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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Dnes chci pozvat turisty na 11. ročník jarního otevírání rozhledny na Horním lese 

u Rovečného. Pořádají členové KČT, odboru Jiřího Gutha-Jarkovského Polička a obec 

Rovečné. Každý, kdo dnes, tedy v sobotu 15. 4., mezi 10. a 17. hodinou dorazí k rozhledně, 

obdrží pamětní list i malý dárek jako upomínku na akci. Horní les je nejvyšší místo Svratecké 

hornatiny s nadmořskou výškou 774,6 m, výška kovové rozhledny je 59 m, rozhled z plošiny 

38 m, 201 schodů. 

 Prožíváme velikonoční svátky – akcí, které jsou motivovány Velikonocemi, je celá 

řada. K návštěvě zvou bystřický Eden, Zámek Žďár nad Sázavou, hrad Pernštejn, v kostele sv. 

Václava ve Zvoli se v neděli od 18 h koná velikonoční koncert. Ale stojí za to jen tak se projít 

a obdivovat prakticky v každé obci, v každé vesnici keře či stromky ozdobené do 

velikonočního hávu. 

 Abych doporučil aspoň jednu konkrétní trasu, pojďme do míst, kam mnoho turistů 

nechodí, ale ti, kdo tudy projdou, budou určitě spokojeni. Jako výchozí místo jsem zvolil 

Prosetín. Obcí stejného jména je několik. Náš dnešní je mezi Olešnicí, Kunštátem 

a Štěpánovem nad Svratkou. Má necelých 400 obyvatel, je zde škola, kostel katolický a kostel 

evangelický (v této lokalitě dva kostely i jinde), pošta, obchod. 

Žlutá značka nás povede k bývalé vápence. Ale ještě než k ní dojdeme, procházíme úsekem 

s širokým i poměrně dalekým výhledem do krajiny. Je vidět Horní les, Rovečné, vlevo 

Kobylnice a zřícenina hradu Zubštejna. O kousek dál se zase otevřou pohledy k Olešnici. 

Dále pojďme do Lhoty u Olešnice. Vesnice jako by přikrčená v poměrně hlubokém údolí, 

v těchto dnech zde můžeme obdivovat velikonoční ozdoby před některými domy. Najdeme tu 

Kapli Nejsvětější trojice z r. 1887, v okolí četné jalovce, skály, výskyt železa (zřetelný např. 

v půdě). Lhota má zajímavou a bohatou historii, váže se k ní mimo jiné tkalcovství. 

Už jsme před Bolešínem. Zaujme úplně maličký hřbitůvek na začátku vísky, penzion 

U Šikulů (kdysi škola), pomník 11 obětem 1. sv. války. Následuje prudké klesání do obce 

Koroužné. Kdo by se chtěl vrátit třeba k autu do Prosetína, pak nejlépe přes Brťoví. Ale to už 

vyžaduje dobrou práci s mapou a dobrou orientaci v terénu. 

 


