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Dobré odpoledne, Borku! 
 Minule jsme končili trasu v Soběšicích pod rozhlednou. Na rozhlednu bych se klidně 
vrátil ještě jednou, mám na mysli Ostrou horku nad Soběšicemi. Je-li dobré počasí, rozhled je 
opravdu hodnotný. Pojďme do Soběšic. Zde najdeme mimo jiné zvonici z roku 1785, nově 
postavený klášter klarisek z roku 1997 a vedle kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 
také z roku 1997. Půjdeme-li po červené značce, nemůžeme minout pomník obětem druhé 
světové války. Hned vedle je pamětní deska, která připomíná významnou osobnost našich 
dějin Jana Husa. 
 A právě po červené značce teď půjdeme přibližně osm kilometrů. Souběžně 
s červenou je to i naučná stezka Pěšina Karla Morávka. Ten se staral o zdejší lesy v první 
polovině 20. století. Stezka se klikatí, vede typickým smíšeným lesem (dub, habr, borovice, 
též buk a douglaska). Je to velmi příjemná procházka. Úzká pěšina vede přibližně po 
vrstevnici, je zde klid. Příjemné je odpočívadlo, je odtud pohled k Bílovicím nad Svitavou. Na 
stolku odpočívadla je text, jehož autorem je Josef Opletal a jak je uvedeno, byl to profesor 
lesní těžby, spoluzakladatel lesního statku. Je zde také jeho vzkaz: 
Mých dnů je již namále a zanechávám vám jako lesník, který stál po dobu šedesáti let ve 

službách lesa, odkaz: pěstujte lesy nejen hospodářsky zdatné, ale i lesy oplývající 

všelikou krásnou. 

 Z informací je patrné, že se zde o všechno starají lidé z Mendelovy univerzity Brno. 
Na dalším panelu u velikého buku je vysvětleno, jak les plní funkci klimatizace prostředí. 
Přijdeme k Panské louce a Melatínské studánce. Ta byla upravena v roce 2020. 
 Už se vracíme k silnici, budeme za Soběšicemi. Čeká nás další naučná stezka 
s názvem „lesní“. Je zde panel věnovaný geologii a jsou tu i vystavené horniny s popisky. 
O kousek dál je „dřevěná symfonie“. Je to opracovaný kmen a na něm připevněné kousky 
dřeva tak, že když se na ně poklepe nabízenými paličkami, dostáváme různé tóny, různé 
zvuky. O vše se stará a nabízí návštěvníkům, turistům, zájemcům o přírodní zajímavosti 
školské zařízení Lipka (zabývá se ekologií, přírodou). Hned přes silnici je sad ovocných 
stromů s popisky, z nichž je patrné, které jsou to odrůdy. 
 Z tohoto místa jezdí veřejná doprava, je to zastávka U Jezírka. 
 
 
 


