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Dobré odpoledne, Borku! Rád zdravím i naše posluchače. 

 Jedna z forem ocenění zasloužilých členů KČT je udělení čestného členství. Může to 

být čestný člen celého klubu, oblasti, ale též čestný člen odboru. Čestným členem KČT, 

odboru Nedvědice je Ing. Jiří Daniel. A já jsem ho požádal, aby zavzpomínal a prozradil mně, 

na které výšlapy – výlety rád vzpomíná. Vzpomíná, jak je procházel nebo projížděl na kole 

s manželkou Miladou, s dětmi, s vnoučaty. 

 Zde je první výlet podle Jirky Daniela: 

 Jiří jezdíval hodně na kole a při jednom takovém výletu lze jet kolem Vírské přehrady. 

Tam se teď vypravíme. Když z Víru vyjedeme na hráz, zde bude určitě první zastávka. Jednak 

proto, že po náročném stoupání se odpočinek vždycky hodí, ale také proto, že pohled z hráze 

každé přehrady je lákavý. Pokračovat budeme vlevo, tedy po pravém břehu přehrady. Cestou 

je několik logických zastavení, odkud lze pohlédnout k hladině, také však k protějším 

kopcům, kudy se budeme vracet zpátky k cíli. Jedno zastavení bude u informační tabule, která 

nabízí informace o místě, kde stávala vesnice Chudobín. Stávala do doby, než došlo 

k zaplavení vsi vodami přehrady. Jediné, co z Chudobína zůstalo, je strom. Je to borovice na 

skále, její stáří se odhaduje na tři stovky roků. Je to ta borovice, která vyhrála v roce 2020 

anketu a stala se Evropským stromem roku. 

 Z Víru do Dalečína je přibližně deset kilometrů. V Dalečíně můžeme zajet 

k pozůstatkům hradu, můžeme se zastavit na mostě přes řeku Svratku. Kudy dál? 

Připomínám, že tento výlet je motivován námětem Ing. Jirky Daniela, člena nedvědického 

odboru KČT, a protože on hodně jezdíval na kole, je tento výlet cyklovýletem. Čeká nás táhlé 

stoupání k obci Veselí. Odměnou budou četné výhledy a rozhledy do vysočinské krajiny, 

krajiny vymodelované také řekou Svratkou. Kdo by stál o mimořádný rozhled, může 

vystoupat k vrcholu s nadmořskou výškou 728 metrů. Má jméno Na Jedli. Ale zpátky do 

Veselí. Teď už budeme klesat k cílovému Víru. Cestou nás ale ještě čeká vesnice Hluboké a 

dole u vody Korouhvice. Přesněji část původní Korouhvice, část je zatopena. Poslední 

zastávka bude ještě na hrázi, tu přejedeme a budeme klesat dolů do Víru. A protože je zde 

možnost zastavit se na občerstvení, určitě budou turisté s výletem plně spokojeni. 

 A protože tuto sobotu, tedy 20. srpna, pořádají vírští sportovci 69. ročník Malého 

svrateckého maratonu, mohou i turisté podpořit akci třeba tím, že budou povzbuzovat 

sportovce na trati, na obrátce v Nedvědici nebo v cíli. 

 

 

 

 

 

 


