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Přelom roků patří ke dnům, 
kdy se organizovaně i neorga-
nizovaně zdolávají vrcholy 
hor a kopců. 
� Antonín Zvěřina

Že výstup na horu Mařenka, s 
nadmořskou výškou 711, tedy na 
nejvyšší bod Třebíčska, nemá s Tře-
bíčí nic společného? Mnoho spo-
lečného. Vždyť i město Třebíč se 
podílelo finančně na vybudová-
ní rozhledny na vrcholu, s výhle-
dem při dobrých podmínkách až na 
rakouské Alpy. 

A že je tato část okresu vítaným 
návštěvním místem i pro obyvatele 
Třebíče, není nejmenších pochyb. 
K tradičním akcím patří pochod na 
vrchol, který letos připadl na sobo-
tu 30. prosince. Scházejí se tam lidé 
z okolních obcí, které se sdružily 
do mikroregionu, jemuž dala hora 
název: Mikroregion Mařenka. Ale 
míří sem i Třebíčáci, naše výprava 
je toho důkazem. 

Parkování hledáme v Dašově, 
vísce, která se nachází v podhů-
ří Mařenky. Není to nejmenší pro-
blém, a tak se připravujeme na 
nezbytné stoupání. Musíme obe-
jít závoru, která brání vjezdu auto-
mobilů do lesa, což je jistě správné. 
Pokračujeme do mírného kopce a 
občas míjíme odpočívky s tabule-
mi, které upozorňují na zvláštnosti 
této lokality.

Cesta nám rychle ubíhá, vrchol 
zdoláváme po několika desítkách 
minut. Postávají tam pouze hloučky 
návštěvníků, někteří míří na vrchol 
rozhledny, jedinci se závratí si nechá-
vají toto zpestření bohužel ujít. 

Na ohni se opékají špekáčky; 
co by to bylo za výlet, kde by tato 
pochutina chyběla! Někteří další 
účastníci se chlubí, jako každý rok, 
přinesenou pálenkou, která parádně 
zahřívá útroby. Ale je tam i stánek, 
který nabízí přiměřené občerstvení. 
Co je potěšující, že teplota se drží 
kolem bodu mrazu, krajinu dokon-
ce kryje mírná sněhová pokrývka. 

Kolem poledne se prostranství 
začíná zaplňovat desítkami, možná 
stovkami turistů. Z výšin rozhled-
ny se nese zvuk dechového nástro-
je, pravda - občas to zapíská tak, jak 
nemá, ale nikomu to dobrou nála-

du nekazí. Starostové mikroregionu 
otevírají šampaňské, přejí všem co 
možná to nejlepší do nového roku. 

Ohňů přibývá, jeden už pro 
zájemce opékání nestačí, rozdělá-
vat ohníčky je tam sice zakázané, 
ale pro jednou příroda určitě při-
hmouří obě oči. Vydáváme se na 
cestu zpátky, lokáme příjemný lesní 
vzduch, inu nahoře už se mísí kouř 
s vůní uzenin, a také občas do nosu 
udeří vůně některé z pálenek. 

Cestu zpátky si vybíráme z prud-
šího svahu, a máme co dělat, aby-
chom ji neabsolvovali po zadní 
části těla. V Dašově obdivujeme 
mlýnské kolo, a také Nechvátalův 
mlýn, a všem Třebíčákům touto 
cestou vzkazujeme, že kdo neviděl, 
kdo nevystoupal na vrch Mařenky, 
o hodně přišel.     

Výstup na Strážnou horu
Silvestr se dá strávit mnoha způso-

by: u televize, u dobrého moku, ane-
bo výstupem na třebíčskou Strážnou 
horu neboli Kostelíček. Protože žád-
ná organizovaná výprava se v tom-
to směru nekoná, stojím na star-
tu v Borovině sám a hodlám vrchol 
zdolat ve směru z Libušina údolí. 

Tedy samovýstupem, bez použi-
tí kyslíkového přístroje. Vybírám 
si cestu ve směru k vyhlídce a brzy 
stojím před problémem: do ces-
ty se mi staví schody. Odvážně se 
pouštím do jejich zdolávání. Dech 
se proklatě zrychluje a nohy těžkou. 
Po posledním schodu lituji, že jsem 
se do výstupu přece jen nepustil 
s kyslíkovým přístrojem.

Mířím na vyhlídku. Bohužel, 

v údolí se válí cáry mlhy, a i stro-
my překáží většímu rozhledu, ale i 
tak to stojí za to. Protože se jedná o 
můj prvovýstup z této strany, blou-
dím. Sám a sám v pusté krajině. Ale 
to netrvá dlouho, a stanu v cíli své 
výpravy: na Strážné hoře. Odtud 
je velice pěkný pohled na Třebíč, 
bohužel nižší části se halí do zmiňo-
vané mlhy. V dáli spatřuji rozhlednu 
na Pekelňáku, a nemá smysl tajit, že 
je to další plán silvestrovské cesty. 

Výstup na Pekelňák
V Demlově ulici u učňovského síd-

la, spadajícího pod Střední průmys-
lovou školu, na Silvestra startuje tra-
diční běh. Přehlídku běžců si nechci 
nechat ujít, a hlavní pořadatelka 
Zuzana McBain mě láká, zda bych 
se nechtěl zúčastnit. Zdvořile odmí-
tám, přece jen je nechci zdržovat 
svým návratem někdy ve večerních 
hodinách.

Zhruba 150 závodníků se vydává 
na trať, a já se dávám stejnou trasou 
na pochod ke svému dalšímu silves-
trovskému vrcholu, Pekelnému kop-
ci. Na cestě zahrádkářskou kolonií 
ve směru na jih potkávám běžce, kte-
ří se vrací k cíli, a Zuzančinu mamin-
ku, která má na starosti obě vnučky. 

Na odpočívce na rozcestí se setká-
vám se Zdeňkem Pavlíkem, který 
chce také po Mařence pokořit Pekel-
ňák. Vydáváme se na cestu, a Zden-
du nejvíce těší, že na vrcholu potká 
svého kamaráda, který nás dopraví 
zpět do civilizace. 

Vrchol dobýváme zhruba v poled-
ne, útěk od civilizace se nedaří, i 
když hlavní nápor turistů nás míjí. 
Opět obdivuji lezce na rozhlednu, a 
nechybí ani opékání špekáčků. Co 
mě může potěšit, že rozhled i bez 
výstupu na věž stojí za to. 

Zdeněk je zklamaný, kamarád patr-
ně odejel dřív, a tak mu nezbývá než 
absolvovat sestup společně se mnou 
pěšmo. Jen tak na okraj, kamarád 
parkoval pod lesem ve směru na Sla-
vice. Tedy nikoli na vrcholu.

Potkáváme Helenu Valovou – 
Nechvátalovou, a ta se nám chlubí 
zablácenou obuví a dolní částí kal-
hot, nezvolila tu správnou trasu jako 
my. V duchu se jí smějeme, ještě 
netušíme, co nás čeká. Chci pokra-
čovat ve směru na Borovinu a Zde-
na kolegiálně chce jít se mnou až na 
rozcestí, kde odbočí do místa svého 
bydliště, Stříteže. 

Cesta před námi nevypadá nejváb-
něji, a Ivan Přibík nás varuje, a raději 
se vrací. Má pravdu. Vůbec se nedi-

víme Radku Jarošovi, že raději odjel 
zdolávat vrchol do oblasti věčného 
mrazu Antarktidy. Kloužeme v blá-
tě a udržujeme rovnováhu s vypětím 
všech sil. 

Brzy vypadáme daleko hůře než 
kamarádka Helenka, a lehce si 
dokáži představit, jak by se nám - 
nejen v duchu - smála. 

Je to opravdový boj, který zvlá-
dáme s vypětím všech sil, no - části 
svých sil. Konečně staneme na bez-
pečnějším místě a loučíme se. Cesta 
domů už probíhá bez nesnází. Jen 
doma je potřeba hodit kalhoty do 
vany a z bot odstranit bláto. Drží se 
jich jako vlastní bratři.  

Výstup na Klučovskou horu
Jak na Nový rok, tak po celý rok. 

To si řekli před třiceti lety třebíčš-
tí turisté, a od té doby každoročně 
v tento den vyrážejí na Klučovskou 
horu, aby si udrželi dobrou kondici 
po celý rok. Letos se tedy konal 30. 
jubilejní ročník. 

Když už, tak už, tedy do čtvrti-
ce všeho dobrého i zlého, říkám si, 
a přidávám se knim. Účastníky vítá 
předseda turistů Ladislav Tomáš a 
při cestě se svěřuje, že trasa měří víc 
metrů, než kdyby se šlo po silnici, 
kde ale vzhledem k počtu účastníků 
hrozí nebezpečí. Aby ne, když se na 
pochod vydává přes 40 turistů. 

Prosmykneme se od restaurace 
Alfa směrem k Hrotovické ulici, a 
pak svižným krokem zamíříme po 
Žďárského ulici ve směru na sever. 
Čeká nás polní cesta kolem země-
dělských objektů, kde jedinými divá-
ky jsou rozkošná telátka. 

Procházíme obcí Kožichovice, kde 
se kdysi točil legendární snímek 
Postřižiny, a míříme po bývalé hlav-
ní asfaltové cestě ke koupališti. Ani 
tady účastníky nemine občas bah-
nitá část trasy, ta letos i loni prostě 
k pochodům patří. 

Na vrchol se dochází po skupin-
kách, následuje vlastní občerstvení 
a společné foto. Všichni už se těší na 
další zastávku. Ta na účastníky čeká 
u rybníku Hodinovec, kde všech-
ny vítá u své chaty na břehu nestor 
turistů Robert Dvořák, s mým vče-
rejším souputníkem Zdenou Pav-
líkem. Chleba se sádlem a cibulí 
opravdu chutná, a nemotoristům i 
plzeňské pivo. 

Že nechyběly ani pálenky, netřeba 
zmiňovat. Pochod, na který se neza-
pomíná. A zdárné ukončení tříden-
ního putování, se zdoláváním čtyř 
rozdílných vrchů. 

Za tři dny padly čtyři vrcholy

VRCHOL Klučovské hory dobyt, společná fotografie třebíčských turistů.  Foto: Antonín Zvěřina

OPEČENÉ špekáčky na ohněm všem na vrcholu Mařenky chutnaly.
 Foto: Antonín Zvěřina


