
Stezky pro pěší 
v lese Ochoza

V městském lese Ochoza, který Nové Město užívá od 
nepaměti a vlastní od roku 1580  jsou pro pěší připraveny 
tři hezké vycházkové okruhy. Jsou vhodné i pro seniory či 

maminky s kočárky.



1. „Okolo Černé skály“

Délka trasy: 700 m
Vybavení: hrací prvky pro děti i dospělé, lavičky, odpočívadlo, za-
střešené odpočívadlo, informační tabule, rozcestník, odpadkové koše
Zajímavost: v letech 1898 až 1911 zde stála dřevěná turistická chata. 
Historické prameny uvádí, že se jednalo o nejoblíbenější výletní mís-
to v blízkosti Nového Města.
V mapě označena: žlutě
Je dobré vědět: je vzdálenější od cest přístupných autem. Snadno 
se z ní dostanete lesem přímo do Vlachovic. Začíná v místě zvaném 
U buku – můžete se zde napojit na Obrázkovou cestu

Co se říká: stezka Okolo Černé skály začíná na křižovatce lesních 
cest. Podle pověstí ji střeží Horácký hejkal. Je to lesní bytost, a jak 
vypadá, uvidíte na obrázku, který je umístěn na jednom ze stromů. 
V podvečer a v noci se zde prý ozývá jeho volání „hej, hej“. Pokud se 
tedy při setmění nacházíte v lese, dejte si pozor. Hejkal je škodolibý. 
Stačí mu jednou odpovědět a hned vám skočí na záda a ponesete ho 
až na konec lesa.

2. „K Hubertovi“

Délka trasy: 233 m
Vybavení: lavičky, odpočívadlo, informační tabule, rozcestník, od-
padkové koše
Zajímavost: končí v místě zvaném U sv. Huberta, což dokládá i ob-
rázek umístěný na stromě – můžete se zde napojit na Obrázkovou 
cestu
V mapě označena: oranžově
Je dobré vědět: do bezprostřední blízkosti stezky se lze dostat au-
tem – vhodné pro vozíčkáře

Co se říká: Svatý Hubert pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny 
v Akvitánii. Byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav a prý 
patřil k družině franckého krále Theodoricha III. Měl dobré srdce a 
byl spravedlivý. Poté, co jeho žena zemřela při porodu,  zažil nečeka-
né setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. A promluvil 
k němu nadpřirozený hlas, který se ho zeptal: „Huberte, proč stále 
lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe 
obětoval.“ Následně se Hubert stává knězem, později biskupem. Je 
znám především jako patron myslivců a lesníků.

K procházkám můžete využít od jara do podzimu také zpěvněné 
cesty ve Vysočina Areně a v okolí hotelu Ski. V létě je na nich možné 
provozovat in-line brusle, v zimě se promění v lyžařské tratě. Dal-
ší zajímavou trasou je tzv. Obrázková cesta, která výše zmiňované 
okruhy a cesty různě protíná. Speciální leták o Obrázkové cestě, 
včetně mapy a legend, které se k jednotlivým zastavením váží, si  
můžete zakoupit v novoměstském informačním centru.

Všechny stezky jsou široké 1,8 m a jejich povrch je zpevněn přírod-
ním kamenivem. Trasy jsou vedeny tak, aby respektovaly a nenarušily 
okolní lesnatou krajinu, která je součástí CHKO Žďárské vrchy. Od-
počívadlo = masivní dřevěné lavice a stůl.
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3. „U koupaliště“

Délka trasy: 510 m
Vybavení: lavičky, odpočívadlo, informační tabule, odpadkový koš
Zajímavost: jak už název napovídá, stezka je v bezprostřední blíz-
kosti koupaliště, kde naleznete herní prvky pro děti a občerstvení 
pro dospělé.  
V mapě označena: červeně
Je dobré vědět:  z koupaliště můžete přes chatovou osadu Zahrad-
níkův kout pokračovat lesem ke Ski hotelu nebo se napojit na ob-
rázkovou cestu

Co se říká: V dřívějších dobách byla obhospodařována i louka pod 
hrází, přímo v lese. Podle pamětníků si spolu se senem majitelé 
domů pravidelně přivezli i několik zmijí. V současné době zde zmije 
i slepýše sice potkáte, pokud si jich nebudete všímat a obejdete je, 
nemáte se čeho bát.


