Vánoční Koníkov, Studnice i Maršovice
(23. prosinec 2017)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Většina lidí se už určitě těší na zítřejší Štědrý den. K Vánocům patří mimo jiné
rozsvícené stromečky a stromy. Není to tak dávno, co venkovní stromy byly jen v některých
městech a obcích. Dnes kamkoliv člověk přijde, tam je k vidění krásný strom. Na náměstí, na
návsi, u kapličky, u školy, jinde u kostela, u obchodu, u nádraží. Někde svítí celý den, jinde
jej rozsvěcují jen navečer a ráno zhasínají. Z toho vyplývá, že turista, který by si chtěl užít
venkovní vánoční výzdobu, se může vypravit prakticky kamkoliv.
Ale přece jen jednu trasu doporučím. Z vlaku na trati č. 251 vystoupíme v Olešné na
Moravě (vesnice se jmenuje Olešná, vlaková zastávka úplně na okraji katastru vesnice se
jmenuje Olešná na Moravě). Po silničce nejprve dojdeme do Zubří. Název charakterizuje
příslušnost Zubří k panství pánů erbu zubří hlavy, tedy Pernštejnů. Obec zaujme svou
úpravností a každý si všimne také nové zástavby hned, jak budeme přicházet od vlaku. Za
horizontem, kam nás zavede modrá turistická značka, budeme klesat k rybníku. Z něj
vytékající voda dává vzniknout potoku Nedvědička.
Další úsek povede lesem. K modré značce se přidá i žlutá a ta nás povede po zbytek
cesty až do cíle. Říká se zde Český les, asi po půl hodině dojdeme k pomníčku posledního
vlka, který právě zde byl na Pernštejnském panství zastřelen 2. ledna 1830. Ale pozor, dnes,
po téměř 190 letech, už byl vlk znovu na Žďárských vrších pozorován!
Značenou cestou dojdeme k nádherným vyhlídkovým bodům do nadmořské výšky
téměř 800 metrů. Nejprve to bude vrch Kamenice a kousek nad Koníkovem Metodka.
Rozhlížet se můžeme přibližně ve směru východ, severovýchod, sever. Koníkov, to je osada
s chaloupkami roztroušenými po svazích podobně jako je tomu nedaleko v Roženeckých
Pasekách. Na vrcholu Metodky najdeme pomníček obětem 2. světové války.
Pomalu sestoupíme do obce Odranec. Zde půjdeme kolem nádherného starého stromu.
Javor je 24 metrů vysoký, obvod kmene má téměř 5 metrů a stáří stromu se odhaduje na 300
let.
Stále značenou pěšinou budeme klesat až k posledním domkům Kuklíku. Této části se
říká Chobot. Přejeme potok a stoupáním se dostaneme do nejvýše položené vesnice na
Vysočině. Studnice leží v nadmořské výšce 788 metrů. Jsou odtud opět krásné pohledy do
krajiny.
Další vesnicí jsou Maršovice. Je to ideální místo pro závěrečné občerstvení, dokonce je
výběr ze dvou velmi dobrých možností.
Na vlakové nádraží do Nového Města na Moravě je to už jen jeden kilometr, celá dnešní
trasa má přibližně 17 kilometrů.

