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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnešní výlet bude už poněkolikáté motivován nabídkou Městského kulturního 
střediska Tišnov, které 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 podle ní 
se turisté mohou zorientovat a rozhodnout se, kam se vydat. Sešit nabízí trasy pro pěší, pro 
cyklisty, obsahuje nabídku památek, restaurací, míst na koupání, míst, kde lze koupit 
regionální výrobky, upozorňuje také na muzea a galerie. 
 Dnes půjdeme z Tišnova zpátky do Tišnova, jedním z míst, kterými budeme 
procházet, bude Žernůvka. Vyjdeme od nádraží po zelené značce. Pozor, zpočátku zde jsou 
všechny čtyři barvy, tedy červená, modrá, zelená i žlutá. Jde se kolem pivovaru Grádl, kolem 
Červeného mlýna, zde přejdeme křižovatku. Zelená značka nás povede kolem sochy svatého 
Jana Nepomuckého a cesta se začne zvedat. U odpočívadla se zelená napojí na naučnou 
stezku Předklášteří. U pomníčku s textem Prosba lesa naučnou stezku opustíme, budeme mít 
zase jen tu klasickou značku zelenou. U Nelepeče se dostaneme z lesa. Sejdeme do vesnice 
a po cestě budeme pokračovat do Žernůvky. Zaujal mě název potůčku, kolem kterého cesta 
vede. Je to milé a nezvyklé jméno potoka: Bolehlávka. Kdopak ví, jak ten potok ke svému 
jménu přišel? 
 V Žernůvce si nelze nevšimnout Domova svaté Alžběty, slouží seniorům. Z Žernůvky 
je to asi jeden kilometr k osadě s názvem Závist. Zde půjdeme asi sto metrů vedlejší silnicí 
jako kdyby v protisměru, narazíme na žlutou značku. Po ní už se vydáme zpátky k Tišnovu. 
Pozor, zejména v druhé části trasa několikrát mění směr. Upozorním ještě na jedno možné 
odbočení mimo tu značenou cestu. Mám na mysli vrchol Výrovka. Zde je pomníček 
sourozencům Vetešníkovým, kteří byli v roce 1945 umučeni v koncentračním táboře 
Flossenburg. Z Výrovky je také velmi zajímavý pohled na Tišnov. Od Výrovky půjdeme už 
převážně klesáním k cílovému Tišnovu. 
 
 
 
 


