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Die Denkmal- und Landschaftszone von Telč 
Ausgangspunkt für die Wanderung durch den Geopark Vysočina ist die Burg Roštejn in 
der Nähe der Gemeinde Doupě. Wir folgen dem blauen Weg, der uns 0,5 km auf einem 
Waldweg bergab bis zum Wegweiser Pod Roštejnem führt. Wir wandern durch gegliedertes 
Terrain um den Hügel Farský kopec bis zum Wegweiser Malý pařezitý rybník, weiter auf 
dem blauen Weg bis zum Wegweiser Velký pařezitý rybník – hájovna. Hier kann sich der 
Wanderer im glasklaren Wasser des Teiches Velký pařezitý rybník eine kleine Erfrischung 
gönnen. Am Forsthaus vorbei setzen wir unsere Wanderung auf dem blauen Wanderweg 
fort und gelangen nach 0,5 km zum Wegweiser Javořický potok. Wir biegen in Richtung 
des Felsens Míchova skála und Javořice in den Wald ab. Das Naturdenkmal Míchova skála 
ist ein aus zwei Felstürmen bestehender Felsenkomplex. Von der Abzweigung zum Felsen 
setzen wir unseren Weg zur höchsten Erhebung der Berge Jihlavské vrchy und zugleich 
auch des gesamten Böhmisch-Mährischen Hochlandes, dem Berg Javořice (837 m), fort. 
Dem grünen Wanderweg folgend, gehen wir auf einer kleinen Straße 0,5 km bergab bis 
zum Wegweiser Studánka Páně. Hier biegen wir rechts in den gelben Weg in Richtung  
U Obrázku ein. Kurz darauf biegen wir von der Straße links ab und gelangen auf dem gelben 
Wanderweg bis zum Wegweiser U Obrázku. Von hier aus wandern wir 1,5 km geradeaus 
bis zum Wegweiser Lovu zdar – lovecká chata. Der grüne Weg führt an den kleinen Hügeln 
Rovina und Kozí hřbet vorbei. Nach etwa 2 km verlassen wir den Waldweg und biegen 
rechts auf einen Pfad zum Wegweiser Velký les. Wir gehen ein Stück auf der Straße entlang, 
um danach gleich wieder in den Wald abzubiegen. Von hier aus führt uns der Weg durch 
hügelige Landschaft wieder zurück zur Burg Roštejn.

Telčská krajinná památková zóna
Výchozím místem trasy, která vede Geoparkem 
Vysočina, je hrad Roštejn, nacházející se na území 
obce Doupě. Odtud se držíme modré značky a 0,5 km 
klesáme po lesní pěšině k rozcestníku Pod Roš-
tejnem. Dále jdeme členitým terénem kolem Far-
ského kopce k rozcestníku Malý pařezitý rybník 
a po modré až k rozcestníku Velký pařezitý rybník 
– hájovna. Možnost koupání v nádherně čisté vodě 
a tím možnost osvěžení při putování nabízí právě Velký pařezitý rybník . Kolem hájovny 
pokračujeme po modré 0,5 km k rozcestníku Javořický potok, kde odbočíme do lesa  
ve směru Míchova skála a Javořice. Přírodní památku Míchova skála tvoří komplex dvou 
skalisek s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Z odbočky ke skále pokračujeme 
až na nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a zároveň celé Českomoravské vrchoviny - Javořici 
(837 m). Ještě po zelené značce sestoupíme po silničce 0,5 km k rozcestníku Studánka 
Páně, kde odbočíme vpravo na žlutou, směr U Obrázku. Ze silnice po chvíli zahneme vlevo  
a po žluté pokračujeme k rozcestníku U Obrázku a dále rovně 1,5 km k rozcestníku Lovu 
zdar – lovecká chata. Postupujeme stále rovně, ale už po zelené, bez výraznějšího převýšení 
kolem nepatrných vrcholů Rovina a Kozí hřbet. Zhruba po 2 km odbočíme z lesní cesty 
vpravo na pěšinu a dojdeme k rozcestníku Velký les. Napojíme se na silnici, ze které vzápětí 
odbočíme opět do lesa, a stále obdobně zvlněnou krajinou dojdeme zpět k hradu Roštejn.

19,6 km 402 m 6:00 h

REGION VYSOČINA / KRAJ VYSOČINA

Erlebnispunkte in geographischen Koordinaten / Zajímavá místa udaná v geografických koordinátech 

Burg / hrad Roštejn
49°15‘09“N, 15°25‘34“E

Javořice 
49°13‘15“N, 15°20‘22“E

Teich / Velký pařezitý rybník
49°13‘59“N, 15°22‘31“E

Studánka páně 
49°13‘31“N, 15°20‘19“E

Míchova skála 
49°13‘40“N, 15°21‘41“E

1

2

3

4

5

62 63

4

5

Burg / hrad Roštejn


