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Dobré odpoledne, Borku! 

 Dnes maličko vzpomenu na vandr s bratrancem v létě 1973, kdy jsme mimo mnoho 

jiných zážitků mohli pozorovat první kroky stavby dálničního mostu. Ten se začal stavět na 

jaře 1972, tedy před 50 lety! A ještě moje úplně soukromá zajímavost: most byl uveden do 

provozu 28. 11. 1978, dva dny před narozením mého syna. 

 Skoro pokaždé, když tudy jedeme autem (dole nebo nahoře), si na ten vandr 

vzpomenu a uvědomím si i to, že tehdejší trasu už doporučit nemohu, krajina se místy docela 

změnila. Dnes doporučím trasu, která může přivést turisty k Velkému Meziříčí a mohou si 

nejen prohlédnout dálniční most, ale i jiné zajímavosti. Do Velkého Meziříčí se lze dostat 

autobusem i vlakem. Kdo pojede vlakem od Tišnova, určitě si bude užívat velmi zajímavou 

cestu pestrou krajinou, zajímavý je most u Dolních Louček, tunel tamtéž a následně tunely 

u Řikonína i krátký úsek z Křižanova do Velkého Meziříčí. Snad ještě proč Meziříčí: město 

leží na soutoku řek Oslavy a Balinky. 

 Ve městě je Městská věž (vystoupat lze do 40 metrů), zámek s parkem a muzeem (m. 

j. jsou zde vystaveny modely mostů), dvě synagogy, židovský hřbitov, kostely, památník 

velkomeziříčské tragédie (7. května 1945 – Němci popravili šest desítek občanů města, 

občanů, kteří vytvořili revoluční národní výbor – hlavním organizátorem byl Jindřich 

Nováček). Z Meziříčí se dáme po červené turistické značce a půjdeme k obci Sviny, ale ne jen 

tak jednoduše. Hned za městem budeme v nadmořské výšce kolem 500 metrů, jsou zde docela 

dobré rozhledy do pěkné vysočinské krajiny. Také se nám postupně bude vzdalovat hluk 

z dálnice. Nedaleko za městem najdeme kapličku, hned za ní je vesnice Lhotky. Zde je možné 

ctít i nadále červenou značku, ale já doporučím ji na chvíli opustit a směřovat k vesnici Kúsky 

po cyklotrase č. 5242. Lze pokračovat i nadále po cyklotrase do Březejce, ale je to silnice, 

lepší je hned za vesnicí Kúsky jít vlevo zkratkou, to se přijde na silničku s nádherným 

rozhledem. Pokračovat můžeme po této silnici, nebo kolem vrcholu se zajímavým jménem 

Ambrožný (640 m n. m.). Ať už turisté zvolí kteroukoliv možnost, jsou tu dobré rozhledy 

a postupným cílem budou každopádně Sviny. Zde „přestoupíme“ na značku zelenou, kousek 

půjdeme kolem železniční trati Křižanov – Velké Meziříčí, projdeme Kozlovem a už budeme 

u vlakového nádraží Křižanov. Zde naše cesta končí.  

  

 

 


