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Dobré ráno, Pavle, dobré ráno, Moravo! 
 Vícekrát jsem v minulosti zval do Tišnova a neúmyslně jsem pomíjel Předklášteří. 
Dnes to napravím. Předklášteří je samostatná obec s 1400 obyvateli, nejznámější je tamní 
cisterciácký klášter Porta Coeli, první zmínka o něm je z počátku 13. století. 
 Je samozřejmě více možností, jak do Předklášteří, já jsem zvolil jako výchozí místo 
Štěpánovice. 
 Nedaleko vchodu do areálu kláštera jsem našel modrou turistickou značku a jí jsem se 
nechal vést. Šel jsem vzhůru kolem školy a školky, nesmím zapomenout na kostel Nejsvětější 
Trojice, kolem kostela je malý hřbitov. U kostela jsem se poprvé ohlédl i zpět k obci a také ke 
dvěma protějším kopcům – Dřínové a Květnici. 
 Modrá značka mě přivedla do dolní části lyžařského areálu Na Klínku. Stoupal jsem 
po sjezdovce, pěkné byly pohledy zpátky, ale také mě zaujal letitý dub, strom chráněný 
státem. Nahoře na horizontu byla zeleně značená cesta a souběžně také naučná stezka 
Předklášteří. 
 Na zastavení s názvem Náměstíčko jsem si na kamenném pomníčku přečetl prosbu 
lesa. Dalo by se pokračovat i po zeleně značené cestě vlevo, ale já jsem pokračoval přímo po 
vrstevnicové cestě, kudy pokračovala naučná stezka. Všiml jsem si skladby stromů v lese – 
smíšený, možná už spíše listnatý les, smrky jsou buď nemocné, suché, většinou však už 
pokácené a odvezené. Zaujalo mě i několik douglasek, ale hlavně následně zastavení 
s názvem Jubileum. Zde je douglaskový háj a přečetl jsem si, že tyto douglasky jsou zde od 
roku 1908, byly zasazeny na počest císaře Františka Josefa I., který právě v tom roce 1908 
vládl šedesátý rok. 
 Za chviličku jsem se už stáčel vpravo zpátky k Předklášteří, ale protože stezka vede 
kolem velikého lomu na kámen, zůstal jsem chvíli na jeho horním okraji. Odtud je totiž zase 
úplně jiný pohled. Nejvíce mě zaujala železniční trať č. 250 a asi dvacet minut jsem pozoroval 
vlaky, jezdily v obou směrech, ostatně vlaky mám rád a bylo to příjemné pokoukání. 
 V Předklášteří jsem šel kolem památného stromu, je to hrušeň, jejíž věk se odhaduje 
na 300 roků. A to už jsem přišel zpátky ke klášteru. Klášter je od roku 2010 národní kulturní 
památkou. Vstoupil jsem do rozsáhlého areálu, udělal několik fotografií a na závěr jsem se 
odměnil – koupil jsem si v klášterním pivovaru u výdejního okénka dvě piva. 
 Z Předklášteří lze odjet autobusem, nebo dojít třeba do nedalekého Tišnova. 
 
 
 
 
 


