
 

Pochod v Doubravníku 

(9. 6. 2019) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Dnešním tipem na výlet je pozvání do Doubravníka na pochod pro veřejnost. Když 

jsem poprvé viděl letošní propozice akce, uvědomil jsem si, že trasy vedou nejen krásnou 

krajinou, ale procházejí i vesnicemi s nádhernými, až poeticky znějícími názvy. Namátkou 

uvedu jména vesnic Maňová, Klokočí, Rakové, Smrček, Kovářová, Křeptov, Běleč. 

 Aspoň o některých maličko informací: 

Maňová je místní částí obce Pernštejnské Jestřabí s 51 obyvateli. V Maňové najdeme kapli, 

před ní je kříž z nedvědického mramoru. Klokočí, místní část obce Olší, má 38 obyvatel. I zde 

je kaplička stejně jako v další místní části Olší v Rakovém. Zde žijí jen 4 obyvatelé. První 

zmínky o těchto vesničkách jsou podle Wikipedie z roku 1235 a to nepochybně souvisí 

s centrem oblasti Doubravníkem (první zmínka je z roku 1208). 

Smrček je místní částí obce Býšovec, kromě kaple a dvou mramorových křížů zde najdeme 

pomník obětem 1. světové války. Turisty nepochybně zaujme dole na návsi vystavené 

hasičské vozidlo z roku 1896. 

Kovářová je místní částí obce Ujčov, má 40 obyvatel. I zde je kaple a kříž. 

Doubravník je znám jako velmi příjemně působící obec – dnes městys. Dominuje náměstí 

s kostelem Povýšení svatého Kříže z 16. století. Zajímavý je dům č. 86, stará venkovská 

usedlost. Bude otevřena o Slavnostech Pernštejnského panství na začátku července. 

 Tak tedy v sobotu 15. července 2019 pořádá Klub českých turistů, odbor Doubravník 

12. ročník turistické akce s názvem Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Rád uvádím, že duší 

doubravnických turistů a také hlavní organizátorkou pochodu je předsedkyně odboru Hana 

Ondroušková. Propozice pochodu mám před sebou a čtu, že připraveny budou pěší trasy 46 

km, 36 km, 25 km, 18 km, 11 km a cyklo 65 km, 28 km. Odměnou účastníkům budou 

nepochybně četné zážitky, také však diplom – autorem grafického námětu na diplom je 

Stanislav Bělík, čestný člen KČT, odboru Doubravník. 

 

 

 

 


