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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnes nabídnu trasu nedaleko Tišnova, jako hlavní cíl jsem zvolil obec Železné. 
Vycházet budeme z Lipůvky, kam lze dobře dojet veřejnou dopravou. 
 Z výchozího místa se necháme vést červenou a zelenou značkou, ty zde vedou 
souběžně. Půjdeme kolem kostela svaté Cecílie z 18. století, u rozcestníku Nad Lipůvkou se 
dáme kousíček vpravo a dále pak po cyklostezce směrem k Nuzířovu. Když bude dobré 
počasí a kdo by měl zájem, může ještě odbočit k zajímavému místu. Mám na mysli kamenný 
kříž, dřevěný kříž, a hlavně poutní místo svatého Klimenta – do roku 1787 zde stával kostel 
z 13. století. Ono se musí projít asi 300 metrů neznačeným úsekem, ale dnes hodně turistů má 
u sebe elektroniku, která může v orientaci pomoci. 
 Pojďme na tu cyklostezku k Nuzířovu. V Nuzířově je kaplička, také stará lípa 
a pomník obětem 1. světové války. Tam půjdeme vlevo a dostaneme se na zajímavou naučnou 
stezku. Je na ní sedm zastavení a tématem je med. Je to NS včelařská – cesta medu. Až do 
Skaličky lze jít kolem potoka Lubě. Mimo jiné v maličké prosklené kapličce soška patrona 
včelařů svatého Ambrože. 
 Buď tedy půjdeme do Skaličky a zpátky, nebo se dáme před Skaličkou vlevo do 
Všechovic, obec projdeme a stále po cyklostezce se dostaneme k samotě Stanovisko. I když 
zde budou i pěší turistické značky, doporučuji pokračovat po cyklotrase a dojdeme do obce 
Železné. 
 Železné se tak jmenuje proto, že se v okolí na několika místech dobývala kdysi 
železná ruda. Najdeme zde kapličku svatého Václava, hned vedle kříž a pomník obětem 
1. světové války. Zajímavá je také kašna. V souvislosti s obcí rád zmíním ještě jednu 
významnou osobnost. Miroslav Pavlík je v nejlepším slova smyslu všeuměl. Vždyť je to 
učitel, malíř, kreslíř, organizátor výstav, spisovatel, historik. Žije v Železném, kde už mnoho 
let organizuje výstavy Výtvarné léto v Železném. Takže až půjdete příští léto někudy blízko 
obce Železné, neváhejte a určitě vás potěší návštěva výstavy, kterou nepochybně zase pan 
Miroslav Pavlík se svými přáteli připraví. 
 A abych nezapomněl, že ještě nejsme v cíli dnešní vycházky. Z Železného už je na 
dohled cílový Tišnov. 
 
 
 
 


