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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnes se popáté a naposledy ohlédnu za padesátiletím činnosti nedvědického odboru 
Klubu českých turistů. Ze závěrečného desetiletí jsem vybral vycházku, kterou jsme 
absolvovali při prázdninovém putování s asi desetiletými dětmi v létě 2013. 
 Ubytováni jsme byli tehdy ve škole v Polničce nedaleko Žďáru nad Sázavou. Trasu, 
kterou nabídnu našim posluchačům a která má 18 kilometrů, jsme tehdy šli docela dlouho, ale 
i v tom je kouzlo vícedenních akcí, že se nemusí nikam spěchat a vycházku si lze opravdu 
užít. 
 Polnička je obec s necelou tisícovkou obyvatel, ale s velmi zajímavou historií. První 
zmínka je z roku 1293, leží na hranici Moravy a Čech. Už odedávna byly v Polničce hamry, 
tedy provozy na zpracování železné rudy, v 17. století měla dokonce dvě vysoké pece. Ruda 
se těžila hned na několika místech v okolí. V obci najdeme kapli Andělů strážných, 
pomníčky. Obcí protéká Sázava, nedaleko je Velké Dářko. 
 Půjdeme po silnici směrem ke Světnovu. Míjet budeme Hamerský rybník. Ve 
Světnově si všimneme kapličky a půjdeme dále k obci Cikháj. Zde už se budeme držet 
turistického značení (modrá). V Cikháji uvidíme zajímavou zvonici, pomníky, jeden z nich 
připomíná, že v této části Vysočiny působila za druhé světové války partyzánská skupina 
Mistra Jana Husa. 
 Kdo by chtěl do nadmořské výšky 800 metrů, musel by projít neznačenou cestou 
(spíše necestou) na Tisůvku. Tam už je červené značení, po kterém se dostaneme opět na 
křížení s modrou. V těchto místech vedla před asi 90 lety lesní železnice. To proto, aby po ní 
mohlo být odváženo dřevo vytěžené po velké lesní kalamitě (1930). 
 Dalším místem jsou Škrdlovice – od roku 1941 do roku 2000 byla v obci sklárna. 
Pamatuji si, že bylo obvyklé třeba při školních výletech na Žďársko sklárnu ve Škrdlovicích 
navštívit. Za zmínku stojí i kaple svatých Cyrila a Metoděje stavěné v období 1997 – 1999. 
Po červené značce pak dojdeme k rybníku Velké Dářko a dále zpátky do Polničky. Kousek 
před Polničkou překvapí i potěší zejména turisty s dětmi místo, kde je možné absolvovat 
okruh v malém „polním“ vláčku. Pozor, jen přes léto, potřeba si najít na internetu, kdy je to 
možné. 
 
 
 
 


