
NAUČNÉ 
STEZKY

P E L H Ř I M O V  A  O K O L Í
kami a informačními tabulkami. Na Městském úřadě Počátky 
si lze zakoupit ke stezce tištěného průvodce. Stezka začíná 
v Počátkách u Valchovské cesty (křižovatka na Jihlavu) a končí 
u studánky sv. Ludmily. Po podstatné části této naučné stezky 
se v květnu tradičně koná akce Den přírody.

Stezka Otokara Březiny
Trasa dlouhá 55–60 km, prochází místy, která jsou spjata s bás-
níkem Otokarem Březinou. Tento básník, vlastním jménem 
Václav Jebavý, prožil celý svůj život na Vysočině. Stezka začí-
ná v Březinově rodišti – Počátkách, prochází Telčí, kde básník 
prožil svá studentská léta, Novou Říší, kde 13 let učil a napsal 
prakticky všechny své básnické sbírky a přes Želetavu míří do 
Jaroměře nad Rokytnou, kde Březina strávil téměř 30 let na 
konci svého života. Trasa značená červenou turistickou znač-
kou vede po silnicích, polních cestách a pěšinách, stoupání 
nejsou příliš náročná. 

TĚCHOBUZ www.techobuz.cz
„Mozaika krajiny“
Nově realizovaná naučná stezka, o celkové délce 3 km, vede 
malebnou krajinou Pacovské vrchoviny. Vede z obce Těcho-
buz po modré turistické značce k rybniční soustavě Blatnice. 
Stezka prochází nenáročným terénem.

„ŽIROVNICE www.zirovnice.cz
 „Pamětihodnosti Žirovnicka“

Jedná se o 25 km dlouhý 
okruh, který Vás provede 
po památných místech 
v Žirovnici a okolí. 
Zastávek je celkem šest: 
1. Žirovnice – Zámek, 
baroknní špýchar a kos-
tel sv. Jakuba a Filipa 2. 
Popelín – památník za 
zrušení roboty, kostel sv. 
Petra a Pavla a zámek 3. 
Vlčetín – Kaple sv. Jana 
Nepomuckého 4. Štítné 
– Památník Tomáše Štít-
ného 5. Stranná– kostel 
sv. Bartoloměje 6. Metá-
nov – síň Jakuba Hrona 
Metánovského

„GREENWAY“   www.nadobrychcestach.cz
Greenway řemesel a vyznání je místní trasou Greenways Praha 
– Vídeň, na kterou navazuje v Jindřichově Hradci a Slavonicích. 
Rozkládá se v délce 260 km na území Jihočeského kraje a kraje 
Vysočina. V letech 2003–2005 byly s grantovou podporou Jiho-
českého kraje, kraje Vysočina a Nadace Partnerství vyznačeny 
Javořická, Křemešnická, Velkolhotecká, Kamenická a Pelhřimov-
ská větev. Trasa je vyznačena 150 dřevěnými sloupky, je na ní 
umístěno 12 informačních tabulí s mapami, 4 odpočinková mís-
ta a 26 informačních tabulek. Systém trasy maximálně využívá 
stávající značení pro pěší a cykloturisty.

Greenway řemesel a vyznání svým názvem připomíná řemeslné 
tradice a historické zápasy o víru na pomezí Vysočiny. Je na ní 
umístěna řada pozoruhodných objektů, jejichž provozovatelé 
vítají návštěvníky z blízka i daleka a nabízejí jim příjemný pobyt, 
zajímavé zážitky a radost z vlastní aktivity. Na závěr turistické se-
zóny nabídka vrcholí zářijovým Festivalem řemesel a vyzná-
ní. Každoročně je v dubnu ke Dni Země v rámci akce „Otevírání 
Greenway“ vysazována na trase lípa.

Bližší informace o naučných stezkách naleznete také na www.
region-vysocina.cz v sekci „tipy na výlety“ – naučné stezky.
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PELHŘIMOV www.pelhrimovsko.cz
Stezka po stavebních slozích
Tato stezka vás provede městskou památkovou rezervací, kte-
rá letos slaví 40 let od svého vzniku a skrývá nejeden architek-

tonický skvost, který stojí za zhlédnutí. Je to procházka časem, 
která začíná v gotice, pokračuje přes renesanci, baroko a končí 
architekturou moderní doby, mezi jejíž nejcennější odkazy patří 
stavby postavené v kubistickém slohu. 

Naučná stezka Městské sady
Městské sady v Pelhřimově jsou přirozeným místem procházek 
jeho obyvatel, při nichž mají možnost seznámit se s rozmanitos-
tí a hodnotou krásné a zachovalé přírody na Vysočině. Stezka 
zároveň podněcuje zájem veřejnosti o stav životního prostředí 
a motivuje ji k odpovědnému chování v každodenním životě. 

Každá informační tabule obsahuje mapku s nákresem trasy na-
učné stezky a označením místa, kde se právě nalézáte. Součástí 
stezky je i označení českými a latinskými názvy 30 nejznáměj-
ších či nejvzácnějších dřevin vysazených v sadech. 
http://www.sevmravenec.cz/sady/?uvod_o2 Naučná stezka, 
v délce 3 km, se skládá z dvanácti informačních tabulí rozmístě-
ných v téměř 3 km okruhu: 1. Historie Městských sadů, 2. Stro-
my, 3. Zvířata, 4. Horniny, 5. Lesy, 6. Voda ryby, 7. Les stopy, 8. 
Podnebí, 9. Ptáci-budky, 10. Rostliny, 11. Významné stromy, 12. 
Chráněná území.

Naučná stezka Křemešník
Naučná stezka z větší části kopíruje přírodní rezervaci Křemeš-
ník, která leží asi 8 km východně od Pelhřimova. Křemešník je 

lesním komplexem, který je 
včetně vrcholové lokality, kro-
mě drobných výjimek, částí 
historického majetku města 
Pelhřimov. Trasu dlouhou 3 km
pěšky zvládnete za 2 hodi-
ny. Cílem a smyslem naučné 
stezky je seznámit co nejširší 
veřejnost s přírodními a kultur-
ními hodnotami Křemešníku, 
sblížit návštěvníky s přírodním 
prostředím a naplnit rekreační 
funkce příměstského lesa.

Procházka Českou knihou rekordů
Snahou Agentury Dobrý den je postupné vybudování turistické 
stezky, Procházky Českou kni-
hou rekordů, spojující Muzeum 
rekordů a kuriozit s jeho novou 
expozicí nazvanou Zlaté české 
ručičky. První etapa této stezky 
byla otevřena již v roce 2005. 
Jedná se o přibližně 2 km dlou-
hý okruh centrem Pelhřimova – 
města rekordů. Součástí stezky 
jsou kromě zmíněných expozic 
tři „mluvící“ tabule, ve kterých 
lze najít přes 300 rekordních 
údajů z různých oblastí lidské 
činnosti (také anglicky a ně-
mecky), na tři desítky fotota-
pet představujících jednotlivé 

rekordmany a také některé maxi exponáty, které se do vnitř-
ních expozic nemají šanci vejít. Lze vidět např. 670 cm dlouhý 
spínací špendlík, obří poštovní schránku, největší nerezový 
trychtýř, konvici na čaj o objemu 640 litrů, nebo dřevěné so-
chy vyřezané motorovou pilou. V rámci stezky probíhá stálý 
projekt nazvaný Voda planety Země, jehož prostřednictvím se 
pelhřimovská říčka Bělá stává řekou s největším počtem pří-
toků na světě. První etapa Procházky byla otevřena za přispě-
ní FONDU VYSOČINY a MĚSTA PELHŘIMOV a její návštěvníci 
mohou využít společnou zvýhodněnou vstupenku do obou 
expozic Muzea rekordů a kuriozit. 

KAMENICE NAD LIPOU www.kamenicenl.cz
„Naučná stezka Vítězslava Nováka“
Přírodovědná a vlastivědná stezka leží na 3 km dlouhé trase zá-
mek Kamenice nad Lipou – Hamerky – Pecovský rybník – Mod-
řínová alej – Johanka. Je vhodná jak pro pěší tak pro cyklisty. 

PACOV www.mestopacov.cz
„Sovova naučná stezka“
Trasa začíná v Pacově a vede přes obec Bratřice a vrch Stražiš-
tě do Lukavce. Odtud pokračuje na Načeradec a Velký Blaník. 

Trasa vede po lesních a polních cestách. Na trase dlouhé 12 km
jsou 4 informační tabule a ty nás seznámí s okolními obcemi 
a zároveň s básníkem

POČÁTKY www.pocatky.cz
„Cestou starých soukenických mistrů počáteckých“
Naučná stezka, v délce 4 km, zaměřená na historii soukenictví 
v Počátkách a vlastivědné zajímavosti, vede středně těžkým 
terénem a je vyznačena místním značením se směrovými šip-


