
 

Doubravník, Maňová, Sejřek 
(7. 10. 2018) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Rád se dnes ohlédnu za vycházkou, kterou jsme nedávno absolvovali spolu s dalšími 
turisty z nedvědického odboru KČT. Vlakem jsme přejeli do Doubravníka. Tam člověk může 
pokaždé znovu obdivovat monumentální kostel Povýšení sv. Kříže. Má významnou 
historickou i stavební hodnotu, je krásný zvenku, snad ještě půvabnější je uvnitř. Stojí na 
okraji náměstí, v některých pramenech se uvádí Náměstí Františka Palackého. 
 Rád připomínám také místního malíře, kreslíře, grafika pana Stanislava Bělíka (* 29. 
října 1919). Mimochodem – Stanislav Bělík je čestným členem doubravnického odboru 
Klubu českých turistů. 
 Kolem Doubravníku je více pojmenovaných kopců, asi nejznámější je Bozinka. Zde se 
konají každoročně v červenci poutě s bohoslužbou, stojí zde kaple sv. Maří Magdaleny. 
Kaplička zde stála už dávno, vyhořela však zřejmě po zásahu blesku a obnovena byla v roce 
1897 do podoby, kterou má kostelík dnes. Další opravy se uskutečnily roku 1970 (to byly 
objeveny fresky a nápisy), další oprava roku 1997 připomněla, že kaple měla sto roků. 
Nedaleko kaple je místo se silnou energií, která může člověku pomoci. 

Dále jsme pokračovali polní cestou směrem k Maňové. Často jsme se zastavovali, 
protože jsou odtud úžasné rozhledy. Je vidět Babylon u Kalů, Čepičkův vrch, kopec se 
zříceninou hradu Zubštejna, Horní les, Sýkoř, Tišnov. V tomto úseku nás provázel náš člen 
Petr Kvasnica z Maňové. Zavedl nás na rozhledovou kótu 473 m n. m., což je nezalesněný 
kopec nad vesnicí. 

V Maňové jsme se zastavili u kapličky Panny Marie Bolestné. Přešli jsme do Rakové, 
tam je kaplička sv. Anny. Svaté Anně je zasvěcena i kaplička v Sejřku. Od Sejřku jsou opět 
rozhledy po krajině (třeba z kopce Stráž 585 m n. m.). Sejřek je rodiště herce Jiřího Krytináře 
(1947 – 2015). 

Zvlášť v současném příjemném podzimním počasí lze tuto trasu všem doporučit. 
 
 


