JARNÍ VYSOČINOU 2018 – MĚSTSKÁ TRASA IVV 10 KM
Městskou trasu lze plnit individuálně kdykoliv od pátku do neděle do 15.00
Od startu v ul. V Rámech zahněte vlevo a po souběhu ČTZ/MTZ/ŽTZ dojdete na náměstí. Napříč přes celé
náměstí se vydejte k „Havlíčkově domu“ (K1 – razítko z muzea nebo opis roku, kdy tento dům koupil Matěj
Havlíček, otec KHB).
Odtud pokračujte po ŽTZ kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie do Parku Budoucnost. U prvního rybníka
Obora se nachází pomník Josefíny Havlíčkové, matky KHB (K2 – uveďte, jaká značka je vyobrazena na
prvním stromě za pomníkem).
Pokračujte stále po ŽTZ a dojdete k pomníku Karla Havlíčka Borovského (K3 – opište číslo pod jménem
Karel na památníku). Otočíte-li se zády k pomníku, možná vás zaujme barokní kopule kostela Nanebevzetí
Panny Marie.
Po ŽTZ dojdete až k altánku, kde turistickou značku opustíte. Vydejte se šikmo vlevo kolem altánku a podél
zábradlí cik cak dolů až na silnici. Na silnici se vydejte vpravo a pokračujte k zimnímu a plaveckému stadionu.
Tady po schodech pro změnu zase nahoru. Všimněte si památníku ve tvaru hokejových bruslí jako vzpomínku
na tragicky zemřelého havlíčkobrodského rodáka a profesionálního hokejistu Josefa Vašíčka.
Odtud ještě jednou po schodech nahoru a pokračujte šikmo vpravo podél parkoviště. Na první křižovatce
zahněte vlevo ulicí Nad Sady a na další opět vlevo ulicí P.F.Ledvinky. Na konci ulice stojí za pozornost –
vpravo Štáflova chalupa, Husův sbor a za ním budova pivovaru(!), vlevo kostel sv. Rodiny.
U pomníku TGM přejděte silnici a pokračujte přímo kolem budovy Policie, kde se napojíte na souběh ČTZ
a MTZ. Po turisticky značené cestě podchodem podejdete frekventovanou hlavní Masarykovu ulici,
projdete nemocnicí a po pravé ruce budete míjet psychiatrický areál. (To jsou věci! Ale nikdy nevíte, co kdy
budete potřebovat.-) Zastavíte se až u turistického rozcestníku Rozkoš, kde se červená s modrou rozdělují.
Na přilehlém domě čp. 2340 se nachází pamětní deska (K4 – co tu bývalo?).
Vraťte se asi 50 m a zahněte vpravo kolem garáží. Touto cestou dojdete až na Ledečskou ulici. Zde zahněte
vlevo. Po pravé ruce míjíte trafostanici, po levé čerpací stanici. Po 400 m (na rohu plotu trafostanice)
zahněte vpravo, dojdete až k Sázavě. U řeky se vydejte vlevo (po pravém břehu proti proudu), budete míjet
vakový (bubnový) jez a modrou lávku pro pěší a cyklisty.
Odtud stále rovně a před tribunami fotbalového stadionu zahněte vlevo (po levé ruce míjíte tenisový areál
a sportovní halu) a zadním vchodem vejděte na hřbitov. Vyhledejte hrob rodičů a dcery KHB (v blízkosti
hřbitovního kostelíka). Pokud by byl hřbitov uzavřený (v zimním období otevírací doba 7 – 18 hod.),
obejděte jej zleva (hřbitovní zeď po pravé ruce) k hlavní bráně na Ledečské ulici (K5 – opište letopočet na
přední renesanční bráně s městským znakem).
Přejděte hlavní Masarykovu ulici (přechod se semafory), pokračujte přímo Svatovojtěšskou ulicí (po levici
restaurace Fabrika) a zahněte vpravo k parkovišti Billa. Na konci cesty objevíte „Havlíčkův Hydepark“ –
monument ztvárňující stoh knih (K6 je dobrovolná – spočítejte všechny knihy a uveďte jejich počet!)
Odtud vlevo podél Sázavy, za dětským hřištěm opět vlevo a po ČTZ zpět do cíle v ul. V Rámech.
Při pochodu dbejte vlastní bezpečnosti, propozic pochodu a pravidel silničního provozu.
Šťastnou cestu a zdrávi došli!
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