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Dobré ráno, Jiří, dobré ráno, Moravo! 

 Příští sobotu (10. 9.) se v Novém Městě na Moravě uskuteční Běh pro Domácí hospic 

Vysočina. Pořadatelé zdůrazňují, že se jedná o běh, nikoli o závod! Loni se zúčastnilo 168 

běžců, odstartoval nás novoměstský Radek Jaroš, letos to bude třetí ročník akce. Trasa běhu 

může být inspirací i pro turisty, ostatně loni se turistů procházelo v místě, kde jsme běželi, 

docela dost. Kde to bylo? V okolí hotelu Ski. 

 Turistům nabídnu následující trasu. Je to značený vycházkový okruh z Nového Města 

do Nového Města. Značeno je červenými půlenými značkami. Z Vratislavova náměstí, kde je 

mimo jiné TIC, kašna se sochou Vratislava z Pernštejna, Horácká galerie, Horácké muzeum, 

se prochází částí města. V místě, kde projdeme pod železniční tratí, se už budeme dostávat do 

volnější přírody. Značení nás provede kolem hotelu Ski a vystoupáme na Harusův kopec (743 

m n. m.). Vyjdeme z lesa a za chvíli budeme procházet Jiříkovicemi. Stále procházíme 

v nadmořské výšce kolem 700 metrů, místy se jde lesem, ale tam, kde les není, jsou dobré 

rozhledy do vysočinské krajiny. 

 Postupně se dostaneme k rybníku Sykovci, projdeme zčásti blízko kolem břehu. To, že 

jsme v rekreační oblasti, dokládá mnoho chat, kolem kterých se prochází. Směřujeme 

k dalšímu významnému rybníku, tím je Medlov. Kdo by chtěl až k němu, musí kousek sejít 

z červeného okruhu a pak se vrátit. Okrajem lesního porostu a pak už volným terénem se 

dostaneme na kótu 785 metrů. Místo se nazývá Kříby, někdy Kříb. Pak už budeme v Rokytně. 

Zde je zvonice spolu s maličkou požární zbrojnicí. Mezi Rokytnem a Maršovicemi se 

připojuje i kratší modrý okruh a značení přivede turisty do Maršovic. Zde lze doporučit 

zastávku na občerstvení. Do cílového Nového Města na Moravě je to asi kilometr na vlak 

a pak případně další asi kilometr dovnitř do města. 

  

 


