Čihadla
(10. 2. 2019)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Dnes nabízím zdánlivě obyčejný kopec – vršek úplně mimo značené cesty. A přesto
má pro turisty svoji hodnotu, je to totiž kopec, z něhož je výborný rozhled. Byl jsem tam
naposled v úterý (5. února), bylo absolutně jasno, mrazivo, sypký sníh. Kopec doporučuji
i proto, že vím, že po nedaleké silnici (Tišnov – Kaly – Dolní Rožínka) jezdívá zvlášť v těchto
dnech dost lyžařů za sněhem na Vysočinu a třeba někdo přivítá zastávku a na Čihadla
vystoupí. Tak poetický název má tato kóta s nadmořskou výškou 576 m, ale když si otevřeme
elektronickou mapu, najdeme u kóty 576 název Vršky.
Kde budeme Čihadla hledat? Asi 1 km od vesnice Bor, místní části obce Sejřek. Kdo
by přece jen toužil po oficiálním značení, pak nejbližší jsou modrá značka z Věžné do Stříteže
a zelená, která prochází Sejřkem.
Z vrcholu je výborný téměř kruhový rozhled. Je sice řídce porostlý borovicemi,
břízami i nízkými keři, ale když přejdeme několikrát do správného místa, uvidíme skutečně
hodně. Začněme pohledem k severozápadu – hodně záleží na momentální dohlednosti – jsou
vidět bývalé šachty, které připomínají, že se v této části Vysočiny donedávna těžila uranová
ruda. Ve vzdálenosti přibližně tří desítek kilometrů rozeznáme známá místa na Novoměstsku
(Rokytno, Studnice). Směrem na severovýchod lze poznat Čepičkův vrch, na východě snadno
poznáme nádherný masív Sýkoře, snadno proto, že na jeho vrcholu je vidět přenosová věž.
Směrem jihovýchodním se nachází další významné rozhledové místo Veselský chlum. Na
jihozápadě lze při dobré viditelnosti hledat kopce na Křižanovsku, jeden z vrcholů patří Svaté
hoře. Hned pod Čihadly je u silnice Brablecova hájovna, na druhé straně je vidět několik
domů vesnice Bor.
Místo je dostupné v pracovní den i veřejnou dopravou, nejbližší je zastávka autobusu
Sejřek, Bor rozc. 1,5, popř. vlaková zastávka Věžná. Lze odtud sejít například přes zadní
Pernštejn do Nedvědice na vlak.

