
Pozvánka na I. přechod Vysočiny pěšmo  
 
Motto akce:                   Když to není na běžky, tak půjdeme pěšky 

 
Kdy: sobota 11.2.2023 v 8.45 

 

Kdo: každý kdo má čas, chuť a především odvahu 

 

Kde: U sokolovny v Okříškách  

 

Cíl: hospoda Na Hřišti (či kterákoli jiná, možná i všechny nebo žádná) v 16.00 

 

Popis trasy: přes Nové Petrovice Mlýnskou ulicí na Novotnův Mlýn a kolem Vápenky nahoru skrz lesy na 

silnici Třebíč - Kamenice, Vantyberk, po lesních cestách projdeme Krčůvkou na Smrček (Čechtín 

vynecháme, protože v sobotu ráno je tam mrtvo, navíc bychom potratili nějaké  výškové metry), potom po 

hřebeni a okolo hájovny Cípy přes Radošov na odbočku k Vržanovu dolů k rybníku a dál potokem do 

Přímělkova,  tam pokračujeme po zelené údolím Brtnice na Rokštejn, Panskou Lhotu a po silnici ke 

křižovatce se silnicí Brancouze - Brtnice, odsud krajem lesa přes kopec Malín na Černé Lesy a napojíme se 

na  modrou do Radonína, pak po silnici a před Amerikou uhneme vpravo, bude následovat ostrý spurt podél 

lesa dolů na Tankholc, opatrně překonáme dráhu, vítězně projdeme městys a jsme v cíli. Pochodovou 

rychlost stanovuji na 5 km/h. Do Přímělkova je to 21,7 km (převýšení 300m), celá trasa má 38,5 km 

(převýšení 560m). 

 

Záchytné body: Kdekoli budeme protínat silnici tak vlastní taxi. V Přímělkově vlak s odjezdy ve 12.10; 

14.00; 16.00. Z Brtnice autobus odjíždí ve 14.58; 16.50; 18.49. 

 

Výstroj a výzbroj: boty zimní kvalitní, rozšlápnuté, nakrémované a vyleštěné do matně černého lesku 

(nejlépe vz. 60) a dále každý co potřebuje. Uvědomte si, že cestou nepotkáme ani jednu otevřenou palušu 

nebo kvelb, hasit žízeň vodou z kaluží není moc hygienické (ledaže by někdo měl ještě z vojny zásoby 

pantocidových tablet) a na hlad jich taky spousta dojelo. Nabitý mobilní telefon s uloženým číslem 

náčelníka akce, pro bludičky je nutná aktuální turistická mapa s buzolou. Málo vidoucí vidícího psa. 

 

Zdravotní zabezpečení: Neexistuje. Každý vlastní bobule, dřevěné uhlí, dlahy, obinadla, vnitřní i vnější 

mazání.  Nemohoucí tradičně opíráme o nejbližší plot a opouštíme. 

 

Plán spojení: mailová síť: fferda@seznam.cz 

                      mobilní sít: 736 408 853 

            ústní síť: kdekoli a kdykoli mne potkáte 

 

Poznámka: účastníci žijící ve vstazích předloží písemnou povolenku s ověřeným podpisem svých partnerek 

(a protože musím být genderově vyvážený, tak možná i partnerů) k účasti na této akci. Poprosí je o nějaké 

menší kapesné a 366,- Kč navíc jako rezervu na vlak či autobus, více zkušeným účastníkům doporučuji 

sepsat poslední pořízení. Akce není kryta ani tou nejmenší pojistkou, každý se účastní na vlastní nebezpečí. 

       Případní zájemci odpryč, pokud nedojedou na start, se mohou připojit cestou. Třebíčáci v 10.15 na 

odbočce ze silnice Třebíč – Kamenice směrem  Okřešice. Čechtíňáci  kolem jedenácté u křížku v Krčuvce 

nebo před půl dvanáctou na Smrčku. 

 

P.S. Naposledy jsme jeli na běžkách v roce 2017 a letos to zatím taky nevypadá. Při jednom posezení s 

bratry Velci Na Hřišti nás napadlo vyzkoušet to pěšmo. Aleš pohotově vymyslel motto akce a můžeme 

vyrazit. Reálně vidím konec pochodu v Přímělkově, pro lepší chodce v Brtnici (30 km) a mlamojové mohou 

projít trasu celou. Dejte vědět všem kolem sebe, aby nás bylo aspoň pět. 

Zdravím Ferda František 

 



Itinerář trasy 
 

Čas Místo     Dálka Výška Únikové body 

8.45 Sokolovna    0,0 477 

9.10 Most Novotnův Mlýn  2,0 406 zavolat vlastní taxi 

9.25 Vápenka    3,5 450 

9.30 Větrovice    4,3 503 

9.45 Kříž v Bučí    5,0 535 

10.10 Silnice Třebíč – Kamenice 6,5 560 zavolat vlastní taxi 

10.35 Nad Vantyberkem   8,7 615 

11.00 Silnice Čechtín – Svatoslav 11,0 595 zavolat vlastní taxi 

11.25  Žlutá na Smrčku   13,0 650 

12.15  Radošovská křižovatka  17,0 610 zavolat vlastní taxi 

12.45 Odbočka na Vržanov  19,5 606 

13.00 Urybníčku    20,5 555 

13.10 Přímělkov    21,7 430 vlak ve 12:10; 14:00; 16:00 

13.30 Rokštejn    24,0 450 

13.50 Panská Lhota   25,4 512 

14.15 Křižovatka Brtnice – Brancouze 27,8 595 odtud 2 km do Brtnice bus 14:58; 16:50; 18:49 

14.25 Černé Lesy    29,2 620 odtud 2 km do Brtnice bus 14:58; 16:50; 18:49 

15.00 Radonín    32,0 535 zavolat vlastní taxi 

15.20 Amerika    35,0 570 

15.50 Tankholc    37,2 480 

16.00 Na Hřišti    38,2 476 
 


