
Zveme na trasu pestrými mokřadními loukami pramenné oblasti Říčky  

i historickými zákoutími a památníky až na zříceninu hradu.  

NÁROČNOST TRASY Délka výletu je 12 km. Mokřadní část trasy bývá místy podmáčená.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Bukovinka, Říčky, hájenka a Pozořice, Jezera vodojem 

POPIS CESTY  

 

Z autobusu vystoupíte u hájenek na Říčkách. Vydejte se po žluté turis-

tické trase kolem několika rybníčků, mokřadních a podmáčených ploch. 

Občerstvit se můžete u studánky Miluška (bod 2 na mapce). Dál pokra-

čujte podél potoka až na rozcestí Malá Říčka. Odsud se vydejte 

po červené značce na jih kolem památníku válečné odbojové skupiny 

k Lesnímu Baru u Jarka (bod 3). Provozovatel baru místo neustále rozví-

jí, takže vás při každé návštěvě může čekat nějaké překvapení .  

Po červené stezce pokračujte dál po asfaltové cestě na rozcestí Kaleč-

ník. Odsud se vydejte kolem Lichtenštejnského památníku a studánky 

U Wiehlovy boudy (bod 4) na rozcestí u Žalmanova kamene (bod 5). 

Zde opusťte zpevněnou cestu a pokračujte až do cíle výletu po modré 

značce. Sejděte z kopce na rozcestí a udělejte si odbočku na zříceninu 

Vildenberku. Poté dojdete kolem lesního srubu k Žalmanově studánce 

(bod 6) a dál po cestě i k Srnčí (Kroupově) studánce (bod 7). Odsud je 

to už jen kousek do Pozořic na autobusovou zastávku.  

OBČERSTVENÍ Množství studánek (především Miluška a Žalmanova), Lesní Bar u Jarka 

ZAJÍMAVOSTI  Přírodní park Říčky navazuje na Moravský kras. Jde o pahorkatinné 

území s množstvím údolíček, pramenišť, mokřadních míst a potoků.  

Studánka Miluška je velmi vydatný pramen zařazený do sítě měrných 

bodů Českého hydrometeorologického ústavu. 

Josef Žalman byl spoluzakladatel Československé myslivecké jednoty. 

Vildenberk patřil ve středověku k největším hradům na Moravě. Vybudo-

ván byl na začátku 14. století. Z hradu se bohužel už moc nedochovalo. 
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TRASU DOPORUČUJE Verča z PR týmu a Zdeňka z Rychty 

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

PŘÍRODNÍ PARK 

ŘÍČKY 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.7958919&y=49.2421955&z=13&rc=9m9qix8UF5eeYdJ6dvpatc5CacBCfi.cyWePKeMRegVfdsesU3Oc&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=81029&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&x
http://www.lipka.cz

