
Kolem Sváté vody a Pusté vsi  

Výlet v okolí obce, který vás provede z obce Nová Ves do obce Senorady. Cestou se zastavíme u 
Svaté vody, projdeme kolem Pusté vsi, novoveské hájenky a senoradské cihelny. 
 
- Časová náročnost: přibližně 1,5 hod 
- Délka: přibližně 6,5 km 
 
Trasa výletu je virtuálně vyznačena pomocí GPS navigačního systému. Tzn. že stačí z těchto stránek 
stáhnout a do své GPS navigace uložit soubor, ve kterém je trasa uložena. GPS navigace vás pak 
provede celou tratí. Pokud GPS navigaci nemáte, pak si můžete popis trasy stáhnout do mobilu a 
nebo vytisknout na papír. Trasu lze též prohlédnout pomocí programu Google Earth. Odkaz na Google 
Maps zobrazí trasu v mapce, kterou lze zvětšovat, měnit typ mapy, apod. 
  

Jeden z cílů naší cesty - studánka u Nové Vsi 
zvaná "Svatá voda". 

Mapka trasy.



Výlet zahájíme v obci Nová Ves u autobusové 
zastávky vedle základní školy. 

Asi po 30 metech, na první křižovatce, 
odbočíme z hlavní silnice směrem doprava, 
na severozápad. 

V obci už nikam neodbočujeme a jdeme 
pořád dál po stejné cestě směrem na západ 
až na konec obce. 



Postupujeme po asfaltové silnici směrem k 
řece Oslavě. 

Na tomto rozcestí bychom měli odbočit doleva 
směrem na Senorady. My se ale ještě 
zajdeme podívat ke "Svaté vodě", takže 
odbočíme doprava. 

Po několika metrech dojdeme k rybníčku, 
který je napájen vodou z pramene "Svatá 
voda". 



U pravého břehu rybníčku najdeme úzkou 
pěšinu. 

Po pěšině začneme stoupat nahoru do lesa.

Cestou po pěšině několikrát překročíme 
potůček, který teče od "Svaté vody". 



Konečně dorážíme k prameni "Svaté vody".

Od pramene stoupají schody, po kterých 
bychom došli zpět do obce Nová Ves. 

U pramene je také přísřešek, kde je možné si 
odpočinout. 



Sejdeme zpět k rybníčku a vrátíme se na 
původní rozcestí, kde se tentokrát vydáme 
doleva. 

Projdeme kolem staré bažantnice. 

Před hájenkou procházíme místem zvaným 
Pustá ves, kde dříve opravdu stávala 
středověká vesnice. 



Vejdeme do lesa a stoupáme do mírného 
kopce. 

Na prvním větším rozcestí se vydáváme vlevo 
po žluté turistické značce. 

Míjíme starou boudu.



Na vrchu kopce nacházíme další místo 
vhodné k odpočinku. 

Nacházíme se na místě zvaném "Doubravka". 
Kousek dál (směrem na jihozápad) je v lese 
místo, které se nazývá "U oběšeného". Na 
rozcestníku však uvedeno není.. asi vědí proč 
:) 

Pokračujeme dál po lesní cestě a míjíme další 
lesní rybníček. 



Z lesa vystupujeme nedaleko senoradské 
cihelny. Cihelna je ukryta za stromy v levé 
části snímku. 

Přes polní cestu se vydáváme dál k obci 
Senorady. 

Po chvíli chůze se nám naskytne pohled na 
obec Senorady: 



Jdeme dál alejí z trnek. 

Na úrovni obce Senorady odbočíme doleva.

Do obce Senorady vejdeme v místě 
autobusové zastávky "U kovárny". 



Zde můžeme svůj výlet ukončit, nebo 
můžeme pokračovat dál přes obec Senorady 
třeba k řece Oslavě. 

 


