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Dobré odpoledne, Borku! 
 Také tato vycházka je motivovaná doporučením Oľgy Königové z Koruny Vysočiny. 
Sdělila mně, že má ráda řeku Bobrůvku, její břehy a blízké okolí. Já doporučím projít 
nádherný, i když možná náročnější úsek mezi Skryjemi a Habřím. Aby nebyli posluchači na 
rozpacích: Řeka má dvě jména. Někdo říká a píše Bobrůvka, někdo Loučka. 
 Necháme se vést červenými turistickými značkami. Upozorním ještě, že pro bezpečný 
přechod některých úseků je nutné mít dobré boty, lépe zvolit den, kdy bude sucho. Dá se 
uklouznout na kamenech a někde i sklouznout o pár metrů níž a to už by mohlo být dost 
nebezpečné. Bezpečnost v několika místech zajišťují řetězy podobně, jako známe jištění 
v některých vysokých horách. Rád uvedu i dvě jména těch, kdo toto zajišťovali: RNDr. Alois 
Zeman a Ing. Petr Humpolec. Oba jsou z KČT Tišnov. Alois Zeman je navíc hlavním 
značkařem Jihomoravské oblasti KČT. 
 Pojďme na trasu. Začínáme ve Skryjích. Na informačních tabulích lze zjistit mnohé 
zajímavosti o místě. Z červeně značené cesty doporučuji malé odbočení ke kapličce. Je to 
velmi příjemné místo. Sejdeme dolů k řece, chvílemi půjdeme po rovině – po lučních cestách 
kolem Bobrůvky, chvílemi lesem nahoru dolů a místy po holé skále. 
 Cestou je několik (ne mnoho) únikových míst pro případné zhoršení počasí. Jsou vždy 
vpravo ve směru trasy. Dobrým místem k odpočinku je Šafránkův mlýn, který už delší dobu 
nabízí ubytování, občerstvení, rekreaci. 
 Dále vede trasa kolem Zelené studánky a zanedlouho přijdeme k Trenckově rokli. Kdo 
bude mít chuť, může zajít i kousek do rokle, letos, kdy je dostatek vody, jsou tam sice 
nevysoké, ale přece jen pěkné vodopády. 
 Kolem řeky budeme pokračovat místy klidným, místy náročnějším terénem 
k rozcestníku Sečan, následuje Mariina studánka a konečně cílové Habří. Habří nabízí 
odpočinek, občerstvení, ubytování. Odsud je veřejná doprava velmi omezená. 
 
 
 


