
Z Veverské Bítýšky do Čebína 

(23. 1. 2022) 

 

Dobré ráno, Jiří, dobré ráno, Moravo! 

 Do Veverské Bítýšky se pohodlně dostaneme veřejnou dopravou. Je tam toho k vidění 

více, já jsem tenkrát jen pohlédl na náměstí a nejbližší okolí. Viděl jsem barokní kostel 

svatého Jakuba Staršího, sochy, pomník osvoboditelům. Dnes si turistických značek 

neužijeme, ale aspoň na začátku se můžeme držet modré, zavede nás k mostu přes řeku 

Svratku. Všiml jsem si názvu jedné boční ulice, má jméno Pavla Perky. A protože jsem 

nevěděl, kdo byl Pavel Perka, doma jsem si našel, že to byl místní rodák, v dospělosti novinář 

a učitel. 

 Chvilku jsem pozoroval řeku Svratku, ale hned za mostem jsem se dal vpravo 

Nádražní ulicí. Můžeme se orientovat i podle občasných směrovek cyklotrasy č. 5231. 

Kousek se jde i přírodou, přijdeme k silnici, vpravo teče potok Kuřimka. Přejdeme silnici, od 

ní vpravo stále po č. 5231. To už jsme v Chudčicích. Za chvilku uvidíme vlevo mezi stromy 

hrot střechy místní kaple svatého Kříže z roku 1996. Stojí za to si ji prohlédnout z blízka. 

 Od kaple jsem šel k centru Chudčic kolem školy k hlavní silnici. Kdo chce do centra, 

jde vlevo, pak sem zpět. Z původního směru jdeme obcí přímo a asi po 500 metrech je další 

křižovatka, dáme se vpravo směr Sentice. Ale pozor! Je to sice cyklotrasa, ale jezdí zde 

docela dost aut, a proto jsem zvolil chůzi po zamrzlém poli a louce přibližně souběžně se 

silnicí, tu jsem měl vpravo. Tento úsek tedy na jiné než zimní období nedoporučuji, bude-li 

v zimě sníh, nebo zmrzlý povrch, pak je to zde ale dobré, protože otevřená krajina nabízí 

pěkné rozhledy – pohledy zpátky i před sebe, stojí za to. 

 V místě, kde se silnice (stále ji máme na dohled) začne stáčet vlevo k Senticím, my 

odbočíme více vlevo k nejvyššímu bodu (mapa ukazuje kótu 366 m), před sebou budeme mít 

už blízko sloupy elektrického vedení. Pohledy do krajiny se začnou otevírat ještě více, po 

pravé straně je pohled k Čebínu a kopci Čebínce, k Drásovu. Jako kdyby průhledem je vidět i 

k Tišnovu. Přijdeme k lesu a uvidíme cestu. Přivede nás k Senticím. Ty budou vpravo dole 

pod námi, cesta se ještě stáčí málo vlevo do kopce, dolů do Sentic nespěchejme. 

 Přijdeme k malému hřišti, nepřehlédněme pomník s textem OBEC SENTICE TGM 

28. 10. 1918 a dole OBNOVENO 28. 10. 1996. Pak už vyjdeme k odpočívadlu, vlevo jsou 

dva duby a kříž, my ale půjdeme vpravo do Sentic. Projdeme obcí, všimneme si pomníku, 

soch, kaple, mramorového kříže. Zastavil jsem se také u směrovníku, který informuje, že jsme 

nadmořské výšce 308 metrů, ale také třeba že TOKYO je vzdáleno 9060 km. 

 Na konci obce je malý hřbitov, zde odbočuje úzká silnička vpravo, po ní se dostaneme 

k cíli cesty, tedy k nádraží Čebín. 

 

 

 


