
Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na www.kctkvary.cz  
Účast na veškerých akcích KČT Slovan Karlovy Vary je na vlastní nebezpečí.  

 
 

 
 

  

  Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

 

PODÉL ŘEKY SÁZAVY  IV. 
Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár n. Sázavou 

 

Odjezd autobusu v sobotu 18. května 2019: 
Ostrov 5:45; Karlovy Vary, Tržnice 6:05. Návrat v neděli 19. 5. 2019 pozdě večer. 
 

Sobota 18. května 2019: Havlíčkův Brod - Přibyslav          
Po příjezdu do Havlíčkova Brodu se vydáme po červené značce Cestou K. H. Borovského 

podél Sázavy. Po 4 km mineme zaniklou tvrz Hadrburg. Následným cílem po 7 km bude 

městečko Pohled se zámeckým a klášterním areálem. Nadále pokračujeme po červené napříč 

meandrující Sázavě až do Stříbrných Hor. Zde přejdeme řeku po historickém  mostě (11 km) 

a do cíle už nám bude zbývat posledních pět km. V Přibyslavi se poohlédneme v zámeckém 

areálu, v okolí kostela sv. J. Křtitele a zajdeme i k soše Jana Žižky. Busem se pak zajedeme 

podívat do Žižkova Pole k Žižkově mohyle. Odtud už bude následovat odjezd na ubytování 

do Škrdlovic. Zastávky busu: Pohled (7) a Stříbrné Hory (11).                Celkem za den 17 km. 

 

Neděle 19. května 2019: Příbyslav – Žďár nad Sázavou  
Ráno po snídani odjedeme ze Škrdlovic zpět do Přibyslavi. Dneska dáme přednost trase po 

cyklostezce, která sleduje tok řeky Sázavy. Náš start bude od přibyslavského železničního 

nádraží. Po dvou km si v Ronově n. Sáz. odskočíme k historickému kamennému mostu, 

zámku a soše draka. Po 10 km dojdeme do městečka Sázava u Žďáru nad S., kde na nás 

bude čekat bus, který nás převeze do obce Šlakhamry. Zde se od Hranice Na Konci světa 

vydáme po žluté značce ke Šlakhamru (Brdičkův mlýn) s expozicí středověkého železářství. 

Nedaleko odtud na nás bude čekat Rozštípená skála (puklina dlouhá 10m a široká 2m). 

Hamry nad Sázavou (13 km) budeme procházet už po červené značce a pak po žluté 

dojdeme na vyhlídku Mamlas (15 km). Do cíle u zámku ve Žďáru nad Sáz. pod Zelenou 

horou nám budou po modré značce zbývat ještě poslední tři km.            Celkem za den 18 km. 
 

Ubytování a stravování:  

V překrásné přírodě CHKO Žďárské vrchy, v klidné a malebné vesničce Škrdlovice, se 

nachází Penzion Vysočina.  Ubytování s večeří a snídaní ve 2 – 4 lůžkových pokojích s 

vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem + rodinný apartmán 5+2, vše s WIFI.  

 

Cena výletu:   1.150 Kč, nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary 1.250,- Kč 

Platba na č. účtu:  16738341/0100, v. s. 4190518, k. s. 0008 do 31. 3. 2019.   

    V příkazu ve zprávě pro příjemce uveďte prosím své příjmení.   

 

Vedoucí akce: RNDr. František Wohlmuth; 603 209 270; fjw@volny.cz. 

mailto:fjw@volny.cz

