
 

Třikrát rozhled na Tišnov 

(12. 11. 2017) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

Pojďme dnes postupně na tři rozhledové body v okolí Tišnova. Začal bych na 

Výrovce. Je z těchto tří vrcholů od Tišnova nejdál (přímo necelé 2 km, po žluté značce asi 3,5 

km). Od tišnovského nádraží přejdeme opatrně přes dost frekventovanou silnici a pak se už 

vydáme k nedalekému lesu. Značka nevede až na samotný vrchol Výrovky. K vrcholu 

pomůže orientace podle GPS, ale stačí pozorně sledovat vyšlapanou stezku, která ze značené 

cesty odbočuje. Odměnou je dobrý výhled na město i okolní kopce. Nedaleko lze mezi stromy 

zahlédnout věžičku Domova sv. Alžběty v Žernůvce. Na vrcholu Výrovky je pomníček Pepy 

a Lady Vetešníkových, dvou skautů z Tišnova, kteří zahynuli v roce 1945 ve Flossenburgu. 

Vrátíme se do Tišnova, cestou se už můžeme těšit na další vyhlídky. Půjdeme na 

okružní procházku na kopec Květnici. Výchozím místem může být opět nádraží. Odtud 

přibližně severním směrem po zelené značce přijdeme nejprve na úpatí hory, stoupáním se 

postupně dostaneme až na její vrchol. Cestou nás čekají pěkné pohledy na město. 

Sama Květnice je známá jako naleziště vzácných a zajímavých nerostů (ametyst, 

fluorit, kalcit, baryt), rostlin i živočichů. V roce 1972 objevil Jaroslav Bárta v hoře jeskyni 

(roli hrál pes Luxík, následně bratr Antonín a syn Jaroslav). Po čase byla pojmenována 

Králova. Alois Král (1887 – 1972), objevitel Demänovské jeskyně na Slovensku, je tišnovský 

občan, je také v Tišnově i pochován. Smutně zajímavá informace – Alois Král zemřel tři 

měsíce před objevením jeskyně v Květnici. 

K sestupu z hory doporučuji spolupracovat s mapou, snažit se sejít k modré značce. Ta 

nás dovede nejen zpět do Tišnova, ale zrovna nás navede pod třetí dnešní kopec. Tím je 

Klucanina. Na jejím vrcholu je zděná rozhledna z roku 2003. Nahradila dřevěnou stavbu 

z roku 1934. Dolů můžeme sejít buď zpět stejnou cestou, nebo pokračovat po modré do 

Hradčan. 

 

 

 


