
 
 
 

 

Kam s dětmi na vycházku 

Jarní prázdniny se nabízejí k vycházkám a výletům. Nabízíme Vám několik tipů na kratší výlety s menšími dětmi, ale 
také delší výlety pro zkušenější  rodiny. Kromě tipů na výlety máme pro Vás malou soutěž. Pomocí aplikací 
Endomondo nebo Run tracker apod. můžete s dětmi změřit kolik jste přes jarní prázdniny nebo v následujících dvou 
víkendech ušili km. Když nám pošlete screenshot obrazovky se záznamem Vámi ujitých kilometrů nebo nám zašlete 
z Vašeho výletu nějakou fotografii určitě Vás odměníme malou drobností. Ti kdo zvládnou ujet největší vzdálenost, 
dostanou od nás pravou medaili. 

MÁME PRO VÁS NĚKOLIK TIPŮ NA VÝLET. VZHLEDEM K POČASÍ SI NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU NESMEKY! 

1) HŘEBEČSKÉ DŮNÍ STEZKY, 7 km 

Kromě odborných informací o geologii a vlastivědy Hřebečského hřbetu a moravskotřebovského regionu je stezka 
koncipována jako výtvarně zdařilý komiks. Na stezce čtyřicet rozcestníků, osm výchozích stanovišť, šest odpočívadel, 
turistické altány, vyhlídková věž Strážný vrch.  

http://www.hrebecskedulnistezky.cz/o_stezkach_a_muzeich/ 

   

2) KUKYHO LES, 2,1 km 

Kukyho naučná stezka je skvělý výlet s dětmi ve Žďárských vrších. Hravá stezka vede lesem, cestou potkáte 
zábavná zastavení pro děti. V přilehlém Penzionu se pak můžete skvěle najíst. 

Pokud se chystáte trávit dovolenou nebo třeba jen prodloužený víkend v České republice, nevynechejte Žďárské 
vrchy. Kromě krásné přírody je toho zde spoustu pro děti a najdou se tu i skvělá místa pro milovníky dobrého jídla. 

https://overenorodici.cz/cz/detail-mista/p1175-kukyho-stezka-ve-zdarskych-vrsich-okres-svitavy 

   

3) PIVNICKÁ ROKLE, 3-6 km 

Všichni, kdo už Pivnickou rokli navštivili, říkají, že se jedná o jednu z nejkrásnějších přírodních zajímavostí v České 
republice. Přesto není Pivnická rokle veřejnosti příliš známa. A není divu. Do unikátního 1,5 km dlouhého skalnatého 
kaňonu nevede žádná oficiální turistická nebo naučná stezka. Na mapě není rokle téměř zakreslena. 

https://www.venkazdyden.cz/tip-na-vylet/zderaz-pivnicka-rokle-a-skalni-obydli/156 
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4) JIMRAMOV -  ŠTARKOV – PROSÍČKA – JIMRAMOV, 13 km 

Volně přístupná zřícenina středověkého hradu Skály se nalézá ve vrcholové části přírodní památky Štarkov, která 
vyniká význačným skalním útvarem tvořeným orlorulami. Zvětráváním ve čtvrtohorách tu vznikly grandiózní skalní 
věže až 20 metrů vysoké oddělené dvěma soutěskami a také dvě puklinové jeskyně. 

https://www.turistika.cz/trasy/jimramov-starkov-prosicka/detail 

   

5) ÚDOLÍM ŘEKY DOUBRAVY, 5 km 

Přírodní rezervace Údolí Doubravy byla vyhlášena v roce 1986. Zaujímá rozlohu 92,1 ha a je součástí Chráněné 
krajinné oblasti Železné hory. V roce 1993 zde byla otevřena naučná stezka, která je 4,5 km dlouhá, překonává 
výškový rozdíl 83 m a je turisticky středně náročná. Naučná stezka sleduje tok řeky Doubravy, která mezi Horním 
mlýnem u Chotěboře a Bílkem protéká kaňonovitým zalesněným údolím a vytváří malebná i divoká zákoutí s 
balvanitým řečištěm a četnými peřejemi. 

Z Chotěboře pak zpět vláčkem do obce Bílek k autu. 

https://www.turistika.cz/vylety/udolim-doubravy/detail 
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