
KAM NA VÝLET?
Poznáváme krásy oblasti MAS Brána Vysočiny



Přírodní park 
Údolí Bílého potoka
Průběh trasy: Spálený mlýn – Údolí Bílého potoka – Veverská Bítýška

Popis trasy: Modře značená turistická trasa začíná u Spáleného mlýna za obcí Svatoslav 

(hranice území MAS BV), vede cestou podél toku Bílého potoka až do Veverské Bítýšky (v místě 

zvaném Prachovna-ulice Na Bílém Potoce končí hranice území MAS BV).

Parametry trasy: 
Délka trasy: 17,3 km

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: osada Šmelcovna, Hálův mlýn

Zajímavosti na trase: staré mlýny-Spálený, Pavlovcův, Javůrecký, Maršovský, 

studánka Pod Pecnem, osada Šmelcovna
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Pejškovský potok

Průběh trasy: Pejškov – Pravková – Fořtova Studánka – Braníškov (Maršov)  

 Pejškov – přístřešek Pod Malou Dřínovou – zpět

Popis trasy: Trasa začíná v obci Pejškov, odkud pokračuje jižně do lesa k rozcestí Pejškovský 

potok, dále vede po zpevněné cestě proti proudu potoka až k rozcestí Pravková. Odtud 

je možno po červené turistické značce dojít až k Fořtově studánce a dále po červené trase kolem 

Spirálek až do Maršova nebo se od studánky vrátit k Pravkové a dojít do Braníškova. Druhá možnost 

trasy je jít od rozcestí Pejškovský potok po proudu potoka podél studánky U Sovy, až k posezení 

Pod Malou Dřínovou, a pak zpět do Pejškova. 

Parametry trasy:
Délka trasy: 6 km (Braníškov, Maršov), 5km (Pod Malou Dřínovou)

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: Maršov – Restaurace Na Posedu

Zajímavosti na trase: Pejškovský potok, Fořtova studánka, vodní nádrž Spirálky, 

vyhlídkové místo nad Braníškovem a Maršovem, studánka U Sovy
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Maršovský žleb

Průběh trasy: Maršov (Lažánky) – Maršovský žleb – Heroltice

Popis trasy: Trasa vede z Maršova nebo z Lažánek k Maršovskému jezírku, dále se napojuje 

na značenou cyklotrasu, kde se stáčí kolem vodních nádrží a pokračuje až k rozcestí Pod Dřínovou, 

kde se opět napojí na cyklotrasu, která nás zavede až do Heroltic.

Parametry trasy: 
Délka trasy: cca 6,8 km

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: Maršov – Restaurace Na Posedu, Lažánky – Restaurace U Oratorů, 

Heroltice – Saloon Na Šárce

Zajímavosti na trase: Maršovské kaolinové jezírko, jeřáb břek u staré vápenky, 

vodní nádrž Horní Slunná, Slunná, přírodní rezervace Slunná, hradiště Lažánky, přístřešek 

Pod Malou Dřínovou.
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Deblín – Lesní okruh

Průběh trasy: Deblín – U Křížku – okruh okolo zalesněného vrchu Nad Zámkem 

– U Křížku – Deblín

Popis trasy: Výlet lze začít v Deblíně na návsi a  pokračovat cyklotrasou směrem 

na Vohančice. Trasa dále vede malým okruhem po částečně zpevněných lesních cestách okolo 

zalesněného vrchu Nad Zámkem zpět do Deblína. Zpátky se můžeme vydat po žluté turistické 

značce až do Deblína.

Parametry trasy: 
Délka trasy: 8,9 km

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: městys Deblín – restaurace Na Gruntě

Zajímavosti na cestě: Nad Zámkem – na SV svahu kopce výhled na město Tišnov, 

vyhlídkové místo před Deblínem
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Deblínská 
naučná stezka
Průběh trasy: rybník – Deblínská NS – rybník

Popis trasy: Trasa vede od deblínského rybníka lesem až k Deblínské naučné stezce, 

která má své vlastní značení. Okruh končí opět u deblínského rybníka.

Parametry trasy:
Délka stezky: 4,9 km

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: městys Deblín – restaurace Na Gruntě

Zajímavosti na trase: 6 naučných zastavení během stezky, lesní rybníček 

„U prvního buku“
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Níhov 
– kolem rybníků
Průběh trasy: Níhov, nádraží - Níhov, obec - rybníky - Níhov, nádraží

Popis trasy: Trasu lze začít od vlakové zastávky Níhov, odkud se vydáme po silnici směrem 

do obce, poté po značené cyklotrase přes náves s kaplí sv. Václava, hned za obcí zahneme doleva 

na polní cestu, v lese znovu doleva na zelenou turistickou značku, a pak kolem rybníků opět 

po značené cyklotrase a žluté turistické značce zpátky do vsi případně zpět na vlakové 

nádraží. Vycházka se dá protáhnout i kolem dalšího rybníku Halda, který se nachází jižně 

od obce směrem k nádraží.

Parametry trasy:
Délka trasy: 5,7 km

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: letní kiosek u rybníku Bařina, hospoda v obci v budově obecního úřadu

Zajímavosti na trase: rekultivovaný rybník “Bařina”, Porupkův rybník, rybník Halda
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Údolím říčky Haldy 

Průběh trasy: Níhov, nádraží – potok Halda – Ranč U Bizona, Kutiny

Popis trasy: Trasa vede převážně lesem po neznačené stezce po proudu potoku Halda. 

Na trase je třeba překonat několik brodů, cestu lemuje mnoho zajímavých skalisek, prochází 

se osadou Borka se stejnojmenným rybníkem. Trasa končí v údolí říčky Libochovky v rekreační 

oblasti Kutiny u Řikonína v oblíbeném Ranči U Bizona.

Parametry trasy:
Délka trasy: 4,3 km

Náročnost trasy: turista

Možnost občerstvení: restaurace a stylový saloon Ranč U Bizona

Zajímavosti na trase: památná jedle za osadou Borky, brody přes potok, jeskyně, 

Ranč U Bizona
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Žernůvka – Úsuší 

Průběh trasy: Žernůvka – Nelepeč – Úsuší – Čížky – Žernůvka

Popis trasy: Trasa začíná v obci Žernůvka. Odtud stoupá po silnici a značené cyklotrase 

proti proudu potoka Bolehlávka do Nelepče. Zde se můžeme vydat polní cestou směrem k lesu, 

kde se napojíme na zelenou turistickou značku, která nás povede kolem vrcholu Pasník a Loučského 

vrchu až do obce Úsuší. V Úsuší se opět napojíme na cyklotrasu a sejdeme do Čížek, odkud se po silnici 

vrátíme zpět do Žernůvky. Trasu si můžeme zkrátit z Úsuší do Nelepče po značené cyklotrase.

Parametry trasy: 

Délka stezky: 8,4 km

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: Tišnov – Restaurace Červený Mlýn, Restaurace Na Humpolce, Cukrárna 

a kavárna Diana, Deblín – Restaurace Na Gruntě

Zajímavosti na trase: Žernůvka – Domov pro seniory zřizovaný Kongregací Milosrdných 

sester III. řádu sv. Františka, vyhlídková místa nad Nelepčí, u Pasníku a pod Loučským vrchem, kaple 

Nanebevzetí Panny Marie v Úsuší
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Naučná stezka 
Květnice
Průběh trasy: Tišnov – Květnice - Tišnov

Popis trasy: Trasa může začínat u Muzea města Tišnova, kde se ulicí Pod Květnicí 

napojíme na Naučnou stezku přírodní památky a pokračujeme podle značené trasy či po zelené 

turistické značce. Postupně procházíme významná místa kopce, až se klesáním dostaneme 

k úpatí kopce a podél potoka Besénku a řeky Svratky se vrátíme zpátky k muzeu. 

Parametry trasy:
Délka trasy: 7,2 km

Náročnost trasy: turista

Možnost občerstvení:  Restaurace Tišnovská Rychta, Restaurace Sklep, Hospůdka Pod Květnicí, 

Kavárna v Muzeu města Tišnova, Caff e la Passion

Zajímavosti na trase: Muzeum města Tišnova, vyhlídkové místo Velká skála, vrchol 

kopce, vyhlídkové místo Květnice-kříž, Květnická propast (mimo trasu), Malá skála, Králova

 jeskyně (mimo trasu), potok Besének, kamenolom, splav na řece Svratce
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Rozhledna 
Klucanina
Průběh trasy: Tišnov – Klucanina – Tišnov

Popis trasy: Trasa může začínat na náměstí v Tišnově nebo lze začít od nemocnice, 

která je přímo pod kopcem. Jdeme po modré turistické značce, od přístřešku Pod Klucaninou 

až po rozhlednu nás provede Naučná stezka pro nejmenší děti. Dále pokračujeme pořád 

po modré k vrcholu kopce, a odtud prudkým klesáním k Tišnovské šibenici. Zde se odpojíme 

od modré značky a pokračujeme neznačenou lesní cestou po vrstevnici směrem k městu.

Parametry trasy:
Délka trasy: 6,2 km

Náročnost trasy: turista

Možnost občerstvení: Restaurace Krček, Hotel Květnice, Vinárna Pěna Dní, Restaurace 

U Radnice, Kavárna POHODA

Zajímavosti na trase: vila Franke, Jarochova vila, nemocnice Tišnov, Naučná 

stezka pro děti, rozhledna Klucanina, Prosba lesa, Tišnovská šibenice, vyhlídkové 

místo na Sychráku
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Hajánky – Jamné

Průběh trasy: Jamné – Hajánky – Hájek – Jamné

Popis trasy: Trasa začíná v Jamném u hostince U Vlachů, dále jdeme po silnici směrem 

na Železné. Na konci obce odbočíme nahoru doleva do obce Hajánky, držíme se zelené turistické 

značky, která nás dovede až na vrchol kopce a na vyhlídkové místo Stanoviska. Dále pokračujeme 

po silnici do Hájku, a pak zpět přes Hajánky do Jamného, kde ještě můžeme navštívit kapli 

na návsi, případně vystoupat na vyhlídkové místo nad obcí.

Parametry trasy:
Délka trasy: 7,6 km

Náročnost trasy: turista, cyklista

Možnost občerstvení: Hostinec U Vlachů

Zajímavosti na trase: studny v Hajánkách, vyhlídkové místo Stanoviska, třešňová 

alej, kaple v Hájku, památný strom-lípa, kaple v Hajánkách, kaple v Jamném, vyhlídkové 

místo nad Jamným
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MAS Brána Vysočiny, z.s. / Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 

manager@masbranavysociny.cz / www.masbranavysociny.cz


