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Dobré odpoledne, Borku! 

 Městské kulturní středisko Tišnov vydalo jako přílohu Tišnovských novin 

čtyřiadvacetistránkový stránkový 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. V publikaci 

je nabídka pro pěší i pro cyklisty, je tu nabídka památek, restaurací, míst na koupání, míst, 

kde lze zakoupit regionální výrobky, také upozornění na muzea a galerie. 

 Tentokrát se vydáme vlakem do Níhova, tedy po trati č. 250, a směřovat budeme do 

Křižínkova. Nejlépe přímo od zastávky se přejde most přes železnici, dole je žlutá značka, 

která pokračuje ke Katovu, ale my se dáme vpravo jižním směrem. V Křižínkově můžeme 

projít kolem obecního úřadu, nebo kolem kaple svaté Anny. Následným orientačním bodem 

bude mramorový kříž. Kolem něj se dejme směrem k další obci Pánov. Jde se krajinou bez 

lesa, je tu tedy relativně dobrá orientace. 

 Z Pánova půjdeme zpočátku k severu, přijde se na lesní cestu, ta se stáčí vpravo a vede 

lesem k smírčímu kameni. Až už budeme tušit blízkost silnice (na vzdálenost asi sto metrů 

uslyšíme auta), dáme se k severu a dojdeme k Deblínské naučné stezce. Mimo jiné jsou zde 

zastavení u prvního buku, u druhého buku, u třetího buku. Následuje rozcestník Drápelky. 

Pokračovat budeme po žluté značce směrem k Chytálkám. Jde se klidným prostředím kolem 

potoka Blahoňůvka. 

 V Chytálkách je autobusová zastávka, ale doporučuji jít ještě silničkou k železničnímu 

viaduktu u Dolních Louček. To se jde od Chytálek kolem potoka (říčky) Libochovky. Přijde 

se pod železniční viadukt u Dolních Louček. Má název Most Míru a byl stavěn od roku 1940 

do roku 1952. Jeho oblouk je jeden z největších železobetonových oblouků ve střední Evropě. 

Z Dolních Louček lze odjet autobusem, nebo vlakem. 

 Pozor, jak jsem na začátku říkal o publikaci Křížem krážem Tišnovskem, nekopíroval 

jsem podrobně v ní nabízenou trasu. 

 

 

 


