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Ahoj Borku, zdravím i všechny, kdo nás poslouchají! 

 Jedna z forem ocenění zasloužilých členů KČT je udělení čestného členství. Může to 

být čestný člen celého klubu, oblasti, ale též čestný člen odboru. Čestným členem KČT, 

odboru Nedvědice je Ing. Jiří Daniel. A já jsem ho požádal, aby zavzpomínal a prozradil mně, 

na které výšlapy – výlety rád vzpomíná. Vzpomíná, jak je procházel s manželkou Miladou, 

s dětmi, s vnoučaty. 

 Zde je druhý výlet podle Jirky Daniela: 

 Náměšťsko je pro turistiku velmi atraktivní. Nabízí cesty kolem řeky, cesty lesy, 

nabízí zámek, muzea, rozhlednu, lze nahlédnout dokonce i do stepní krajiny. Pojďme na 

konkrétní trasu. Půjdeme z Náměště nad Oslavou. Sama Náměšť má tolik památek a 

zajímavostí, že by zde turista mohl pobýt i několik dní. Uvedu zámek, kamenný most přes 

řeku Oslavu s celou řadou soch, muzea, pomníky, městskou památkovou zónu. Z Náměště se 

necháme vyvést červenou turistickou značkou. Ta nás přivede k řece Oslavě, půjdeme po 

jejím levém břehu. Je to náročnější úsek, nyní v letním období, pokud není zrovna velká voda, 

by měla být trasa průchodná dobře. Prochází se lesním porostem, pohledy na skály trasu 

zpestří. Kdo by měl zájem navštívit zříceninu Lamberk, odbočení z červené ho tam přivede 

(jsou to opravdu jen pozůstatky dávného gotického hradu). Pro zajímavost – na trase je 

několik studánek. 

 Stále červeně značená trasa vede kolem Skřipinského mlýna, kolem další studánky 

a kolem Klášterního zahradnictví. Tam se červená stočí vpravo a stoupá k vrcholu Kraví hora 

(379 m n. m.). Zde jsou pozůstatky hradu a pro turisty jistě lákavé místo rozhledu. Sejdeme 

dolů k levému přítoku Oslavy Chvojnici a brzy už budeme u Oslavy. Od Senohradského 

mlýna se necháme vést modrými značkami nejprve lesem a pak už krajinou bez lesa, zato 

s četnými výhledy. Přijdeme do obce Mohelno. Zde stojí kostel Všech svatých, najdeme tu 

muzeum, zvonici, je zde také možnost k občerstvení. Z Mohelna doporučuji jít ještě kousek 

po modré, přijde se k naučné stezce Mohelenská hadcová step. Pokud jsme první část trasy šli 

kolem řeky Oslavy, zde už musíme vnímat, že pod námi teče řeka Jihlava. Naučná stezka 

nabízí kromě informací o zdejší přírodě také rozhledová místa. Musíme se rozhodnout, zda 

ukončíme vycházku už v Mohelně, nebo se budeme vracet do Náměště, kde jsme začínali. 

V tomto případě se lze vrátit na modré značení, jde se kolem rozhledny Babylon (není volně 

přístupná a má velmi omezenou dobu, kdy tam lze jít) a u Vlčího zámku (nepřístupný) se 

dáme vlevo a po zelené pak už dojdeme k cíli. Cestou je ještě altánek Gloriet a Čertův most 

z roku 1830 a ve Zňátkách uvidíme kapličku. 

 

 


