9. trasa
Naučná stezka Janův hrad
Prokopovský dvůr na Janově hoře nechal vystavět hrabě Prokop
Gervas Gollen v letech 1710-1713. Byl postaven v délce 46 sáhů
(1,8m x 46 = 82,8 m) s několika pokoji pro panstvo a se stájemi pro
hovězí dobytek. Veliká potřeba peněz přiměla vizovskou vrchnost, že
všecky dvory, které ve vlastní správě obdělávala, jeden po druhém
rozprodávala. Nejdříve rozprodala polnosti od dvora prokopovského,
který tehdy zván byl již janovohorský. Od té doby zůstala na Janově
hoře
jenom
panská
ovčírna
a
ostatní
budovy
se pomalu rozpadávaly. R. 1783 zrušil hrabě Blümegen také
Prokopovský dvůr na Janově hoře a většinu pozemků prodal. Novými
osadníky na Janově hoře se stali: Martin Dorazil, Jan Brhláč, Kristián
Šebesta, Antonín Uhlíř, František Dujka, Pavel Straška a Jan Žurek.
V budově tamní zůstala jen ovčírna a panský ovčák.

Popis trasy:
Okruh začíná na Masarově náměstí u rozcestníku, odkud se vydáme po
červeně značené turistické značce. Projdeme centrem města kolem zámku,
kostela Sv. Vavřince a pokračujeme i nadále podél hlavní cesty. U nemocnice
přejdeme přes přechod na levou stranu. Zhruba 60m od nemocnice se po levé
straně objeví cesta směřující do kopce, po které se vydáme. Navážeme tím na
ulici 3. května mířící ke zřícenině Janova hradu. Červenou turistickou značkou
se dostaneme k chatové oblasti a pokračujeme stále po červené turistické
značce. Od Janova hradu pokračujeme rovně z kopce na značenou cestu, která
vede dále na Spletený vrch.
Ze Spleteného vrchu si můžete udělat výlet na nedalekou rozhlednu Doubravu
(po modré turistické trase) nebo k Luhačovické přehradě.
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