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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Proč dnes pozvu do Boskovic a na Boskovicko? Motivy mám dva. Tím prvním je 
skutečnost, že příští sobotu, tedy 3. září, se skupina členů nedvědického odboru KČT vypraví 
na pochod, který pořádá KČT Boskovice. Je to již 13. ročník a název je Pochod po dálničním 
tělese R43. Druhým motivem se stala moje návštěva Boskovic v minulém týdnu. 
 Začnu třeba tím, že město nabízí turistům dva vycházkové okruhy: je to naučná stezka 
Oborský okruh a naučná stezka Hradní okruh. Tyto trasy přivedou turisty k celé řadě 
zajímavých míst. Jsou to třeba židovský hřbitov, vyhlídkové body na město i okolí, staré 
židovské město, synagoga major, synagoga minor, muzeum, kdo bude pozorný, všimne se 
i několika pamětních desek. 
 Byl jsem v Boskovicích v den, kdy bylo pořádné horko, a hledal jsem místo, kde bych 
se před vedrem na chvíli ukryl. Vstoupil jsem do Literární čajovny. Ta se ukázala být místem 
velmi příjemným, pobyl jsem tam nejméně hodinu, přečetl kus Kunderovy knihy a popíjel čaj. 
Měl jsem čas, a tak jsem ještě vystoupal k hradu. Boskovický hrad je vlastně hradní zřícenina, 
ale je uzpůsobena k prohlídkám. Ty nejsou s průvodcem, zájemci projdou přes pokladnu, 
obdrží list a ten spolu s šipkami turisty hradem provede. Zajímavá je historie hradu, zajímavé 
jsou pohledy dolů k městu, do krajiny (bohužel i zde jsou smutné pohledy na lesy – kůrovec, 
sucho, těžba). Na hradě najdeme zajímavé objekty (většinou jde jen pozůstatky, ale i tak mě 
zaujaly): roubená studna, konírny, koroptvárna, věž, pivovar, vnitřní nádvoří, hlavní sál. 
 Od hradu jsem scházel dolů k městu. To se jde kolem zámku, ten je vlevo, vpravo je 
areál letního kina a nádherný rozložitý strom – jinan dvoulaločný. 
 Kdo by měl málo pohybu, chtěl by se z Boskovic někam vydat, má více možností 
a rád je nyní nabídnu. 
1) Z Boskovic přes Valchov do Žďárné po červené turistické značce, 
2) Z Boskovic lesem ke kótě 656 metrů směr Kuničky, v Kuničkách vpravo přejít na červenou 
značku a dolů k Doubravici. Kdo by chtěl, může důsledně po značce, jde se přes pozůstatky 
hradu Doubravice po zelené a následně po červené turistické značce, 
3) Z Boskovic do Svitávky. To se půjde po cyklotrase a následně po méně frekventované 
silnici, 
4) z Boskovic do Šebetova po modré turistické značce, 
5) Z Boskovic k vodní nádrži Boskovice a zpět. 
 Ještě snad na závěr informace, že v této lokalitě (Blanensko) jsou vlakové výluky, 
jezdí náhradní doprava autobusy, potřeba si dopravu dobře najít. Funguje to, ale cestující musí 
být ve střehu, najít si, případně se ptát. 
 
 


