
Vypravte se plahočit stezkou po stopách jednoho z velikánů naší historie.  

Prozkoumejte nádherné výhledy, kamenná pole i historicky zajímavá zákoutí.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 16 km.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Lomnice, náměstí, trasa je okružní 

POPIS CESTY  

 
 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL 

zdroj: mapy.cz 

 

Z autobusového nádraží dojděte na náměstí, které je součástí městské památkové zóny. Kromě mohutného kostela 

a historické fary, morového sloupu i blízkého zámku prozkoumejte také úvodní zastavení Cimrmanovy stezky.  

Ta vede po žluté turistické trase přímo na sever. Z náměstí můžete vyrazit po ní, nebo projít ulicí Pod Starou farou 

kolem pramene Šudlajka prohlédnout si synagogu (bod 2 na mapce) a židovský hřbitov. Vraťte se na žlutou trasu, 

přejděte historický kamenný most a dále přes jedno z vyhlídkových míst až k přírodní památce (zkratka PP) Synalov-

ské kopaniny (bod 3). Dále dojděte k hájence pod kopcem Sýkoř. Zde je poslední zastavení Cimrmanovy stezky  

s kamennou sochou tohoto velikána. Vyšlápněte kamenitým terénem s mrazovými sruby na vrchol 

kopce Sýkoř (bod 4). Po žluté trase dojděte až ke studánce Járy Cimrmana (bod 5). Od ní projděte 

přes PP Míchovec (bod 6) opět na žlutou trasu. Pokračujte rezervací Pod Sýkořskou myslivnou smě-

rem na jih dále po žluté stezce okrajem PP Dobrá studně (bod 7) a přes Ochoz u Tišnova. Na další 

trase vás čeká PP Veselský chlum (bod 8) se zachovanými mezemi a kamennými zídkami. A přede-

vším luxusními výhledy. Z rozcestí pod kopcem pokračujte po zelené přes Veselí křížovou cestou 

zpět do Lomnice. Než sejdete do samotné Lomnice, můžete se ještě pokochat výhledem na ni.  

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

CIMRMANOVA  

LOMNICE 

OBČERSTVENÍ studánky Šudlajka a Járy Cimrmana, pramen v Dobré studni, restaurace či pivovar  

v Lomnici 

ZAJÍMAVOSTI  Synalovské kopaniny jsou ukázkou bývalých drobných políček v této části Horno-

svratecké vrchoviny. Nyní jde o plochy pastvin s teplomilnou vegetací.  

Míchovec je skalnatý hřbet s mrazovými sruby a kamennými moři. Zajímavá je  

zachovalá přírodní skladba lesa s buky, kleny, jasany, lípami a jilmy s chráněnými 

druhy v podrostu, třeba měsíčnicí vytrvalou. 

Mrazový srub je skalní stupeň ve svahu vytvořený mrazovým zvětráváním. Do puklin 

ve skále zateče voda, zmrzne a led puklinu zvětší. Tento proces se opakuje tak dlou-

ho, až se část skály odlomí a vznikne svislá stěna.  

V PP Dobrá studně najdete terén modelovaný mrazovým zvětráváním 

a kamenitá místa porostlá vřesem. Podobně vypadá severská tundra. 

U jezírka v jižní části plochy najdete vydatný zdroj vody. 

Bod zájmu pro otrlé – jižně pod Lomnicí najdete na Šibeniční horce pozů-

statky Lomnické šibenice. 

TRASU DOPORUČUJE    Malví z Rychty 

https://1url.cz/wKfFS
http://www.lipka.cz

