
Kolem Doubravníku pěšky i s kolem 

(15. 6. 2022) 

 

Dobré odpoledne, Borku! 

 Dnes rád pozvu na oficiální akci pro veřejnost, která se koná v sobotu 18. června. 

Mám na mysli 15. ročník akce s názvem Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Pořadatelem je 

doubravnický odbor KČT, jako hlavní organizátorka je uvedena předsedkyně odboru Hana 

Ondroušková. Samozřejmě má kolem sebe celou řadu pomocníků. Nesmím opomenout, že 

spolupořadatelem je Městys Doubravník. 

 Start i cíl je v budově úřadu městyse, to je hned vedle kostela. Prezence na dlouhou 

trasu začíná už v 6 hodin, na většinu tras probíhá prezence od 8 hodin. Cíl bude na stejném 

místě do 18 hodin. 

 Pořadatelé mají v nabídce pěší trasy 43 km, 33 km, 22 km, 15 km a 10 km, pro 

cyklisty dvě trasy: 50 km, 30 km. Lze volit i vlastní trasu, v propozicích se uvádí, že v tom 

případě je třeba dohodnout se s pořadateli. 

 Já nyní jednu trasu vyberu. Tak třeba tu o délce 22 km. Vede z Doubravníka přes 

Bozinku, Maňovou, Litavu, Skryje, Husle, Kaly a Borač zpátky do Doubravníka. Všimněme 

si aspoň maličko některých míst. 

Bozinka je kopec nad Doubravníkem s kaplí svaté Máří Magdalény, pravidelně se zde vždy 

v červenci konají poutě, 

Maňová je místní částí obce Pernštejnské Jestřabí. První zmínka o Maňové je z roku 1235. 

V Maňové je i kaplička, 

Litava je místní částí obce Olší, leží v nadmořské výšce asi 500 metrů, z některých míst jsou 

dobré rozhledy. V Litavě je kaple svaté Anny,  

Skryje leží v údolí říčky Loučky/Bobrůvky (uvádějí se oba názvy). Je to velmi klidné místo, 

nejdeme zde dávné hradiště a kaple svatých Cyrila a Metoděje, také mramorový kříž, 

Kaly mají kapli svaté Máří Magdalény, dva mramorové kříže, pomník obětem první světové 

války. Najdeme zde velmi starý strom, uvádí se, že jde o Královskou lípu svobody (19,5 m 

výška). Nedaleko Kalů je dobré rozhledové místo Babylon s nadmořskou výškou 506 metrů. 

 

 

 


