
47. Malá Stezka 
	 Vysočinou

Vážení borci  Čtrnácté 
Trasy

Vyrazíme opět na Vysočinu.
Tentokrát na sever 

od Žďáru n. S., kde
jsme byli na podzim  

minulého roku.
Budeme bydlet 
u Krucemburku

v kempu Moře u rybníka 
Řeka. Dostaneme se tam 
pěšky od vlaku ze Ždírce 

n. D.
Kemp je  v hodnocení pro 
nenáročné a tak si mnozí 

z nás vzpomenou na staré 
časy. 

Nicméně majitelé nám slibují 
dobrý standart ve stravování 

a příjemné ceny.
 Budeme  stejně 

převážně  venku, TAK jak to 
umíme. Zase se potkáme

 se svými kamarády 
a budeme se bavit, hrát a 

tančit do noci. 
Přiblížím vám  několik cílů 

v kraji a informace 
o ubytování. 

Stravování jste si objednali 
individuálně. TAK ať se vám 

chutí a daří.

Majitel TAKu a Šéf Vláďa 

NOCLEHY

ubytování ve dřevěných 
kajutách v těsné blízkosti 
pláže. Ze dveří každé ka-
juty je nádherný výhled na 
rybník a na kryté terase 
před kajutami je velmi pří-
jemné posezení.
Všichni ubytovaní hosté 
v kajutách mají k dispozi-

pátek 15. května -  neděle 17. května 2015

Komu poděkovat -  tradičně p. Vladimíru Roithovi, šéfovi slovutné Trasy 14 a Majiteli TAKu, za organi-
zaci a zajištění noclehu, pí. Janě Vorlové za vedení našich a TAKových webových stránek.  Děkujeme i 
všem dámám a pánům, kteří nějak přispěli ke zdaru letošní 47. MS. Pozvánku pro borce Čtrnácté Trasy 
připravil p. Jiří Bubeníček.

CLARISSIMA
TRASA
GUATTUORDECIM

P O Z V Á N K A  P R O  B O R C E  T R A S Y  Č T R N Á C T

mají dojem, jako by sedě-
li na zámořské lodi, která 
se chystá každou vteřinou 
zvednout kotvy a vyrazit 
za obzor…
Restaurace je otevřena 
v letní sezóně od rána 
(7:30) do noci (22:00) a 
dále podle přání hostů.
Točí se dva druhy piva 
místních značek – Rych-
táře a Chotěboř.
RYCHTÁŘ, speciální a 
oblíbené pivo, které se 
„vaří“ v nedalekém Hlin-
sku, sbírá v posledních 
letech nejedno pivní oce-
nění. Kromě neopominu-
telné jedenáctky a klasic-
ké dvanáctky máme v létě 
na čepu i výtečný kvasni-
cový ležák. CHOTĚBOŘ 
je značkou vynikajícího 
„mladého“ piva, pocháze-

ci sociální zařízení patřící 
k restauraci, jakož i WC 
a sprchy s teplou vodou, 
které stojí o kousíček výše 
v kempu (sprchový auto-
mat na mince). Hosté mají 
možnost parkovat svá 
auta přímo u kajut.
Všichni borci mají zajiš-
těné ubytování, tak jak si 
vybrali.

Restaurace
Originální je restaurace 
Moře nachází se v pří-
jemném a dnes již his-
torickém objektu bývalé 
dřevěné plovárny. Zajíma-
vou atmosféru vyvolávají 
velká tabulková okna po 
celé délce objektu, která 
poskytují krásný výhled 
na rybník, rozprostírající 
se přímo pod nimi: hosté 

Odjezd na Stezku

Vlaky 
1/ Praha hl. n.  12:19
Pardubice  13:22
přestup
Pardubice  13:38
Ždírec n. D. 15:20

2/ Praha hl. n.  13:51
Havlíčův Brod  16:00
přestup
Havlíčkův Brod 16:08
Ždírec n. D. 16:40

3/ Praha hl. n.  14:42
Pardubice  15:42
přestup bus  16:18
Ždírec n. D. 18:15

4/ Praha hl. n.  15:51
Havlíčův Brod  18:00
přestup
Havlíčkův Brod 16:06
Ždírec n. D. 18:41
*
Tento vlak si vybrala také 
čtvrteční frakce

5/ Praha hl. n. 17:54
Pardubice  18:32
přestup
Pardubice  19:00
Ždírec n. D.  20:26

Ze	Ždírce	do	kempu	Moře	po	
svých	cca	5	km

i na vyhlídku po skalních 
plošinách po velmi nároč-
né cestě jištěné železnými 
stupy a zábradlím.

Chotěboř
Město na okraji chráněné 
krajinné oblasti Železné 
hory, v blízkosti přírodní 
rezervace Údolí Doubra-
vy. K významným sta-
vebním památkám města 
patří zámek s anglickým 
parkem, kostel sv. Ja-
kuba, mariánský sloup, 
kaple Povýšení sv. Kříže 
a kaple sv. Anny.

stezce nejprve k místům 
zvaným Horní Mlýn, To-
čivý vír a poté dále Pod 
Sokolohrady, mohutný 
skalní útvar nad říčkou. 
Od Sokolohrad vede trasa 
částí údolí zvanou Kory-
to. Nejprve prudce vystou-
páme na skalní průrvu, 
kterou říčka překonává v 
divokých peřejích, odtud 
opět stejně prudce klesne-
me. Dále trasa vede podél 
říčky (někdy i po kame-
nech skoro na hladině) 
kolem zajímavých útvarů 
Veselá skála, Mikšova 
jáma, Lom, až dorazí k 
rekreačnímu objektu. Zde 
přejdeme řeku a trasa po-
kračuje již po pohodlné 
cestě po červené značce 
podél řeky do obce Bílek 
u silnice Chotěboř - Ždírec 
n. D.  Trasa bude poměr-
ně náročná, doporučuje-
me kvalitní obuv a suché 
období. Naproti od Soko-
lohradům je osamocená 
skalka „Čertův stolek“. 
Cesta k ní je jištěna zá-
bradlím, přesto je třeba 
zvýšené opatrnosti. Pod 
Čertovým stolkem se na-
cházejí 2 malé puklinové 
jeskyně, které jsou volně 
přístupné. Sokolohrady – 
zbytky středověkého hrád-
ku. Zde můžeme vyšplhat 

Doubravské 
údolí

Chotěboř, náměstí

Kemp Moře  u rybníka Řeka



ře jelení. Stezka Vám zpří-
stupňuje i unikátní spole-
čenstva nejrozsáhlejších 
rašelinišť Českomoravské 
vrchoviny v národních pří-
rodních rezervacích Dářko 
a Radostínské rašeliniš-
tě nově začleněných do 
evropsky významné loka-
lity Dářská rašeliniště. 
Východiskem stezky je 
brána bývalé obory Kin-
ských v Karlově osaze-
ná vstupním informačním 
panelem a na její okružní 
trase v délce 9 km je k 
bližšímu poznání území 
zřízeno 16 informačních 
zastávek. Napojení na tra-
su stezky je dále možné v 
rekreačním areálu Velké 
Dářko a v obci Radostín, 
jimiž stezka prochází, ze 
Škrdlovic, příp. delšími 
přístupy po turistických 
značených trasách z obcí 
Polnička a Račín. K lepší 
průchodnosti jsou na stez-
ce zřízeny haťové přecho-
dy a lávky, přesto mohou 
být některé úseky při vyš-
ší hladině vody zamokře-
né. Nevstupujte, prosím, 

mimo trasu naučné stezky 
ochrany přírody a svým 
ohleduplným chováním 
pomozte zachovat nena-
hraditelné bohatství naší 
přírody pro budoucnost. 

Rybník Velké Dářko 
K založení rybníka Velké 
Dářko historické prame-
ny uvádí r. 1480. V dal-
ším období Velké Dářko, 
jako součást hospodářské 
rybniční soustavy na řece 
Sázavě, sloužilo zejména 
k dodávkám vody pro mlý-
ny na Sázavě, hamry a 
pozdější železářské hutě 
v Polničce, Katastrální 
výměrou 206 ha patří k 
největším, a nadmořskou 
výškou 615 m k nejvý-
še položeným rybníkům. 
Jeho rybářské využití je 
však pro studenou a kyse-
lou vodu velmi omezené 
a rybník patří k nejméně 
úživným. Kapr v těchto 
podmínkách příliš nepři-
růstá, zato jsou vhodné 
pro štiku a okouna, jež 
se zde i přirozeně vytírají. 
Doplňkově se chovají lín, 

candát, sumec a jako po-
trava pro dravé ryby plo-
tice obecná a síh peleď. 
Rybník má velký vodo-
hospodářský význam. Od 
počátku 20. st. byl rybník 
situovaný v čistém lesna-
tém prostředí stále více 
využíván k rekreačním 
účelům a v prostoru jeho 
hráze i přilehlého Nového 
rybníka vznikla rozsáhlá 
rekreační chatová zástav-
ba. Okrajová zóna rybníka 
s rákosinami je zacho-
vávána jako klidová pro 
hnízdění vodního ptactva.

Turistická trasa - 
Chotěboř - Bílek
Délka: 7 km
Obtížnost: náročná
Okruh: NE, Značení: 
(červená)

Trasa začíná na náměstí 
v Chotěboři a pokračuje 
kolem kaple Sv. Anny do 
bývalého Horního Mlýna. 
Zde začíná vlastní Doub-
ravské údolí, kterým celá 
trasa prochází. Trasa 
vede po místní naučné 
stezce.
Informačních panelů je 
celkem jedenáct. Vydá-
váme se po červené tu-
ristické značce a naučné 

jící z malého a moderního 
pivovaru v Chotěboři. Je 
vyráběné tradiční českou 
recepturou a u nás může-
te ochutnat Originál, Pré-
mium a černé Premium.

MÍSTOPIS
Krucemburk
Městečko leží 2 km sever-
ně od rybníka Řeka a 15 
km východně od Chotěbo-
ře. Vzniklo ve 13. století 
při Libické stezce spojující 
přes pohraniční hvozd Če-
chy a Moravu. V době ko-
lonizace zde řád němec-
kých rytířů založil horní 
osadu s farním kostelem a 
tvrzí. První zmínka z roku 
1241, kdy se v okolí těžilo 
stříbro. Původně román-
ský kostel sv. Mikuláše 
pochází z 13. stol. a z této 
doby se zachovala zákris-
tie a spodní část věže. 
Roku 1697 získal svůj 
dnešní barokní vzhled. 
Velice cennou součástí 
interiéru je pozdně gotic-
ká žulová křtitelnice. Na 
náměstí je socha sv. Jana 
Nepomuckého z 18. stol.
Zdejší historie je spjata s 
významnou kulturní tradi-
cí. Obec se se může po-
chlubit čtrnácti chráněný-
mi kulturními památkami. 
Svá díla zde zanechali 
velcí čeští umělci jako 

byl architekt Josef Gočár, 
sochaři Jan Štursa a Vin-
cenc Makovský.

Pamětní síň 
Jana Zrzavého
V roce 2002 bylo v Kru-
cemburku otevřeno turis-
tické informační centrum 
a pamětní síň Jana Zr-
zavého. V pamětní síni 
se návštěvník dozví řadu 
zajímavých informací z 
umělcova života a jeho 
vztahu ke Krucemburku, 
kde byl dle svého přání 
pohřben (hrob je u katolic-
kého kostela na náměstí 
Jana Zrzavého). V pamět-
ní síni je bohatá obrazo-
vá dokumentace včetně 
reprodukcí některých vý-
znamných děl Jana Zrza-
vého.

Naučná Stezka Dářko
Rozloha Chráněné kra-
jinné oblasti rozkládající 
se na historickém pomezí 
Čech a Moravy činí přes 
709 km2 a k jejím nejza-
jímavějším významným 
krajinným celkům, pro tuto 
oblast specifickým, patří 
rašelinná sníženina geo-
morfologického okrsku 
Dářské brázdy. Rašelini-
štní společenstva vtisku-
jící tomuto území charak-
teristický ráz v mnohém 

připomínající vzdálenou 
severskou tajgu, patří k 
člověkem nejméně do-
tčeným částem přírody a 
tvoří unikátní biocentrum 
územního systému eko-
logické stability nadre-
gionálního významu. Za 
středověké kolonizace 
území zde byl založen 
nejrozsáhlejší rybník Čes-
komoravské vrchoviny 
Velké Dářko s katastrální 
rozlohou 206 ha. Kolem 
něj Vás naučná stezka 
ochrany přírody zřízená 
Správou CHKO Žďárské 
vrchy bude provázet a 
zprostředkuje Vám ucele-
ný obraz o vodohospodář-
sky významné pramenné 
oblasti, v níž je ochranu 
přírodních prvků nutno 
sladit s limitovaným využí-
váním prostředí lesním a 
zemědělským hospodář-
stvím, trvalým osídlením 
i rekreační návštěvností. 
Oblast je proto územně 
diferencována do čtyř zón 
odstupňované ochrany 
přírody, kde například v 
protiváze soustředěné re-
kreace u hráze Velkého 
Dářka jsou okrajová lito-
rální společenstva rybní-
ka a lesní porosty Padrtin 
vymezeny pro nerušené 
hnízdění vodního ptactva 
a existenci královské zvě-

Ubytování v budově

Kemp u  Rybníka Řeka Jedna z kajut

Velké Dářko Rašeliniště


