
Březí, Březké u Vlkova 

(17. 1. 2022) 
 
Ahoj Borku, zdravím i všechny, kdo nás poslouchají! 
 Dnes se vydáme na Vysočinu, navštívíme také místa, která mají na začátku názvu 
písmeno „B“. Začneme ovšem ve Vlkově. Do Vlkova dojedeme vlakem po trati č. 250. 
U nádraží si nelze nevšimnout průmyslové zóny. Dočteme se, že jsou to objekty Elektrizace 
železnic. Od nádraží k obci je to skoro kilometr. U křižovatky si všimneme mramorového 
kříže z roku 1899. Půjdeme vlevo a můžeme projít hlavní ulici, centrum obce. Tam najdeme 
kapličku, pomník obětem první světové války. Na pomníku je text, který teď rád přečtu: 
Na paměť velké doby, 
kdy z moře slz a krve 
vzešla česká svoboda. 
Ještě upozorním na to, že jsme v kraji rybníků, a kdo by chtěl vidět Vlkovský rybník, má 
možnost sejít přímo v obci k jeho břehu. Vrátíme se k už zmiňované křižovatce, zde je 
v přímém směru Osová. Ale než zajdeme tam, doporučuji ještě jít od odbočky do Osové 
přímo asi 500 metrů. Tam vlevo uvidíme mezi stromy zajímavou stavbu, rozhodně stojí za to 
k ní jít. Je to barokní sýpka a podle informace na dveřích je opravována s přispěním 
Ministerstva kultury České republiky. 
 Dále pojďme do Osové. Tam když se ze silnice odbočí vlevo, přijde se k zámku. 
Zámek není přístupný veřejnosti, ale je v lešení, což je dobrá informace, která dává naději, že 
stavba bude zachráněna pro příští generace. Se zámkem sousedí rybník Okolník a pohled 
k zámku přes rybník je opravdu příjemný. 
 Pojďme dál. Pokračujeme v původním směru od Vlkova. Za Osovou odbočíme vlevo 
ze silnice na cyklo č. 5235. Vlevo je velký rybník Štěpnice, za chvíli vpravo uvidíme rybník 
Piavník. Dojdeme do vesnice Ondrušky. Zde si můžeme všimnout křížů i kapličky Panny 
Marie. 
 Teď se dejme vpravo k Březí. Zde uvidíme kostel Jména Panny Marie z konce 18. 
století. Od Březí doporučuji vydat se k železniční zastávce Níhov. Možností je více, nabídnu 
cestu kolem letiště k vesnici Březké. Zde je kaple Nanebevzetí Panny Marie. K zastávce 
Níhov lze dojít neznačenou cestou přibližně kolem trati, kdo by chtěl raději volit cesty 
značené, pak lze po zelené k Níhovskému rybníku a dále po žluté přes obec Níhov k vlaku. 
 
 


