
 

Z Drásova do Doubravníka za panem řídícím 

(2. 2. 2020) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Když jsem si uvědomil, že další tip na výlet budu mít 2. února, vybavilo se mi datum 

narození jedné významné osobnosti. V závěru pak vysvětlím, proč dnes půjdeme do 

Doubravníka a proč zrovna z Drásova. 

 Drásov je městys nedaleko Tišnova. Zpočátku nás povede modrá turistická značka. 

V Drásově každého určitě zaujme kostela Povýšení svatého kříže. Za povšimnutí stojí 

i zahradní železnice. Našel jsem informaci, že první neděli v měsíci bývá v provozu 

i v zimním období, a proto bude železnice v provozu právě dnes. 

 Teď už pojďme dál. Modrá značka nás přivede k samotě Stanovisko, je to dobré 

rozhledové místo. Tam přejdeme na zelenou a dojdeme do Hajánek a Hájku (je to jedno 

z míst, odkud Český rozhlas hlásí stav počasí). Dojdeme do obce Jamné a dáme se lesem přes 

Velkou horu do Rašova. Cestou bude zase několik hodnotných míst k pohledům do krajiny. 

Po červené značce dojdeme do Lomnice, odtud už po zelené budeme stoupat přes Veselí 

k vrcholu Veselský chlum (žlutá). Pokud bude dobrá viditelnost, počítejme zde se zdržením, 

protože výhledy odsud jsou skutečně úžasné. 

 Z Veselského chlumu k cílovému Doubravníku je více cest – buď přes Ochoz a Běleč, 

další možnost je přes Borač, případně pomocí navigace jít přímo k Bělči a přes Prudkou. 

 Proč jsem vybral dnes právě tuto trasu? V Drásově žije Vlasta Urbánková, emeritní 

profesorka Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem. Jedna z více jejích rolí je role spisovatelky. 

Vlasta Urbánková napsala kromě jiného i několik publikací o doubravnickém Leopoldu 

Mazáčovi. To byl učitel, v Doubravníku se mu neříkalo jinak než pan řídící. Také on napsal 

několik publikací. Byl to výborný znalec Doubravnicka, Nedvědicka, Tišnovska. 

V Doubravníku máme několik pravidelných posluchačů našich tipů na výlety a možná budou 

i oni rádi, že připomínám, že právě dnes má pan řídící Mazáč výročí narození. Narodil se 

2. února 1902. 

 

 

 

 


