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Dobré odpoledne, Borku! 

 Do Bílovic nad Svitavou se nyní jezdí náhradní dopravou. Vlaky nejezdí proto, že se 

opravují tunely. Jezdí se z Lesné od nádraží autobusem. Vystoupil jsem na Těsnohlídkově 

náměstí. Zajímaly mě některé pomníky, v Bílovicích jich je hned několik. Přešel jsem na levý 

břeh řeky Svitavy tam je hodně nápadný pomník S. K. Neumanna s citátem z Knihy lesů, vod 

a strání. Na informační tabuli se lze dočíst mnoho zajímavého. Ještě se zmíním o řece: 

pramení nedaleko města Svitavy, délka toku Svitavy je 98 kilometrů. 

 Vystoupal jsem na zajímavé vyhlídkové místo, které nabídlo pohled k městu a dál k 

místům, kam chci pak jít. Dole u řeky jsem ještě zašel k pomníkům obětem obou světových 

válek. Zaujal mě rovněž nenápadný pomníček Miroslava Tyrše. Zde jsem si uvědomil 

aktuálnost jeho myšlenek, přestože žil už v předminulém století. Mám na mysli propagaci 

pohybu, cvičení, otužování, zkrátka zdravého životního stylu. Jeho „V zdravém těle zdravý 

duch“ má trvalou platnost. A tak to, že Český rozhlas Brno nabízí tipy na turistické výlety i 

pořady třeba o správné výživě, je rozhodně správné. Rozhodně lepší než propagace různých 

chemických látek, které mají být určeny lidem k aplikaci. 

 Došel jsem zpátky na Těsnohlídkovo náměstí. Zde je i pamětní deska, kde stával dům, 

v němž Rudolf Těsnohlídek žil a tvořil v létech 1914 až 1922. Stoupáním jsem se dostal ke 

kostelu svatých Cyrila a Metoděje. Z Bílovic nad Svitavou lze jít více směry, více cestami, 

zvolil jsem cyklostezku č. 5005. Stojí za to nepřehlédnout opravdu starou hrušeň u cesty. Je 

v místě, kde budeme pokračovat přímo, zatímco hlavní silnice se stáčí vlevo. Už teď, ale 

i v dalším úseku byly parádní pohledy směrem k Brnu i dál. Dokonce v dáli byl dobře 

identifikovatelný hřeben Pálavy. 

 Už blízko Soběšic se objeví žlutá turistická značka. Ta nás přivede k rozhledně Ostrá 

horka (405 m n. m.), neváhal jsem a vystoupal na rozhledovou plošinu, ta je 16 metrů nad 

zemí. Vedle rozhledny stávala v 18. století kaple a v jejím středu byl – je první 

trigonometrický bod na našem území. Odsud už sestoupíme do Soběšic. 

 

 

 

 

 


