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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Nedávno jsem se vydal na procházku „z vlaku na vlak“. Trasa se mi líbila, proto ji rád 

doporučím těm, kdo by ji rádi také absolvovali. Půjdeme ze Skleného nad Oslavou (železniční 

trať č. 250) do Olešné (č. 251). Už kousek za nádražím ve Skleném jsem si všiml kříže 

z nedvědického mramoru s letopočtem 1912, dokonce bylo možno přečíst i jméno dávného 

kameníka (A. Loos Nedvědice). 

 Červená turistická značka mě vedla až do Bobrové. Krajinu charakterizují četné 

rybníky. Prošel jsem Radešínem a dál směřoval k Bobrové. Dnes je Bobrová s 900 obyvateli 

městysem se zajímavou historií. Najdeme zde dva kostely. To proto, že po několik staletí byly 

vlastně dvě obce – Dolní Bobrová a Horní Bobrová. V Dolní Bobrové je kostel sv. Markéty. 

Kostel sv. Petra a Pavla v Horní Bobrové přestavoval začátkem 18. století Jan Blažej Santini-

Aichel. Na stěně kostela jsou sluneční hodiny. 

 Nedaleko kostela je na domě č. 174 pamětní deska s textem  

 

V TOMTO DOMĚ 
SE 6. BŘEZNA 1909 NARODIL 

prof. OLDŘICH POKORNÝ, SOKOLSKÝ FUNKCIONÁŘ, 
ČLEN ODBOJOVÉ ORGANIZACE 

OBRANA NÁRODA 
ZAHYNUL V OSVĚTIMI 

31. 3. 1942 VE VĚKU 33 LET 
 

 Další část trasy už jsem šel podle mapy bez turistických značek. Ve vesnici Dlouhé 

jsou vedle cest další boží muka. V Křídlech se narodil malíř Jan Blažek (1920 – 1981). 

V Olešné si jistě každý všimne pěkně opraveného a udržovaného kostela sv. Maří Magdalény, 

příjemně působí i jeho okolí. U kostela je památná lípa. Zajímavý je kamenný most z roku 

1861 se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. 

 Závěrečný úsek k železniční zastávce vede po silničce (modrá turistická značka). 

Z Olešné k vlaku je to 1,5 km. Celá trasa má asi 17 kilometrů, turisté si užijí četných výhledů 

po krásné vysočinské krajině.  

 

 

 


