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Dobré ráno Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Naučná stezka Tři kříže se nachází jihovýchodně od Nového Města na Moravě. 

Z pohledu aktivního turisty je úplně kratičká a z toho vyplývá, že si k ní každý může přidat 

ještě něco. 

 Jel jsem do Nového Města vlakem. Od nádraží do centra je to necelý kilometr. Kousek 

od náměstí je autobusové nádraží. Odtud jsem šel kolem silnice směr Bystřice nad 

Pernštejnem k evangelickému hřbitovu. Na tomto hřbitově najdeme hned za branou po levé 

straně hrobku rodiny Brady z Nového Města č. 13 (m. j. příběh Hanin kufřík), hrob Vincence 

Makovského, novoměstského sochaře, a v horní části hřbitova hrob spisovatele Josefa 

Věromíra Plevy se zajímavým náhrobkem (maminka, která chová Malého Bobše). 

 Naučná stezka pokračuje stoupáním k odpočívadlu a čeká nás první zajímavý pohled 

na Nové Město na Moravě a okolní kopce. Asi dvousetmetrovým stoupáním se dostaneme 

právě k třem křížům. Otevře se nádherný pohled nejen na město, ale i na místa na obzoru: 

Harusův kopec, Rokytno, Studnice, Pohledec, Zubří. Na druhé straně pod sebou jsem viděl 

rybník Trnka. Nadmořská výška tohoto vrcholu je 675 metrů. Místo má staletou historii. 

Podle prvního novoměstského historika děkana Pausy zde už v roce 1482 byla postavena 

kaplička jako vděk za záchranu obyvatel před morem. Kaple později zanikla, ale ze stejného 

důvodu zde byly postaveny v roce 1680 tři dřevěné kříže a tyto byly obnoveny v roce 1832. 

V této době se na místo Tří křížů konaly poutě a konaly se zde také polní mše. 

 V roce 1928, tedy k 10. výročí konce první světové války, zde byla vysázena javorová 

Alej smíření, která vede od evangelického hřbitova ke Třem křížům. Za každého mrtvého 

obyvatele Nového Města z 1. světové války byl vysazen jeden strom a čtyři stromy na 

nejvyšším místě byly věnovány památce českých matek, vojákům 1. světové války, padlým 

legionářům a prezidentu Masarykovi. 

 A už se budeme vracet kolem Horního dvora. Zde je možné se občerstvit a pak už 

zpátky dolů do města. 

 Na začátku jsem říkal, že tuto krátkou naučnou stezku si každý může „nastavit“. Čím? 

Buď libovolnou trasou na Novoměstsku, ostatně je možná velmi pestrá volba. Případně 

zážitek z naučné stezky doplnit návštěvou Horáckého muzea či Horácké galerie. 

 

 

 


