
Za Stanislavem Bělíkem do Doubravníka 

(25. 10. 2020) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Dnes se rád vydám na okruh kolem Doubravníka. Proč? Protože koronavirová opatření 

nedovolují navštívit oslavence přímo. Ano, Stanislav Bělík, malíř, kreslíř, čestný člen KČT, 

odboru Doubravník, který žije se svou paní v Doubravníku, bude mít 29. října 101. 

narozeniny. A protože vím, že nás teď pan Bělík poslouchá, určitě se rád vydá jako by s námi. 

 Začněme v Nedvědici. Modře značená stezka nás zavede od řeky Svratky přes sedlo 

mezi Kuchyňkou a Horou do Skorotic. Příjemná náves s kapličkou, pomníkem padlým, 

lipami, budovou bývalé školy turisty asi na chvilku zdrží. Pak už se vydáme po žlutě značené 

cestě k samotě Louky. Na další úsek je potřeba buď se dobře připravit podle mapy, nebo lépe 

najít si aktuálně mapu v telefonu. Pak by neměl být velký orientační problém dojít ke 

Křížovicícm. Výhledy, které se v tomto úseku naskytnou, stojí za to. Od Křížovic klesneme 

vlevo do Křeptova. U kapličky se stočíme dolů a budeme pokračovat do Bělče. V Bělči je 

obchod, hospůdka, také kaplička. Silnicí půjdeme klesáním k Prudké. Zde je jen několik 

domků, bývalá papírna, rekreační středisko. Červenou značkou se můžeme nechat vést kolem 

řeky do Borače. Zde můžeme jít kolem kapličky, pomníku. Dál už se zase budeme orientovat 

spíše podle mapy, abychom se dostali do Maňové. Vede zde cesta, jen není značená. 

V Maňové půjdeme kolem kapličky, silnicí budeme klesat ke křižovatce, zde přímo do 

Rakové. Kaple, jen několik domků, uvádí se čtyři stálí obyvatelé. To už přijdeme do Sejřku, 

m. j. rodiště herce Jiřího Krytináře. Ze Sejřku už po zeleně značené cestě zpátky do 

Nedvědice. 

 Tato trasa má přibližně 22 km, ale má velkou výhodu, že z kteréhokoliv místa se dá 

odbočit k vlaku, autobusu nejlépe do Doubravníka, vždyť jsme Doubravník obcházeli. Tam, 

budeme-li mít štěstí, jubilanta – pana Stanislava Bělíka potkáme. Nejčastěji chodívá z domku 

od mostu přes řeku Svratku k náměstí. 

 

 

 


