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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Ve čtvrtek jsem měl volno, a tak jsem absolvoval trasu, kterou nyní rád nabídnu. Je 

opravdu velmi příjemná a zajímavá. Až na maličkou výjimku nevede po značených cestách. 

Vlakem jsem se svezl na zastávku Rozsochy (pozor, je to zastávka na znamení). Už sama 

nádražní budova láká k zastavení. Vystavený diplom upozorňuje na skutečnost, že toto 

nádraží bylo vybráno jako nejkrásnější nádraží České republiky roku 2019. Možná i proto 

hlídá nádraží ve dne v noci paní výpravčí. Je to taková figurína v uniformě. Doporučuji také 

vstoupit dovnitř do útulně udržované čekárny. 

 Asi půl hodiny půjdeme do obce Rozsochy. Tam jsem si všiml po pravé straně 

pamětní desky na domě, kde se narodil JUDr. Vladimír Caha. Uvádí se, že to byl odborový 

přednosta pošt a telegrafů, velký dobrodinec lidu zdejšího i okolí, čestný občan Rozsoch. 

Nikdo jistě nepřehlédne kostel sv. Bartoloměje, faru, školu, hřbitov. Ale hlavně: dnes a zítra 

jsou v Rozsochách hody! Kdo se tedy vydá do Rozsoch, má možnost zúčastnit se pravých 

vysočinských hodů. 

 Půjdeme dál pod kostel, tam je zajímavý rozcestník Na palírně s uvedením nadmořské 

výšky 613 metrů. Na Rozsochy navazují Blažejovice. Tam se jen dotkneme červené značky, 

všiml jsem si i pomníčku obětem válek. 

 Nad Blažejovicemi v místě, kde se silnice stáčí vlevo, z ní odbočíme na polní cestu. 

Dostaneme se do volné krajiny. Jsou odtud parádní rozhledy nejprve zpátky k Rozsochám 

a do dálek v tomto směru, také na Novoměstsko. U cesty je vidět statná bříza, až člověk přijde 

blíž, vidí, že jsou to břízy dvě, a když budeme úplně u nich, uvidíme takový sedánek, který 

přímo vybízí k zastavení a pokoukání do krajiny. A o kousek dál, jakmile se dostaneme na 

nejvyšší místo, budeme moci pozorovat krajinu ve směru jižním, což je Křižanovsko. 

Před sebou uvidíme střechy vesnice. Tam budeme nyní směřovat. Je to Horní Rožínka. 

Zajímavá je kaplička, vedle je informační panel, na němž se dočteme docela dost zajímavostí 

o obci. Uvidíme zde zajímavá selská stavení, některá jsou opravdu pěkně opravená 

a udržovaná. A právě u kapličky odbočíme vpravo. Půjdeme neznačenou, ale znatelnou 

cestou. Cesta nás povede klidnou krajinou, za chvíli budou vpravo rybníky a přijdeme do 

obce Dolní Rožínka. Projdeme sídlištěm a budeme v centru obce. Dnes je zde klid, který ruší 

snad jen projíždějící auta. Do roku 2017 byla Dolní Rožínka centrem těžby uranové rudy, 

bývalo zde podstatně rušněji. Snad ještě připomenu, že zámek v Dolní Rožínce byl letním 

sídlem Mittrowských, posledních soukromých majitelů hradu Pernštejna. 

 Kdo bude mít štěstí, může v Dolní Rožínce potkat významného člena Klubu českých 

turistů Mirka Kuchaře. Je to především značkař, od roku 1995 začínal značit nově vznikající 

cyklotrasy, od roku 2002 se věnuje převážně značení pěších stezek. Jeho značkářskou 

výjimečnost dokládá skutečnost, že nyní má na svém značkářském kontě již 956,3 kilometrů! 

 Z Dolní Rožínky lze odjet autobusem, ale pozor, spojů jezdí docela málo. Jiná 

možnost je přejít po žluté značce, nebo po silnici do Rožné na vlak. 

 

 


