
Rozhledna na Klucanině a její okolí 
 

Když jsem byla mladší měla jsem moc ráda výlety na Tišnovskou rozhlednu ať 

už s rodiči, školou či školkou. Užívala jsem si chození po cestě obklopené lesem 

a pozorovala naučné tabule s názvy stromů či zvířat. Dnes už to bohužel 

nevypadá tak, jak si pamatuji a v pár místech na mne působí i depresivně. 

Rozhledna se nachází na kopci Klucanina, což sice není nejvyšší kopec na 

Tišnovsku, ale je umístěn dokonale tak, abyste rozhlednu, která tvoří vrchol 

kopce, měli pořád na očích. Existuje spousta cest, kterými se až na samý vrchol 

k rozhledně můžete dostat. Má osobně nejoblíbenější je samý ¨vchod¨ do lesa 

obklopujícího Klucaninu vedle nemocničního areálu. Je to jako byste prošli 

bránou přírody, jejíž křídla otvírají pohled do krásného světa plného stromů, 

zvířat a čerstvého vzduchu. V polovině cesty je pofiderný ¨ostrůvek¨ , kde dříve 

byly stromy s posezením. Pořádali se tam různé sportovní akce či pohádkový 

les. Dnes už tam uvidíte jen pár smutně a osamoceně stojících stromů 

s posezením, ohraničených mohutným, strašlivým až děsivým drátem, jenž 

jakoby zeď kolem bývalého pohádkového místa tvořil. Kolem ostrůvku se 

nachází 2 již zmíněné naučné tabule, místy ošklivě pomalované, a to je věčná 

škoda, protože jejich milé provedení z nich dělá hezkou atrakci pro děti. Na 

zemi jsou poházené zbytky vykouřených cigaret a někde i prázdné láhve od 

alkoholu, a to i když vedle posezení visí černý pytel určený na odpadky. Po 

cestě se jich nachází ještě pár. Kousek od ostrůvku je maličký krmelec kam 

můžete dát sůl nebo mrkev plachým zvířátkům. 

 Pokud se vyšplháte až k samotné rozhledně, což není žádný problém díky přímé 

cestě dostatečně označené turistickými značkami, spatříte plácek s nově 

postavenými lavičkami určenými pro odpočinek po cestě nebo posvačení. 

V minulých letech se zde děti mohly bavit hraním s tabulí, na veliké housence či 

na hezky výtvarně zpracovaném dřevěném hřišti s vyobrazením milých lesních 

tvorů hned vedle vstupu. Teď už byste ho tam nenašli. 

 Při výstupu do horního patra si na zdech povšimnete na jednotlivých cihel se 

jmény dárců, kteří přispěli na stavbu nové rozhledny v roce 2003. Po vystoupání 

133 vysokých , může se zdát i nekonečných schodů, si teprve užijete nádherný, 

dechberoucí a úžasný výhled na celý Tišnov . 

 V létě  vám vlasy proplítá ochlazující příjemný vánek a vůně lesa vám bije do 

nosu. V zimním čase jste rádi že máte teplý kabát a čepici, ale i tak si odnesete 

příjemný pocit z pobytu na čerstvém vzduchu. Je tam vždy až tajemné ticho a 

cítíte se jako v pohádce.  Ať už tedy rozhlednu navštívíte kdykoliv , vždy si 

odnesete pocit volnosti a klidu . 

 

Magdaléna Zelinková  Tercie, Gymnázium Tišnov 



 
 


