
Ze Sněžného k broučkům 

(12. 8. 2022) 
 
Ahoj Borku, zdravím také všechny, kdo nás poslouchají. 
 Možná si pravidelní posluchači ještě vzpomenou, že jsem se asi před půl rokem 
zmiňoval o pomníku broučků na vrcholu Kamenice u Koníkova na Novoměstsku – 
Jimramovsku. Rád se tam dnes s tipem na výlet vrátím. Je to totiž tak kouzelný kraj, pro 
turistiku opravdu velmi hodnotný, že sem lze jít či jet často. A vůbec nevadí, že stejnou 
lokalitu nabízela nedávno Hana Varmužová. 
 Vycházku zahájíme ve Sněžném, kam se lze dopravit od Nového Města na Moravě 
autobusem. Vydáme se přibližně jihovýchodním směrem po zelené turistické značce 
k Líšeňskému dvoru. V této části trasy není les, a tak mohou turisté čekat výhledy a rozhledy. 
Přejdeme silnici a cesta se začne zvedat k vrcholu kopce Bohdalec (zpočátku zelená značka, 
v závěru stoupání modrá). Nadmořská výška Bohdalce je téměř 800 metrů, a jakmile se vyjde 
z lesa, otevřou se pohledy opravdu hodně dobré. Určitě si každý turista bude pohledů užívat. 
Sestoupíme do Odrance. Zde je kříž a památník partyzánům. To už budeme na žluté značce. 
Půjdeme kolem památného stromu. Většinou bývají letité stromy lípy, zde je to javor. 
Odranec už opustíme a budeme stoupat k vrcholu Metodka (788 m n. m.). Je to další úchvatné 
místo, protože výhledy nemají chybu. Je tu i památník na působení partyzánů a odpočívadlo. 
Žluté značení nás provede Koníkovem. Roztroušené domky po stráních působí opravdu velmi 
příjemně. To už nás čeká další vrchol. Tím je Kamenice. S vrcholem přijdou další rozhledy. A 
nejen to. Zde na Kamenici je také pomník, který připomíná, že jsme v kraji Jana Karafiáta, 
v kraji jeho broučků. Ano i toto místo stojí za zdržení! Autory myšlenky instalovat sem 
pomník broučkům jsou RNDr. Karel Hudec a MVDr. Bohuslav Kratina. O pomník se stará 
skupina nadšenců, jejími členy jsou také bratři Milan a Jiří Peňázové, Miloš Sedler a další. Od 
Kamenice se můžeme vydat na autobus do Míchova, do Lísku, případně na vlak na některou 
z dostupných zastávek na trati číslo 256. 
 
 
 
 
 


