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Ahoj Borku! 
 Městské kulturní středisko Tišnov vydalo jako přílohu Tišnovských novin 
čtyřiadvacetistránkový sešit Křížem krážem Tišnovskem s podtitulem Od Pernštejna k Veveří. 
Publikace je sice tenká, ale podle mě hodnotná. Uprostřed je mapa – tou doporučuji začít, 
protože člověk se může dobře zorientovat a zvolit, kam se vydá. Publikace nabízí trasy pro 
pěší, pro cyklisty, upozorňuje na památky, restaurace, na místa vhodná ke koupání, na místa, 
kde se dají koupit regionální výrobky, upozorňuje na muzea a galerie. 
 Dnes se vydáme do okolí Žďárce. V okolí obce jsou tři pěší značené cesty – zelená, 
červená, žlutá a cyklotrasa č. 5241. Některou z těchto cest využijeme. Nabídnu okružní trasu, 
která vychází ze Žďárce. Sem se dá dobře dojet autobusem třeba z Tišnova. Doporučuji 
trochu si obec projít, všimnout si budovy základní školy, kam docházel v době války malý 
Václav Havel. Když sejdeme do dolní části Žďárce, budeme u kostela svatých Petra a Pavla. 
Přijdeme k říčce Libochovce a kolem ní ve směru toku dojdeme k rozcestníku Pod Žďárcem. 
Necháme se vést zelenou značkou zpočátku jižním a po chvíli západním směrem k Rojetínu. 
V Rojetíně je kaplička, kříže, na konci obce odpočívadlo. 
 Kolem letiště se dostaneme do Borovníka, kdo by chtěl zacházku kolem Níhovského 
rybníka, pak půjde stále po značené cestě nejprve zelené, pak přejde na žlutou. V Borovníku 
je sympatická kaplička a neméně sympatická zvonička. Pokračujme stále po žluté značce 
a budeme v Rozseči. 
 Další obcí je Vidonín. Před kapičkou je kříž z nedvědického mramoru. Ve Vidoníně je 
také pomník Františku Pařilovi. Je rodákem z Vidonína, byl jeden čas farářem v Horním 
Újezdě u Třebíče. V roce 1951 byl odsouzen v souvislosti s případem Babice. Od 12. do 15. 
července probíhal v Jihlavě soudní proces, v němž byl František Pařil odsouzen k smrti a 3. 
srpna 1951 byl přímo v Jihlavě popraven. 
 Vraťme se k naší trase. Ještě žlutá značka nás zavede k Jeřábkovu mlýnu, zde značené 
cesty opustíme a po silnici dojdeme do Vratislávky. Zde buď vycházku ukončíme, nebo 
dojdeme do Žďárce. Pozor, jak jsem na začátku říkal o publikaci Křížem krážem Tišnovskem, 
nekopíroval jsem podrobně v ní nabízenou trasu. 
 
 


