
 

Z Dolních Louček do Borače 1. část 
(21. 1. 2018) 

 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
Dnes využijeme k dopravě vlak. Železniční trať č. 250 se začala stavět v 1938, za války byla 
stavba přerušena, opět se stavělo od roku 1948 a v roce 1953 byla trať zprovozněna. O třináct 
roků později, tedy v roce 1966, byla elektrifikována. 

Tunel u Dolních Louček je 633 m dlouhý, dokončen byl roku 1942. Za 2. světové 
války zde byla podzemní továrna Diana (výroba letadel Messerschmitt). Tento tunel měl 
označení A (Jednička), vyráběly se zde trupy letadel (mimo jiné tam pracovala moje 
maminka, bylo jí tehdy 18, 19 let, občas na to vzpomínala). Určitě zajímavý je i viadukt, je 
z něj krásný rozhled dolů k Dolním Loučkám, i Horním Loučkám. Stavba byla započata před 
2. válkou, dokončena až na začátku padesátých let (1950 – 1953). Most je 30 m vysoký, 
hlavní oblouk je největší železniční železobetonový oblouk v České republice. Poprvé 
v dějinách stavby mostů bylo použito trubkové lešení (170 km trubek), celková délka mostu je 
300 metrů. 

Dolní Loučky leží na soutoku Bobrůvky a Libochůvky – vzniká Loučka. Hrad Lúčka 
snad z 12. století, je už více než půl tisíciletí opuštěn, ale stále jsou zde zachovalé zbytky 
zdiva. Kostel je zasvěcen svatému Martinovi. Má pěkný venkovní portál, fresky na stěně 
schodiště. Původ kostela lze hledat v 13. století, byl několikrát přestavován. Nedaleko školy je 
pomník obětem 1. světové války. 

Na místním hřbitově je pochován Antonín Mrkos (27. 1. 1918 ve Střemchoví, dnes 
místní část Dolních Louček – 29. 5. 1966), astronom, který m. j. objevil 13 komet a 273 
planetek. Jako astronom působil na jihočeské Kleti, na Skalnatém plese v Tatrách, byl 
účastníkem několika expedic na Antarktidě. Byl docentem na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy. 

Horní Loučky mají pomník padlým z 1. války, hned vedle uvidíme bustu Hynka 
Kokojana, popraveného 3. května 1945 nacisty za účast na povstání v Přerově (to bylo 
1. května). 

Cestou do obce Kaly jsou pěkné výhledy. V Kalech najdeme Lípu svobody, kapličku. 
Kaplička je i v místní části Zahrada. Odtud nás zavede žlutá značka na vrch Babylon (506 m 
n. m.). Je to příjemné rozhledové místo. Sejdeme do Borače, odtud se necháme vést zelenou 
značkou k Doubravníku. 

 


