km vystoupáme do vesničky
Sedlice, odkud sestoupíme po silnici 1 km k mohutné kamenné hrázi Sedlické vodní nádrže.
Na rozcestí Sedlická přehrada na začátku hráze
odbočíme na žlutou značku a vydáme se směrem
Brtná 5,5 km, Červená Řečice 9,5 km. Po 1,5 km
u rozcestníku Na Vyhlídce opustíme Sedlickou
přehradu, odbočíme vpravo a mírně stoupáme
převážně lesem kolem rozcestníku Mokřiny, od
kterého už klesáme přes vesničku Brtná k druhému břehu vodní nádrže Želiv. Nakonec nás čeká
zhruba 2 km dlouhý úsek po žluté značce zpět do
Červené Řečice.
informační centra
IC Kulturních zařízení města Pelhřimova
Masarykovo nám. 10, 393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924, e-mail: ic@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz
IC Humpolec
Havlíčkovo nám. 91, 396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 479, e-mail: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz
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Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Červená Řečice
Cílové místo Červená Řečice
Vzdálenosti Červená Řečice (0 km) – vodní nádrž Želiv (Trnávka) (1,3 km) –
Želiv (4,3 km) – Sedlická hydroelektrárna (8,0 km) – vodní nádrž Sedlice
(9,8 km) – Brtná (15,4 km) – Červená Řečice (19 km)
Turistické cíle vodní nádrže Želiv a Sedlice, klášter Želiv,
Želivský klášterní pivovar

Pěší výlety po Vysočině

Červená Řečice – Želiv – Sedlice – Červená Řečice

Okolí vodních nádrží Želiv a Sedlice

náročnost: 3

I

I

Pelhřimovsko

34 celkem: 19 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Humpolec, Pelhřimov
a Křemešnický okruh

výlet

35

2

3

4

1 Pelhřimov
2 Humpolec – kostel
sv. Mikuláše
3 Orlík – zřícenina hradu
4 Křemešník – rozhledna
Pípalka
5 NS Křemešník

Tento výlet kombinuje procházky
v přírodě s poznáváním historických
míst. Nabídne vám nevšedně
pestrou paletu významných
pamětihodností.
Výlet zahájíme v Humpolci na náměstí, po jehož
prohlídce se vydáme po modré značce směrem
k rozcestí Na Štůlách. Po 1 km chůze se dostaneme na okraj města, kde přejdeme po hrázi
rybníka, zpevněné alejí tzv. stoletých stromů.
Zde se k nám zprava přidá Březinova naučná
stezka, která nás během 6 km poutavou formou seznámí s nejvýznamnějšími pozoruhodnostmi v okolí. Dostaneme se po ní k rozcestí
Na Štůlách (pozor, zde neodbočíme k hradu po
žluté, naučná stezka vede rovně s modrou) a po
cca 1 km z ní zahneme vpravo. Nyní nás čeká
prohlídka zříceniny hradu Orlík u Humpolce,
která se tyčí na skalním ostrohu. Od hradu pak
klesáme po pěšině přes kamenné moře zpět do
Humpolce.
Naší další zastávkou je bývalé královské město Pelhřimov, jehož historické centrum si až do
dnešní doby zachovalo středověký charakter.
Třetí zastavení má podobu okruhu v okolí
vrchu Křemešník. Rozkládá se tu přírodní rezervace, která chrání původní smíšené porosty.
Na vrcholu se nachází rozhledna Pípalka. Ideální
způsob, jak se pohodlně seznámit se všemi místinformační centra
IC Kulturních zařízení města Pelhřimova
Masarykovo nám. 10, 393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924, e-mail: ic@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz
IC Humpolec
Havlíčkovo nám. 91, 396 01 Humpolec
tel.: +420 565 532 479, e-mail: mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz
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I

Humpolec – Pelhřimov – Křemešník

I

náročnost: 1

Pelhřimovsko

I

Humpolec, Pelhřimov a Křemešnický okruh

Výchozí místo Humpolec
Cílové místo Křemešník
Vzdálenosti Humpolec (0 km) – Pelhřimov (16,6 km) – Křemešník (24,6 km)
(+ Březinova naučná stezka 7 km a Křemešnický okruh 5 km)
Turistické cíle zřícenina hradu Orlík, MPZ Pelhřimov, vyhlídková věž kostela
sv. Bartoloměje, Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo, Muzeum rekordů
a kuriozit,
expozice
Zlaté
české
ručičky,
Stezka rekordů,
Muzeum Vysočiny,
celkem:
16 km,
tj. asi
4 hod.
I náročnost:
2
Síň Lipských, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, HLINÍKárium,
rozhledna Pípalka

35 celkem: 36,6 km

Pěší výlety po Vysočině

5

Kraj Vysočina

ními pamětihodnostmi a krásnou přírodou, je
absolvovat 5,5 km dlouhý Křemešnický okruh,
který nás postupně provede kolem kaple sv. Jana
Křtitele s periodickým pramenem s radioaktivní vodou (1,5 km), malebné Slunečné paseky
(3 km), Stříbrné studánky a Ivaniných rybníčků
(3,5 km).
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Pelhřimov a údolí Hejlovky

36
výlet

2

3

4

5

1, 2 Pelhřimov
3 Pelhřimov – Muzeum
strašidel
4 Řeka Hejlovka
5 Rybník u Krasíkovic
6 Krasíkovice

Vydejte se s námi na klasický turistický
výlet z malebného náměstí v Pelhřimově
přes Starý Pelhřimov do údolí Hejlovky.
Cestou zpátky se budou střídat pole
a louky s malými vesničkami.
Z náměstí v Pelhřimově vycházíme po modré
značce směr Čakovický mlýn 6,5 km. Značka nás
vyvede přes sídliště za město, kde mezi loukami
vystoupáme do Starého Pelhřimova. Od rozcestníku Starý Pelhřimov pokračujeme dále po modré
ve směru Lipické údolí do vesničky Čakovice.
Z Čakovic pokračujeme dále asi 0,5 km do Lipického údolí s řekou Hejlovkou, kde u starého
mlýna a chat křižuje modrou značku zleva žlutá,
na kterou odbočíme. Cesta po žluté značce (směr
Pod Hodějovicemi 4,5 km) vede dosti členitým
terénem střídavě lesem nebo po břehu řeky, zarostlém vysokou trávou. Hned u Čakovického
Mlýna 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 rozcestník U Mosteckého – pražská silnice. Nyní už půjdeme po trošku
lepší cestě a vystřídáme krátká stoupání a klesání
po obou březích Hejlovky.
Naše trasa pokračuje dále po žluté směrem na
Krasíkovice 4 km. Jdeme přes louku k lesu, kde
krátce klesáme k řece a po jejím druhém břehu
vyjdeme nad chaty, odkud máme konečně pěkný výhled do hlubokého údolí Hejlovky. Když se
napojíme u rybníčku při řece na silnici, následuje
1 km mírného stoupání do Krasíkovic.
informační centrum
IC Kulturních zařízení města Pelhřimova
Masarykovo nám. 10, 393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 326 924
e-mail: ic@kzpe.cz
www.pelhrimovsko.cz
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I

Pelhřimov – Hejlovka – Pelhřimov

Pěší výlety po Vysočině

6

Pelhřimov a údolí Hejlovky

Výchozí místo Pelhřimov
Cílové místo Pelhřimov
Vzdálenosti Pelhřimov (0 km) – Starý Pelhřimov (2,5 km) – Čakovický
Mlýn (6 km) – Pod Hodějovicemi (10,3 km) – Krasíkovice (13,6 km) –
Radětín (14,7 km) – Pelhřimov nám. (18 km)
Turistické cíle MPZ Pelhřimov, vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje,
Muzeum
strašidel,
Pelhřimovské
peklo,
Muzeum rekordů
a kuriozit, expozice
celkem:
16 km,
tj. asi 4 hod.
I náročnost:
2
Zlaté české ručičky, Stezka rekordů, Muzeum Vysočiny, Síň Lipských

Kraj Vysočina

Z Krasíkovic se vydáme po červené značce
směr Pelhřimov – nám. 4 km, stoupání přes kopec Vrcha do Radětína je poněkud ostřejší. Z Radětína už převážně lehce klesáme mezi poli nad
rybníkem při Bělé. Pod velkým silničním mostem
vejdeme do parku v údolí Bělé na okraji Pelhřimova a po 2 km staneme zpět na náměstí.

Pelhřimovsko

I

36 celkem: 18 km I náročnost: 2
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Pamětihodnosti
Žirovnice a Počátek
2

výlet

37

3

4

5

6

1, 2 Počátky
3 Žirovnice – zámek
4 Budínský rybník
5 Strážný kopec
6 Statek U Pechů

Přijměte pozvánku k návštěvě
významných historických památek
obklopených úchvatnou krajinou na
rozhraní Čech a Moravy. V rámci tohoto
výletu navštívíme i zámek v Žirovnici či
historické centrum v Počátkách.
Výchozím bodem je město Žirovnice, proslulé
díky své perleťářské a knoflíkářské tradici. Cestou
k zámku si jako první prohlédneme rozsáhlou expozici venkovských tradic a řemesel v zámeckém
špýcharu.
Po prohlídce zámku se vydáme po červené turistické značce směrem k rybníku Budín, odkud
budeme dále pokračovat až do Počátek.
Město Počátky se pyšní zachovalými historickými i kulturními památkami, jimž vévodí malebné náměstí s řadou domů s renesančním nebo
barokním jádrem. Na druhém konci města odbočíme u hřbitova s kostelem Božího těla a pozoruhodnou zvonicí s mohutnou šindelovou cibulovou
bání na silnici č. 1114 vedoucí do Ctiboře.
Lehce vystoupáme okolo starých lip a pomníčku s Pannou Marií na Strážný kopec a opět se
nám otevřou pěkné pohledy do okolí. Je zde lavička s vyhlídkou, odkud za dobré viditelnosti dohlédneme i na Šumavu, Novohradské hory, hrad
Choustník a další okolní pásma Českomoravské
vrchoviny. Ze silnice lemované nekonečnou alejí
později odbočíme na polní cestu a sejdeme do Jakubína. Kousek za úhlednou vískou si pohlídáme
zelenou značku, která nás svede na pěšinu podél
říčky Žirovnice. Od osamělého statku U Pechů se
pak vydáme přes les zpátky do Žirovnice.
informační centra
TIC Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
tel.: +420 565 494 095, e-mail: tic@zirovnice.cz
www.zirovnice.cz
TIC Počátky
Palackého nám. 7, 394 64 Počátky
tel.: +420 561 034 921, e-mail: infocentrum@pocatky.cz
www.pocatky.cz
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Pěší výlety po Vysočině

Žirovnice – Počátky – Žirovnice

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Žirovnice
Cílové místo Žirovnice
Vzdálenosti Žirovnice (0 km) – rybník Budín (1,5 km) – Počátky (6 km) –
Jakubín (11,5 km) – U Pechů (13 km) – Žirovnice (16,4 km)
Turistické cíle zámecký areál Žirovnice, zámecký pivovar a špýchar
v Žirovnici, MPZ Počátky, Městské muzeum, rodný dům básníka Otokara
Březiny s památníkem, vyhlídková věž u kostela sv. Jana Křtitele

Pamětihodnosti Žirovnice a Počátek

náročnost: 1–2

I

I

Pelhřimovsko

37 celkem: 16,4 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Přírodní park Rokytná
Cílem tohoto výletu je ukázat údolí
meandrujícího toku Rokytné, které
vyniká zachovalou krajinou. Tvoří ji říční
zákruty, staré břehové porosty a četná
skaliska, v okolí řeky jsou hustě zalesněné
a nepřístupné svahy.

výlet

38

2

3

4

1 Jaroměřice nad Rokytnou
2 Přírodní park Rokytná
3 Příštpo
4 Památný strom mezi
Příštpem a Pulkovským
Mlýnem

Na tento výlet se vydáme z náměstí města Jaroměřice nad Rokytnou po žluté značce směr Příštpo
5 km. Nejvýznamnějším kulturním dědictvím města
je jeden z nejkrásnějších zámků u nás i v Evropě,
tvořený dvoupatrovou hlavní budovou prostoupenou dvěma příčnými křídly. U zámku se též rozkládá
francouzská zahrada a anglický park s barokními
sochami bohů a bohyň ze starověkého bájesloví.
Od vchodu do zámeckého parku půjdeme
vpravo po silnici přes most nad řekou Rokytnou
s barokními plastikami, odkud nás žlutá značka
vyvede vlevo z hlavní silnice kolem rodinných
domků na polní cestu za město. Od rozcestníku
Královec budeme pokračovat 2,5 km po silnici
v širokém údolí podél řeky Rokytné až do vesničky
Příštpo. Za ní se již ocitneme v přírodním parku
Rokytná a hned v záhybu řeky narazíme na první skaliska. Až k Pulkovskému Mlýnu půjdeme
nádherným údolím, kde se střídají louky se skalisky a smíšeným borovým lesem.
U rozcestníku Pulkovský mlýn budeme pokračovat dále po žluté, která přechází na druhý břeh
a asi kilometrový úsek vede mimo řeku.
Poté prochází chvíli nad řekou v trošku členitějším terénu, ale ještě před Biskupicemi nás zavede
zpět k řece. Do vesničky Biskupice vystoupáme
krátce lesem k silnici a po ní přijdeme až do centra obce.
informační centra

Třebíč
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IC Jaroměřice nad Rokytnou
nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: +420 568 408 026
e-mail: tic@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz

kraj Vysočina

I

Výchozí místo Jaroměřice nad Rokytnou
Cílové místo Biskupice
Vzdálenosti Jaroměřice nad Rokytnou (0 km) – Královec (2,5 km) –
Příštpo (5 km) – Pulkovský Mlýn (11 km) – Biskupice (14,4 km)
Turistické cíle MPZ Jaroměřice nad Rokytnou, státní zámek Jaroměřice nad
Rokytnou, Muzeum Otokara Březiny, špitál s kaplí sv. Kateřiny

Pěší výlety po Vysočině

Jaroměřice nad Rokytnou – Příštpo – Biskupice

Přírodní park Rokytná

náročnost: 2

I

I

Třebíčsko

38 celkem: 14,4 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Kralice nad Oslavou, údolí
Oslavy a Chvojnice
Výlet zahájíme prohlídkou historických
pozoruhodností v Kralicích a Březníku
a poté vstoupíme do kaňonovitých
údolí řeky Oslavy a říčky Chvojnice
s romantickými skalními masívy,
kamennými moři a skalnatými sutěmi.

výlet

39
2

3

4

5

1 Údolí Oslavy a Chvojnice
2 Kralice nad Oslavou –
kostel sv. Martina
3 Tvrz v Kralicích nad Oslavou
4 Památník Bible kralické
5 Kraví hora – zřícenina
hradu

Východištěm je rozcestník Kralice nad Oslavou,
ŽST. Od něho se vydáme podle modré značky ve
směru Březník 3 km.
Ve spodní části obce si u rozcestníku Březník
upřesníme orientaci – dál pokračujeme po modré směr Pod Pastýřkou a odtud pak po červené
značce k rozcestníku Pod Vlčím kopcem. Odtud
se dáme po červené po levém břehu řeky kolem
chatek, až dojdeme po 3 km k rozcestníku Skřipina. Když mineme poslední chaty a jdeme po
louce kolem řeky, nesmíme přehlédnout pěšinu
vlevo do lesa, kam odbočuje červená. U hájenky (Sedlečka) odbočíme ze silnice vpravo a vystoupáme necelých 500 m k pozůstatkům hradu
Kraví hora.
Od zříceniny klesáme terénem k soutoku Oslavy a Chvojnice. Rozcestník Senoradský Mlýn se
nachází na druhém břehu Oslavy. My zůstaneme
stále na levém břehu a pokračujeme po modré
k rozcestníku Pod Borovinou. Pak přijdeme k dalšímu rozcestníku Sudický potok. Dál po druhém
břehu stále s modrou značkou míříme k Olšinskému Mlýnu. Charakter cesty je stejný, takže nás zde
čekají krátké terénní obchůzky. Výjimkou je výraznější stoupání asi 350 m ostře až na vrchol s několika menšími skalisky, od kterých opět sejdeme
k Chvojnici a po chvíli uvidíme rozcestník Olšinský
Mlýn. Za ním opustíme řeku a přes pole se vrátíme
zpět do Kralic nad Oslavou.
informační centrum
centra

Třebíč
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IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovo náměstí 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.: +420 568 620 493
e-mail: info@namestnosl.cz
www: http://www.namestnosl.cz

Pěší výlety po Vysočině

Kralice nad Oslavou – Senoradský Mlýn –
Kralice nad Oslavou

Kraj Vysočina
Kralice nad Oslavou, údolí Oslavy a Chvojnice

náročnost: 2–3

I

I

Třebíčsko

39 celkem: 22,5 km

I

Výchozí místo Kralice nad Oslavou
Cílové místo Kralice nad Oslavou
Vzdálenosti Kralice nad Oslavou (0 km) – Březník (2,7 km) –
Pod Pastýřkou (5 km) – Pod Vlčím kopcem (6 km) – Skřipina (9 km) –
zřícenina Kraví hora (11,7 km) – Pod Borovinou (14 km) – Sudický
potok (17,5 km) – Olšinský Mlýn (21 km) – Kralice nad Oslavou (22,5 km)
Turistické cíle Památník Bible kralické, zřícenina hradu Kraví hora, zámek
Náměšť nad Oslavou, Městské muzeum na Staré radnici, barokní most
v Náměšti nad Oslavou
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Mohelensko a údolí Oslavy
Výlet nás povede kolem unikátní přírodní
lokality Mohelenská hadcová step do údolí
Oslavy a z Vlčího Kopce Haugwitzovou
alejí k rozhledně Babylon.

2

výlet

40

3

4

1 Informační tabule
naučné stezky
2 Mohelenská hadcová step
3 Bybylon – rozhledna
4 Rozcestník Mohelenský Mlýn
5 Mohelno – fara

Výchozím bodem je rozcestník u obecního úřadu
v Kramolíně. Vyrazíme po žluté značce ve směru
Zelený les 2 km, odkud pak půjdeme po modré
směr Nad Mohelenskou stepí 2,5 km a Mohelno
6,5 km. Mírným klesáním se dostaneme k rozcestí Nad Mohelenskou stepí.
Dál nepokračujeme s modrou značkou, ale po
naučné stezce přes národní přírodní rezervaci
Mohelenská step (jarní okruh).
Poté, co přijdeme k silnici, odbočíme vpravo
dolů a současně s modrou značkou se po cca
0,3 km dostaneme k rozcestí Mohelenský Mlýn,
kde se vydáme po modré směrem na Čertovu
hráz přes rozcestí Papírna a pak k rozcestí Nad
Mohelenskou stepí.
Poté, co znovu přijdeme k rozcestí Nad Mohelenskou stepí, odbočíme vpravo po silnici do
městečka Mohelna, odkud budeme pokračovat
po silnici č. 392 směr Skřipina. Ještě před mostem
se dáme vlevo po zelené ve směru Vlčí Kopec 4 km.
Zpočátku budeme prudce stoupat do kopce, ale nakonec dojdeme na cestu, která vede už nahoře nad
řekou Oslavou a pokračuje bukovým lesem až k Vlčímu Kopci, kde se nachází bývalý lovecký zámeček.
Od rozcestí Vlčí Kopec se vydáváme po modré směr Babylon 3 km krásnou Haugwitzovou
informační centra
IC Kramolín
675 77 Kramolín, tel.: +420 724 191 252
e-mail: ic-kramolin@seznam.cz, www.dalesickaprehrada.cz

Třebíč
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IC Elektrárny Dukovany
675 55 Dukovany
tel.: +420 561 105 519, e-mail: infocentrum.edu@cez.cz
www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/jaderna-elektrarna-dukovany.html

5

Kraj Vysočina

I

Kramolín – Mohelno – Kramolín

I

náročnost: 2

Třebíčsko

I

Mohelensko a údolí Oslavy

Výchozí místo Kramolín
Cílové místo Kramolín
Vzdálenosti Kramolín (0 km) – Zelený les (2,3 km) – Nad Mohelenskou
stepí (4,7 km) – Mohelenský Mlýn (6,7 km) – Nad Mohelenskou
stepí (8,5 km) – Mohelno (10 km) – Skřipina (13,8 km) –
Vlčí Kopec (17,5 km) – Babylon (20,8 km) – Kramolín (22,7 km)
Turistické
cíle16vodní
nádrž Dalešice
– plavba lodí
celkem:
km, nádrž
tj. asi Mohelno,
4 hod. I vodní
náročnost:
2
Horácko, zřícenina Lamberk, Sedlecký hrad, Jaderná elektrárna Dukovany,
Mohelenská hadcová step, rozhledna Babylon

40 celkem: 22,7 km

Pěší výlety po Vysočině

alejí s prastarými stromy. U rozcestí Babylon,
rozhledna odbočíme vpravo k rozhledně. Po
návštěvě se vrátíme zpět do Kramolína po cestě, která vede za rozhlednou nejprve rovně, pak
dorazíme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme vpravo, a po chvíli přijdeme k silnici, kde
zahneme vlevo.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Turistický okruh
ve středním Pojihlaví

41
výlet

Výlet nás zavede z Mohelna do hlubokého
údolí řeky Jihlavy. Odtud budeme
pokračovat přes dvě skalní vyhlídky až
ke zřícenině hradu Templštejn. Cestou
zpět půjdeme poetickou krajinou přírodní
rezervace Biskoupský kopec.

2

3

4

1 Templštejn – zřícenina hradu
2 Mohelno – věž
3 Přírodní park Střední
Pojihlaví
4 Údolí řeky Jihlavy
5 Pohled z Velké skály
u Lhánic na údolí řeky Jihlavy

Východištěm je obec Mohelno, ze které vyrazíme po modré ve směru Mohelenský Mlýn
2 km. Odtud pokračujeme po červené směr Na
Babách 3,5 km.
Podstatnou část výletu se budeme pohybovat
v přírodním parku Střední Pojihlaví.
Musíme si hlídat červenou značku, která
nás přivede až k rozcestí Na Babách, kde se
ve vzdálenosti 100 m nachází vyhlídka. Dále se
vydáme ve směru Skály rozcestí 3 km a Pod Templštýnem 4 km.
Od rozcestníku Skály půjdeme dál po žluté
značce ke zřícenině Templštejn, odkud se pak
vrátíme zpátky po stejné cestě k rozcestí Pod
Templštýnem.
Sledujeme i nadále žlutou značku ve směru Biskoupský kopec 2,5 km. V prudkém stoupání mineme rozcestník Skály a držíme se stále žluté, až se
dostaneme na louky v okolí Biskoupského kopce.
Poté postupujeme 3 km již bez značení. Od vrcholu
mírně klesáme prozatím ještě po žluté, až se značka napojí na výraznější polní cestu. Po ní se vydáme
informační centra
IC Elektrárny Dukovany
675 55 Dukovany
tel.: +420 561 105 519, e-mail: infocentrum.edu@cez.cz
www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/jaderna-elektrarna-dukovany.html

Třebíč
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IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.:+420 568 620 493, e-mail: info@namestnosl.cz
www.namestnosl.cz

Kraj Vysočina

Mohelno – Templštejn – Mohelno

I

náročnost: 2–3

Třebíčsko

I

Turistický okruh ve středním Pojihlaví

Výchozí místo Mohelno
Cílové místo Mohelno
Vzdálenosti Mohelno (0 km) – Mohelenský Mlýn (2 km) –
Na Babách (5,5 km) – Skály (8,5 km) – Pod Templštýnem (9,5 km) –
Templštejn (10 km) – Skály (12 km) –Biskoupský kopec (14 km) –
Lhánice (17,3 km) – Mohelno (20 km)
Turistické cíle vodní nádrž Mohelno, Jaderná elektrárna Dukovany,
zřícenina hradu Templštejn

41 celkem: 20 km

Pěší výlety po Vysočině

5

I

vlevo, tedy 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 vstoupíme do lesa. Cesta nás
provede lesem na další louky v závěru lemované
ovocnými stromy. Za nimi se dáme po zpevněné
cestě lesem, až přijdeme do obce Lhánice, odkud
nás čekají 2 km po silnici až do Mohelna.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Náměšť nad Oslavou
a její okolí
2

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

42

3

4

5

6

1, 2 Náměšť nad Oslavou
3–5 Náměšť nad Oslavou –
obora
6 Památník Bible kralické

Výlet zahájíme v Náměšti nad Oslavou. Nepřehlédnutelnou dominantou tohoto města je
zámek situovaný na ostrohu nad řekou Oslavou.
Nad zámkem je odstavné parkoviště a za ním
se nachází vchod do zámecké obory, která zasahuje až na začátek obce Kralice nad Oslavou.
Obora pochází ze 16. století a roste zde více než
700 prastarých stromů, zejména duby letní, buky
a lípy s obvodem kmene větším než 3 m.
Z Náměště se vydáme do Kralic. Pokud zrovna
budou prázdniny, doporučujeme jít pěšky přes
oboru. Do Kralic je to kolem 3 km krásným smíšeným lesem. V Kralicích nad Oslavou se nachází
Památník Bible kralické, kde je možné si prohlédnout expozici kralických nálezů. Z Kralic budeme
pokračovat 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 (Schönwald).
Z Jinošova se dostaneme zpátky do Náměště
po červené značce cestou dlouhou 5 km. Zpočátku půjdeme po frekventované silnici č. 399, pak
z ní odbočíme a za letištěm už se dáme lesem až
k rozcestí Bába. Zde odbočíme na žlutou značku,
která nás doprovodí zpátky do centra Náměště
nad Oslavou.
informační centrum
centra

Třebíč

84

IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.:+420 568 620 493
e-mail: info@namestnosl.cz
www.namestnosl.cz

Pěší výlety po Vysočině

Náměšť nad Oslavou – Kralice nad Oslavou –
Náměšť nad Oslavou

Kraj Vysočina

I

Výchozí místo Náměšť nad Oslavou
Cílové místo Náměšť nad Oslavou
Vzdálenosti Náměšť nad Oslavou (0 km) – Kralice nad Oslavou (3 km) –
Schönwald (7 km) – Bába (10 km) – Náměšť nad Oslavou (12,5 km)
Turistické cíle zámek Náměšť nad Oslavou, Městské muzeum na Staré
radnici, barokní most v Náměšti nad Oslavou, Památník Bible kralické

Náměšť nad Oslavou a její okol

náročnost: 2

I

I

Třebíčsko

42 celkem: 12,5 km
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Údolí 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.

2

výlet

43

3

4

5

1, 2 Řeka Oslava
3 Náměšť nad Oslavou
4 Levnov – skály
5 Senohradský Mlýn – okolí

Od rozcestníku Náměšť nad Oslavou – žst. se
vydáme po červené značce do Velkopolského
Dvora. Do údolí k řece Oslavě klesáme převážně
lesem. Rozcestník U Vlasáka nám určí další směr
výletu (Lamberk – zříc. 4 km) a z upozornění se
dozvíme, že celý následující úsek je vhodný pouze
pro zdatné turisty.
Od rozcestníku Lamberk – rozc. odbočíme
vpravo 0,3 km ke zřícenině hradu Lamberk. Zpět
od rozcestí již sestupujeme po terénní pěšince
okolo vrcholu Pastýřka místy přes kamenné sutě
opět do údolí Oslavy 1,5 km k rozcestí Pod Vlčím
Kopcem.
Od rozcestí pokračujeme po levém břehu řeky
stále po červené značce až k rozcestí Skřipina
a dále pak ve směru Kraví hora – zříc. další 3 km.
Z Kraví hory klesáme 1 km k soutoku Oslavy
a Chvojnice, kde od rozcestníku Senoradský
Mlýn pokračujeme chvíli (asi 1 km) opět malebným údolím kolem chat. Za mostem nad Oslavou
vcházíme do lesa a začínáme stoupat 1 km k rozcestníku Levnov, zřícenina, odbočka.
Vrátíme se na trasu vedoucí ve směru Ketkovice a Vysoké Popovice, odbočíme z lesácké cesty
vpravo do hustého lesa a stoupáním dorazíme
po 1 km na vyhlídku Panorama. S červenou
značkou vyjdeme z lesa a za polem se napojíme
na asfaltku, po které mírně stoupáme kolem zemědělských budov 2 km do Ketkovic. Závěrečné
3 km z Ketkovic k železniční stanici v Rapoticích
zdoláme po méně frekventované silnici č. 393.
informační centrum
centra

Třebíč
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IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.:+420 568 620 493
e-mail: info@namestnosl.cz
www.namestnosl.cz

Pěší výlety po Vysočině

Náměšť nad Oslavou – Lamberk – Rapotice

Kraj Vysočina
Údolí Divoké Oslavy

náročnost: 3

I

I

Třebíčsko

43 celkem: 26,6 km

I

Výchozí místo Náměšť nad Oslavou
Cílové místo Rapotice
Vzdálenosti Náměšť nad Oslavou (0 km) – Velkopolský Dvůr (2,5 km) –
U Vlasáka (4 km) – Lamberk, rozc. (7,8 km) – Pod Vlčím Kopcem (10 km) –
Skřipina (13 km) – Senoradský Mlýn (17 km) – Levnov (19 km) –
Ketkovice (23 km) – Rapotice (26,6 km)
Turistické cíle zámek Náměšť nad Oslavou, Městské muzeum na Staré
radnici, barokní most v Náměšti nad Oslavou, zříceniny Lamberk, Levnov
a Kraví hora
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Přírodní park Třebíčsko
výlet

44

V okolí Třebíče 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.

2

3

4

5

1 Koniklece u Trnavy
2 Trnava – odpočívadlo
3 Rudíkov
4 Rybník Velký Bor
5, 6 Přírodní park Třebíčsko

Východištěm je obec Trnava, kde naproti obecnímu úřadu uvidíme turistický rozcestník. Od něj
se vydáme po žluté značce až k rozcestníku Kobylinec. Zde se nachází přírodní památka Kobylinec – lokalita suchomilných rostlin s bohatým
výskytem koniklece velkokvětého.
Od rozcestníku pokračujeme po modré ve
směru Nárameč 3,5 km. Celý výlet je veden po
území přírodního parku Třebíčsko.
Na začátku obce Nárameč přijdeme k malebnému rybníku Gbel s ostrůvkem uprostřed. Zde
také narazíme na zelenou značku, s níž budeme
pokračovat vlevo ve směru Obora 1,5 km a Kuchyňka 7 km.
Rozcestník Obora stojí u rozlehlého statku. Od
něho pokračujeme dál po zelené kolem Hodovského rybníka až do Rudíkova. Zelená značka
nás zavede k rozcestí Kuchyňka, odkud budeme
pokračovat již po žluté směr Přeckov 2 km. Kousek nad obcí se nachází přírodní památka Pazderna, lokalita výskytu vstavače májového.
informační centra
TIC Národní dům Třebíč
Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 847 070, +420 775 707 503
e-mail: info@mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu

Třebíč

TIC Zadní synagoga Třebíč
Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 823 005, +420 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
TIC Bazilika Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč
tel.: +420 777 746 982, +420 568 610 022
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
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Trnava – Nárameč – Trnava

I

náročnost: 2

Třebíčsko

I

Přírodní park Třebíčsko

Výchozí místo Trnava
Cílové místo Trnava
Vzdálenosti Trnava (0 km) – Nárameč (3,5 km) – Rudíkov (8 km) – Kuchyňka
(10,5 km) – Přeckov (12,5 km) – Trnava (16,5 km)
Turistické cíle židovská čtvrť, Zadní synagoga a židovský hřbitov, bazilika
sv. Prokopa
v Třebíči,
zámekI anáročnost:
Muzeum Vysočiny
Třebíč (nyní
celkem:
16 km, třebíčský
tj. asi 4 hod.
2
v rekonstrukci), Malovaný dům v Třebíči

44 celkem: 16,5 km

Pěší výlety po Vysočině

I

6

Kraj Vysočina

Z Přeckova pokračujeme stále po žluté směr
Trnava 3,5 km. Značka nás vede kolem dvou
malebných rybníků – menšího Podlipského
a rozlehlého Velkého Boru. Za rybníky zlehka
vystoupáme k silnici, kde se nám naskytne pěkný
kruhový výhled, a poté sejdeme dolů do údolí,
kde v obci Trnava náš výlet skončí.
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Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině

1

Příroda a zajímavosti
v okolí Třebíče
V Třebíči uvidíme celou řadu historických
staveb a zhlédneme evropský unikát –
výjimečně zachovalou židovskou čtvrť.
Pak navštívíme Dalešickou přehradu
a Wilsonovu skálu. Výlet ještě doplníme
prohlídkou zámku s krásným parkem
v Jaroměřicích a návštěvou historického
centra Moravských Budějovic.

výlet

45
2

3

4

5

1, 2 Dalešická přehrada
3 Třebíč – židovská čtvrť
4 Třebíč – židovský hřbitov
5 Jaroměřice nad Rokytnou
6 Moravské Budějovice

Výlet začneme návštěvou Třebíče a jejího unikátně zachovalého starého židovského hřbitova a židovského města, které bylo zařazeno na
seznam památek UNESCO. Pod ochranou této
mezinárodní instituce je také románsko-gotická
bazilika sv. Prokopa spolu s objektem bývalého
benediktinského kláštera.
Nyní pojedeme autem po silnici č. 23 do
vesničky Hartvíkovice, odkud se vydáme na
příjemný tříkilometrový okruh k Wilsonově
skále. Půjdeme vpravo po žluté směr Wilsonova skála – vyhlídka 1,3 km. Poté, co za obcí
přejdeme louky, odbočí žlutá značka vlevo do
lesa. K prohlídce Dalešické přehrady a jejího
bezprostředního okolí můžeme využít výletní
loď Horácko.
Představu o malebnosti kraje si můžeme
udělat i z vyhlídky na Wilsonově skále. Odtud
pokračujeme dál po žluté zpět do Hartvíkovic.
Naším dalším cílem je město Jaroměřice
nad Rokytnou. Najdeme zde jeden z největinformační centra
TIC Zadní synagoga Třebíč, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 823 005, +420 568 610 023
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
IC Jaroměřice nad Rokytnou
nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: +420 568 408 026, e-mail: tic@jaromericenr.cz
www.jaromericenr.cz

Třebíč
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TIC Moravské Budějovice
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice
tel.: +420 603 207 511, e-mail: info@infomb.cz
www.infomb.cz

I

Třebíč – Hartvíkovice – Jaroměřice nad Rokytnou –
Moravské Budějovice

I

náročnost: 1

Třebíčsko

I

Příroda a zajímavosti v okolí Třebíče

Výchozí místo Třebíč
Cílové místo Moravské Budějovice
Vzdálenosti Třebíč (0 km) – Hartvíkovice (20 km) – Jaroměřice nad Rokytnou
(43 km) – Moravské Budějovice (51 km) + pěší okruh k Wilsonově skále 3 km
Turistické cíle židovská čtvrť, Zadní synagoga a židovský hřbitov, bazilika
sv. Prokopa
v Třebíči,
zámekI anáročnost:
Muzeum Vysočiny
Třebíč (nyní
celkem:
16 km, třebíčský
tj. asi 4 hod.
2
v rekonstrukci), Malovaný dům v Třebíči, zámek Jaroměřice nad Rokytnou,
Muzeum Otokara Březiny, Muzeum řemesel a chrám sv. Jiljí v Moravských
Budějovicích

45 celkem: 54 km

Pěší výlety po Vysočině

6

Kraj Vysočina

ších zámeckých komplexů v Evropě, na který na
západě navazuje majestátní kostel sv. Markéty.
Pokud nám zůstane volný čas, můžeme navštívit 8 km vzdálené Moravské Budějovice
s cenným historickým centrem. Stojí zde řada
zajímavých staveb včetně zámku, kde nyní sídlí
Muzeum řemesel.
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