
Boskovice jsou úchvatné historické město a zároveň je to z centra do přírody,  

co by kamenem dohodil.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je přibližně 7 km. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusové zastávky Boskovice (konkrétní zastávky podle směru, ze kterého cestujete) 

POPIS CESTY  

 

V centru Boskovic jsou zajímavá a unikátní místa doslova na každém kroku. Než se vypravíte na výlet za město,  

projděte si náměstí, v sezóně můžete vystoupat i na radniční věž. Především prozkoumejte chlouby i zákoutí židov-

ského města. Na cestě z města sledujte značení naučné stezky Hradní okruh, které vás provede k zámku, zámeckému 

skleníku a velké fontáně. Po naučné stezce (i červené turistické značce) pokračujte k vyhlídkovému altánu na Hrad-

ním kopci (bod 3 na mapce). Dál dojdete k rozsáhlé zřícenině hradu Boskovice (bod 4), místu konání mnoha kultur-

ních akcí. Vstup do zříceniny je zpoplatněn. Pokračujte po Hradském hřbetu přes nejvyšší vrchol Srák a vyhlídková 

místa. Po pěšině dojdete k silnici, nejzápadnějšímu cípu trasy (bod 5). Pilským údolím pokračujte po Hradním okruhu 

(i modré turistické značce) kolem dvou menších rybníků u bývalého Podlesního mlýna. Na říčce Bělá jsou po trase 

vybudovány dřevěné mlýnky různých tvarů a konstrukcí. Dále je zajímavá ruina Puklova mlýna (bod 6). Kousek za ní 

začne stezka mírně stoupat ve svahu, provede vás přes areál letního kina a dovede zpět do centra města.  

Pokud vám zbývá čas a chuť, projděte si i druhý, 

asi 3,5 km dlouhý Oborský okruh, naučnou 

stezku zahrnující i vyhlídky na město a rozsáhlý 

židovský hřbitov založený už v 17. století.  

OBČERSTVENÍ restaurace a kavárny kolem náměstí v Boskovi-

cích, občerstvení na hradě, pítko na náměstí 

ZAJÍMAVOSTI  Boskovice byly založeny už ve 13. století a vždy 

šlo o důležité místo. Od roku 1850 byly správ-

ním sídlem hejtmanství. Později správa okresu 

přešla do Blanska. Jádro města je včetně ži-

dovské části městskou památkovou zónou. 

Místní židovské město je jedním z nejzachova-

lejších u nás. V polovině 19. století zde žilo více 

než 1800 obyvatel, před II. sv. válkou kolem 

400, po válce se jich bohužel vrátilo jen pár. 
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