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Dobré odpoledne, Borku! 

 Dnešní trasa nebude dlouhá, ale předpokládám, že kdo by se na ni vydal, bude potěšen 

podobně, jak já, když jsem si ji nedávno procházel. Budeme také v místech, která začínají 

písmenem „O“. 

 Začínáme na nádraží v Ořechově na železniční trati č. 250. Před budovou vystoupáme 

několik schodků a budeme u turistického rozcestníku. Povede nás modrá značka nejprve 

kolem silnice, uvidíme pomník obětem první světové války s doplněním jména jedné oběti 

války druhé (Antonín Horký). Jsme v kraji rybníků, ony jsou v zimním období barevně méně 

nápadné než v jiná roční období, ale jsou zde. Právě u Ořechova je celá soustava rybníků, my 

jdeme kolem rybníka Mlýnského. Modrá značka nás vyzve k odbočení vlevo, vpravo budeme 

mít velký lom na kámen. 

 Za chvíli půjdeme lesem, každý si určitě všimne, že i zde les utrpěl suchem a následně 

kůrovcem. Všiml jsem si odolnějších modřínů, dokonce v jednom místě několika douglasek. 

Lze vnímat vlevo jezdící vlaky. Přijdeme k Třídvorskému velkému rybníku. Upozorním na 

smírčí kříž vlevo u cesty. A kousíček za rybníkem je velmi příjemné zastavení – sympatická 

křížová cesta. Neodolal jsem a prošel kolem jednotlivých zastavení. Křížová cesta je z roku 

2018, píše se, že byla zbudována na přímluvu Aničky Tomanové. V závěru křížové cesty je 

zvonička, však jsem si zazvonil a následně četl text: 

Poutníče, 

jen zde na malou chvíli 

zůstaň v klidu stát, 

a s vírou v Boží pomoc 

za tyto zvonky tahat. 

Ať hlas jejich letí k obloze 

a Tobě ať je v žití blaze, 

pak v klidu a míru jdi svou cestou tiše dál, 

ať splní se Ti vše, 

co sis v tu chvíli přál. 

Ať svůj život dožiješ v pohodě 

a po smrti v Božích rukou 

Tvá duše spočine. 

 

 Víš, Borku, když jsem byl mladý, také jsem si četl texty na křížích a božích mukách, 

ale dnes o nich, tedy o těch textech, mnohem víc přemýšlím. A když jsem si u Osové Bítýšky 

tento text přečetl, vnímal jsem jej, že je pro mě, který jsem v tu chvíli stál v prostoru křížové 

cesty, ale že bude i pro všechny, kteří nás následně budou poslouchat v dnešním tipu na výlet. 

Osová Bítýška je cílem této trasy, určitě si projdeme centrum kolem kostela se zvoničkou, 

najdeme pomník obětem první světové války s přidanou deskou s uvedením obětí světové 

války druhé. Osová Bítýška má vlakovou zastávku. 

 

 


