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Dobré odpoledne, Borku! 
 Tentokrát se vydáme do Třebíče, kde se 12. ledna 1890 narodil významný 
přírodovědec – botanik Jindřich Suza. Učil mimo jiné na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity, později na Univerzitě Karlově. Zabýval se květenou Třebíčska, hodně se věnoval 
Mohelenské hadcové stepi. Poprvé jsem se s tímto jménem setkal v roce 1973, kdy mě na něj 
upozornil nedvědický MUDr. František Jelínek. To byl mimo jiné také znalec přírody 
zejména v okolí Nedvědice a Doubravníku a právě na Sokolí skálu mezi Doubravník a 
Prudkou Jindřich Suza chodíval, údajně tam i vyséval semena nezvyklých rostlin a následně 
pozoroval jejich osud. 
 Třebíč sama o sobě je město, které je plné zajímavostí a turista by zde klidně mohl 
zůstat celý den. Městem protéká řeka Jihlava, stará židovská část města včetně židovského 
hřbitova je památka UNESCO. Další třebíčskou památkou UNESCO je bazilika svatého 
Prokopa z 13. století. 
 Pojďme z města na plánovanou trasu. Dáme se přes Borovinu směrem na Stařeč. 
Boroviny si lze všimnout i tak, že jsou zde „Baťovské“ domky podobně jako ve Zlíně. Ano, 
Tomáš Baťa zde měl svoji provozovnu na výrobu obuvi, obuv zde ovšem už dříve vyráběla 
firma Karl Budischowski. Přijdeme do obce Stařeč, zde je kostel svatého Jakuba Většího. 
Cyklostezka č. 5212 nás přivede na modrou pěší turistickou značku, dáme se vlevo. Projdeme 
Čechočovicemi a lesem k Rokytnici nad Rokytnou. Následuje sportovní areál Březová, lesem 
přijdeme k Dašovu – zde je muzeum Dašovský mlýn. Teď už budeme na naučné stezce 
Mařenka. Na kopci je od roku 2012 v nadmořské výšce 711 metrů nová rozhledna. Stoupá se 
po 156 schodech do 31 metrů. 
 Závěrečný úsek vycházky bude směřovat přes Bítovánky k cílové Želetavě. Obec leží 
na potoku Želetavka, známá je Želetavská sýrárna. Dnes má ovšem název Bel Sýry Česko 
a jejím nejznámějším produktem jsou tavené sýry. 
 
 
 
 


