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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Doporučuji zahájit dnešní trasu u autobusové zastávky v Milovech. Už samo prostředí 

kolem Milovského rybníka je velmi příjemné, navíc zde turisté určitě najdou možnost 

k občerstvení. Snadno najdeme zelenou turistickou značku. Ta nás zavede dál od silnice, 

budeme směřovat pod Malinskou skálu a pod Dráteničky. U rozcestníku Dráteničky se dáme 

vlevo, jsou zde souběžně značky červená a zelená. 

 Kdo by šel po zelené (přímo), dojde na louku, kde je nepřehlédnutelný čtyřmetrový 

kámen – monument horolezce Radka Jaroše. Na kameni jsou uvedeny všechny himálajské 

osmitisícovky a rovněž letopočty, kdy novoměstský horolezec na jednotlivé vrcholy 

vystoupal. Lze se držet značky červené, ta přivede turisty pod skálu Dráteničky teprve pak jít 

na onu louku. 

 Dále se necháme vést červenými značkami do Blatin. Blatiny mají typickou 

vysočinskou zástavbu, tedy chaloupky jakoby rozseté po rozsáhlých loukách. Blatiny a okolí 

jsou už od dob Josefa Jambora velmi oblíbenou lokalitou pro malíře krajináře. 

 Do cílové obce Sněžné můžeme jít přímo po červené. Tomu, kdo by měl chuť a čas, 

doporučuji ještě maličko vycházku prodloužit přes Krátkou. Tam jsou uchované staré 

chalupy, místo je považováno za vesnickou památkovou rezervaci. V Krátké najdeme též 

kapličku zasvěcenou svatým Cyrilu a Metodějovi. V každém případě budeme ve Sněžném. 

Obec měla do roku 1948 jméno Německé. Hned po druhé světové válce, tedy po roce 1945, 

byla někdy nazývána Německé na Moravě, po roce 1948 už každopádně Sněžné. Místo lákalo 

umělce. Za všechny, kteří sem rádi zajížděli, uvedu Jiřího Trnku, Bohdana Lacinu, Františka 

Halase, Járu Pospíšila, Ludvíka Kunderu. Ve Sněžném a okolí se také natáčely filmy, nebo 

některé jejich scény. Asi nejznámější jsou Všichni dobří rodáci a stále uváděná velmi 

populární pohádka Obušku z pytle ven! 

 A konečně, kdo bude mít zájem, v místní galerii je aktuálně výstava obrazů Jaroslava 

Matějky. Včera byla vernisáž, obrazy budou vystaveny do 1. července 2022. 

 

 

 


