Místní stezka Rudíkov
V okolí Rudíkova je celá řada turistických cílů, které určitě stojí za to navštívit! Nejbližší najdete níže, o něco vzdálenější jsou
pak např. zámek v Náměšti nad Oslavou a Velkém Meziříči, dále
pak Třebíč, kde najdete i památky zapsané na seznamu Unesco.
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Přírodní park Třebíčsko je chráněnou oblastí s výskytem řady chráněných rostlin a typickým
charakterem krajiny dotvářeným remízky se syenitovými balvany a malými rybníky, která se
nachází severně od města Třebíče. dříve býval označován také jako Oblast klidu Třebíčsko.
Celek parku obsahuje řadu maloplošných chráněných území. Jedná se o Přírodní památky
Kobylinec u Trnavy, Ptáčovský kopeček, Syenitové skály u Pocoucova, Pazderna u Přeckova
a památný strom Velká javor u Věstoňovic.

Kam dále v okolí?
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Rodný dům Ludvíka Svobody

Mimo těchto památek se v krajině nachází řada významných a zajímavých rybníků, jejichž
význam dokresluje výskyt bobra evropského. Nejzajímavějšími jsou rybníky Velký a Malý
Bor, rybník Buršík u Přeckova a potok Březinka.
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Armádní generál a pozdější prezident Československé socialistické republiky Ludvík Svoboda se narodil sice v nedalekém Hroznatíně, část jeho života je však významně spjata právě
s Rudíkovem. Zde absolvoval základní školu. Poté pokračoval studiem na dvouleté zemědělské škole ve Velkém Meziříčí. Jeho vazba na Rudíkov byla za druhé světové války, kdy působil v exilu, důvodem častých prohlídek gestapem v obci z důvodu pátrání po jeho manželce.
Po válce ještě jako generál promluvil při odhalení pamětní desky padlým v koncetračních táborech a o něco později financoval instalaci rozhlasu v místní škole. Prezidentem by od roku
1968 do roku 1975. Zemřel čtyři roky po dochodu do penze.
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Tvrz Nárameč
V obci Nárameč ležící několik kilometrů severovýchodně od Rudíkova stojí nedaleko od hlavní silnice dobře viditelná zachovalá tvrz tvořená obytnou věží. Původní velikost tvrze včetně
opevnění se dnes špatně odhaduje, protože se zachovala pouze věž, která je obklopena domy
obyvatel vesnice. Právě díky spojení s okolní stavbami se ale věž tvrze zachovala v dobrém
stavu. Poprvé je tvrz uváděná pustá již v roce 1571 a opuštěná zůstala až do roku 1690, kdy
ji zakoupila místní rodina Tůmova, upravila pro obytné užití a užívá ji dodnes.
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Památný kámen u Rudíkova

Vnější rozměry věže jsou 12,7 m x 11,5 m. Zdi věže jsou okolo dvou metrů silné. Nejlepší výhled na stavbu se skýtá návštěvníkům ze severní strany.

Nedaleko za Rudíkovem u Hodovského rybníka naleznete vedle zeleně značené turistické
trasy památný kámen. Na první pohled si na žulovém kvádru všimněte vytesaného kříže
a monogramu W. K. Ke kameni se váží dvě krátké tragické pověsti.
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První z nich vypráví o mladém vozkovi, který cestoval se svým povozem po cestě okolo Rudíkova. U lesa koně neustále pobízel a vůz rychle nabral rychlost. Cesta lesem však byla poseta prorůstajícími kořeny a výmoly. Čím rychleji jel, tím více se jeho vůz při nárazech o ně
otřásal až se rozklepal a stal neovladatelným. Když dorazil k rybníku, celý povoz se naklonil
a převrátil do vody. Vozka zůstal uvězněn uvnitř a neunikl smrti.
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Zámek Budišov
Zámek v Budišově je dnes znám především díky sbírkám preparované zvěře, pro jejichž uložení je užíván jako depozitář Moravského zemského muzea. Samotná stavba zámku pochází
ze 16. století. Na místě zámku původně stála vodní tvrz, o které se dochovaly zmínky již ze
13. století. Zámek byl původně vystavěn v renesančním slohu, současné podoba pochází ale
z 20. let 18. století, kdy byl celý zámek přebudován ve stylu barokním na honosné letní sídlo
hraběcího rodu Paarů. Kolem zámku se nachází také rozlehlý park zdobený mnoha sochami
pocházejícími z doby přestavby.
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Druhý příběh mluví o dřevorubcích kácejících v tomto místě stromy, z nichž jeden uvíznul
v korunách těch ostatních. I přes marnou snahu všech dřevorubců zůstával však nehybně
na svém místě a k zemi se ho nepodařilo dostat. Dřevorubci byli prací znaveni, únava se podepisovala hlavně na jejich pozornosti. Náhle zavál prudký poryv větru, který strom uvolnil.
Naneštěstí pod tím stál jeden z dřevorubců, kterého strom pohřbil.
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Přírodní park Třebíčsko

2

Moravské zemské muzeum má zámek ve své správě od roku 1974 a využívá jej jako depozitář
pro své rozsáhlé přírodovědné sbírky. Jejich část je přístupna pro prohlídky veřejnosti.
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Kostel sv. Petra a Pavla v Rudíkově
Přítomnost kostela sv. Petra a Pavla je v Rudíkově doložena již v roce 1234. Tehdy matka
Heřmana z Rudíkova odkázala patronátní práva a podíl na příjmech zdejšího kostela klášteru premonstrátek v Oslavanech.
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Železniční trať Křižanov - Studenec označovaná číslem 252 je spojnicí mezi železnicí ze Zastávky u Brna přes Třebíč do Okříšek a tratí z Brna do Havlíčkova Brodu. Na trati se nedaleko
obce nachází zastávka Rudíkov. Při stavbě železnice ve směru od Brna na Okříšky a Jihlavu
byla původně zvažováno vedení přes Velké Meziříčí, nakonec však došlo ke stavbě železnice
přes Třebíč, při které byla v roce 1886 vybudována a uvedena do provozu také odbočka ze
Studence na Velké Meziříčí. Trať byla následně roku 1953 prodloužena až do Křižanova.
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Následně byl kostel roku 1413 přímo přičleněn pod správu oslavanského kláštera a roku
1426 spolu s ním vzat pod papežskou ochranu. Po zániku oslavanského kláštera byla práva
ke kostelu v roce 1609 svěřena olomouckému biskupovi.
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Původní kostel i s věží lehl v roce 1721 popelem. Vybavení, které z něj zbylo bylo následně
rozkradeno. Nový trojlodní klasicistní kostel zasvěcený opět svatým Petru a Pavlu byl vystavěn v roce 1801. Nástěnné malby jsou o něco mladší. V této podobě se kostel dochoval
dodnes, kdy stejně jako po celou dobu funguje v obci samostatná farnost.

Železniční trať Křižanov - Studenec

Přírodní park Balinské údolí
Předmětem ochrany v přírodním parku balinské údolí je zahloubené údolí meandrující řeky
Balinky, podél kterého se nacházejí údolní nivy a jehož svahy se strmě zvedají doplněné
mnohými zářezy bočních údolí.
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Přírodní památka Pazderna
Přírodní památka Pazderna je chráněnou oblastní ležící na severním okraji nedaleké obce
Přeckov nedaleko blízké bývalé pazderny. Pazderna sloužila ke zpracování lnu. U toho se
zde oddělovalo lýko od dřevnaté části, která se přehýbáním drtila a vznikalo pazdeří. Později
se výraz pazderna vžil rovněž pro obydlí na okraji obce obývané chudinou.
Chráněné území je tvořeno přirozenou mokrou loukou řazenou mezi louky pcháčové. Významná je hlavně výskytem orchideje prstnatce májového. Dále pak najdeme v lokalitě starček polní a kozlík dvoudomý.
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Přírodní památka Kobylinec u Trnavy
Přírodní památka Kobylinec se nachází půl kilometru východně od nedaleké obce Trnavy.
Památka je tvořena mírnou vyvýšeninou vedle polní cesty. Jedná se o kostřavovou pastvinu,
tedy pastvinu vytvořenou na místě původních lesů. Kopeček bývá brzy z jara obsypán fialovými květy chráněného koniklece velekvětého.
Chráněná plocha rozlohou tvoří necelého půl hektaru. Z přírodní památku byl Kobylinec
vyhlášen v roce 1982.

Rubačka
Rozhledna postavená nad vodojemem na kopci Rubačka mezi vesnicemi Nový Telečkov a Baliny byla vystavena na jaře 2009. Nachází se zhruba 6 km jihozápadně od Velkého Meziříčí.
Rozhledna se tyčí v nadmořské výšce 580 m a po vyjití 42 schodů do výšky 7 metrů jste
na vrcholu, kde se vám otevře výhled částečně zakrytý stromy, ale severovýchodně je zajímavý pohled na Velké Meziříčí – hlavně na dálniční most, samozřejmě blízké i vzdálenější
kopce Vysočiny a na druhé straně vykukuje naše obec Nový Telečkov.

Přírodní památka byla vyhlášena 26. září 1985 v rozloze přesahující 2 hektary zdejšího území.
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Za přírodní park bylo údolí prohlášeno v roce 1984. Z chráněných živočichů můžeme u řeky
potkat ledňáčka říčního, skorce vodního, či vydru říční. Celková rozloha přírodního parku
činí 428 ha rozkládajících se na 4 km délky údolí.
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