


Hospodě na Kukýrně se mezi sedláky a obchodníky říkalo „U posledního 
groše“. Za touto hospodou už končil Tišnov, rozkládala se pole a cesta 

vedla k Rohozci, k Ruhuzcu, jak zní v podhoráckém nářečí. Však se té cestě 
také říkávalo Ruhuzecká, zkráceně Ruzcká. Vedla kolem vrchu Čimperek, kte-
rý se tyčil nad Lomničkou, odtud klesla dolů k potoku a za brodem pokračo-
vala přes „tálky“ na Jamné a k Rohozci.Pod lesem Rejholec, na rozcestí cesty 
Ruzcké a cesty do Lomničky, se dodnes nachází pískovcový křížek s vyobraze-
ným kalichem, který tu stojí už od roku 1855. O pár set metrů dál v Močárech 
na panské louce vyvěral pramen Svaté studánky, která má od nepaměti léčivé 
účinky. Už učený Johann Ferdinand Hertodt von Todtenfeld o ní roku 1669 
napsal zmínku v Tartaro-Mastix Moraviae, kde píše o léčivých pramenech Mo-
ravy. Vedle známých pramenů zmiňuje i zdejší léčivý pramen, kterému místní 
obyvatelé říkají „Swata Stadynka“. Cesta vedla dál kolem Křínek, kterým se 
snad původně říkávalo Skříňky. Prý tu dříve býval dřevěný rozkládací oltář, 
skříňka, u kterého mohli poutníci pokleknout a pomodlit se za zdar své poutě. 
Cesta štětovaná červenými kameny permského pískovce se za Křínky stáčela 
vpravo a prudce klesala přímo k nynějšímu hostinci U Vlachů v Jamném. Pak 
následovalo strmé stoupání k Rohozci. Takhle nějak se cestovalo po Ruzké 
cestě mezi Rohozcem a Tišnovem několik století.

Historická polní cesta na území mezi Tišnovem a Jamným směrem na Rohozec,  
tzv. Růzcká cesta, byla obnovena v letech 2020–2022. Cílem této akce bylo zpřístupnit 
krajinu lidem a také ji zpestřit výsadbou plodonosných stromů a keřů.

Poděkování patří Jihomoravskému kraji, DSO Tišnovsko, městu Tišnovu, obcím Železné 
a Lomnička, MAS Brána Vysočiny, z.s., a mnoha aktivním lidem (Miloš Sysel a Jaroslav 
Chroust).
Akci zrealizovaly firmy Geodetická kancelář Souček a Nativi Garden. Rovněž děkujeme 
za vstřícnost firmě AGRIA Drásov, spol. s r.o. 

RŮZCKÁ CESTA

Obec Železné Obec Lomnička


