
Tušíte, jaká tajemství a pískovcová překvapení skrývá Boskovická brázda? A jaký 

výhled je z Malého Chlumu? Pojeďte s námi objevovat. 

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 11 km.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Krhov a Černá Hora, náměstí 

POPIS CESTY  

 

Trasou vás provede zelená turistická značka procházející přímo kolem autobusové  

zastávky. Vyrazte tedy na jih, projděte Krhovem a zamiřte ke kopci Malý Chlum. Už 

z dálky uvidíte odhalenou pískovcovou a opukovou stěnu bývalého lomu. Zelená 

značka vás dovede k úpatí. Odbočkou vyjděte kolem lomu na vrchol s rozhlednou 

(bod 2 na mapce). Dál sejděte zpět na hlavní trasu a pokračujte pod Velký Chlum. 

Zde projdete zajímavou scenérií (bod 3). Přímo do skal a pískovcových výchozů jsou 

tu vytesáni husitští bojovníci, hlava lva a další výtvory. Pokračujte v trase dále na jih, 

částmi Archeologické stezky Bořitova. Projděte Bořitovem, třeba přes náměstí s kaš-

nou (bod 4). Přes kruhový objezd přejděte do Černé Hory. Doporučujeme projít křížo-

vou cestou přes Zámecký vrch (bod 5) lesoparkem Paseka, pokračovat kolem zámku 

využívaného jako domov pro seniory a obejít Oborský rybník lemovaný historickou 

lipovou alejí (bod 6). Odsud už pod zámkem dojdete na náměstí k pivovaru.  

OBČERSTVENÍ některé potěší cíl trasy u vyhlášeného pivovaru Černá Hora 

ZAJÍMAVOSTI  Malý Chlum bývá označován jako Moravský Říp. Jeho část byla odtěžena. Můžete zde 

najít zkameněliny mořských živočichů. Pískovce jsou železité, pestře zbarvené. Bílé, 

žluté, oranžové i rezavě rudé odstíny písků vybízí k malování či vysypávání mandal. 

Pískovcové sochy pod Velkým Chlumem vytvářel talentovaný Stanislav Rolínek. 

O jeho díle se dozvěděli v nedalekém Kunštátě. Pozvali ho, aby tvořil umělecká díla 

i tam a proslavil tak pozapomenuté městečko. Jako první dílo tam vytesal 14 m vyso-

kou sochu T. G. Masaryka. Bohužel byla v době protektorátu zničena. Vrcholným 

dílem měla být jeskyně Blanických rytířů. Tu už sochař nedokončil, zemřel ve velmi 

mladém věku. K jeskyni a do Kunštátu vás zavede jiný z našich výletů. 

Oblast okolí Bořitova byla osídlena už neandrtálci v době ledové, před 40 tisíci lety. 

V průběhu časů se tu usazovaly různé kultury, včetně Keltů.  

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL 
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TRASU DOPORUČUJE Kačer z Jezírka a Lucie z Kamenné 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

VELKÝ A MALÝ  

CHLUM 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.5789245&y=49.4219772&z=15&rc=9m4yZxU8zFgX0cl1VN3JuggGaOPeR03JHfD1gQShDNeeL&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=&ri=&ri=146112&ri=&ri=&ri=78549&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
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