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Dobré odpoledne, Borku. 
 Také dnešní výlet jsem připravil podle námětu paní Oľgy Königové z Koruny 
Vysočiny. 
 Výchozím i cílovým místem je Sněžné na Vysočině. Sněžné (do roku 1948 měla obec 
jméno Německé) má docela zajímavý znak, už kdysi mě zaujal, posluchači si jej mohou najít 
na internetu. Ve Sněžném najdeme kostel evangelický i kostel katolický, též pomník – 
památník české reformace s reliéfy Jana Husa, Jana Žižky a Jana Amose Komenského. Tyto 
osobnosti jsou ještě doplněny o Tomáše Garrigua Masaryka. Je zajímavé najít si na internetu 
jména osobností hlavně z uměleckého světa, které do Sněžného zajížděly, nebo zde žily. Ať 
už jsou to malíři, básníci, spisovatelé, hudební skladatelé, nebo třeba herci. Uvedu jen 
některé: Jiří Trnka, Miloslav Bureš, František Halas, Jára Pospíšil, Bohdan Lacina, Jan 
Balabán. 
 Ve Sněžném najděme zelenou turistickou značku a dejme se po ní směrem k Líšné. 
Souběžně vede i cyklotrasa číslo 4338. Jsme v nadmořské výšce asi 600 metrů, zpočátku 
půjdeme krajinou bez lesa, budou tedy dobré rozhledy. 
 Zelenou značku necháme vpravo, dále půjdeme po cyklotrase. Přijdeme k Líšeňskému 
dvoru, tam je možné občerstvení, ale najdeme tam také několik pěkných starých stavení. 
 Následně se dostaneme do Daňkovic. Zde je evangelický kostel, lípa – strom chráněný 
státem, uvádí se její výška 26 metrů. I zde je možné občerstvení. Kdo by chtěl lepší rozhled 
po krajině, může se vydat ještě na nedaleký Frantův kopec do nadmořské výšky 703 metrů. 
 Po červené značce se dáme na Buchtův kopec. To už budeme ve výšce 813 metrů, ale 
rozhled odtud není. Ovšem Buchtův kopec je velmi dobrým orientačním bodem v krajině, na 
jeho vrcholu stojí typická stavba Řízení letového provozu. Do roku 2011 bylo na Buchtově 
kopci plicní sanatorium s velmi dobrou pověstí. Červené značení pak přivede turisty klesáním 
zpátky do Sněžného. Kdo by měl ještě zájem vidět něco zajímavého, pak může navštívit ve 
Sněžném Japonskou zahradu. 
 
 
 
 
 
 


