
Z Hlinska do Havlíčkovy Borové 

(28. 7. 2021) 

 

Dobré odpoledne, Borku, zdravím i naše posluchače. 

 Tento a další čtyři tipy jsou motivovány letošními výročími Karla Havlíčka 

Borovského.  Karel Havlíček se před dvěma sty lety narodil, zítra to bude 165 let, co zemřel 

a v prosinci 170 roků, co byl odvážen do dalekého Brixenu. 

 Výchozím místem dnešní trasy bude město Hlinsko. Samotné Hlinsko má hodně 

zajímavostí, ale z nich tentokrát upozorním jen na Betlém. Je to vlastně skanzen uvnitř města, 

velmi příjemné klidné místo. Najdeme tam staré domy, také informační centrum, je tam 

i možnost občerstvení a ubytování. 

 V Hlinsku najdeme červenou turistickou značku. Ve směru ke Krucemburku má 

jméno Cesta Karla Havlíčka Borovského. Pojďme tedy po zmíněné červené značce. Přijdeme 

k osadě s názvem Svatojánské Lázně. Tam je pramen s léčivou vodou, který už v 17. století 

přilákal Jana Machovského, který na tom místě postavil i stavení (lázeňský domek). Dnes je 

na místě kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1645 – tu nechala postavit Františka 

Berková z Dubé. 

 Dále přijdeme k obci Studnice. Zde je maličká zvonička, také kaple svaté Zdislavy 

z roku 1998. Čeká nás úsek, kdy půjdeme volnou krajinou s četnými rozhledy po okolí, je to 

příjemná vysočinská krajina. 

 Okrajem mineme Chlum. Kdo by zašel do obce, uvidí starý veřejnosti nepřístupný 

zámeček z 18. století, kostel svatého Petra a Pavla a vedle dřevěnou zvonici. Přijdeme do 

obce Krucemburk. Kdykoliv jsem v Krucemburku, navštívím hrob významného malíře Jana 

Zrzavého. V Kucemburku najdeme i informační centrum a Síň Jana Zrzavého. 

Teď budeme procházet klidnou krajinou, převážně lesem mezi Ranským rybníkem 

a rybníkem Řeka, stále po červené značce. Za chvíli se setkáme se značkou modrou. Zde 

budou Ranská jezírka. Jsou to vlastně zatopené prohlubně po těžbě železné rudy. Dnes zde 

najdeme vzácné rostliny (třeba rosnatka okrouhlolistá), hnízdí zde vzácní ptáci (sýc, sluka), 

obojživelníci (čolek). 

 Kolem studánky přijdeme k Podhorskému rybníku a pak už otevřenou krajinou bez 

souvislého lesního porostu dojdeme do cílové do Havlíčkovy Borové. 

 

 

 

 


