
Vychutnejte si výlet, kde se potkává nádherná příroda se zajímavou historií.  

Na výběr nabízíme poklidnou, či poněkud divočejší variantu.   

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je přibližně 6 km. Zvolit můžete poklidnou a kočárkovou variantu podél Loučky (zobrazena na mapce). 

Nebo se vydejte do kopců a lesů, mimo značené turistické trasy. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY vlaková stanice Dolní Loučky (nebo jedna z autobusových zastávek v Dolních Loučkách), autobusová zastávka  

Předklášteří, obecní úřad (nebo vlaková stanice Tišnov) 

POPIS CESTY  Z vlakové stanice projdete po žluté turistické značce přes Dolní Loučky. Od obecního úřadu pokračujte po červené 

trase, která míří k říčce Loučka a dál podél ní. Od turistického přístřešku si můžete vyšlápnout přes skalní vyhlídkové 

místo na vrchol kopce se zříceninou hradu Lúčka. Po návratu zpět do údolí pokračujte pohodlnou cestou kolem Louč-

ky. Můžete se kochat výhledem na železniční viadukt Mezihoří. Po příchodu do Předklášteří pokračujte po  červené 

značce až do areálu kláštera Porta coeli. 

Pokud jste dobrodružnější povaha a vyhledáváte úchvatné vyhlídky, vydejte se přes říčku Libochovku podél železniční 

trati k základům kulometného hnízda. Při dalším šplhání do kopců se před vámi otevře několik vyhlídkových míst, 

jedno z nich na fascinujícím Orlím hnízdě, vysoké skále s chatkou. K další daleké vyhlídce sejděte nad kamenolom. 

Po trase do Tišnova prozkoumejte i zbytky opevnění hradu Čepička. Pak už jen sejdete z kopce do areálu kláštera. 

OBČERSTVENÍ některé potěší Klášterní pivovar či kavárna Porta Coeli, na druhé trase je studánka Pod Pasníkem 

ZAJÍMAVOSTI  Během II. světové války tu byly budovány továrny na výrobu trupů stíhaček. Pozůstatky můžete v terénu najít dodnes. 

Během trasy vás zaujme i Most míru, železniční viadukt v Dolních Loučkách. Je dlouhý 300 m a vysoký 30 m. Při  

pohledu na most jasně vidíte dvě odlišné části. Kamenné oblouky budované před II. světovou válkou byly po válce 

dokončeny širokou obloukovou stavbou. Oblouk má rozpětí 120 m a je největším železobetonovým obloukem v ČR.  

Porta coeli v překladu znamená Brána nebes. Cisterciácký klášter v Předklášteří je opravdovým skvostem, jehož  

historie sahá až do roku 1233. 
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TRASU DOPORUČUJE  

Jirka z Kamenné 
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