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Dobré ráno, Pavle, dobré ráno, Moravo! 
 Do Sněžného se dobře dostaneme autobusem od Nového Města na Moravě. Po silnici 
ze Sněžného do Podlesí to není daleko, ale kdo by chtěl ušetřit chůzi po silnici, může 
vystoupit až na křižovatce u Podlesí, tedy kousek za Sněžným. V Podlesí najdeme 
pohádkovou vesničku. Je to několik domků postavených ve stylu pohádkových postav s názvy 
např. Rumcajs a Cipísek, Budulínek, Karkulka, Popelka, Smolíček, Růženka. Jsou součástí 
hotelu a jsou určeny k ubytování. Je možné si je prohlédnout zvenku. 
 Žlutá turistická značka nás povede Podlesím kolem památného stromu. Tím je Lípa 
 Dvořáků. Směřovat budeme k Českým Milovům. Budeme přecházet potok. A pozor, ten 
potok je budoucí řeka Svratka. Jak občas v tipech na výlety připomínám, Svratka zde tvoří 
historickou česko-moravskou hranici. 
 Ještě aspoň něco o Svratce. Někdy se užívá i druhý název Švarcava, pramení ve 
Žďárských vrších (pod Fryšavským kopcem), její délka je 174 km. Protéká Brnem, stéká se 
s řekou Jihlavou a pak teče do nádrže Nové Mlýny (do střední nádrže). Z nádrží už odtékají 
vody Svratky jako součást Dyje. 
 Vraťme se na trasu. Od Českých Milov můžeme po silnici, nebo po značkách 
k rozcestníku V Pasekách. Jde se ve směru toku Svratky po jejím pravém břehu k obci 
Krásné. Asi po jednom kilometru nás značení od řeky odvede a už se přiblížíme k slibované 
obci. V Krásném najdeme kostel svatého Václava z poloviny 18. století. Je zde klid, příjemně. 
Zelená značka nás dále povede přibližně jižním směrem k Zálesí. A dál půjdeme přes Buchtův 
kopec, nebo přímo k cíli, tedy k obci Sněžné. Ve Sněžném je příležitost k občerstvení, 
můžeme také navštívit Japonskou zahradu, galerii. Jsou tu dva kostely a pomník – Památník 
české reformace autora Julia Pelikána s postavami Jana Husa, Jana Žižky, J. A. Komenského, 
přidána je ještě socha T. G. Masaryka. Ze Sněžného se pak už dostaneme autobusem do 
Nového Města. 
 
 
 
 
 


