
cestě podejděte podchodem frekventovanou Masarykovu ulici a dále 
pokračujte kolem nemocnice až k turistického rozcestníku Rozkoš, 
kde se červená s modrou rozdělují. Na přilehlém domě čp. 2340 se 
nachází pamětní deska (K4).

Vraťte se asi o 70 m zpět a zahněte vpravo kolem garáží. Touto ces-
tou dojdete až na Ledečskou ulici. Zde zahněte vlevo a pozor – půjde-
te chvíli po krajnici frekventované silnice! Po pravé ruce míjíte trafo-
stanici, po levé čerpací stanici. Po 400 m (na rohu plotu trafostanice) 
zahněte vpravo, dojdete až k Sázavě. U řeky se vydejte vlevo (po pra-
vém břehu proti proudu řeky), budete míjet vakový (bubnový) jez       
a modrou lávku pro pěší a cyklisty.

Odtud pokračujte stále rovně a před tribunami fotbalového stadionu 
zahněte vlevo (po levé ruce míjíte tenisový areál a sportovní halu)      
a zadním vchodem vejděte na hřbitov. Vyhledejte hrob rodičů a dcery 
KHB (černý náhrobek v blízkosti hřbitovního kostela). Pokud by byl 
hřbitov uzavřený, obejděte jej zleva (hřbitovní zeď po pravé ruce) 
k hlavní bráně na Ledečské ulici (K5).

Přejděte Masarykovu ulici (přechod se semafory), pokračujte přímo 
Svatovojtěšskou ulicí (po levici restaurace Fabrika) a zahněte vpravo 
k parkovišti Billa. Na konci cesty objevíte „Havlíčkův Hydepark“ -
„pomník“ ztvárňující stoh knih (K6). Odtud pokračujte vlevo podél 
Sázavy, za dětským hřištěm opět vlevo a po souběhu ČTZ, MTZ a ŽTZ 
ulicí V Rámech zpět do cíle na Havlíčkově náměstí.

Při pochodu dbejte vlastní bezpečnosti a pravidel silničního provozu. 
Šťastnou cestu a zdrávi došli!

KČT, oblast Vysočina
Městská turistická trasa IVV

Po stopách KHB
(8 km)

V roce 2021 slavíme 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského. 
Novináře, spisovatele, satirika a politika. Zastánce českého národa. 
Zakladatele moderní české žurnalistiky a nejvýznamnějších českých 
novin revolučních let 1848-1850. Neúprosného, politicky angažované-
ho kritika rakouského režimu, osobnosti se zásadním vlivem na české 
veřejné mínění. Jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin.

Na Havlíčkobrodsku se k tomuto významnému datu chystá řada akcí. 
Pro turisty jsme při této příležitosti připravili novou permanentní 
městskou trasu IVV, která vás provede po nejzajímavějších místech 
spojených se životem této osobnosti.

Popis trasy:

Od Muzea Vysočiny na Havlíčkově náměstí (K1) pokračujte po ŽTZ 
kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie do Parku Budoucnost. U prv-
ního rybníka Obora se nachází pomník Josefíny Havlíčkové, matky 
KHB (K2). Pokračujte stále po ŽTZ do parku Budoucnost, kde dojdete 
k pomníku Karla Havlíčka Borovského (K3). Otočíte-li se zády k pom-
níku, možná vás zaujme barokní kopule kostela Nanebevzetí Panny 
Marie.

Po ŽTZ dojdete až k altánku, kde turistickou značku opustíte. Vydejte 
se šikmo vlevo kolem altánku a podél zábradlí cik cak dolů až na 
silnici. Na silnici vpravo k zimnímu a plaveckému stadionu. Tady po 
schodech pro změnu zase nahoru. Můžete se zastavit u památníku ve 
tvaru hokejových bruslí coby vzpomínky na tragicky zemřelého 
havlíčkobrodského rodáka a profesionálního hokejistu Josefa Vašíčka. 

Odtud ještě jednou po schodech nahoru a pokračujte šikmo vpravo 
podél parkoviště. Na první křižovatce zahněte vlevo ulicí Nad Sady a 
na další opět vlevo ulicí P.F.Ledvinky. Vlevo na konci ulice stojí za 
pozornost bývalý klášterní komplex bosých augustiniánů s kostelem 
svaté Rodiny, kde KHB navštěvoval české gymnázium.

U pomníku TGM přejděte silnici a pokračujte přímo kolem budovy 
Policie, kde se napojíte na souběh ČTZ a MTZ. Po turisticky značené
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Kontakt:
Martin Pluhař, 582 53 Štoky 364
martin.pluhar@volny.cz
www.martin-pluhar.cz

Zde si můžete vyžádat záznamník i razítko za absolvování trasy. 
Záznamník lze zdarma stáhnout na uvedené webové adrese.
Záznamník a razítko budou dostupné také na vybraných turistických 
akcích - sledujte webové stránky a raději dejte vědět předem, prosím!
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K1 - Razítko z muzea nebo opis roku, kdy tento dům koupil Matěj 
Havlíček, otec KHB (štítek na domě vpravo od vchodu)

K2 - Jakou značku naleznete na prvním stromě za pomníkem?

K3 - Číslo na pomníku KHB pod jménem Karel

K4 - Co tu bývalo? (pamětní deska na domě čp. 2340, asi 30 metrů 
od rozcestníku po MTZ směr Pelestrovská studánka

K5 - Evidenční číslo hrobu rodičů a dcery KHB (význačný černý  
náhrobek naleznete hned naproti kostelu), v případě uzavření           
hřbitova letopočet na hlavní bráně    

K6 - Při příležitosti kolikátého výročí narození KHB byl „pomník“ 
odhalen? Nebo můžete přepočítat všechny knihy.-)

Mapa trasy MTT IVV
Po stopách KHB
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