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PŘEDMLUVA SE VZPOMÍNKAMI NA DĚTSTVÍ
Děkuji všem, kteří mi jakýmkoli způsobem pomáhali.
Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.
Biblický citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Dan 3, 75)
Heslo: Byť jsi mnohé kraje prošel, rodný kraj máš jenom jeden.

Poděkujme:
Sláva a dík Otci Stvořiteli za naši zem i vesmír.
Sláva a dík i Synu Vykupiteli za to, že přijal kříž a na něm za nás zemřel.
Sláva a dík i Duchu Svatému, že nás osvěcuje a utěšuje na naší
pozemské pouti a dává naději na dosažení nebeského cíle.
Díky našim předkům za krajinu i památky.
A na závěr tři přání na způsob prosby:
Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.
Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců,
zachovej nám, Pane.
Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé,
svatý Václave! Kriste eleison!
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle
– a především všem v tomto kraji…

Začnu rozhledy, které jsem vnímal už jako dítě,
dokonce i doma a kolem našich Slavkovic (popíšu
je však tak, jak jsou vidět dnes).
Z kuchyně rodného domu (ačkoli jsme se narodili v novoměstské nemocnici) jsme viděli Doležalův kopec, než ho částečně zakryla stavba kulturního domu.
Od železného sloupu, kolem něhož jsme chodili
na záhumenku, jsme se dívali po kraji, kde mezitím
pár staveb přibylo. Dnes vidíme i to, co pamatuji
z dětství i věci nové: dráhu od Veselíčka do Radňovic, obce Jiříkovice, Radňovice, slavkovický vepřín,
kopec Olešná, dnes s vysílačem, Novou Ves, Petrovice a dva výrazné kopce: Kopec u Radešínské
Svratky a Chlumek nad Hlinným.
Maminka vyprávěla, jak chodívala každý školní
den pěšky do měšťanky. Když vyšli ze Svratky, stoupali na úbočí tohoto Kopce, pak byl druhý kopec
nazvaný podle barvy hlíny Červeňák (však na něm
také stála šachta na uranovou rudu). Pak je těsně
před Novou Vsí čekal třetí kopec – Halovec, který pro ni vždy byl ten nejtěžší. Zvládala to v létě
v zimě, ale babička pak už nejmladší dceru Boženku do měšťanky neposílala. Možná, že vzpomínka na tyto cesty z ranného dětství vedla maminku k slovům, která s obdivem vždycky říkala, když
jsme na podzim nebo zjara po silnici od Brna mezi
zoranými poli přijížděli k Moutnicím: „To je tak černá
hlína!“ Dnes je trochu blíže k obci kříž Božího milosrdenství, od něj je vidět totéž.

Obce Jiříkovice, Radňovice a Petrovice jsme měli
stále na očích, patřily do našeho sousedství, i když
v Novém Městě byly děti z nich rozděleny do obou
základních škol. Není divu, že v první etapě slučování
zemědělských družstev tehdejší mocipáni tyto obce
spojili. Bylo to na začátku 70. let a tatínek k tomu
smutně poznamenal: „Sotva jsme se naučili společně hospodařit v naší obci, už to zase silou mění.“
Snad nejznámější byly Jiříkovice, protože o nich
se na Novoměstsku vžilo úsloví „Vyrychtovat někoho nebo něco jako vítr Jiříkovice“. Toto přirovnání
má reálný podklad, protože 8. 10. 1843 v podvečer
postihla Jiříkovice velká bouře se silnou větrnou
smrští. Podle jednoho z místních kronikářů zničil vítr
v horní části obce 18 stavení, pokácel komíny a štíty, roznesl obilí ze stodol, šatstvo a prádlo z truhel, šindele ze střech a desky z lomenic až do lesa
Ochozy. Podle jiného kronikáře zanesl vítr šindele
ze střech až na kunštátské panství. Tomu druhému
bych se nedivil, protože z Vejdocha a z kopců nad
Bohdalovem je vidět až tam. Rozbouřený vichr vanul přímo a zarazil se až o první překážku.
Pro místní je tato obec důležitá i z hlediska předpovědí počasí. Bratr Josef měl vyzkoušené, že jak vypadá obloha večer nad Jiříkovicemi, tak bude zítra.
Nad horním koncem Slavkovic je Horka, kam
jsme chodívali se školou, a z ní je vidět ještě dál:
vodojem u Veselíčka, dráhu, horní konec Slavkovic,
na druhé straně Jiříkovice a kapličku nad nimi, Radňovice a nad nimi Harusák a vedle něho kopec Šibenici, Rohánkův kříž u cesty pod ní, les Mikšovec,
slavkovický vepřín, za ním les Mařatku. Od ní vlevo
vidíme bílý dům na kraji lesa nad Svárovem nad silnicí do Nové Vsi a vpravo od ní kopec Olešná, dále
doprava vykukují dole Petrovice a nahoře Nová
Ves. Pak vidíme učiliště na místě bývalé šachty
u Petrovic, Řečici, slavkovický kravín, haldu na místě šachty nad Slavkovicemi, dolní konec Slavkovic,
Chlumek a Vejdoch. Vlevo od kravína je vidět střecha samoty Lány nad Rad. Svratkou, za jeho levým
okrajem je Kalvárie u Bobrové, dneska také s vysílačem. Přímo za středem kravína je na obzoru vidět Kosova hora u Moravce, za haldou Svatá hora
u Kadolce za Křižanovem a vedle kopec Na skalách
u silnice do Ořechova.
Pěkny rozhled je také od vepřína směrem k Novému Městu, odkud vidíme zase Kalvárii u Bobrové s vysílačem, kousek doprava a dál Kosovu horu
u Moravce, pak nejvyšší bod na obzoru – Svatou
horu nad Křižanovem a dále doprava Na skalách
u Ořechova.

3

Mezi těmito dvěma posledními kopci blíže k nám vidíme úzkou a vysokou Horku nad Radešínem, z kterého je také vidět pár střech, vzadu vpravo je Březejcký vrch a před ním stromy u křížové cesty, která
vede z Řečice od kaple směrem na Chlumek. Ten
vidíme na obzoru a od ním vpravo Hlinné. Vejdoch
neuvidíme kvůli blízkému lesu, ale stavba vedle nás
je jediné místo ze Slavkovic, které vidíme z vyhlídky
z něj – od Stromu života, který tam stojí od r. 2018.
Mezi první budovou a lesem vidíme Veselíčko a kopec Vrchy nad ním.
Z nejvyššího bodu silnice nad novoměstskou
nemocnicí, po které jsem chodíval ze školy (pokud jsem nejel v autobuse) jsou vidět kromě města
známá místa – Pohledec, Maršovice, stožáry nad
Studnicemi, Řečice, Chlumek, Hlinné a Vejdoch.
To jsem znal už tenkrát. Dnes mohu posloužit dalšími přesnými údaji: Kalvárie nad Bobrovou – azimut
158°, vzdálenost 9,1 km, 594 m n. m., Svatá hora
za Křižanovem – azimut 161°, vzdálenost 22 km,
680 m n. m., Radešín a za ním Horka, které je vidět přímo za Petrovicemi – azimut 166° vzdálenost
10,8 km, 560 m n. m., kopec nad Cyrilovem s 3 vysílači, který je vidět přímo za lesnickým učilištěm
u Petrovic – azimut 181°, vzdálenost 16 km, 660 m n.
m. Vzpomínám, jak nám jej tatínek ukazoval říkával:
„Tam za ním už je Medříč.“ A opravdu, tento kopec
nám z naší strany zakrývá město velké mezi říčkami malými (Oslavou a Balinkou), které se dovedou
pěkně rozlévat.
Pro úplnost uvádím azimut Řečice 169–175°,
azimut 173° mají dvě čtveřice věží v Dukovanech,
53 km od nás. Ty vidět nejsou, ale oblaky sražené páry nad nimi za jasného počasí spatříme odtud i od Třech křížů, ze silnice nad Olešnou (směr
Cincendorf), a od Nové Vsi, když se sjíždí z kopce
směrem Radešínskou Svratku (oblaka jsou vidět
v tomto místě za Radešínem). Z Beranice na druhé
straně silnice č. 19 je vidět ještě Zubří, Novou Ves,
Veselíčko a kravín i vepřín ve Slavkovicích.
Ke Třem křížům jsme se školou na pochodové
cvičení nechodili, proto se o nich nezmiňuji, ale popis rozhledu tam už je napevno.
A nyní se vrátíme na Doležalův kopec mezi Slavkovicemi a silnicí do Hlinného. Z něj jsou vidět Jiříkovice – vzpomínám, jak nám brigádníkům ještě
školou povinným o prázdninách skupinář Vladimír
Peňáz vysvětloval, že když postavíme povalené
panáky obilí, musíme vrchní snop, zvaný čepice,
dát klásky směrem na Jiříkovice, protože odtamtud fouká a prší. Napravo pak vidíme Radňovice
a nalevo zhruba ve stejné úhlové vzdálenosti louky
u Skleného. Od Radňovic pokračuje nám už známý
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obzor: Šibenice, Nové Město, Pohledecká skála i obec Pohledec, Tři kříže, bílý dům před lesem
nad Svárovem a nad poli vykukuje kopec Olešná
se stožárem.
Ze silnice k Hlinnému pak od kříže před křižovatkou vidíme Jiříkovice, Radňovice, slavkovický
kravín i vepřín, Rokytno, Studnice s třemi meteorologickými stožáry, Nové Město se dvěma věžemi
a dvěma věžáky, za ním vodojem nad Maršovicemi
a Pohledec s dvěma vysílači. Za křižovatkou směrem na Řečici uvidíme zase Lány, Kalvárii u Bobrové, Kosovu horu a mezi nimi Sousedský les za Bobrovou, vlevo od Kalvárie je Strážnice nad Jemnicí.
Po silnici z Veselíčka do Slavkovic jsme chodili
na vlak (pokud se zrovna nešlo do Radňovic), tudy
desítky ne-li stovky let chodily a pak jezdívaly autobusem děti z Veselíčka do slavkovické školy. Jako
děti jsme také chodívali do veselíčské kaple na společnou svatou zpověď a odlehčeni na duši jsme pak
i lehkým krokem sestupovali zpět. Na vrcholu mírného stoupání od Veselíčka ji protíná hlavní evropské
rozvodí mezi Dunajem a Labem. Ze silnice kousek
níže vidíme Jiříkovice, Radňovice, Rokytno, Zubří,
kopec Olešná, Novou Ves, dole Petrovice, slavkovický vepřín s oranžovým nátěrem a také Tři kříže
a dům před lesem nad Svárovem. Za hospodářskými budovami v Nové Vsí vidíme na obzoru Bukový
vrch u Nedvědice, doprava od ní a zároveň vlevo
od lesa na slavkovické haldě vidíme obzoru Sýkoř
u Lomnice u Tišnova s kamennou věží na vrcholu.
Dále doprava je před námi zalesněný dvouhrbý kopec nad silnicí z Nové Vsi do Radešínské Svratky,
který se jmenuje Kopec. Vlevo od něj na obzoru vykukuje kopec Na Drahách u Býšovce u Nedvědice.
Před ním je kopec Kříštice v katastru obce Dlouhé.
Vlevo od lesa pode dráhou naproti nám směrem

k silnici do Hlinného vidíme dvůr Lány nad Radešínskou Svratkou. Za svrateckým Kopcem vpravo a vzadu vidíme Kraví horu u Moraveckých Pavlovic (je tam
prudké klesání i na silnici z Dolní Rožínky do Olší).
Vlevo od Lánů je na obzoru 34 km od nás vidět kopec Pasník nad Žernůvkou až u Tišnova a napravo
kopec Víckov u obce Víckov blízko Žďárce u Tišnova, v jehož katastru se nachází i samota Havlov.
Pasník je nejvzdálenější bod dohledu z tohoto místa.
Z rovinky nad Veselíčkem směrem ke státní silnici č. 19 vidíme od osamělého smrku zleva Horku
nad Slavkovicemi, vlevo od ní Tři kříže nad Novým
Městem, vpravo bílý dům před lesem nad Svárovem
a doprava zalesněný kopec Olešnou s vysílačem
a Novou Ves. Přímo za ní je na obzoru zleva Bukový vrch u Nedvědice a Sýkoř u Lomnice. Pak vidíme zase ten dvouhrbý Kopec směrem k Radešínské
Svratce, a vpravo od něj Kraví horu u Moraveckých
Pavlovic. Dále vidíme nižší lesíky doprava od Kopce
a pak Lány a zase ty dva kopce u Tišnova Pasník
a Víckov. Když se otočíme, uvidíme komín ze staré teplárny ve Žďáře, stojící u křižovatky směrem
na Sklené a přímo za ním Peperek.
Zastávka na státní silnici č. 19 nazvaná Veselíčko – rozcestí je jediné místo, odkud je vidět celé
Slavkovice – obec skrytou v údolí stejnojmenného potoka s novým kostelem Božího milosrdenství,
jehož dřevěnou věž lze zahlédnout. Ze zastávky
na jižní straně vidíme za silnicí před sebou na obzoru zleva Jiříkovice, Radňovice, Harusák, Šibenici, Rohánkův kopec s lesíkem. Blízké stromy nám
trochu zakrývají Tři kříže nad Novým Městem a kopec nad Olešnou s vysílačem. Před silnicí a blíže
k nám je Horka a dole pod ní Slavkovice. Mezi oběma je na obzoru (dvouhrbý) Kopec u Radešínské
Svratky. Přímo za Slavkovicemi za nejvzdálenějšími
hospodářskými budovami je lesík na haldě, za ním

Lánský dvůr a úplně na obzoru kopec Víckov nad
obcí Víckov, ale už v katastru Žďárce u Tišnova. Stejným směrem mírně doprava a blíže k nám je řídce
zalesněný kopec Baršovice u Strážku a ještě kousek doprava velký kulatý zalesněný vrch – Strážnice nad Jemnicí, ale také v katastru Strážku. Touto
obcí protéká Bobrůvka, do které se Slavkovický
potok vlévá pod Petrovicemi. Mezi těmito kopci
jsou vidět 2 vysílače, stojí vedle silnice ze Strážku
na Moravec. Za pravým okrajem Slavkovic vidíme
na obzoru nedaleko od nás Kalvárii u Bobrové.
Od ní doprava, ale ve větší dálce, je vidět Kosovu
horu u Moravce. A to už je před námi les Stojánek
u silnice k Hlinnému, a nad ním doprava jen trochu
dál od nás je Chlumek nad Hlinným a úplně před
námi trať k Veselíčku. Vejdoch nám zakrývá les
před Veselíčkem. Stejný pohled (kromě na Kosovu
horu) máme z prvních metrů silnice do Lhotky, kde
už není takový provoz.
Nejhezčí vzpomínku dávám na závěr předmluvy:
Cestou do jamského kostela jsme jako děti každou
neděli viděli z nejvyššího bodu silnice nad jamským
hřbitovem obyčtovský kostel a za ním nový most
na dráze z Ostrova směr Brno a pak nějaké věže
vzadu za lesy. Když jsme se ptali našich, co tam je,
říkali: „To je kostel v Novém Veselí a za ním z lesů
kouká věž kostela v Bohdalově a úplně vlevo ten
kopeček s lesem na vršku, který připomíná zelenou
čepičku, to je Rosička a to už je v Čechách.“ Pak bývala zastávka na hřbitově, mše svatá v kostele, kam
jsme přišli celí rozehřátí cestou, a když jsme začali vychládat, už byl konec a znovu jsme se zahřáli
cestou na hřbitov anebo na návštěvě u příbuzných.
Při obou cestách jsme se i jako děti dost dozvěděli,
lidé chodící do kostela si i v totalitě věřili a mluvili mezi sebou otevřeně. Cesta domů byla zvláště
v létě napínavá a objevná i díky lesním plodům, při
návratu jsme viděli nad svou rodnou vískou také
Radňovice s hospodou vévodící celému kraji, která
je dnes úplně zakrytá dalšími domy.
Pokud tedy nebyla mlha, viděl jsem každou neděli celé Horní Pooslaví, a nyní se každou neděli,
ale i v jiné dny v těchto místech pohybuji a dívám
se směrem k domovu, k dětství…
A mohu tento kraj popsat z obou stran.
Začneme Vejdochem.
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Vejdoch

Souřadnice: 49,5361 a 16,0125 nebo 49° 32′ 10,12″ a 16° 0′ 45,138″

Vejdoch je nezalesněný kopec (663 m n. m.) mezi
Jámami a Slavkovicemi, který je vidět na jihozápadním obzoru z celého Novoměstska a na severozápadním bližším obzoru z celého údolí horního
toku Oslavy. Tvoří místní rozvodí právě mezi Oslavou a Bobrůvkou (u Tišnova se už jmenuje Loučka). Název obce Jámy nemá nic společného s nějakou prohlubní nebo údolím. Naopak, Jámy vidíme
už z velké dálky nahoře na jižním svahu Vejdochu.
Název jim daly kutací jámy na dobývání stříbra.
Vejdoch je typický tím, že na něm vidíte na rovném poli ohromný strom, ale ve skutečnosti to jsou
dvě lípy, západní je česká a východní slovenská
a byly zasazeny v roce 1968 a byly nazvány Lípy
svobody.
A mezi nimi je jubilejní kříž – Strom života, dílo
sochaře Petra Váni z Karlíka u Prahy. O jeho postavení k 100. výročí republiky se zasloužil starosta Jiří
Šikl a zastupitelstvo obce a byl požehnán brněnským biskupem 23. 9. 2018. Ke Stromu života vede
od letoška Cesta života, začíná u kříže u hřiště, využívá starých obecních cest a je lemována 10 kameny a bude osázena ovocnými stromy. Na každém
kameni bude stručná a občansky pojatá připomínka jednoho z Desatera Božích přikázání, které je
základem naší civilizace. Navíc sám Pán říká mladíkovi: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání
(Matouš 19, 17 a Marek 10, 19).
Začínáme modlitbou u kříže, třeba touto mezinárodní: Ave crux, spes unica (Buď zdráv kříži, jediná naději) – anebo tradičně: Klaníme se Ti, Pane
Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi
vykoupil svět (tedy i mne) – anebo úplně lidově: Pozdraven buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš,
důvěřuj v něj duše má, abys byla spasená.
Pokračujeme vzpomínkou na minulost. Ve 20.
století žil v Jamách mistr sedlář Josef Jelínek, který za 1. světové války bojoval na italské frontě. Byl
opravdový písmák, o jeho příspěvky se zajímala
i Akademie věd. Doma pročítal staré kroniky a zápisy. Jeho vnuk Jindřich si vzpomíná, že v nich bylo
také popsáno, jak místní lidé se v době třicetileté
války, kdy toho bylo tolik zničeno, chodili na Vejdoch dívat, kolik vesnic to přežilo. Psalo se tam,
že viděli 64 vesnic. Pokud se v nich večer kouřilo
z komínů, bylo to znamení, že se tam ještě bydlí
a hospodaří.
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Nejvzdálenější viditelná místa

Kříž na kopci Vejdoch – Strom života

My dnes z vyhlídky u kříže vidíme 14 kostelních věží
a 60 obcí (včetně čtyř měst – Nové Město celé,
Žďár zčásti, z Bystřice a Velkého Meziříčí jen pár
budov), z nich 45 viditelných bez dalekohledu (včetně bukovské větrací šachty a skládky), které jsou
v textu zvýrazněny . 57 obcí se nachází v okrese
Žďár n. S., čtyři nesou přívlastek Nový/á/é, dvakrát
Sklené, dva Blažkovy a Rosička i Rozsíčka, další
jsou z ostatních okresů kraje Vysočina a pár kopců
dokonce z Jihomoravského kraje, z okresů Blansko
a Brno-venkov.
Vidíme také 2 hrady (Zubštejn a Lipnici) a 6 rozhleden (Rosičku, Pípalku na Křemešníku, Krásněves, Fajtův kopec u Velkého Meziříčí, Karasín
u Bystřice a Horní les nad Rovečným).
Vidíme mnoho kopců, zde jich je pojmenovaných celkem 99 a do stovky to zarovnává sám Vejdoch. Ty nejvzdálenější kopce a obce, viditelné jen
dalekohledem a za jasného počasí, jsou očíslovány
na mapce.

Rozhledy po rodném kraji

1. Kopec Melechov u Světlé nad Sázavou (HB)
– 51,2 km
2. Hrad Lipnice nad Sázavou (HB) – 44 km,
nejvzdálenější sídlo
3. Rozhledna na Rosičce
4. Šindelný vrch v blízkosti Žákovy hory – 16 km
5. Rozhledna Karasín
6. Zřícenina hradu Zubštejna – 23 km
7. Rozhledna Horní les u Rovečného
8. Kopec Kulíšek u Kunštátu – 33 km, kam chodil P. MUDr Ladislav Kubíček a kde stojí kříž
na jeho památku na vrcholu kopce, na nějž
vede křížová cesta složená podle jeho knih

△△ROZHLED:

Při modlitbě jsme stáli tváří k severu, azimut 0°, obrátíme se a pod sebou máme Jámy. Přesně na jihu
– 180° – jsou sice Suky, ale začneme doma a tam
také vyhlídku zakončíme.

△△JIH – 180° – Suky

JÁMY 1 neleží tedy od nás přímo na jih, azimut věže
je 214°. Z kostela sv. Martina vidíme jen zlatou báň
(I. věž) vlevo od řady spojených červených střech.
Na levém okraji obce stojí hospodářské budovy
družstva a komín bývalého lihovaru. Vlevo v dáli
vidíme SUKY 2 a za nimi v lesích stožár u silnice

Vejdoch

9. Kopec Sýkoř u Tišnova – 30 km
10. Kopec Bukovec mezi Lipůvkou a Blanskem
– 46 km.
11. Kopec Svatá u Křižanova, kam se v dětství
chodila modlit svatá Zdislava z Křižanova
– 21 km
12. Rozhledna Fajtův kopec u Velkého Meziříčí
13. 	Kopec Na Skalním u Jaroměřic nad Rokytnou (TR) – 46 km, nejjižnější viditelný bod
14. 	Křemešník (PE) s rozhlednou Pípalkou je
úplně nejzápadnější viditelný bod – 51,6 km.

z Ostrova k Brnu – azimut 183°, nadmořská výška
570 m, vzdušná vzdálenost od nás 6,9 km.
Další kóty na obzoru bližším a úplně vzdáleném:
• Na Skalním – vysílač na kopci v katastru Boňova
u Jaroměřic n. R. – 185°, 557 m, 46 km, za levým
okrajem nižší budovy v jamském družstvu
• Hodovská hůrka (Hodov) – 187°, 581 m, 25,4 km
• Záhoří (Klučov) – 188°, 590 m, 40,6 km, nad
středem nejvyšší družstevní budovy. 700 m od
ní směrem k jihozápadu stojí TV věž na Klučovské
hoře (595 m)
• Vlčatínský vrch (Vlčatín) – 189°, 581 m, 25,8 km
• Rubačka – rozhledna (Baliny) – 189°, 585 m, 24 km
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Na obzoru lze zahlédnout kopec Hardeky (katastr Klučov, směrem do Třebíče přes Střítež) – 191°,
582 m, 41,3 km od nás, za pravým okrajem nejvyšší
budovy jamského družstva.
Mnohem blíže za hospodářskými budovami vidíme OBYČTOV 3 – az. kostela 191°, 4 km od nás,
s poutním kostelem Panny Marie (II. věž), postaveným podle projektu Jana Blažeje Santiniho (1677–
1723) až jeho žáky. Má tvar želvy, která je symbolem
věrnosti. V něm se sešli muži z Obyčtova před narukováním do 1. světové války a prosili Matku Boží
za ochranu. Vrátili se všichni, proto v Obyčtově nestojí pomník padlých. Takových obcí není mnoho,
další nám nejbližší je Kyjov.
Za Obyčtovem je železniční most, za ním
pole a nad ním zvláštní půlkulatý lesík, který nelze přehlédnout. Jmenuje se Na Kříbu – 192°,
577 m, 9,5 km a pod ním se rozkládá obec KNĚŽEVES 4 – azimut obou okrajů obce 191–196°, 9 km.
Vidíme z ní jen pár domů, přesněji troje: vlevo několik bílých, uprostřed jednu dlouhou bílou budovu
a napravo od lesíka na okraji obce vícero červených a hnědých v místech nové výstavby. Nad obcí
je rozhledna, zbudovaná na střeše starého vodojemu, je z ní dost daleko vidět a je snadno přístupná
ze silnice směrem na Krásněves. Od Kněževsi vlevo, pořád za nejvyšší jamskou družstevní budovou,
lze těsně nad lesem v dáli zahlédnout střechy nových domů v obci LAVIČKY 5 – 190°, 17,5 km, jejíž
název nemá nic společného se sedátky, ale vznikl
proto, že středem obce protékal potok a přes něj
bylo vícero lávek. Dnes je potok v potrubí, voda
se na světlo Boží dostane až v rybníku, pod kterým
byl postaven a v roce 1996 vysvěcen kostel sv. Zdislavy – první po jejím svatořečení.
Za Kněževsí vpravo hodně v dáli vykukuje velká
šedá střecha. Je to kravín u HRBOVA 6 u Velkého
Meziříčí – 192°, 19 km, který je místní dominantou
technickou, tou přírodní je Hrbovský vrch – 192°,
569 m, 19,8 km. Napravo od Hrbova vykukují nad
lesem budovy ze sousedního SVAŘENOVA 7 .
Další budovy jsou vidět ještě dále vpravo. A úplně na obzoru ve stejném směru je nahoře mezi
lesy NOVÝ TELEČKOV 8 , okres TR – 193°, 25 km,
nad nímž je stožár viditelný ze širokého okolí –
587 m nad mořem.
Blíže k nám a napravo od železničního mostu je OSTROV NAD OSLAVOU 9 – az. kostela
197°, 5,6 km, se žlutě zářícím kostelem sv. Jakuba
(III. věž). Hned za Ostrovem je pás lesa a za ním
další a vyšší les. Tím druhým začíná zalesněné pásmo Arnoleckých hor. Na jejich levém úbočí a ještě
vlevo od malé vyvýšené skupiny stromů, která obklopuje hraběcí hrobku, je vidět poutní kostel Panny Marie (IV. věž) v NETÍNĚ 10 . Po pravdě se říká,
že bělostná Panna Maria Netínská stojí nad černými lesy. Ty sahají až na vrchol Strážnice – 200°,
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609 m, 13,9 km. Dobrým dalekohledem je věž vidět až od Rokytna. Je také zajímavé, že Netín se ve
středověku jmenoval Vznetín, proto by nám skrytý
Znetínek mohl být nazván také Malý Netín.
Zvláštní skupiny stromů na obzoru vpravo jsou
Skalníky na vrcholu silnice mezi Beneticemi a Bochovicemi – 201°, 632 m, 27,7 km. Dále vpravo
za prvním pásem lesa za Ostrovem je RADOSTÍN
NAD OSLAVOU 11 – az. 202°, 8,8 km, s kostelem
sv. Bartoloměje (V. věž), ale to už se musí napnout
oči.
Další kopce za ním úplně na obzoru už tvoří přírodní hranici mezi povodím Oslavy, na které se díváme, a povodím Jihlavy. Na nejvyšším bodě vpravo
od Netína lze jen za jasné viditelnosti spatřit vysílač
na Čechtínském kopci – 204°, 662 m, 30,8 km, který je sice u Čechtína, ale katastrem patří do Horních
Vilémovic na okrese Třebíč. Za ním je údolí Jihlavy
a v něm mariánské poutní místo Přibyslavice. Dále
doprava je stožár na kopci Nad cestou – 206°, katastr Radostín, 565 m, 9,6 km.
Přímo za jamským kostelem je nejblíž SAZOMÍN
12 – azimut 210° – 220°, 3,7 km, s velkou hospodářskou budovou krytou lesklým plechem vlevo
nad obcí, ale pod lesem. Patří k němu úplně vpravo i budovy u sportovního letiště. Obec působí dojmem, že je velmi dlouhá, protože je blízko před
námi. Nad obcí vidíme za stožárem u kravína na obzoru Panský kopec – nad Pavlínovem (katastr Svatoslav u Třebíče), 211°, 668 m, 24,3 km od nás. Dále
doprava a blíže k nám je Dědkovská hora – 213°,
694 m, 14,7 km, za níž je obec Dědkov.
Tím prvním lesem za Sazomínem je zakryt střed
PAVLOVA 13 – 217°, 12 km. Nad jeho levým okrajem je na hřebeni možno rozeznat střídání lesíků
a polí typické pro Pavlov a také zdaleka viditelné.
V pravé části obce je vidět oranžově natřený kostel
sv. Filipa a Jakuba (VI. věž) a vpravo od něj uvidíme
pavlovské hospodářské budovy. Stojí na severním
úbočí Arnoleckých hor pod vrcholem Kyjov – 220°,
703 m, 13,4 km, který také leží v pavlovském katastru a je nazván podle obce schované na druhé
straně tohoto hřebenu, která přesto patří do bohdalovské farnosti.

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás
nachází ŘÍM, přesně ve směru
na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM
se 36 km od nás nachází naše krajské
město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Rozhledy po rodném kraji

△△JIHOZÁPAD – 225° – Kotlasy
Za pravým okrajem Sazomína jsou pod lesem vidět
KOTLASY 14 – 226°, 6,8 km. Kousek doprava vzadu
je vrchol V Kopečku – 228°, 664 m, 12 km, s pásy
lesů a polí, který patří katastrem do Bohdalova. Přímo za ním vidíme na obzoru červenobílý vysílač.
Stojí na kopci Havlina v katastru Chroustova, i když
vrchol tohoto kopce a nejvyšší bod Arnoleckých hor
– 231°, 707 m, 15,3 km, je už v katastru Arnolce. Přesně za vysílačem na Havlině se skrývá nejvyšší bod
Vysočiny – Javořice u Telče, jen o decimetr vyšší
než Devět skal. Vzdušnou čarou je to k ní 61 km, ale
ani horu ani vysílač s 161 m vysokým stožárem, který
na ní stojí, nelze z Vejdocha zahlédnout.
Směrem k nám je CHROUSTOV 15 – 232°,
14 km. Od něj blíže je pod lesíky V Kopečku POKOJOV 16 – 232°, 10 km. Více napravo vidíme pod obzorem BOHDALOV 17 – 237°, 11,7 km, s jeho třemi
typickými stavbami rozdílného poslání i užitku: zleva je to vodojem, pak tzv. pyramida, bílá stavba pro
novopohanské obřady a alternativní léčení a úplně vpravo kostel sv. Vavřince (VII. věž). Od kostela
směrem k nám je mezi lesy vidět BŘEZÍ NAD OSLAVOU 18 – 237°, 6,6 km.
Napravo od Bohdalova v dáli a výše je RUDOLEC
19 – 243°, 14 km, na jeho pravém okraji zámek
a nad ním u silnice kaplička sv. Jana Nepomuckého,
místo velikého rozhledu, odkud je vidět i poutní kostel sv. Jana na Zelené hoře a tři velká města našeho
okresu Žďár, Nové Město i Bystřici. Vejdoch je odtud
jen jedním z kopců mezi lesy.
Nad Rudolcem doprava je kopec Blažkov – 250°,
693 m, 14 km, a stožár na něm. Jeho vrcholem prochází hlavní evropské rozvodí mezi Oslavou a Sázavou, Dunajem a Labem, mořem Černým a Severním a v jeho blízkosti stávala zaniklá obec Blažkov
s hospodou opředenou pověstmi.
Přímo před námi je VATÍN, 20 – 247°, 3,7 km,
na jehož pravém okraji vidíme silniční most nad
tratí, obrácený přímo k nám. Uprostřed obce stojí
kaple Panny Marie Bolestné z roku 1888 (VIII. věž).
Vlevo od Vatína, ale na poli hned za Jámami, stojí památkově chráněný strom – lípa na Kříbu, také
zdaleka viditelná.
Přímo za Vatínem je doširoka rozložené NOVÉ
VESELÍ 21 – az. středu obce 257°, 7,7 km, s kostelem sv. Václava uprostřed (IX. věž), s rozsáhlou
průmyslovou zónou vpravo a výstavbou u kapličky vlevo. Napravo od poslední haly je blíže k nám
mezi lesy vidět v polích nad Vatínem šedou budovu
vodárny.
Za levým okrajem Nového Veselí je hned mezi
lesy vidět ÚJEZD 22 – 254°, 10 km. Za ním úplně na obzoru za lesy napravo od komína lihovaru
v N. Veselí a nalevo od vysílače mezi ním a Novým Veselím vidíme rozhlednu Pípalku – 253°,
Vejdoch

756 m, 51,6 km, postavenou r. 1993 na vrcholu Křemešník hned vedle poutního kostela (moderní ocelová konstrukce, vysoká 52 metrů, nepřetržitě využívaná telekomunikacemi a armádou, turisté mohou
vystoupit do výšky 44 metrů a z terasy přehlédnout
téměř celé území Českomoravské vrchoviny).
Vpravo od kostelní věže v Novém Veselí vidíme
klesající pásmo Blažkova, které nám zakrývá vše
směrem na Jihlavu.
POUZE ZA VELMI JASNÉHO POČASÍ VIDÍME
DÁLE VRAVO NA ZÁPADNÍM OBZORU: První kopec na obzoru směrem doprava je Peklo (Větrný
Jeníkov) – 258°, 699 m, 38,1 km – za vysílačem
na Vortě u Nového Veselí, dále doprava je Venušín
(Smrčná u Jihlavy) – 259°, 679 m, 36,8 km – a přímo za ním trochu vykukuje kopec Strážník u Větrného Jeníkova (JI) – 259°, 698 m, 41 km.
Za pravým okrajem Nového Veselí je nejvýraznější kopec s vysílačem – jsou to Skalky – 261°,
709 m, 37 km, těsně na jih od 104. kilometru dálnice, která zde u výjezdu na Větrný Jeníkov prochází
svým nejvyšším bodem – 656 m n. m. Skalky jsou
v katastru obce Kosovy v okrese Havlíčkův Brod
(neplést si s Kosovem u Jihlavy).
Dále doprava se na obzoru tyčí skupina stromů
a pod ní MATĚJOV 23 – 266°, 11 km, odkud je také
nádherný rozhled na všechny strany a je vidět i Javořici a Křemešník.
Vpravo od skupiny stromů je v poli nad Matějovem vidět menší osamělý strom. Je to javor klen
přesně na hranicích Čech a Moravy, kde se stýkají
katastry Matějova a Rosičky, farnosti Nové Veselí
a Nížkov a diecéze brněnská a královéhradecká.
POUZE ZA VELMI JASNÉHO POČASÍ VIDÍME
NA ZÁPADNÍM OBZORU napravo od Matějova
nenápadný kopec se stožárem. Je to Vysočina
u Štoků (HB) – 267°, 621 m, 30 km od nás, v katastru Smilova mezi Štokami a Přibyslaví. Před kopcem
Vysočina je nalevo a blíže k nám vidět vrtule dvou
elektráren u Věžnic mezi Polnou a Havlíčkovým
Brodem, kam okresem patří.
Od tohoto kopce trochu vpravo, asi v polovině
vzdálenosti mezi ním a rozhlednou na Rosičce,
se nalézá vzdušnou vzdáleností 57 km klášter Želiv,
který pochopitelně nelze vidět, protože je v údolí
řeky Želivky.
Od Matějova blíže k nám a doprava vyčnívá z lesů BUDEČ 24 – 269°, 7 km. Je zajímavé,
že z Vejdocha vidíme všechny obce novoveselské
farnosti (Budeč je šestá z nich), což se dá říci jen
o farnostech Jámy, Nové Město, Obyčtov a Ostrov, z bohdalovské farnosti nám však jedna chybí
– Kyjov.
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△△ZÁPAD – 270° – Rosička
Směrem na ZÁPAD vidíme kopec Rosičku – 271°,
645 m, 12 km, na jehož vrcholu stojí rozhledna, která byla postavena r. 2001 a je 42 m vysoká. Samotná stavba patří do katastru obce SÁZAVA, kterou
můžeme pojmenovat jako „horní“ Sázavu, na rozdíl
od „dolní“, známé díky sv. Prokopu, klášteru i sklárnám Kavalier. Ochoz rozhledny je ve výši 24 m
a vede na něj 140 schodů. Pod kopcem se nachází stejnojmenná obec ROSIČKA 25 – 270°, 11 km,
která už patří do historických Čech a tvoří součást
farnosti Nížkov v diecézi Hradec Králové.
A zase POUZE ZA VELMI JASNÉHO POČASÍ VIDÍME NA ZÁPADNÍM OBZORU vpravo od rozhledny na Rosičce, přímo za rozčepýřeným dolním okrajem lesa, kopec Orlík, severně od Humpolce přesně
na hranici okresů PE a HB – 274°, 678 m, 43 km.
Zřícenina středověkého hradu Orlík stojí trochu jižněji přímo u Humpolce. Dnes je u ní také rozhledna,
ale nevidíme ji, protože je přímo zakrytá kopcem
s naší rozhlednou. Z ní však je pochopitelně vidět
pěkně oba Orlíky u Humpolce – zříceninu i kopec,
pochopitelně však nelze zahlédnout ani hrad Orlík
nad Vltavou ani obec k němu přiléhající.
Před kopcem Orlíkem přímo za tím rozčepýřeným lesem vpravo dole od rozhledny a nalevo
od osamělých stromů na kopci Zíkov v katastru
Rosičky – 274°, 602 m, 11 km – je za opravdu velmi jasného počasí vidět obec jménem LÍPA 26 –
273°, 34 km, u silnice z Havlíčkova Brodu na Větrný
Jeníkov. Je to místo dalekého rozhledu.
Další kopec na obzoru směrem doprava je vrch
jménem Kopec u obce Věž na silnici z Humpolce na Havlíčkův Brod (HB) – 276°, 655 m, 42 km.
Je zajímavé, že kopce Orlík a Kopec jsou od sebe
vzdáleny vzdušnou čarou 1,3 km a pěšky jen 1,5 km!
A přitom je i z takové dálky jasně rozlišíme. Před
tímto Kopcem blíže k nám je kopec Vysoká u obce
Vysoká mezi Šlapanovem a Havlíčkovým Brodem
(HB) – 275°, 587 m, 27 km, na němž je vícero stožárů a také lyžařský areál. Na ni navazuje kopec
Na Paškovně (také v katastru obce Vysoká u HB)
– 277°, 568 m, 27,9 km. Pak v dáli uvidíme rozlehlý kopec bez vysílače, je to Melechov (HB) – 283°,
715 m, 51,2 km. Tento zalesněný kopec patří mezi
dominantní body krajiny středního Posázaví a za
Rakouska-Uherska byl považován za střed Evropy,
přičemž je vzdálen asi 11 km od geografického středu České republiky v Číhošti, kde je pohřben kněz
mučedník P. Josef Toufar. Je to nejvyšší bod okresu
Havlíčkův Brod. Ani v přiléhajícím Středočeském
kraji však není vyšší hora. Velký Blaník na okrese
Benešov má jen 638 m. Melechov je samozřejmě
vyšší než Říp (455 m) a dokonce i než Bezděz (604
m). Na jeho severním vrcholu (709 m) se nachází

10

nepřístupná zeměměřičská věž z 1. republiky (v katastru Koňkovic) – 284°, 709 m, 51,5 km. U severozápadního úpatí kopce nedaleko obce Kouty
je zřícenina tvrze Melechov. Na opačném úbočí lze
vidět 2,9 km od vrcholu bod Spálensko – 281°,646
m, 53,6 km od nás, což je maximální dohlednost
z Vejdocha.
Tam, kde se kopec Melechov směrem doleva
snižuje a blízké lesy se mírně zvedají k svému nenápadnému vrcholu, vidíme za opravdu velmi jasného
počasí hrad v LIPNICI NAD SÁZAVOU 27 v okrese
HB – 281°, 44 km, pocházející ze 14. století, který
této obci vévodí a jako státní hrad je veřejnosti přístupný. Je to nejvzdálenější stavba, kterou lze zahlédnout za příznivého ranního počasí.
Před námi doprava od Rosičky uvidíme nejprve blízké lesy kolem kopce Štenice mezi Hamry
a Sázavou, před nimi silo ve Žďáře – 286°, 4,9 km,
a dále doprava komíny sléváren Žďas – 288°,
5,9 km, pojmenovaných podle ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 28 , právě díky jim později honosně zvaného
Ocelové srdce Vysočiny. Z celého okresního města
vidíme kromě sila a komínů jen červenošedou budovu PKS vpravo na vrcholu Brněnské ulice – 294°,
4,7 km. Tím pádem nemůžeme započítat ani jednu
ze tří kostelních věží ve farnosti sv. Prokopa – úředně Žďár n. S. I.
V údolí za komíny je vidět dva menší a vyšší lesy
zajímavého tvaru na kopci u Pořežína – 289°, 597
m, 15,7 km, které tvoří dominantu v oblasti Velké Losenice. Jeden z těchto lesů před kůrovcovou kalamitou vypadal jako buřinka a proto mu místní říkají
Na klobouku. Daleko za nejvyšším komínem Žďasu
nimi jsou jen za úplně jasného počasí v dáli vidět
dva kopce vlevo a jeden kopec vpravo, všechny tři
leží až za řekou Sázavou. Nalevo je v dáli Žebrákovský kopec (Žebrákov u Světlé n. S.) – 289°, 601
m, 49,4 km, ještě více doleva je Kopeček u Pavlova
u Ledče n. S. – 289°, 582 m, 50,9 km. Je zajímavé,
že úhlová vzdálenost mezi těmito dvěma vrcholy
není ani jeden stupeň a v terénu je to 150 m, k ose
v níž stojí Pořežínský kopec je to pak 450 m. Doprava od stejného komína vidíme o kousek blíž
k sobě Horní Chlum u Lučice (ORP H. Brod) – 291°,
570 m, 37,9 km.
Napravo od komínů se od Hamrů zvedá směrem k Velké Losenici rozsáhlý zalesněný vrch Peperek (katastr Račín) – 293°, 675 m, 11,6 km. Pak
nám zakryje obzor úplně blízký jamský Honzovský
les a před ním vysoký a zdaleka viditelný stožár
na Horce – 304°, 650 m, 1,3 km.

Rozhledy po rodném kraji

Západní obzor aneb 12 kopců a 1 hrad

ZÁPADNÍM SMĚREM
se 175 km od nás nachází NEPOMUK
a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí
Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným
směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel s dalšími evropskými úřady.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kopec (655 m) – Věž
Křemešník (765 m) – Rychnov
Melechov (715 m) – Dolní Město
Orlík (678 m) – Čejov, Česko
Peklo (699 m) – Větrný Jeníkov
Rosička (645 m) – Sázava,
Skalky (709 m) – Úsobí
Strážník (713 m) – Šimanov
U sv. Václava (641 m) – Humpolec
Venušín (679 m) – Smrčná
Vysoká (587 m) – Vysoká,
Žebrákovský kopec (601 m) – Světlá n. S.
Hrad Lipnice

△△SEVEROZÁPAD
315° – Zelená Hora
Na nejnižším místě mezi vysílačem na jamské Horce
a lesem vpravo je skupina listnatých stromů u Velkého mělkovického rybníka a vlevo těsně vedle ní vidíme zelenou střechu poutního kostela sv. Jana
na Zelené hoře (X. věž). Od nás je to k ní 7 km pod
azimutem 316°. Dílo Jana Blažeje Santiniho je zapsáno v seznamu památek UNESCO. Nad ním v dáli
se na protějším úbočí klášterního údolí bělají hospodářské budovy samoty Starý dvůr. Vzadu vlevo
je Kamenný vrch – 315°, 706 m, 12 km.
Přímo před sebou vidíme okresní silnici vedoucí z Jam na VESELÍČKO 29 – 349°, 2 km. Silnice
vede přes les Vrchy (jejich vrchol má 663 m – stejně

Vejdoch

vysoký jako Vejdoch – však nevidíme), který se táhne od Jam a za jehož levým okrajem jsou schované
Mělkovice. Z Veselíčka vidíme jen pár střech a červenou malou věžičku kaple sv. Petra a Pavla (XI. věž).
Nad místem, kde se silnice vnořuje do lesa, vidíme úplně na obzoru Tisůvku (v katastru Cikháje) –
341°, 792 m, 13,6 km, která je západním pokračováním hřebene Žákovy hory. Je typická zubem v lese
na pravém okraji vrcholu. Dále doprava je Šindelný
vrch (na hranicích katastrů Cikháje a Herálce) –
343°, 806 m, 15,2 km. Před nimi je severně od obce
Lhotka, kterou nevidíme, kopec Lhotka – 346°,
710 m, 6,5 km.
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Za Veselíčkem, kterému by se dalo říkat i Malé
Veselí, vidíme před dalším lesem státní silnici č. 19
z Nového Města na Žďár, a to klesající úsek mezi
odbočkou na Lhotku a na Mělkovice. Ještě dále
je Český kopeček – 351°, 763 m, 9,2 km, který
leží v katastru Skleného – farnost Fryšava, diecéze Brno, země Morava, ale těsně u hranic s katastrem Světnova, sice farnost Žďár Klášter, ale země
Čechy. Před ním vpravo však máme kopec Skalice u Skleného – 355°, 779 m, 7,8 km, který nám
ho z velké části zakrývá.
SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM
se 130 km od nás nachází PRAHA.
Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač
na Horce před námi: hlavní město Čech
i České republiky (neplést si tyto názvy,
jak to mnozí dělají) je prakticky za ním,
ale trošičku doleva. Hora Říp samozřejmě také vidět není, ale je od nás vzdušnou čarou 155 km a to za vysílačem
na Horce a trošičku doprava. Za kopcem Lhotka je 130 km od nás Sněžka.

△△SEVER – 0° – Sklené

Přesně na severu vidíme Sklenský vrch (azimut 0°,
781 m nad mořem, 7,8 km vzdušnou čarou od nás),
z obce SKLENÉ 30 – 358°, 8 km, vidíme jen několik chat. Za zády máme druhé Sklené – nad Oslavou. Pod sklenskými loukami je les Bratroňovice,
podle zaniklé obce, která také patřila do osmera
vesnic zakončených na – ovice, dle pověsti prý založených 8 bratry (Jiří, Petr, Mareš, Vlach, Radoň,
Slávek, Milka a Bratroň, možná Bartoň). Kromě
Mělkovic je všechny postupně uvidíme. Co to však
je proti 65 obcím na našem okrese zakončených
na – ov, z nichž uvidíme 16 včetně kopce Blažkova
nad Rudolcem, který dal jméno obci s podobným
osudem jako měly Bratroňovice.
Bednářův kopec – 11°, 762 m, 6 km, je na obzoru dále vpravo v katastru Jiříkovic. Jeho zalesněný
hřeben je na pravém okraji přerušen úzkou prolukou a pak končí zhruba stejně širokým lesíkem.
Je to místo pěkného rozhledu. Právě za tou prolukou se nachází Devět skal (836,4 m), které však nelze vidět. Je to druhý nejvyšší bod Českomoravské
vysočiny i kraje Vysočina, protože Javořice u Telče
má 836,5 m a skrývá se za obzorem na jih od nás.
Tři smrky – 14°, 776 m, 7,1 km, je název dalšího
kopce úplně na obzoru a vznikl podle odevšad viditelných smrků, které tam stávaly. Poslední uschl
během osmdesátých let minulého století a dnes
tam jsou úplně jiné dřeviny. Je to místo dalekého
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rozhledu, Vejdoch máme odtud před sebou úplně
dole jako na dlani, na severu pak vidíme nejvyšší
místa Žďárských vrchů, při dobré viditelnosti je odsud možné spatřit Králický Sněžník a na opačné
straně Javořici a Křemešník.
Dále doprava na samém obzoru vidíme pár
střech VLACHOVIC 31 – 17°, 7 km. Blíže k nám vlevo dole vidíme JIŘÍKOVICE 32 – 15°, 4,8 km. Voda
z ploch vlevo od Jiříkovic stéká směrem k nám potůčkem, který pramení v rybníce jménem U Mrázků,
protože se nachází pod samotou U Mrázků (anebo
také U Králů). Podle jediné vesnice, kterou protéká, dostal název Slavkovický. Nejprve teče na západ a vlévá se do rybníka, který se plným právem
jmenuje Dvojhrázník. Leží přímo na hlavním evropském rozvodí a voda z něj teče buď do Severního
nebo Černého moře. Rybník má skutečně dvě hráze, ale dva nestejné výtoky – zpod západní hráze
vytéká třemi praménky potůček Staviště přes Lhotku a vlévá se do Sázavy, ta do Vltavy a přes Labe
po 1132 km do Severního moře. Naproti odtéká
voda přepadem v druhé hrázi anebo při vypouštění požerákem do nového menšího rybníka v těsné
blízkosti a z něj pak Slavkovický potok pokračuje směrem k jihu a u Řečice se vlévá do Bobrůvky, ta pak do Svratky, Dyje, Moravy a Dunaje a po
2163 km do Černého moře.
Obzoru vévodí Harusův kopec – 29°, 741 m, 5 km,
který má na vrcholu červenobílý zdaleka viditelný
vysílač. Pod ním leží RADŇOVICE 33 – 27°, 3,6 km.
Za Harusákem, jak se běžně říká, se nachází lyžařský areál u Skihotelu. Mezi Radňovicemi a námi
jsou SLAVKOVICE 34 – 34°, 2 km. Samotnou obec
ani poutní kostel Božího milosrdenství, požehnaný L.P. 2008, není vidět, za druhým lesem směrem
od nás uvidíme pouze střechy slavkovického vepřína pod vlakovým přejezdem u křižovatky státní silnice s odbočkou k obci. Hned za prvním lesem pod
Vejdochem vidíme stromy u silnice od Slavkovic
do Hlinného. Přímo za Slavkovicemi se v dáli nachází
Králický Sněžník – 34°, 1424 m, 95 km, kde se setkávají hranice tří mořských rozvodí: Středozemního –
Morava – Dunaj, Baltského – Odra a Severního – Orlice, Labe. Za pravým okrajem Slavkovic je nejvyšší
hora Moravy – Praděd – 55°, 1491 m, 106 km.
V průhledu napravo od Harusova kopce zahlédneme zemědělské stavby v obci ROKYTNO 35 –
31°, 8 km. Nad Rokytnem stojí meteorologické stožáry na kopci zvaném Kopeček – 35°, 822 m, 10 km.
Ten už je v katastru obce STUDNICE 36 – 36°,
9 km, z kterých vidíme jen pár domů nad rokytenskými hospodářskými budovami.
Studnice jsou nejvýše položenou obcí ve Žďárských vrších (784 m). I když mají ve znaku studnu
s rumpálem, říká se, že byly nazvány podle toho,
že tam je vždycky velmi chladno.

Rozhledy po rodném kraji

Kopec vpravo od Harusáku se jmenuje Šibenice –
37°, 4,5 km, 706 m, na jeho druhé straně je lyžařský
můstek pěkně viditelný od novoměstské nemocnice. Napravo od Šibenice vidíme úplně na obzoru
malý lesík uprostřed rovné louky. Je to bývalý lom,
dnes obrostlý náletovými stromy. Pastvina kolem
se jmenuje Na Kutině. Z jejího vrcholu (797 m) jsou
za mimořádně dobré viditelnosti vidět Alpy, podobně jako třeba od kostela na Rudě a z pár podobných vzácných míst. Musíme říci, že je vidět jen
jejich krajní pásmo začínající 60 km jihozápadně
od Vídně – Vídeňský Sněžník – Wienerschneeberg,
jehož vrchol se jmenuje Klosterwappen – 183°,
2076 m, 202 km z Kopečka, z Vejdocha, odkud jej
vidět nelze, je to jen 197 km. Nalevo od Šibenice
jsou na obzoru louky pod Kopečkem.
SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi
15 km od nás nachází Devět skal a za
Slavkovicemi 95 km Králický Sněžník
a 106 Km Praděd.

– 45° – mezi
△△SEVEROVÝCHOD
Maršovicemi a Pohledcem
Před námi je NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 37 – 57°,
střed města je vzdálen 5 km. Stojí v něm dva kostely, katolický chrám Páně sv. Kunhuty a evangelický
sbor (XII. a XIII. věž) a tři věžáky. Nalevo k němu přiléhají MARŠOVICE 38 – 46°, 6 km. Doprava za ním
je POHLEDEC 39 – 53°, 7,7 km. Pohledecká skála
– 51°, 786 m, 10 km, se dvěma 2 stožáry je na hřebeni vlevo. Skála je přístupná, níže v poli je Vávrova
skála, rovněž přístupná. Dá se na ni pohodlně vylézt, ale i od její paty je velký rozhled.
Doprava od Pohledecké skály jasně vyniká nad
lesy kopec Sólo v katastru Lísek – 60°, 770 m, 13,3 km,
od jehož vrcholu 400 m na západ stojí kamenná památka na zastřelení posledního vlka na Vysočině 2. 1.
1830 (ale asi jen v její žďárské části, protože podobných památek je na Vysočině více).
Vpředu vpravo vidíme ZUBŘÍ 40 – 65°, 9 km.
Od Zubří hned doprava směrem k nám se nad Novým Městem tyčí Kalvárie – 66°, 675 m, 5,9 km,
a na ní Tři kříže, které nám však zakrývá lesík vpravo od nich. Z Města, jak říkáme my rodáci, však vidět jsou. Přímo za nimi je na obzoru Rychtářův kopec azimut 67°
Blíže k nám jsou PETROVICE 41 – 73°, 4 km.
Za družstevními budovami těsně před nimi je na
obzoru rozčepýřený kopec U Pletenice (Lísek) –
71°, 734 m, 14,4 km, na kterém je vysílač.

Vejdoch

Dále doprava za malým lesíkem nad Novým Městem
se šedou vilou směrem k nám je na obzoru je Křib –
74°, 684 m, 9,8 km, stojící na hranicích zuberského
a olešenského katastru. Blíže k nám jsou Velké Míchovy (Olešná), 76°, 681 m, 7,2 km. Na obzoru přesně mezi těmito dvěma vykukuje na nejnižším místě
rozhledna na kopci jménem Horní les nad Olešnicí
na moravské straně historické zemské hranice (katastr Rovečné) – 75°, 774 m, 24 km. První zeměměřičská věž na něm stála už před 200 lety. Současná
rozhledna je kovová, byla postavena v roce 2001,
měří 58 m, vede na ni 201 schodů, ochoz je ve výšce 38 m je z něj vidět Orlické hory, Jeseníky, Rovečné, hrad Zubštejn, rozhlednu Karasín, Harusův
kopec a za dobrého počasí Krkonoše. Jak odtamtud
vypadá Vejdoch je potřeba zjistit na místě, zřejmě
toho moc vidět nebude. Dále vpravo úplně na obzoru je kopec, který se také jmenuje Křib u Janoviček
(katastr Písečné) – 78°, 704 m, 15,8 km, místo zdaleka viditelné s možností dalekého rozhledu. Napravo
a blíže k nám je Holý vrch – 80°, 683 m, 11,7 km rozkládající se nad dvěma vesničkami: Rovným a Divišovem, který se diví, že je Rovný křivý.
Pak je na obzoru rozhledna na kopci nad Karasínem – 83°, 695 m, 19,4 km, která stojí v areálu obce a tím pádem je vlastně viditelný i KARASÍN 42 . Rozhledna pochází z roku 2002, je vysoká
28,2 metru. Ve výšce 25 m se nachází vyhlídková
plošina, ke které vede 128 schodů, pod ní se rozkládá lyžařský areál. Vpravo od ní je jasně viditelný
kopec Přední skála – 83°, 716 m, 19,9 km, v jeho
další části je i Zadní skála.
Blíže k nám je zdaleka viditelný pouze na vrcholku
zalesněný kopec pojmenovaný podle obce pod ním,
kterou nevidíme také Olešná – 86°, 652 m, 7,6 km,
se stožárem z našeho pohledu vlevo.
Dále doprava je NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA
NA MORAVĚ 43 – 86°, 5 km. Mezi stromy ve středu obce zahlédneme zlacenou báň na nové a vyšší
věži kostela sv. Anny, který byl od základů přestavěn a zvětšen v roce 2018 (XIV. věž). Tato Nová Ves
je obec s druhým nejdelším názvem v celé ČR spolu s Blatnicí pod Svatým Antonínkem (27 písmen,
ale Nová Ves má v názvu 7 slov a 6 mezer, Blatnice jen 4 a 3). Nejdelší název má 28 písmen a jsou
to Albrechtice v Jizerských horách a pak Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, což však je souměstí.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM
se 260 km od nás nachází JASNÁ HORA
U ČENSTOCHOVÉ a přesně za Novou
Vsí, 90 km od nás, OLOMOUC, hlavní
město naší moravské církevní provincie.
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△△VÝCHOD – 90° – těsně vpravo od Nové Vsi
Zříceninu hradu Zubštejn – 91°, 688 m, 22,7 km,
je za jasného počasí na obzoru vidět napravo
od Nové Vsi. Zřícenina patří katastrálně do obce Pivonice. Zubštejn uvidíme – nebo vytušíme, pokud
není jasno – když se z Vejdocha podíváme na druhý les tímto směrem a za jakýmsi vykrojením v něm
uvidíme o kus dál, jak poprvé klesá silnice z Nové
Vsi do Radešínské Svratky. Když pak prodloužíme
oba body směrem od sebe, je na obzoru hrad.
Další kóty na obzoru od Zubštejna směrem doprava:
• Horničí (Rozseč n. Kunšt.) – 92°, 701 m, 31,7 km
• pak dva menší kopečky
• Švábův kopec u Prosetína s malým lesíkem
na vršku – 95°, 648 m, 27,2 km
• Kulíšek (Hluboké u Kunšt.) – 96°, 691 m, 33,3 km,
kam v mládí chodíval na pouť kněz mučedník
MUDr. P. Ladislav Kubíček.
Napravo vidíme několik pásem lesa a mezi nimi
v dáli vykukuje za stromy obec BRATRUŠÍN 44 –
97°, 19 km, kousek dál je za stromy schována stavba lidově zvaná Nový kras, patřící do města BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 45 . Nad Bratrušínem
vpravo je vidět pár osamělých lesíků na kopci směrem ke Kozlovu, který nevidíme, protože leží už za
hřebenem, směrem k řece Svratce.
Obzor dále vpravo poměrně rovný, v tom směru se nacházejí Černovice, ležící na hřebeni mezi
Štěpánovem a Kunštátem, od nichž je také daleký
rozhled.
Nejbližší lesní pásmo na úrovni Nové Vsi pak pomalu stoupá dále doprava, jeho vrchol se jmenuje
prostě Kopec – 108°, 655 m, 7 km, a je už v katastru
RADEŠÍNSKÉ SVRATKY 46 , z níž vidíme jen pár
střech. Kopec by se mohl také jmenovat po dvouhrbém velbloudovi, protože z dálky se mu velmi
podobá. Kopec pak doprava trochu klesá a za jeho
nižší částí je za velmi jasného počasí vidět zalesněný vrch s bílou stavbou na vrcholu. Je to Sýkoř v katastru Synalova u Lomnice na Tišnovsku na okrese
Brno venkov – 109°, 702 m, 30 km, s 40 m vysokým
televizním vysílačem bílé barvy a válcovitého tvaru
z r. 1961. Z Lomnice tam vede Naučná stezka Járy
Cimrmana, jejíž jednotlivé zastávky se výstižně nazývají plahočiny.
Níže doprava mezi koncem lesa a prvním malým
lesíkem uvidíme za jasného počasí komín u bývalého uranového dolu KHB – Karel Havlíček Borovský
– 112°, 16 km od nás, dnes se jmenuje Rožná I, ačkoli stojí velice blízko u Dolní Rožínky, protože
je v katastru obce ROŽNÁ 47 , kterou tím pádem
můžeme započítat mezi okem viditelné obce. Nalevo od něho je vidět HORNÍ ROŽÍNKA 48 – 107°,
13 km.
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Blíže k nám vidíme část ZVOLE 49 – 111°, 12 km,
ale kostel sv. Václava, přestavěný Janem Blažejem
Santinim, s věží ve tvaru knížecí koruny neuvidíme.
Na blízkém obzoru vidíme tři lesíky nad Radešínskou Svratkou směrem k obci Dlouhé. Levý se podobá položené hrušce se stopkou doleva a jmenuje se Bukůvka, prostřední je Jamborova Borovinka
a ten napravo se jmenuje Hadrava a je nad samotou Lánský dvůr, který však nevidíme.
Napravo od Bukůvky je obec MILASÍN 50 –
117°, 17 km, přímo za Borovinkou je jasně vidět obec
BLAŽKOV 51 – 119°, 14 km.
Dále vpravo za Hadravou je šedá větrací šachta
nad obcí BUKOV 52 – 121°, 17 km. Nad ní je zájezdní hostinec na hlavní silnici k Brnu v místě, kde
se z ní odbočuje dolů k Bukovu a dále vpravo ohrazená skládka odpadu, v noci silně osvětlená, takže
je jasně vidět. Vpravo od Hadravy je v dáli v lesích
vidět HORNÍ ROZSÍČKA 53 – 123°, 16 km, pod ní je
blíže k nám schován onen Lánský dvůr.
Směrem na Bukůvku je vidět devatero lesů,
přesněji zalesněných hřebenů, které z obou stran
lemují údolí Bobrůvky i Svratky. Když je jasno, dají
se rozeznat a spočítat – začínáme lesem před námi
hned za družstevní silnicí do Slavkovic (1. les), pak
vidíme levý okraj Chlumku pod Hlinným (2. les), další les je v údolí (3. les), listnatá alej pod Bukůvkou,
zvaná Žváčkovy háje tvoří se samotnou Bukůvkou
4. les a nad Milasínem se rozkládá 5. les.
Šestý les pokrývá kopec Břehy – 117°, 581 m,
23,7 km, v katastru obce Sejřek u Tišnova. Sedmý
les roste na Hrušíně – 116°, 574 m, 29,7 km, v katastru obce Ochoz u Tišnova. Osmý les roste na kopci Velká hora v katastru Rašova u Lomnice – 115°,
558 m, 35,4 km.
Při jasném počasí vidíme nad středem Bukůvky i devátý les na Bukovci – 115°, 596 m, 46,3 km,
vrcholu hřebenu, který odděluje údolí Svratky
od údolí Svitavy. Je napravo od státní silnice z Brna
na Hradec Králové, když vyjedeme z Lipůvky a patří
do katastru Hořic, dnes součásti Blanska, které leží
na jeho východním úbočí, na pravém břehu řeky
Svitavy. Z Vejdocha tak vidíme kopce na levém břehu Jihlavy i kopec na pravém břehu Svitavy, skoro
půl brněnské diecéze.
Další kóty na obzoru:
Dejmalka (severně od silnice 385 nad Bukovem),
119°, 603 m, 19,4 km a kousek doprava – 123° – louky v katastru Stříteže, další obce směrem na Tišnov.
Před námi je HLINNÉ 54 , čtvrtá a poslední obec
jamské farnosti – az. středu obce 118°, 2 km.
Nad ním vidíme zalesněný Chlumek – 128°,
651 m, 2,9 km, který tvoří s Vejdochem jednu obzorovou čáru a jehož vrchol je zdaleka viditelný,
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ale ne tak pěkně přístupný a vhodný k rozhledu
na všechny strany. Patří už do katastru Řečice, ale
zakrývá nám ji stejně jako Horní i Dolní Bobrovou
a skoro celou Radešínskou Svratku.
VÝCHODNÍM SMĚREM
– se přesně za Hlinným 110 km od nás
nachází VELEHRAD.
– se přímo za vrcholem Chlumku 56 km
od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město
Moravy.

△△JIHOVÝCHOD – 135° – Chlumek
Les na Chlumku klesá a uvolňuje nám obzor a my
v dáli vidíme kopec před Deblínem, na němž stojí
vysílač (136°, 505 m, 34,4 km) a vedle něj malý lesík v polích východně od Radňovsi u Heřmanova
– 137°, 543 m, 22,3 km.
Dále vpravo, ale blíže k nám vynikají dva kopce
mezi Bobrovou a Moravcem: Sousedský les (Bobrová), 139°, 576 m, 12,2 km, a trochu vyšší Kosova
hora (Moravec), 140°, 594 m, 13,2 km. Pak můžeme
na obzoru sledovat tyto kóty:
• Strážnice (Vidonín u Heřmanova) – 141°,
583 m, 22,2 km, kopec se stožárem nad malým
lesíkem v polích
• Lán (Nová Ves u Heřmanova) – 143°, 583 m, 19,7 km,
se stožárem v lese severně od vrcholu,
• Na Vrších (Heřmanov) – 144°, 583 m, 20,7 km, severně od silnice na N. Ves, východně od vodojemu,
• Křiby – 145°, 618 m, 21,7 km, malý lesík v polích
východně od Heřmanova
Pak už jsou na obzoru přesně za pravým krajem
nejbližšího lesa zvaného Šeredná vidět budovy kravína v HEŘMANOVĚ 55 – 146°, 21 km, jehož větší
část se nachází na druhé straně tohoto hřebene.
Obec je vítězem celostátní soutěže Obec roku 2017.
Dále vpravo je na obzoru kopec Vokouňák (katastr Skřinářov) – 149°, 664 m, 21,3 km. Je poměrně
vysoký, ale na jeho levém okraji se (zatím) zvedá
vyšší strom (nebo skupina stromů).
Pak už velice blízko prosvítá mezi lesy velká
šedá střecha nové hospodářské budovy v HODÍŠKOVĚ 56 – 155°, 4 km, rodišti Mikuláše Konáče
z Hodíštkova (narozeného někdy v 2. polovině
15. století, zemřelého 1546), významného pražského tiskaře, překladatele a spisovatele, spolupracovníka známých humanistů Melantricha a Blahoslava.
Tím směrem vidíme za sebou 6 lesních pásem,
jsou čím dál šedší a mezi nimi prosvítají dvě louky.
Poslední les na obzoru je vrch Svatá hora – 151°,
Vejdoch

679 m, 21 km, v katastru Kadolce, která je známa
tím, že tam měla poustevnu mladičká svatá Zdislava, a kterou poznáme podle toho, že vrchol z našeho pohledu zleva zvolna stoupá, uprostřed se nápadně zvedne a pak zase mírně klesá doprava.
To je pro Svatou horu typické a je to vidět ze všech
stran, z jihu samozřejmě v opačném pořadí. Dnes
je tam altánek se sochou sv. Zdislavy a oltář, u kterého se konají poutě. Cesta k němu začíná u družstevních budov v Kadolci.
Směrem k nám je před Svatou horou Spálený kopec (v katastru Pikárec) – azimut stejný,
595 m, 14,7 km. Napravo od Svaté, jak se běžné
říká, vyniká kopec Na Skalách (v katastru Ořechov
u O. Bitýšky) – 154°, 654 m, 21,4 km. Vedle něj
se vine silnice z Křižanova do Ořechova.
O stejný kus dál vpravo, ale úplně vzadu vidíme
maličký kopec, je to Horka (katastr Ronov u Ořechova) – 158°, 612 m, 23,3 km, je na druhé straně
stejné silnice. O větší kus dále vpravo se zase vzadu krčí Hora – 164°, 610 m, 23 km. Z našeho pohledu je za Březejcem, obcí mezi Ronovem a Velkým
Meziříčím a leží na jižní hranici jeho katastru.
Dále doprava za blízkým lesem vidíme na obzoru kopec Na nivách – 166°, 662 m, 13,6 km, katastr Jívoví. Místní lidé se na něm pravidelně scházejí
vždy na přelomu roku. Za kopcem je schovaný Cyrilov, místní část obce Bory. Na kopci stojí tři vysílače, dva vyšší vedle sebe a ten nižší opodál, které
jsou ze všech stran dobře rozeznatelné. Od jejich
paty je také možnost velmi dalekého rozhledu.
Je viditelný ze všech stran, je to skutečná dominanta nejen Velkomeziříčska. Před ním vlevo od vysílačů blíže k nám jsou vidět RADENICE 57 – 163°,
12 km, s velkými hospodářskými budovami na jejich horním pravém okraji. Nalevo od nich vykukuje
na obzoru ta Hora nad Březejcem. Směrem k nám
lze vlevo vpředu zahlédnout bílou budovu vodojemu nad obcí SKLENÉ NAD OSLAVOU 58 – 165°,
11 km, a pár domů z této obce s přídavkem, na rozdíl od Skleného na severu našeho okresu. Napravo
od stožárů stejným směrem stojí v dáli Dukovany,
jejichž chladící věže ovšem přes kopec vidět nemůžeme, ale čtyři oblaky sražené páry z nich vycházející snad někdy ano.
JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM
se 170 km od nás přímo za Svatou
nachází BRATISLAVA.
Vlevo od Jam, přímo za rybníkem vidíme v dáli mezi
lesy LAŠTOVIČKY 59 – 177°, 8 km. Za nimi bliká bílé
výstražné světlo rozhledny na Fajtově kopci nad
VELKÝM MEZIŘÍČÍM 60 – 177°, 555 m, 19,6 km.
Rozhledna byla postavena r. 2015, je 36 m vysoká
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a vede na ni 175 schodů. Stojí mezi lyžařským areálem obráceným k severu a dálnicí a je další novou
dominantou (spolu s kostelem, zámkem a dálničním mostem) tohoto města velkého mezi říčkami
malými, které však při povodních dovedou hodně
potrápit. Vpravo od rozhledny blíže k nám (zatím)
vykukuje za lesním pásmem skupina stromů, je to

ŽEHNÁNÍ Z VEJDOCHA NA HLAVNÍ
I VEDLEJŠÍ SVĚTOVÉ STRANY
(* značí obec viditelnou pouhým okem)
Směrem na JIH vidíme Jámy*, za nimi Laštovičky*,
rozhlednu na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím,
Suky*, Obyčtov*, Kněževes*, Lavičky, Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad
Oslavou*, Netín, Radostín nad Oslavou*, Sazomín*,
Pavlov*, Kotlasy*, Chroustov* a vysílač nad ním, Pokojov*, Březí nad Oslavou* a Bohdalov*.
Bože, požehnej naší farnosti a celé církvi
na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.
Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín*, Rudolec*,
Nové Veselí*, Újezd*, za ním nad lesy rozhlednu
na Křemešníku, a Matějov*, za kterým lze zahlédnout 2 větrné elektrárny u Věžnic.
Bože, požehnej našemu kraji na přímluvu sv. Zdislavy – naší rodačky a svědků víry, kteří v Jihlavě
byli popraveni.
Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku* a rozhlednu
nad ní, Budeč*, obec jménem Lípa a Lipnici nad Sázavou a úplně na obzoru kopec Melechov u Světlé
nad Sázavou, místo nejzazšího dohledu – 52 km
vzdušnou čarou.
Bože, požehnej celému našemu světadílu
a zvláště zemím, které jsou s námi v Unii, na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů
a patronek Evropy – svatého Benedikta, svatých
Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.
Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou* s komíny Žďasu, silem, červenošedým domem PKS a úplně vpravo mezi lesy zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené hoře.
Bože, požehnej celé ČR na přímluvu sv. Václava, Jana Nepomuckého, Prokopa, Vojtěcha, Ludmily i sv. Vojtěcha, Anežky a všech svatých našeho
rodu.
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lesík na kopci Chlumky vedle nejvyššího bodu silnice z Borů do Vídně směrem k Mostišťské přehradě
– 178°, 573 m, 14 km. Je blízko samoty Ševčina patřící do Borů a z těch míst jsou krásně vidět kopce
až za Novým Městem. Z Velkého Meziříčí je vidět
i pár střech z průmyslové zóny zhruba v místech,
kde jsou vidět Lavičky.

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko*, na obzoru Sklené*, Jiříkovice* a Vlachovice*.
Bože, Stvořiteli, požehnej všem, kteří se starají o úrodu a přírodu a dopřej jim příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního
prostředí.
Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*s vysílačem na Harusáku, Slavkovice*, Rokytno*, Studnice*, Nové Město*, Maršovice*, Pohledec* s dvěma stožáry nad ním, kopec Sólo, Zubří*
a Petrovice*.
Bože, požehnej bratrskému Polsku a všem Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska.
Bože, požehnej našemu děkanství a jeho 27 farnostem na přímluvu všech svatých zobrazených
v novoměstském kostele sv. Kunhuty.
Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné*, vlevo od něj
na obzoru Karasín s rozhlednou, blíže k nám stožár u lesíka nad Olešnou, úplně blízko Novou Ves
u N. Města na Moravě*, na obzoru zříceninu hradu Zubštejna, budovy Nového Krasu v Bystřici nad
Pernštejnem, Bratrušín, kousíček Radešínské Svratky*, za Hlinným kopec Sýkoř s kamennou věží, komín u Rožné*, Horní Rožínku, část Zvole, Milasín,
obec Blažkov*, Bukov* a Horní Rozsíčku.
Bože, požehnej celé Moravě na přímluvu sv. Jana
Sarkandra, který byl v Olomouci umučen. Bože,
požehnej všem poutníkům a turistům na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách. Bože, požehnej naší diecézi
na přímluvu sv. Petra a Pavla
Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu
v Hodíškově*, za ní výrazný kopec Svatá hora u Kadolce, kde měla dětskou poustevnu sv. Zdislava,
Sklené nad Oslavou*, Radenice*, 2 stožáry nad Cyrilovem. Nalevo od hodíškovské střechy je až na obzoru (dalekohledem) vidět kravín v Heřmanově.
Bože, požehnej Slovensku a zvláště jamskému družební městu Senci na přímluvu sv. Cyrila
a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků
slovenských.
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PŘEHLEDY JMEN OBCÍ VIDITELNÝCH Z VEJDOCHA
Obce, které jsou v České republice jen jednou:
Bratrušín, Hodíškov, Karasín, Kotlasy, Mělkovice,
Milasín, Netín, Obyčtov, Pohledec, Pokojov, Pořežín, Radenice, Radňovice, Rožná, Sazomín, Suky,
Svařenov, Vatín.
Obce, jejichž jména najdeme i jinde a jména velmi
podobná (seznam SPZ je na konci):
• Blažkov je na našem okrese ještě kopec – po zaniklé obci u Rudolce. V ČR najdeme Blažkov ještě 2× jako část obce v okrese CK a NA.
• Bohdalov je u nás ještě 1× jako součást Městečka Trnávka na okrese SY, Bohdalice najdeme 1×
– VY, Bohdalec 2× – ZR, Praha a Bohdalovice
také 2× – CK a JN.
• Březí jsou na našem okrese dvě a ještě 4 další
samostatné obce – BV, PH, ST, PT a 17 částí obcí,
celkem tedy 23 Březí.
• Budeč je také ještě na okrese JH ale patří k Moravě a pak je kostel v Budči na okrese Kladno
– nejstarší stavba v Čechách, která dosud slouží
svému původnímu účelu a je zachovaná v původním stavu.
• Bukov najdeme u nás ještě dvakrát jako část
obce nebo města – RA, UL.
• Heřmanov se jmenuje ještě jedna obec – DC
a 4 části obcí a nesla je také jedna obec zaniklá
kvůli vojenském prostoru.
• Hrbov jistě hrdě nese ještě jedna obec u Polné
a jedna na Prachaticku.
• Chroustov – stejné jméno nese také jedna obec
na okr. NB a 2 části obcí – JI a TR.
• Jámy jsou v naší vlasti ještě jednou – na okrese Rychnov nad Kněžnou a zaniklá obec tohoto
jména byla v okrese Český Krumlov.
• Jiříkovice jsou ještě na okr. Brno-venkov, a kromě toho máme 6× Jiřice a 1× zaniklé, 4× Jiříkov
a 4× Jiřetín.
• Kněževsi jsou u nás ještě 3 – na okrese BK, PZ, RA.
• Kyjov u nás nesou dvě obce – ZR a HB, 1 město – HO a 3 části obcí – PE, DC, TA – a jednou
na Slovensku.
• Laštovičky mají jediného jmenovce a to více spisovného – Vlaštovičky u Opavy
• Lavičky jsou v naší vlasti troje, stejné jméno nesou ještě dvě části obcí v okrese PB.
• Lhotek je ještě 10 samostatných a pak toto jméno nese 40 částí obce nebo města i Prahy 4 –
celkem 51. A Lhot je hodně přes dvě stovky.
• Lípu nepatřící do říše rostlin najdeme: jednu
na Zlínsku a 4× jako část obce – KV, HK, PS,
LT a 7× s přívlastkem, z nichž je nejznámější
ta Česká.
• Maršovice u nás jsou ještě 5× – BE, JN, ZN, CL,
KT a navíc 10 Maršovů.

Vejdoch

• Matějovy jsou u nás celkem dva, ještě součást
města Sedlec-Prčice.
• Meziříčí se v ČR vyskytuje celkem 6×, 2 města, 1× obec bez přívlastku – TA, České Meziříčí
– RK a 2× část obce – CK, CH. Řecky i latinsky
se se dá přeložit Mesopotamia.
• Nová Města jsou v ČR jsou ještě 2 samostatná:
nad Metují – NA a pod Smrkem – LB, 1 obec –
HK, čtvrť Prahy, 11× čtvrť města nebo obce, celkem tedy 19, v sousedních zemích je na Slovensku ještě Nové Město nad Váhom a Kysúcké
NM, na Slovinsku je Novo Město a v Rakousku
Vídeňské Nové Město, kterému místní říkají
Wr. Neustadt.
• Nová Ves je u nás ještě 32× jako samostatná
obec, 68× část obce nebo města, celkem 101×
a ještě 19× na Slovensku.
• Olešná je u nás ještě 5× jako samostatná obec,
1× na Slovensku, 8× část obce a 3× s přídavným
jménem.
• Ostrovů je u nás ještě 20 a k tomu 3 zaniklé, takže i na suché zemi máme i s tím naším celkem
24 Ostrovů.
• Pavlov se u nás vyskytuje celkem 11×.
• Petrovice bez přívlastku jsou u nás ještě 9× jako
samostatná obec, na Slovensku 1×, jako část
jiné obce 15×, Petrovice s přívlastkem 7× jako
samostatná obec a 4× jako část obce, celkem
u nás je tedy 36 Petrovic a k tomu ještě patery
Petrovičky.
• Radňovice jsou jediné toho jména, pouze na okr.
LB jsou Radoňovice, na okrese PE a HB je však
jedenkrát Radňov jako místní část.
• Radostíny jsou dva na našem okrese, v republice další dva – HB a LB.
• Rokytno je u nás ještě 2× – okr. PA, SE a na místě
Rakovníka stálo původně také Rokytno.
• Rosička je ještě 4× v okrese JH s různými přívlastky a Rozsíčka je dvakrát na našem okrese
Horní a Dolní, Panenská se nachází na okrese JI,
bez přívlastku pak je na okrese BK, a okrese JI je
ještě obec jménem Rozsíčky.
• Rožínka je u nás dvakrát, nahoře i dole.
• Rudolec s přívlastkem Český je ještě na okrese
JH, ale v jeho moravské části a stejně se jmenují
2 části obcí – SO, PB.
• Řečici máme v naší vlasti celkem 8×, ta schovaná
a ještě 1 obec – PE, 3 části obce nebo města – TU,
ST, JH a 3× s přídavným jménem – PE, JH, TU.
• Sklené jako název obce je v ČR používán ještě 2× – najdeme je v okrese SY a SU a jednou
na Slovensku.
• Slavkovice u nás jsou ještě 2× – CR, PI, jednou
též zaniklá ves v okr. CK. Podobně znějící Slavíkovice jsou také troje – VY, TR a KT.
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• Studnice u nás jsou ještě 7× bez přívlastku – CR,
NA, TR, VY, JH, JI, BR a s přídavným jménem ještě 4×.
• Svratka je ještě 2× na našem okrese: Česká
a Moravská, dnes už spojená vjedno.
• Telečkov – kromě Nového je u Pavlova ještě Starý, jiný v ČR už není.
• Újezd samostatně bez přívlastku se u nás nachází ještě 5× – BE, DO, OL, ZN a ZL, části obcí
nebo měst – 13×, s dalším přídavným jménem
nebo doplňkem jej najdeme jako samostatnou
obec ještě 38×, jako část obce nebo města 33×,
a 5 Újezdů dokonce zaniklo kvůli přehradám
nebo těžbě uhlí, což máme i s tím naším živým
celkem 95.
• Veselí – stejné jméno nesou ještě 3 města (jedno nad Moravou, druhé nad Lužnicí a třetí Vysoké Veselí), 1 obec a 8 místních částí obce nebo
města.
• Veselíčko je ještě 3× – PI, OL, PR, zaniklá obec
tohoto jména byla dokonce 2× ve stejném okrese – DC.
• Vlachovice jsou ještě jedny na okr. ZL a pak
Vlachnovice – CB.
• Zubří se u nás vyskytuje ještě 2x – VS a CR.
• Zvole jako samostatná obec je u nás ještě
2× – SU, PZ, jednou je částí obce – NA, a pak
máme Zvolen na Slovensku a město Zwolle
v Nizozemsku.
• Žďár je u nás ještě 5 krát bez dalšího přívlastku
– BK, JH, PI, RA, MB, pak je 6 Žďárů s přívlastkem, a 18× je to název části obce nebo města
– celkem 30.

OBce zakončené na –ov
V okrese Žďár nad sázavou
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Jablonec n. Nisou
KLadno
KlaTovy
K. Vary
LiBerec
LiToměřice
MOst
M. Boleslav
NAchod
NymBurk
OLomouc
OPava
PArdubice
PříBram
PElhřimov

Rozhledy z okolí Nového Veselí

Aneb 21 kopců na obzoru

Celkem 65:
• Na Bystřicku 14 – Blažkov, Bohuňov, Branišov,
Bukov, Kozlov, Mitrov, Rodkov, Strachujov, Štěpánov, Ujčov, Věchnov, Vítochov, Vojtěchov,
Zlatkov
• Na Novoměstsku 9 – Divišov, Jimramov, Nový
Jimramov, Kadov, Koníkov, Medlov, Míchov, Mirošov, Věcov
• Na Žďársku 15 – Bohdalov, Chroustov, Karlov,
Kyjov, Matějov, Nížkov, Obyčtov, Ostrov, Pavlov,
Pokojov, Sirákov, Stržanov, Světnov, Špinov, Starý Telečkov
• Na Velkomeziříčsku 18 – Blízkov, Bojanov, Dědkov, Geršov, Heřmanov, Hrbov, Jabloňov, Kochánov, Kozlov, Křižanov, Milíkov, Ořechov, Pavlínov,
Radkov, Skřinářov, Svařenov, Šeborov, Uhřínov
• Na Velkobítešsku 9 – Bezděkov, Jáchymov, Jindřichov, Katov, Košíkov, Křižínkov, Ludvíkov, Pánov, Vlkov
V nejbližším sousedství ještě: Modlíkov, Hrbov
u Polné, Níhov, Blahoňov, Rudíkov, Hodov, Tasov,
Budišov, Nový Telečkov, Číkov, Pucov, Jinošov,
Tišnov

Použité SPZ okresů:
BEroun
BrnO venkov
BRuntál
C. Bud.
C.Krumlov
C. Lípa
ChRudim
CHomutov
DěCín
DOmažlice
HOdonín
H. Brod
Hradec Kr.
JIhlava
J. Hradec
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PIsek
PRerov
Plzeň Sever
PrachaTice
Praha Západ
Praha výcHod
RAkovník
Rychnov n. K.
ROkycany
SEmily
SOkolov
STrakonice
SUmperk
SvitavY
TAbor

TaChov
TePlice
TRebíč
TrUtnov
U. Hradiště
Ustí n. L.
Ustí n. O.
VSetín
VYškov
ZLín
ZNojmo
ZR
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Kopce viditelné od Nového Veselí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bednářův kopec (762 m) – N. Město n. M.
Blažkov (694 m) – Rudolec, Česko
Český kopeček (763 m) – Světnov
Dědkovská hora (694 m) – Dědkov
Hamerský kopec (593 m) – Hamry n. S.
Harusův kopec (741 m) – Radňovice
Havlina (706 m) – Arnolec
Holý kopec (665 m) – Račín
Horka (650 m) – Jámy
Chlumek – (651 m) Řečice
Kopec nad Cyrilovem (655 m) – Bory
Peperek (675 m) – Račín
Rosička (645 m) – Sázava
Skalice (779 m) – Sklené
Sklenský vrch (781 m) – Sklené
Strážná (Vort) (582 m) – Nové Veselí
Tisůvka (800 m) – Cikháj
Vejdoch (663 m) – Jámy
Zelená hora, kostel – Žďár n. S.
Žákova hora (810 m) – Cikháj
Židovská (Zikov) (602m) – Rosička

Rozhledy z okolí Nového Veselí

kříže na křižovatce
△△od
Újezd – Matějov
Směrem k Újezdu vidíme les, směrem k Matějovu
vidíme tuto obec a stromy nad ní, dále doprava kopec Rosičku s rozhlednou. Nad prvními lesy za Novoveselským rybníkem vidíme na obzoru Peperek,
přímo za špičkou poloostrova, jenž vniká do vodní
plochy, doprava od něj je Holý kopec, zatím ještě
porostlý lesem, oba jsou za Hamry ale už v katastru
Račína, od sebe jsou asi 1 km a Peperek se svými
675 m je jen o 10 m vyšší. Pak je blízko Holetín,
dále doprava vzadu Budeč a za ní Žďár s komíny
Žďasu. Za tím menším nejvíce vpravo je Skalice
před Skleným, která nám zakrývá všechny kopce
za sebou, i když sama není tak vysoká. Teprve nad
levým okrajem Nového Veselí vykukuje žďárské
silo, za ním Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, pak
školka, doprava od ní je Harusák, škola, za ní vysílač na Vortu a vzadu vysílač na kopci Horka u Jam.
Mezi kostelem a farou vidíme jediný nezalesněný
kopec v okolí, je to Vejdoch – 662 m n. m. se dvěma
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Lípami svobody vysázenými k 50. výročí republiky
a Stromem života, který mezi ně přibyl k jejím stým
„narozeninám“. Tyčí se nad obcí JÁMY, která se rozkládá mírně pod ním směrem doprava pod úzkým
lesíkem. Navzdory svému jménu leží na kopci a je
vidět ze všech stran. Název jí totiž daly kutací jámy
na stříbro, které tam v minulosti byly. Vpravo od něj
(Vejdocha) a vpravo nad ní (obcí) vidíme les Šeredná nad silnicí z Jam do Hlinného, které je však
schované na druhé straně kopce.
Díváme-li se přímo od kříže, je silo pořád vlevo
od Nového Veselí, ale Harusák a Vort jsou přímo
za školou, vysílač na Horce u Jam je vlevo od věže
a Vejdoch přímo za farou.

△△od kapličky sv. Rocha

Před námi je Nové Veselí, za ním komíny Žďasu,
za nimi je Český kopeček a Devět skal, ale ty samozřejmě nevidíme. Za levou částí městyse je schovaný Černý les, pod kterým se nachází Zelená hora.
Napravo od kostelní věže je kopec Skalice před
Skleným, které kvůli němu nevidíme, dále doprava
je vidět žďárské silo. Za pravým okrajem městyse
se schovávají kopce u Jiříkovic a Vlachovic.

△△z nového hřbitova

Od kříže vidíme celkem blízko chatky u Rendlíčku
a Havlinu. Když jdeme až k plotu na zadní straně
hřbitova, máme před sebou nový obchvat. Za ním
na obzoru zleva doprava vidíme Bednářův kopec
nad Jiříkovicemi, Harusův kopec s vysílačem nad
Radňovicemi, komín veselského lihovaru, za ním
Vejdoch s obcí Jámy pod ním, dále doprava les
Šeredná, vpředu čistírnu a za ní na obzoru kopec
Chlumek nad Hlinným.

míst, kde cesta od Boží
△△zmuky
přetíná obchvat
Vystoupíme-li opatrně na ochranný val před obchvatem, vidíme zleva kostel, vysílač na Vortě, triangulační bod na Vortě, komíny Žďasu, za levým
okrajem pravého kravína žďárské silo, za komínem
bývalého lihovaru Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, Harusák s vysílačem, pásmo lesů, stožár
na Horce u Jam, vlevo od novoveselské ČOV Vejdoch nad Jamami, přímo za čističkou les Šeredná,
stromy u silnice z Jam do Hlinného a kopec Chlumek nad touto obcí.
Stejných pět kopců Vort, Bednářův kopec, Harusák, Horku a Vejdoch vidíme i od Božích muk.
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△△z Vortu

Vort je kopec nad Novým Veselím, má 582 m n. m. a
na mapách se úředně nazývá Strážná (kdo si zanotoval, že stojí voják na vartě, tak se trefil naprosto
přesně). Nachází se severně od obce, dvě stovky
metrů od cyklostezky k Březí a je to nejvyšší bod
katastru. Je na něm triangulační bod s dvěma červenobílými tyčkami.
Když se podíváme k jihu, uvidíme za Novým
Veselím na obzoru červenobílý vysílač na Havlině
a vlevo od něj část obce Chroustov, nad kterou stojí.
Doprava od něj vykukuje za prvním pásmem lesů
věž kostela sv. Vavřince v Bohdalově. Když půjdeme
očima doprava, pod lesy na obzoru uvidíme velkou
plochu polí, přes kterou se směrem k nám klikatí silnice lemovaná stromy. Vede do Rudolce, z něhož
vidíme jen pár střech. Dále doprava je na hřebeni
stožár na Blažkově, pak věž našeho kostela.
Západním směrem je rozhledna na kopci Rosička – 645 m n. m. a pod ní obec, která se jmenuje
také Rosička, ale ten kopec patří do katastru obce
Sázava. Vlevo od něj je na bližším obzoru hustá
skupina vysokých stromů nad Matějovem, jehož
střechy lze zahlédnout směrem doprava trochu
níže. Napravo od Rosičky je na obzoru řidší a menší
skupinka stromů, která se nachází před silnicí mezi
Rosičkou a Sázavou. Místní ji nazývají Zikov, na mapách je tam kopec 602 m n. m. a někdy nese název
Židovská.
Dále doprava je blízko za silnicí les Holetín a pak
na obzoru vykukuje zalesněný kopec Peperek –
675 m n. m. a dále doprava Holý kopec, pak už začíná Budeč a za jejím pravým okrajem vidíme budovy Starého Dvora mezi Hamry a klášterem, za nimi
se schovávají Škrdlovice.
Blíže k nám hned za prvními lesy lze zahlédnout
rovné žluté střechy Žďasu. Za ní mírně vlevo je na
obzoru Tisůvka. Doprava pak už je hlavní komín
této továrny, stojící hned vedle nádraží města Žďár
nad Sázavou a za ním úplně na obzoru tušíme Žákovu horu a ještě kousek vpravo Český kopeček.
Komín má ještě 3 menší bratříčky, ten samotný nejvíc napravo se skoro celý schovává za stromy. Když
pak jdeme očima nad blízkými lesy zase doprava,
teprve po delší, až nečekané, vzdálenosti uvidíme
silo, které stojí také hned u nádraží, ale na opačné
straně než Žďas. Hned vlevo od něj je na obzoru
Skalice před Skleným a vpravo nižší Sklenský vrch.
O kus dál doprava je Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, který poznáme podle toho, že na něm
je souvislý lesní hřeben několikrát přerušen. Pak vidíme vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi,
o velký kus doprava pak stožár na kopci Horka –
650 m n. m. mezi Jámami a Mělkovicemi. Ještě více
doprava je Vejdoch nad obcí Jámy. Dále doprava
je na obzoru vidět les Šeredná a za ním stromy
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u silnice z Jam do Hlinného. Od Jam blíže k nám
je vidět Vatín a provoz na silnici i železnici.
Zase přejedeme očima směrem doprava velký
kus zalesněného obzoru a uvidíme Březí a silnici,
která k němu od nás vede. Vlevo od obce vidíme
hospodářské středisko a za ním vzadu na obzoru
dva vysílače nad Cyrilovem, který však neuvidíme,
protože je na druhé straně kopce. Dále doprava
máme před sebou les Boroviny, který zabírá delší
část obzoru a zakrývá kopce za ním. Pouze za jeho
pravým okrajem trochu vykukují vršky kopců v prostoru Zadního Zhořce a Netína.
Pak těsně před sebou vidíme skupinu topolů
a vlevo od ní je hřeben na obzoru jakoby vykousnutý – to je Dědkovská hora. Napravo od topolů
je Havlina, kde jsme začínali.

z věže kostela
△△Rozhled
sv. Václava na 4 strany
Ze západního okna vidíme úplně nalevo vysílač na Havlině, kapličku nad Rudolcem, vysílač
na Blažkově nad severozápadním rohem starého
hřbitova, Novoveselský rybník, školu, Matějov, kopec Rosičku s rozhlednou a obec Rosičku pod ním
a školku. Za jejím pravým okrajem vyčnívá za lesem Holetínem kopec Peperek, kousek doprava
Holý kopec a ve směru za uzenářstvím Hamerský
kopec.

Rozhledy z okolí Nového Veselí

Ze severního okna zleva vidíme opět školku, ulice Novou a Sportovní, za nimi Budeč a na obzoru Tisůvku, za silnicí žluté haly Žďasu a za nimi
Žákovu horu, za starou sokolovnou 4 komíny Žďasu, ale musíme dívat pozorně, protože nám je zakrývají stromy, za novou halou kopec Skalici před
Skleným, pak vidíme žďárské silo, vysílač na Vortě,
dále doprava na obzoru Bednářův kopec nad Jiříkovicemi s typickým zubem na jeho pravé straně,
potom střechy kravínů v Rokytně, Harusův kopec
s vysílačem, stožár na Horce mezi Veselíčkem a Jamami, kopec Vejdoch s dvěma lípami a Stromem
života, pod ním obec Jámy a před ní Vatín, dále doprava les Šeredná, stromy u silnice z Jam do Hlinného a kopec Chlumek za Hlinným
Z východního okna vidíme úplně vlevo silo,
Vort, Bednářův kopec, Rokytno, Harusův kopec,
Horku, Vejdoch, les jménem Šeredná, Chlumek
a pak je před námi Březí a za ním obec Suky a stožár u nich, za zdravotním střediskem tyčí z lesů vysílače na kopci nad Cyrilovem, pak vidíme blízký
les Boroviny, rybník Rendlíček a lesy nad Pavlovem
Z jižního okna vidíme opět les Boroviny, rybník
Rendlíček, lesy nad Pavlovem dále doprava střechy
Pokojova, za Pneuservisem pod farou (a za novým
hřbitovem) vidíme Chroustov a vpravo od něj vysílač na Havlině a přímo před ním kouká z lesů věž
bohdalovského kostela, za márnicí na starém hřbitově vidíme kapličku u silnice nad Rudolcem, za západní brankou ze hřbitova vidíme stožár na Blažkově a úplně vpravo kraj Novoveselského rybníka.
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Rozhledy z okolí Bohdalova

Aneb 22 kopců na obzoru

Kopce viditelné od Bohdalova
Říká se, že Bohdalov je nejrovnější obec v republice, protože ji tvoří rybniční pánev, že zde je víc
než rovina, přímo vodorovná hladina a proto zde
je toho vidět méně, Obejděme však obec z tří
stran a zastavme se přímo na příjezdových cestách
z Pavlova, Újezda a Chroustova nebo v jejich blízkosti. Nejlepší rozhled je z kopce Březiňák, stačí
však zastavit na silnici směrem do Pavlova a zajet
na odbočku doleva směrem k tomuto lesu, protože
z ní toho vidíme nejvíce.

odbočky k lesu Březiňák
△△Od
doleva ze silnice k Pavlovu
Naproti odbočce je na obzoru vysílač na Havlině,
dále doprava Rudolec s jasně viditelným zámkem, vysoké napětí vedené přes Blažkov a vpravo
od něj vysílač.
Směrem po silnici dolů vidíme Bohdalov s kostelní věží a vodojemem. Na obzoru vpravo od kostela je vidět rozhlednu a vysílač na Rosičce. Přímo
za vodojemem je Peperek, kousek doprava Holý
kopec, zatím zalesněný, pak vidíme mezi lesy vrchol vysílače u Újezda, a na obzoru dále doprava
Kamenný vrch u Polničky a Adamův kopec.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Adamův kopec (656 m) – Žďár n. Sázavou
Bednářův kopec (762 m) – N. Město n. M.
Blažkov (694 m) – Rudolec
Český kopeček (763 m) – Světnov
Harusův Kopec (741 m) – Radňovice
Havlina (706 m) – Arnolec
Holý kopec (665 m) – Račín
Horka (650 m) – Jámy
Kamenný vrch (803 m) – Herálec
Kamenný vrch (690 m) – Polnička
Kopec nad Cyrilovem (655 m) – Bory
Peperek (675 m) – Račín
Pletenice (734 m) – Lísek
Pohledecká skála (812 m) – Pohledec
Rosička (645 m) – Sázava
Salvátor (630 m) – Žďár nad Sázavou
Sklenský vrch (781 m) – Sklené
Sólo (770 m) – Lísek
Tisůvka (800 m) – Cikháj
Vejdoch (663 m) – Jámy
Zelená hora, kostel Žďár nad Sázavou
Žákova hora (810 m) – Cikháj
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Před sebou vidíme, jak se silnice k Novému Veselí
noří do lesa. Napravo od ní je na obzoru Kamenný
vrch v katastru Herálce a před ním komín sklárny
ve Škrdlovicích. Dále doprava je Tisůvka s typickým zubem na svém pravém okraji a pak už vidíme
kostel na Zelené hoře.
Prostor mezi škrdlovickým komínem a zelenohorskou kopulí si rozdělíme na pět pětin. Na rozhraní první a druhé pětiny vidíme za domy na pravém
kraji Bohdalova v dáli Šlakhamry. O stejný kus doprava vidíme Starý Dvůr nad klášterem a pole vlevo
od Budče (stojíme-li přímo u silnice). V další pětině
vidíme dost vzadu ale výrazně Stržanov, také místo dalekého rozhledu. A v ose mezi 4. a 5. pětinou
úhlové vzdálenosti mezi škrdlovickým komínem
a zelenohorskou kopulí vidíme v zákrytu dvě velké
skupiny budov – žďárské sídliště Stalingrad, za ním
úplně pod obzorem je vidět část Cikháje.
Od Zelené hory mírně doprava vidíme Černý les
a za ním na obzoru zase mírně doprava Žákovu
horu – přesně mezi zelenohorskou kopulí a levým
komínem Žďasu. Před ní vyčnívá vysílač na Vortu
nad Novým Veselím. Vpravo jakoby pod Zelenou
horou, ale ve skutečnosti mnohem blíže k nám vidíme žluté haly Žďasu, pak všechny čtyři jeho komíny.
Mezi komínem nejvíce vpravo a žďárským silem,
které nelze přehlédnout, dost vysoko vzadu, ale
ne úplně na obzoru vidíme obec Vysoké a za ním
na obzoru Český kopeček. Vpravo od sila je vidět
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červenošedá budova PKS a rozvodna vysokého napětí. Před sebou vidíme silnici do Pokojova,
na jejím vrcholu skupinu stromů vedle kříže, přímo
za nimi jsou schované Mělkovice, z nichž vidíme jenom hlavní část.
Pak na obzoru vidíme Bednářův kopec nad Jiříkovicemi s typickou kratičkou mezerou na pravé
straně. Přímo pod ním je samota U Mrázků – západní část Jiříkovic – a blíže k nám směrem na jih je samota U Sochorů, patřící do Mělkovic – asi nejstarší
část této obce. Dále vpravo je těsně pod obzorem
střední část Jiříkovic a za nimi na obzoru pár domů
z Vlachovic. Dále doprava vidíme nové domy v Březí a za nimi vodojem u silnice nad Vatínem.
Pak je úplně před námi les, za jeho levou nižší částí vidíme vysílač na Horce u Jam, který nám pomůže
se zorientovat. Těsně vlevo od něho je Harusův kopec a ještě více doleva úplně vzadu jsou Studnice
a trochu níže Rokytno a nad ním tři meteorologické
stožáry stojící však v katastru Studnic. Blíže k nám
také vlevo vidíme mezi stromy střechy Pokojova.
Doprava od vysílače na Horce je před námi vyšší les, který zakrývá kopec Vejdoch a obec Jámy
těsně pod ním, která navzdory svému názvu není
skrytá v dolině, protože byla pojmenována podle
kutacích jam. Ještě více doprava je na obzoru Pohledecká skála, jejíž vysílač zahlédneme jen když
popojdeme k prvnímu stromu u silnice na pravé
straně směrem do Bohdalova.
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△△Z louky u lesa na Březiňáku

Zase vidíme – zleva doprava: Havlinu, Chroustov,
Rudolec, Blažkov a celý Bohdalov. Za ním mírně
doprava vidíme kopec Rosičku s rozhlednou a dále
vpravo pak Matějov s typickými stromy na jeho
levém okraji. Mezi rozhlednou a těmito stromy
je v dáli Velká Losenice.
Přímo za Matějovem je nádraží v Sázavě a dále
doprava a dále od nás samota v lese zvaná Bambouch, patřící do Velké Losenice.
Dále vidíme v lesích blízko před námi vysílač
u Újezda, silnici k Novému Veselí nořící se do lesa
a pak nad lesy Nové Veselí. Přesně v polovině mezi
vjezdem do lesa a věží novoveselského kostela
je pod obzorem vidět komín skláren ve Škrdlovicích a pár domů této obce. Za Novým Veselím
je Budeč. Nalevo od ní svítí vzadu nad Hamry tzv.
Mamlas, kousek doprava Starý dvůr, přímo za Budčí
je sídliště Stalingrad a za ním komín Tokozu a nad
ním Stržanov. Než nám les vše zakryje uvidíme ještě Zelenou horu a před ní haly Žďasu. Od ní napravo a trochu níže domy Žďáru II. – Kláštera, jak
říkáme běžně.
Zopakujeme si kopce na obzoru: Rosička,
za bohdalovským vodojemem Peperek, za újezdským vysílačem Kamenný vrch – katastr Polnička, 619 m n. m., 19 km, za škrdlovickým komínem
také Kamenný vrch – katastr Herálec, 803 m n. m.,
22 km, Tisůvka nalevo od Budče a Žákova hora
napravo od Zelené hory.

△△Od bříz na dolním okraji lesa

Vidíme samozřejmě Bohdalov, doprava od něj nájezd na obchvat směrem k Novému Veselí, od této
křižovatky jsou na obzoru směrem doleva vidět
kopce Peperek a Holý kopec u Hamrů a doprava
Adamův vrch a dále doprava Salvátor u Polničky.
Pak se trochu blíže objeví Budeč a za ní nejvyšší
kopec – Tisůvka.
Dále doprava uvidíme žluté haly Žďasu, za nimi
Zelenou horu, pak komíny Žďasu, žďárské silo, Dostyho les nad průmyslovou zónou, za ním chatovou
oblast u Skleného a blíže k nám Mělkovice.

△△Po poli vzhůru podle lesa

se jde dost obtížně, ale je vidět do velké dálky. Jen
stručně jednotlivé osy: kopec Sólo, Tři kříže u Nového Města a chata na Svárově, Zubří – Pokojov,
Březí, Vatín, Rokytno – Jámy, Pohledecká skála
– silo v Bystřici – Suky, Laštovičky, komín u Dolní
Rožínky – Sýkoř – Kněževes, Radostín – Radenice,
vysílače nad Cyrilovem. Od mysliveckého stojánku
s anglickým nápisem ale bez obrázku přejdeme kopec a jsme znovu na louce pod Březiňákem.

tří boroviček U Borovice
△△Od
směrem k Újezdu
Vidíme Havlinu, pod ní tzv. pyramidu, patřící společnosti Astrál se sídlem v ulici Tunelářů v Praze,
Bohdalov s průmyslovou zónou na levém okraji,
přesně za ním kopec nad Cyrilovem u Borů s typickými stožáry. Když se vracíme do Bohdalova, od kříže uvidíme ještě Rudolec a vysílač na Blažkově.

tzv. pyramidy u silnice
△△Od
z Chroustova
Z parkoviště u tzv. pyramidy vidíme zleva: Rudolec, Bohdalov, komín bohdalovské cihelny, nejvyšší
komín Žďasu. Vlevo od plynové stanice na levém
okraji Bohdalova je kopec Salvátor, přímo za ní
Tisůvka, vlevo od bohdalovského komína je Žákova hora, vpravo Český kopeček. Pak zahlédneme
věž bohdalovského kostela a vlevo od ní Sklenský vrch. Za dvěma olšičkami dole u silnice vidíme
na obzoru Bednářův kopec s typickým zubem a samotu U Mrázků nad Jiříkovicemi.
Nad novým bílým kravínem je Harusák s vysílačem, vlevo od něj Rokytno a nad ním meteorologické stožáry. Za starými družstevními budovami je vysoký stožár na Horce u Jam, dále vpravo na obzoru
Pohledecká skála. Napravo od ní blíže k nám je
Vejdoch, dále vpravo obec Jámy a napravo od ní
na obzoru kopec Sólo. Na úrovni Vejdocha je dále
napravo vidíme les jménem Šeredná, od něj doprava stromy u silnice do Hlinného. Pak je před námi
bohdalovský vodojem a nalevo od něj na obzoru
kopec Pletenice u Lísku.

4

Rozhledy z Havliny nad Chroustovem

Souřadnice: 49,4506606 N a 15,8479983 E, 703 m n. m.

Rozhledy OD OBRÁZKU
PANNY MARIE BOHDALOVSKÉ
Na Havlině nad Chroustovem se nachází kopie
obrazu Panny Marie Bohdalovské z hlavního oltáře
v Bohdalově z poloviny 18. století. Před obrázkem
se otočíme a uvidíme vodojem před námi (bod nula
pro naše rozhlížení).

△△Směrem na Peperek

Od vodojemu doprava je u silnice kříž (azimut
3°), vlevo od něj je daleko v lesích samota Bambouch nad Velkou Losenicí a vpředu skupina
různě vysokých stromů nad obcí Matějov, z níž
vpravo dole vidíme velkovýkrmnu prasat. Vpravo
od křížku je kopec Peperek (675 m/14 km). Dále
doprava v prostoru mezi stromy podle silnice jsou
vidět Škrdlovice s továrním komínem.
Za hromadou kamení na poli před námi je v lesích kousek od nás vidět vysílač u obce Újezd (azimut 20°), za ním Starý Dvůr mezi Hamry a klášterem a za ním v dáli Stržanov a ještě dále vzadu

obec Cikháj a doleva od ní výrazný kopec Tisůvku (800 m/23 km). Kousek doprava ale blíže k nám
září průčelí klášterního kostela ve Žďáře II. a za ním
mírně doleva obec Světnov.
Vlevo od něj vyčnívá nad lesy rozhledna na Rosičce (645 m/10 km), a další stejně velký kousek doleva
je mezi lesy vidět Vepřovou. O hodně více doleva
zahlédneme vysílač na Blažkově (694 m/5 km) a úplně vlevo vidíme Rudolec se zámkem.

△△Směrem na Zelenou Horu

Hned za lesem vidíme levý okraj Bohdalova, za ním
poutní kostel na Zelené hoře, druhý orientační bod.
Na obzoru doleva od něj je méně výrazná Žákova hora (810 m/25 km), doprava blíže k nám žluté
haly Žďasu a ještě blíže obec Budeč (azimut 25°).
Za lesy je Nové Veselí s kostelem, za ním čtyři
komíny Žďasu.

Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas.
V nebezpečí a strádání
přímluva tvá nás ochrání.
Lidská kde pomoc bezmocná,
tvá kyne ruka pomocná.
Neoslyš proseb dítek svých
k tobě tak vroucně lkajících.
Matko, ukaž se laskavou,
sešli nám v nouzi pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas.

Obraz Panny Marie
na hlavním oltáři v Bohdalově
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Rozhledy po rodném kraji

Rozhledy z Havliny nad Chroustovem
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△△Směrem na žďárské silo

Za levým okrajem obce vidíme žďárské silo, třetí orientační bod, za ním město Žďár n. S., vlevo
za ním Vysoké, které je pěkně široké a zabírá
velký kus plochy mezi městem a kopci na obzoru
(azimut 32°). Vzadu vlevo za silem jsou tři kopce
za sebou: Lhotka mezi Počítkami a obcí Lhotkou,
na obzoru Skalice před Skleným a nad ní za jasného počasí je rozeznat druhá nejvyšší hora Žďárských vrchů – Křovina v katastru Samotína u Sněžného, 830 m n. m., 27 km od nás.
Za stodolou na levém okraji obce je vidět kamenný kříž na druhém okraji obce a za ním nějaké budovy u nádrže Staviště. Dále doprava jsou vidět střechy
budov na průmyslové zóně a pak Mělkovice, dole
bazar, pak se chaloupky zvedají směrem doprava.
Na obzoru je Bednářův kopec s lesem, který je na
pravém okraji přerušen typickou mezerou.
Za bohdalovským visutým vodojemem vidíme
vlevo samotu U Sochorů pod Mělkovicemi v místech, kde prý stávala tato obec oůvodně, samotu
U Mrázků západně od Jiříkovic, pod kterou je rybník Dvojhrázník, a za ní na obzoru pár stromů na vrcholu Tři smrky u Vlachovic (azimut 41°), dále
doprava pár domů z Vlachovic. Přímo za ním nad
malými lesíky na obzoru vpravo od Vlachovic uvidíme vyčnívat z ještě vzdálenějšího lesa letovou
věž na Buchtově kopci u Daňkovic za Sněžným –
813 m n. m., 31 km.
Za posledním chroustovským domem vpravo
s bílou střechou vidíme mezi lesy silnici k Vatínu
a nad ní vatínský zemní vodojem, přímo za ním střechu sila na Veselíčku a na obzoru hlavní část Jiříkovic. Dále doprava po silnici mírně dolů je vidět
železniční most nad Vatínem a za ním obec Veselíčko, východní okraj Jiříkovic a celé Rokytno
včetně zemědělských budov na jeho pravém okraji
a trochu výše pár budov ze Studnic (azimut 43°).

△△Směrem na Harusův kopec

Dále doprava před sebou vidíme jen pole, za nimi
silnici z Bohdalova do Pokojova, za ní Březí, za ním
Vatín s velkou kaplí Panny Marie, za ní vysílač
na Horce u Jam (47°) a mírně doleva (46°) televizní vysílač na Harusově kopci, čtvrtý orientační
bod (741 m/19 km). Doprava od něj je menší kopec
Šibenice nad novoměstskou nemocnicí a za níž
je schovaný lyžařský areál. Za Šibenicí vlevo lze
v dáli zahlédnout o trošku vyšší kopec Bohdalec
(790 m/28 km) na hranicích katastrů Věcov a Odranec na Jimramovsku (azimut 48°).
Kousek za Březím směrem doprava vidíme místní velkovýkrmnu prasat a za ní v dáli Maršovice
(azimut 49°).
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△△Směrem
na Pohledeckou skálu
Dále doprava je Vejdoch nad Jámami – holý kopec s dvěma lípami a křížem mezi nimi a za ním
doširoka roztažené Nové Město na Moravě.
Z jeho pravého kraje se zvedá obec Pohledec
a z ní vede nahoru silnice s alejí přímo k obzoru
a na něm vidíme Pohledeckou skálu s 2 vysílačem,
z nichž jeden stále bliká (812 m/25 km), pátý orientační bod (azimut 51°).
V blízkém lese vidíme domy s červenou střechou
na pravém okraji Chroustova a za nimi na obzoru
kopec Sólo (770 m/28 km), kde je památník posledního vlka na našem okrese uloveného zde r. 1830
a dodnes vycpaného na hradě Pernštejně.
Blíže k nám je vidět Kalvárii nad Novým Městem
s třemi kříži a těsně doprava od ní skupinu domů
– samotu Horní Dvůr. Dále doprava a dál od nás
je Zubří a ještě blíže před malým lesíkem bílou
budovu – chatu nad novoměstským Svárovem (azimut 56°).

△△Nejbližší okolí:

Kopce viditelné z Havliny od vysílače

Vrchol Havliny se nachází 60 m východně od nás.
Pramen Balinky najdeme 760 m západně od nás,
když jdeme stále po zelené značce.
Když půjdeme až k severovýchodnímu rohu
ohrady u vysílače, uvidíme Bukový vrch u Nedvědice a Sýkoř u Lomnice a kdybychom šli přes
pole dál až nad silnici ke Kyjovu (nebo to vzali přes
Chroustov) uvidíme komíny Dukovan přímo za uhřínovským kostelem.

Rozhledy OD VYSÍLAČE
NA HAVLINĚ U CHROUSTOVA

1

707 m n. m., rozdělené na 9 směrů
aneb 20 obcí a městysů , 2 města a 23 kopců.

△△

Směrem na Peperek

Vpravo od kříže u silnice – nejvyšší kopec na obzoru: Peperek, azimut 5°, nadm. výška 675 m, vzdušnou čarou 14 km. Vpravo vidíme: vysoký lesík nad
Matějovem, 3 kopce za sebou: Hamerský kopec
20°, 593 m, 12 km, Adamův kopec 14°, 656 m, 16 km,
Kamenný vrch 9°, 689 m, 18 km.

Rozhledy po rodném kraji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adamův kopec (656 m) – Žďár n. Sáz.
Bednářův kopec (762 m) – N. Město n. M.
Blažkov (694 m) – Rudolec
Bohdalec (790 m) – Líšná
Buchtův kopec (813 m) – Daňkovice
Bukový vrch (699 m) – Osiky
Český kopeček (763 m) – Světnov
Hamerský kopec (593 m) – Hamry n. S.
Harusův kopec (741 m) – Radňovice
Kamenný vrch (690 m) – Polnička
Kopeček (822 m) – N. Město na Moravě
Křovina (830 m) – Sněžné

na komín
△△Směrem
ve Škrdlovicích

2

21 km, na obzoru zleva Šindelný vrch 17°, 806 m,
25 km, Tisůvka 18°, 800 m, 23 km, Žákova hora azimut 25°, 809 m, 25 km, obec Stržanov 3 a horní část Cikháje 4 .

na poutní kostel
△△směrem
na Zelené hoře
17 km, těsně před ním bazilika, blíže k nám Budeč 5 , na obzoru Český kopeček 29°, 763 m,
21 km, na zemských hranicích Čech a Moravy mezi
Skleným a Světnovem.

Rozhledy z Havliny nad Chroustovem

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lhotka (710 m) – Počítky
Peperek (675 m) – Račín
Pohledecká skála (812 m) – Pohledec.
Skalice (779 m) – Sklené
Sólo (770 m) – Lísek
Sýkoř (702 m) – Synalov
Šibenice (706 m) – Radňovice
Šindelný vrch (806 m) – Cikháj
Tisůvka (800 m) – Cikháj
Vejdoch (663 m) – Jámy
Žákova hora (810 m) – Cikháj

△△SměrEM na komíny ŽĎASu

Od nízkých budov na levém okraji Chroustova je
vidět Žďas se 4 komíny, před ním Nové Veselí 6 ,
na obzoru Vysoké 7 .

△△SměrEM NA Žďárské silo

Za vyššími budovami na levém okraji obce žďárské silo, vpravo Mělkovice 8 do široka roztažené. Vzadu vlevo za silem jsou tři kopce za sebou:
Lhotka mezi Počítkami a obcí Lhotkou, na obzoru
Skalice před Skleným a nad ní za jasného počasí je rozeznatelná druhá nejvyšší hora Žďárských
vrchů – Křovina v katastru Samotína u Sněžného,
33°, 830 m n. m., 27 km od nás.
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na visutý vodojem
△△směrem
v Bohdalově
9

Na obzoru Bednářův kopec 40°, 762 m n. m.,
20 km, s typickým zubem na pravé straně vrcholu,
blíže k nám samota U Sochorů na jih od Mělkovic,
dále od nás samota U Mrázků na západ od Jiříkovic, na obzoru pár střech z VLACHOVIC 10 , napravo za lesy střechy sila na Veselíčku 11 , vzadu
Jiříkovice 12 . Dále doprava přesně za středem
chroustovského domu, který má polovinu střechy
šedou a druhou červenou, je nad obzorem vidět
letovou věž na Buchtově kopci 42°, 813 m n. m.,
31 km. Ještě více doprava je na obzoru vidět Rokytno 13 , Kopeček 45°, 821 m, 25 km – se 3 stožáry a vpravo pod nimi kouká pár střech ze Studnic 14 .

△△Směrem na Harusův kopec

Za středem obce je Harusův kopec 46°, 741 m, 19 km,
s televizní věží, přímo před ním obce Březí 15 a Vatín 16 , vysílač na Horce u Jam, doprava od osy
Šibenice 48°, 706 m, 19 km, za ní skrytý můstek,
za ním doprava na obzoru kopec Bohdalec 48°,
801 m, 28 km.

△△SměrEM na Pohledeckou skálu

Za pravým okrajem obce je vidět Pohledecká
skála 51°, 812 m, 25 km, se 2 vysílači, v ose před
ní Vejdoch 53°, 663 m, 15 km se 2 lípami svobody
z r. 1968 a křížem z r. 2018, pod ním obec Jámy 17
s komínem, dále Nové Město na Moravě, nad ním
vlevo Maršovice 18 a vpravo Pohledec 19 .

△△Směrem na kopec SÓlo

Za samotou na pravém okraji Chroustova je vidět
na obzoru kopec Sólo 56°, 770 m, 28 km, je tam
památka na zastřelení posledního vlka na Žďársku.
Směrem na východ vidíme Bukový vrch u Nedvědice 88°, 699 m, 40 km a vinou kůrovce i Sýkoř
u Lomnice 91°, 702 m, 40 km. Od altánku vidíme
kopec Blažkov 346°, 693 m, 5,8 km s vysílačem
a obec a zámek Rudolec 20 .
Z pole za silnicí do Kyjova vidíme přímo za uhřínovským kostelem Dukovanské věže (46 km).
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Rozhledy ZE SILNICE
U VODOJEMU NAD CHROUSTOVEM
Vidíme totéž, co od vysílače.
Navíc ještě pěkně celé Nové Veselí a pak kopce
za Bystřicí. V orientaci nám pomůže nejbližší stodola na levém okraji Chroustova. Přímo za ní můžeme vidět za dobré viditelnosti spatřit tři vysílače
na těchto kopcích: Pletenice u Lísku 61°, Kočího
kopec nad Sulkovcem 62°, a Na Jedli u Dalečína
63°. Dále doprava je na obzoru jasně vidět vysoký kopec, je to Horní les u Rovečného 67°, 39 km
a na něm rozhledna, kterou lze pěkně rozeznat,
doprava od ní je na obzoru kopec Bukovce 68°,
také v katastru Rovečného. Mezi nimi se za sníženým obzorem krčí kopec, který už je v Čechách –
Panský vrch v katastru Trpína blízko poutního místa Bystré u Poličky, má 700 m, je od nás vzdálený
42 km a je to nejvzdálenější viditelný bod. A ještě
více doprava nám stromy v blízkém lese zatím zakrývají rozhlednu u Karasína 69°, 33 km (za levým
hrbem dvouhrbého Kopce u Rad. Svratky). Za jeho
pravým hrbem je Hrubá skála za Karasínem nejvyšší bod těch kopců, která je zatím také z velké části
zakryta blízkými stromy.
Vlevo od stodoly vidíme blíže k nám Zubří,
za ním za jasné viditelnosti domy z horní části Lísku
a přímo za levým štítem stodoly a za velmi jasné
viditelnosti za lesy na obzoru vykukuje malý kopeček, je to Navrátilův kopec 737 m n. m. a 37 km
od nás, v katastru obce Nedvězí ve farnosti Bystré u Poličky vedle silnice z Jimramova na Olešnici,
která tam opravdu příkře stoupá k zemské hranici,
na jejíž české straně tento kopec stojí.
Nad levým okrajem Chroustova se opakuje pohled od vysílače na Havlině.
Vlevo od nejbližšího lesa vidíme opět skupinku
stromů nad Matějovem – také pěkné místo rozhledů. A navíc pak vidíme za těmito lesy více doleva
úplně vzadu pod lesy na obzoru Vepřovou – 17 km
od nás, ve farnosti Losenice, také v Čechách. Úplně
vlevo nad bližšími lesy vidíme vysílač na Blažkově.

5

Rozhled nad Kyjovem

Od Frejlichova kříže z r. 1847 u rozcestníku zelené a žluté turistické značky, 672 m n. m.
Aneb 18 obcí a 4 kopce na obzoru

△△přímo u kříže:

Od kříže vidíme hned pod sebou Kyjov a za ním
Milíkov, sousední obec s typickým starobylým
modrým stavením, je to čp. 1, bývalá rychta. Je zajímavé, že podobně jako Kyjovů, je i Milíkovů v naší
vlasti celkem pět. Kousek dál a doprava je Černá,
po pár krocích uvidíme věž zámečku. Blíže k nám je
trochu doleva rybník a doprava družstevní budovy.
Za Černou dál od nás vidíme rovnou silnici, vede
do Meziříčka (Malého Meziříčí), které je schované
za lesem a proto z něho vidíme jen seník nad stromy vlevo od silnice.
Dále za Černou je Chlumek, doleva Geršov
s hospodářskými budovali na horním pravém okraji
obce a ještě více doleva a blíže k nám velkovýkrmna vepřů u Měřína. Z tohoto městyse vidíme jen
pár střech, věž vidět není.
Dalekohledem jsou vidět vzadu za Geršovem
směrem doleva Pohořílky, dvůr v této obci vypadá skoro jako hrad, dílem doleva je vidět kousek Otína a před ním pod lesem je vidět Novou
Zhoř připomínající zase malou tvrz. Ještě více doleva je na obzoru obec s výraznou bílou stavbou na
levém okraji, je to Nový Telečkov.

△△z pole vedle kříže

Po vrstevnici jdeme k západu a po 333 krocích vidíme na jižním okraji silnice 3 ořešáky. Mezi 2. a 3.
ořešákem (počítáme zleva) jsou na obzoru vidět tři
chladící věže elektrárny Dukovany, která je od
nás vzdušnou čarou vzdálena 46 km. Ta čtvrtá tam
také je, ale v zákrytu. Před nimi dalekohledem zahlédneme věž uhřínovského kostela. Chladící
věže jsou vidět i z dalších míst, ale uhřínovský kostel jen odsud.

△△na východ od kříže
Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle – a především
všem v tomto kraji…

Rozhledy po rodném kraji

Přejdeme silnici a jdeme opět po poli 100 m po vrstevnici směrem na východ. Od lesíka vidíme Kyjov,
za ním pár střech Jersína a na obzoru Řehořov
s vysílačem vlevo od něho.

Rozhled nad Kyjovem

skále v remízku
△△Na
nahoře na poli nad křížem
Je možné vidět jen za suchého počasí: kostel v Bohdalově, Vepřová v Čechách a část Skleného
u Žďáru.
Přehled obcí – u každé je letopočet první zmínky,
počet obyvatel, sídlo příslušného ORP a počet stejnojmenných obcí (i měst) v ČR.
Bohdalov
Černá
Dukovany
Geršov
Chlumek
Jersín
Kyjov
Meziříčko
Milíkov
Měřín
N. Telečkov
Nová Zhoř
Otín
Pohořílky
Řehořov
Sklené
Uhřínov
Vepřová

1349
1494
1279
1838
1556
1298
1407
1409
1366
1298
1550
.?.
1379
1376
1381
1407
1348
1502

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1151
297
895
66
164
184
45
183
38
1994
102
33
329
85
271
106
355
421

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ZR
VM
TR
VM
VM
JI
ZR
VM
VM
VM
TR
VM
VM
VM
JI
ZR
VM
ZR

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

2×
9×
1×
1×
6×
1×
5×
3×
5×
2×
2×
18×
5×
2×
2×
5×
3×
1×

Kopce na obzoru – nalevo od Geršova Klučovská
horka u Klučova za Třebíčí – 595 m / 31 km, nalevo
od Řehořova Bílá hora u Radošova za Kamenicí –
659 m / 14 km jakoby z leva ukousnutá, za Chlumkem Panský kopec v katastru obce Svatoslav na
okrese Třebíč, těsně vedle hranic katastru Pavlínova na našem okrese – 668 m / 11 km anebo Smrček
na jižní straně katastru téže obce – 674 m / 15 km.

Bože, ochraňuj náš kraj i nás všechny.
V kříži naše spása.
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Rozhledy nad Rudolcem

Tři města, 22 obcí a 33 rybníků

OD KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Z konce 18. století, u silnice směr Jihlava, 674 m n. m.,
k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka, † 20. 3. 1393, na Zelené hoře (památka
UNESCO) – rozdělená do 6 směrů.

Sv. Jene Nepomucký,
přimlouvej se stále za náš národ
a za církev v naší vlasti.

△△směr Zelená Hora (35°, 17 km)

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, vlevo je Žákova hora (30°, 24 km), vpravo od nás za sebou
(36°) Rudolec 1 , žlutá hala Žďasu, starý komín, Český kopeček, dále doprava (42°) vysílač
u Újezda, Budeč 2 , 3 komíny Žďasu, Žďár, Vysoké 3 , za pravým komínem Skalice před Skleným
a sklenské louky.

△△směr žďárské silo (45°, 12 km)

Vpravo (47°) Nové Veselí 4 – kostel a vysílač,
pod obzorem Jiříkovice 5 a pod nimi Mělkovice 6 , dále vpravo (53°) na obzoru Kopeček
u Studnic s meteorologickými stožáry, pod ním Rokytno 7 a za pravým okrajem Nového Veselí silo
na Veselíčku 8 , lze říci i „na Malém Veselí“.

Harusák s televizním
△△směr
vysílačem (55°, 19 km)
Vpravo vysílač na Horce u Jam (57°), kopec Šibenice u Nového Města a za ní můstek a sjezdovka,
dále vpravo Maršovice 9 – Pohledecká skála
(25 km) s 2 vysílači, dále vpravo (59°) Vatín 10 ,
Nové Město, Pohledec 11 , dále vpravo Vejdoch (62°, 15 km) s 2 stromy svobody z r. 1968 a křížem z r. 2018, za ním vlevo kopec Sólo (61°, 28 km)
s památníkem na posledního vlka, za ním vpravo
na obzoru také osamělé stromy – Na Kopci za Lískem, 722 m, 29 km.
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komín na levém okraji
△△směr
Bohdalova
(63°)
12

Na obzoru Zubří 13 , dole obec Jámy 14 , dále
vpravo (67°) hospodářské budovy v Březí 15 ,
Nová Ves 16 , za ní na obzoru Pletenice u Lísku, vpravo stožár u kopce nad Olešnou, před ním
doprava blíže k nám Chlumek (16 km), za ním vlevo rozhledna Horní les (70°, 39 km) u Rovečného
a vpravo Bukovce u stejné obce (72°, 38 km).

△△směr bohdalovský kostel (73°)

Přímo za věží jsou hospodářské budovy v Sazomíně 17 , na obzoru vpravo obec a rozhledna Karasín 18 (73°, 34 km) a Hrubá skála, před námi
(74°) Pokojov 19 , Kotlasy 20 , horní okraj
Obyčtova 21 za silnicí k Ostrovu, kopec podobný velbloudovi dvouhrbému – Kopec u Radešínské
Svratky (20 km).

bohdalovský
△△směr
věžový vodojem (82°)
Přímo na obzoru Horničí u Rozseče n. Kunštátem
s šedými stěnami kolem hřiště mezi stromy na svahu směrem k nám, blíže k nám Bystřice n. Pernštejnem, – silo a Nový Kras, vlevo obec Bratrušín 22 , na obzoru vlevo zřícenina hradu Zubštejn
(79°, 36 km), za třemi rybníky a posledními domy
Bohdalova je na obzoru Kulíšek nad Kunštátem
(85°, 46 km, nejzazší viditelnost), oblíbené poutní
místo P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze mučedníka, † 11. 9. 2004, pak nižší Čepička u Nedvědice a Zněcko u Černovic, blíže vpravo (89°) vysílač
u Suků, za ním komín dolu Karel Havlíček Borovský
u Dolní Rožínky.

△△směr tzv. pyramida (92°)

Mírně vlevo na obzoru Bukový vrch u Nedvědice
(91°, 41 km), vpravo mezi ní a podzemním vodojemem vykukuje za lesy na obzoru Spálený kopec
u Pikárce (105°, 21 km). Za lesy je schovaný vysílač
na kopci Havlině, jehož vrchol (706 m) už leží v katastru Arnolce, rodiště kněze mučedníka P. Josefa
Toufara, † 25. 2. 1950.

Rozhledy po rodném kraji

Rybníky mezi Rudolcem a Bohdalovem

Z HRANIC OKRESŮ NA SILNICI při výjezdu z lesa z Jihlavy na Žďár
Hlavní body: Blažkov, Zelená hora, komíny Žďasu,
žďárské silo, vysílač na Harusově kopci, vysílače
na Pohledecké skále, kopec Sólo
Když se zastavíme hned na hranicích a zajedeme
doprava na polní cestu, uvidíme před sebou kapličku
u silnice, pak trochu doprava nad Rudolcem vysílač
na kopci Blažkov, pak na obzoru kopec s typickým
zubem po své pravé straně – Tisůvka, 800 metrů
nad mořem / 20 km vzdušnou čarou od nás.
• Na pravé straně vidíme komíny Žďasu na okraji
našeho okresního města 14 km
• Prostor mezi Tisůvkou a komíny si rozdělíme
na třetiny a začneme zase zleva
• Na okraji první třetiny je vzadu vidět Žákovu
horu 810 m / 22 km
• Na pomyslné hranici mezi druhou a třetí třetinou
je vidět kostel na Zelené hoře – 13,5 km, za ním
Černý les 648 m / 14 km. Stejným směrem se nachází Devět skal 836,4 m / 25 km, ale ty nevidíme.

Karel Havlíček, *1821 v Borové, 18 km severně od nás, napsal pěkně o sv. Janu
Nepomuckém: Kéž nám Bůh dá, co dal
Tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě!

Rozhledy nad Rudolcem

Pak vidíme žluté haly Žďasu a čtyři komíny Žďasu,
za nimi je vidět část města Žďár a nad ním obec
Vysoké.
Napravo od komínů vyniká svou bělobou žďárské silo. Od něj doprava na obzoru je za příznivých
okolností a dobrým dalekohledem vidět letovou
kontrolní věž na Buchtově kopci. Dále doprava
a docela blízko je na obzoru les, ve kterém je mezera – Bednářův kopec nad Jiříkovicemi. Od něj
k nám jsou Mělkovice a za nimi ty Jiříkovice. Kousek
dál na obzoru vidíme Kopeček u Studnic se třemi
meteorologickými stožáry. Blíže k nám jsou domy
na místě starých Mělkovic, dnes samota u Sochorů.
Pak už vidíme Harusův kopec s televizním vysílačem, dále doprava rozlehlé Nové Město, k němu
napravo nahoře přiléhá obec Pohledec.
Blíže k nám je vysílač na Horce u Jam a za ním
na obzoru Pohledecká skála se dvěma vysílači,
z nich jeden stále bliká.
Úplně vpravo vidíme na obzoru kopec Sólo a doprava blíže k nám Jámy a nad nimi Vejdoch a dále
vpravo vzadu pod lesy Zubří. Pak už nám vše zakryje blízký les.
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Rozhledy z hranic Čech a Moravy

Mezi obcemi Sirákov a Újezd, aneb 16 kopců na obzoru

od ní je stožár na kopci Strážník na hranicích obcí
Šimanov a Kalhov, které obě patří do farnosti Větrný
Jeníkov.
Když chceme Strážník vidět z druhé strany, musíme od strážníka ve strážnici jít kousek dolů až k domácí peci na chleba.

posedu na kraji lesa
△△Od
napravo od silnice
(asi 300 m od nás)

Zemská hranice stoupá od stožáru s vlajkou na vrchol Blažkova, který máme úplně vlevo, pak dlouho vidíme jen blízká pole až uvidíme kapli v Sirákově, hned vlevo od ní Vysoký kámen, kde je přírodní
rezervace a poutní kříž, vše spadá do katastru obce
Antonínův důl, dnes část města Jihlavy, ale historicky v Čechách a dosud farnost Štoky, diecéze královéhradecká, hned vpravo kopec Roháč, který je už
v katastru Větrného Jeníkova, diecéze českobudějovická. Pak vidíme totéž, co od strážnice, od Skalek až po Melechov.

Lesy na hranicích Čech a Moravy, ještě nedotčené kůrovcovou kalamitou

Kopce viditelné z hranic Čech a Moravy

△△Od strážnice

Vlevo vidíme skupinu smrků na vrcholu pole. Nalevo od nich úplně vzadu má být vidět Čeřínek. Napravo pak na obzoru má být vidět Křemešník.
Obec Sirákov je schovaná. Napravo od ní vidíme
Poděšín, za ním na polích vysílač a za ním kopec
Vysočina u Štoků s vysílačem uprostřed. Vedle něj
vlevo a vzadu je kopec U sv. Václava u Humpolce. A nad levým okrajem Poděšína vidíme na obzoru kopec s vysílačem na vrcholu, jsou to Skalky
u Větrného Jeníkova, těsně před nimi vede 104. kilometr dálnice v její nejvyšší nadmořské výšce –
656 m. Pod nimi je v dáli vidět visutý kulovitý vodojem v Nových Dvorech za Polnou, za ním asi Štoky.
Dále doprava od Poděšína vidíme za blízkými lesy
dvě větrné elektrárny v katastru Věžnic na okrese
Havlíčkův Brod. Za tou napravo je na obzoru kopec
Orlík u Humpolce a ještě více doprava kopec jménem Kopec u obce jménem Věž na silnici z Humpolce do Havlíčkova Brodu. Těsně před břízami na okraji lesíka je vidět kopec Vysoká u obce Vysoká s více
vysílači a za ní úplně na obzoru Melechov u Světlé
nad Sázavou. Pod obzorem doleva od Vysoké je za
příhodných podmínek vidět hrad Lipnice.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pak blíže před sebou vidíme kopec Strážky u Olešenky, vlevo na dalekém obzoru Žebrákovský kopec, vpravo také ve velké dáli Horní Chlum, oba
v okolí Světlé nad Sázavou. Pak vidíme nejméně
10 vesnic, při dobré viditelnosti a s dobrým dalekohledem jistě i více.
Pokusím se je vyjmenovat. Zleva blízko Špinov,
Přibyslav doširoka roztažená s kostelem spíše
vlevo. Za ní na obzoru větrná elektrárna u obce
Kámen na silnici z Havlíčkova Brodu do Golčova
Jeníkova, před ní Buková, ještě blíže k nám hospodářské budovy v Nížkově, za halami na pravém
okraji Přibyslavi Žižkovo Pole dále doprava přibyslavské letiště, které působí dojmem malé vesničky, dále doprava Hřiště, na obzoru vodojem
nad obcí Modlíkov, kterou však vidět nemůžeme. Před námi pak jsou budovy nížkovské bramborárny, doprava a ještě blíže velkovýkrmna vepřů
pod Rosičkou, napravo a dále od nás Nové Dvory s hospodářskými budovami až doprava k lesu,
za nimi Malá Losenice a nad ní kostel v Havlíčkově Borové. Úplně vpravo vidíme stožár na Pořežínském kopci.

Blažkov (694 m) – Rudolec
Čeřínek (761 m) – Cejle
Horní Chlum (570 m) – Lučice
Kopec (655 m) – Věž
Křemešník (765 m) – Rychnov
Melechov (715 m) – Dolní Město
Orlík (678 m) – Čejov
Peklo (699 m) – Větrný Jeníkov
Roháč (684 m) – Smrčná
Skalky (709 m) – Úsobí
Strážky (604 m) – Olešenka
Strážník (713 m) – Šimanov
U Svatého Václava (641 m) – Humpolec
Vysočina (621 m) – Štoky
Vysoká (587 m) – Vysoká
Žebrákovský kopec (601 m)
– Světlá nad Sázavou

Od stožáru se státní vlajkou před sebou uvidíme
věž sirákovského kostelíka a přímo za ní kopec Peklo u Větrného Jeníkova – jak symbolické! Po obou
stranách věže jsou vidět vysílače, musíme však postoupit asi o pět metrů výše. Nalevo od ní je vidět vysílač na kopci Roháč u Větrného Jeníkova, napravo
Rozhledy po rodném kraji

Rozhledy z hranic Čech a Moravy
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Rozhledy z Blažkova (694 m)

Kopec v katastru obce Rudolec

Kopce viditelné od Zámecké vyhlídky

Jedná se o zalesněný vrchol na hřebeni Arnoleckých hor, kde kdysi stála rozhledna. Přes vrchol
vede 4 km dlouhá lesní cesta od autobusové zastávky mezi Sirákovem a Újezdem do Rudolce, sleduje ji modrá značka. Přes kopec jde vedení velmi vysokého napětí. Kdysi byla pod kopcem obec
Blažkov, stopy po ní nacházíme vedle současné
hájenky. Pověst o blažkovské hospodě, kde se ve
sklepě schovávali lapkové a přepadávali cestující,
nám už ve slavkovské škole vyprávěl pan řídící tak
živě, že si ji dosud pamatuji. Rozhlédneme se ze
čtyř míst.

△△od Zámecké vyhlídky

200 m nad poslední budovou Rudolce ve výši
660 m n. m., asi půl kilometru nad rudoleckým
zámkem u asfaltové polní cesty, a po modré značce, má souřadnice 49,4825 a 15,8290. Tato vyhlídka nad Rudolcem na úpatí Blažkova nabízí pohled
na 21 kopců a 13 obcí.
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Baba (683 m) – Kyjov
Bednářův kopec (762 m) – N. Město n. M.
Bukovce (593 m) – Bory
Bukový vrch (699 m) – Osiky
Dejmalka (603 m) – Věžná
Harusův kopec (741 m) – Radňovice,
Havlina (706 m) – Arnolec
Horní les (774 m) – Rovečné
Horničí (701 m) – Rozseč n. Kunštátem
Chlumek (651 m) – Řečice
Kopec (655 m) – Radešínská Svratka
Kosova hora (594 m) – Moravec
Kraví hora (611 m) – Mor. Pavlovice
Kulíšek (692 m) – Kunštát
Kyjov (703 m) – Pavlov
Olešná (666 m) – N. Ves u N. Města n. M.
Svatá hora (680 m) – Kadolec, Česko
Sýkoř (702 m) – Synalov
V Kopečku (664 m) – Pavlov, okr. Žďár n. S.
Vejdoch (663 m) – Jámy
Zněcko (699 m) – Černovice

Rozhledy po rodném kraji

Viditelné jsou obce: Bohdalov, Bratrušín, Březí, Bystřice n. P., Chroustov, Kotlasy, Mělkovice, Nová Ves,
Pokojov, Rokytno, Rudolec, Sazomín a Věchnov.
O 70 m níže ještě uvidíme obec Jámy, vysílač na
Horce, kopec Vejdoch s 2 lípami z r. 1968 a křížem
z r. 2018, Zubří a Pohledec – 2 stožáry. Nahoře vlevo vidíme stožár, vedle něj sloupy velmi vysokého
napětí, a směrem doprava blízký les. Pak vykouknou lesy a louky nad Skleným, blíže k nám se zalesknou domy z Mělkovic, dále doprava je na obzoru Bednářův kopec nad Jiříkovicemi s typickým
zubem na pravé straně, pak vysílač na Harusově
kopci nad Radňovicemi, (které nejsou vidět). A to
už nám zakrývá obzor nejbližší lesík v trati Křenice.
Vpravo od něj je v dáli zalesněný kopec Olešná
s vysokým stožárem, obec Olešnou však nevidíme,
je schovaná za tím vším. Mezi blízkými lesy, ale je
ve stejném směru je Březí nad Oslavou, na obzoru
pak aleje stromů. Ty bližší lemují silnici z Jam do
Hlinnného, doprava od něj je výrazný kopec Chlumek. Aleje vzadu lemují silnici z Nového Města
přes Novou Ves do Radešínské Svratky. Vidíme
pouze Novou Ves. Nalevo od vysílače u Olešné je
na obzoru je vidět Horní les s rozhlednou a napravo kopec Bukovce, oboje u Rovečného.
Doprava od dvojice sloupů vysokého napětí
pak vidíme v bližších lesích dlouhou střechu kravína v Sazomíně a za ní v dáli kopec ve tvaru velblouda, je to Kopec mezi Novou Vsí a Radešínskou
Svratkou.
Další bod k upřesnění rozhledu je trochu schovaný komín bývalé bohdalovské cihelny (azimut
80°). Přímo za ním jsou vidět Kotlasy, dále doprava
na obzoru zřícenina hradu Zubštejna (azimut 81°),
pak ve větší dáli výrazný kulatý kopec, je to Horničí
nad Rozsečí nad Kunštátem (azimut 84°). Řidiči si
vzpomenou, jaké je to dlouhé stoupání od Štěpánova nad Svratkou přes vesnici Hodonín až ke křižovatce v Rozseči. V lese na vrcholu kopce vidíme
dvě šedé plochy, jakoby nějaké hradby či dlouhé
zříceniny. Jsou to však plechové ochranné stěny
kolem hřiště nad obcí. Před siluetou Horničí vidíme
za jasného počasí horní část Bystřice n. Pernštejnem, kde stojí budovy takzvaného Nového Krasu,
a za nimi obec Bratrušín. Dále doprava jasně vyčnívá kopec Kulíšek (azimut 87°) v blízkosti Kunštátu, kde je místní poutní místo, kam chodíval i lékař
a kněz, zavražděný P. Ladislav Kubíček. Je to od
nás vzdušnou čarou 46,4 km (59 km autem) a je to
bod nejzazší viditelnosti z tohoto místa. Dále pak je
kopec u Černovic jménem Zněcko (azimut 89°). Pak
jsou před hradbou lesů vidět střechy, velice pravděpodobně je to Věchnov. Dále doprava vidíme
stožár – mezi Dolní Rožínkou a Zvolí – a ještě více
doprava výrazný bílý komín u dolu v Dolní Rožínce,

Rozhledy z Blažkova (694 m)

který se jmenoval KHB – Karel Havlíček Borovský.
Úplně před námi je Pokojov, za jeho levým okrajem
je ten stožár u Dolní Rožínky.
Další oddíl určuje věž bohdalovského kostela sv. Vavřince (azimut 94°). Přímo za ní je stožár
u Suků nad Ostrovem. Na obzoru vlevo od ní je na
obzoru i bez dalekohledu dobře vidět Bukový vrch
u Nedvědice (azimut 93°), vpravo kopec Sýkoř (azimut 95°) kamennou věží, viditelnou pokud je nasvícena sluncem. Na Sýkoř vede z Lomnice stezka
Járy Cimrmana, jejíž zastávky se velice vtipně nazývají „plahočiny“. Dále doprava až k bohdalovskému
vodojemu je vidět poměrně rovná hradba lesů. Dalekohledem je možné vidět, jak z ní ve veliké dálce
vykukují kopce: Zleva doprava to jsou Dejmalka
nad Bukovem, Kraví hora u Moraveckých Pavlovic
(řidiči si opět vzpomenou na stoupání od Dolní Rožínky směrem na Kaly) a blíže k vodojemu i blíže
k nám Kosova hora u Moravce (stoupá na ni i silnice od Křižanova).
Doprava od vodojemu je les Březiny na západním úbočí kopce jménem V kopečku, na něj se
šplhá silnice z Bohdalova do Pavlova. Napravo od
kopce je v pozadí Svatá hora u Křižanova, nejvyšší
bod Křižanovské pahorkatiny, kde si v dětství udělala poustevnu Zdislava z Křižanova, nyní svatá Zdislava Lemberkovna, protože se přivdala za svým
manželem Havlem z Markvartic na Lemberk v severních Čechách a je tam v Jablonném pochována.
Pak vidíme tzv. pyramidu, dále doprava kopec
Kyjov nad obcí Kyjov, pak kopec Baba, který nám
zakrývá Dědkovskou horu nad obcí Dědkov, obě
obce jsou však na druhé straně Arnoleckých hor.
Pak vidíme domy Chroustova a nejvyšší bod Arnoleckých hor, které jsou nejnižšími horami v naší republice: kopec Havlina s vysílačem. Pod námi pak
je Rudolec se zámkem.
Nevidíme však Vejdoch, protože je zakrytý tím
nejbližším lesíkem na Křenicích a proto musíme jít
72 kroků dolů k Rudolci. Pak na pravém okraji toho
lesíka spatříme Jámy a nad nimi kopec bez lesa jen
s velkým keřem uprostřed. Je to Vejdoch a na něm
dvě lípy z roku 1968 a mezi nimi kříž k 100. výročí
republiky – Strom života. Je to dílo Petra Váni, který
také dělal kopii Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze. Vzadu za Vejdochem před lesy
na obzoru mírně doleva je vidět obec Zubří. Totéž
spatříme, když jdeme od vyhlídky dvakrát tolik kroků po cestě nahoru. Pak je Vejdoch samozřejmě
na levé straně nejbližšího lesíka. Z obou míst lze
v případě dobré viditelnosti od Vejdocha doleva na
zalesněném hřebeni na obzoru spatřit 2 vysílače
nad Pohledcem.
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stožáru s anténami
△△Od
v blízkosti vedení
velmi vysokého napětí

Po dalším půl kilometru na východní straně kopce.
Za tří stran však vidíme lesy, východním směrem
pak uvidíme mezi vzdálenějšími lesy šedou střechu
kravína nad Sazomínem, vysoký kopec v podobě
velblouda za ní se jmenuje Kopec a nachází se mezi
Novou Vsí a Radešínskou Svratkou, dále doprava
před námi je stožár mezi Sazomínem a Ostrovem
a v jeho blízkosti domy na horním okraji této obce
za stožárem za dobré viditelnosti zahlédneme bílé
silo u nádraží v Bystřici nad Pernštejnem.
Dále doprava o kousek dál jsou Kotlasy. Pak je
před námi Bohdalov, na levém okraji obce je komín cihelny, vlevo od něj je ve veliké dáli komín
u dolu KHB u Dolní Rožínky, ale už v katastru Rožné. Za středem Bohdalova je vidět Pokojov, vlevo
od něj vzadu mezi lesy vysílač nad Ostrovem nad
Oslavou. Dále doprava mezi stromy blízkého lesa
vykukuje bohdalovská věž a za ní dost vzadu je Radostín a za ním Kněževes.
Úplně před posledním lesem jsou Radenice, nad
nimi kravín a doprava od nich na samém obzoru
dva typické kopečky porostlé lesem a v tom pravém tři stožáry – vysílače nad Cyrilovem.
Na bližším obzoru vidíme, jak elektrické vedení
překonává kopec mezi Bohdalovem a Pavlovem.
Doprava je Dědkovská hora, je to kopec jen o málo
pár metrů nižší než sousední kopec Kyjov. Dále doprava je vysílač na Havlině u obce Chroustov, ta
je částečně vidět vlevo pod vysílačem. Úplně vpravo vidíme Rudolec se zámkem a nad ním silnici na
Jihlavu.

polem
△△Nad
směrem k Bohdalovu
Z tohoto místa je rozhled možný jen v době vegetačního klidu, když se dá pod elektrickým vedením
dojít k vrcholu kopce. Po sto metrech uvidíme vlevo
od sazomínského kravína to, co nám při pohledu
od stožáru zakrýval blízký lesík: Březí – obec i družstevní středisko – a ještě více doleva na obzoru
Jámy a Vejdoch nad nimi.
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△△Za lesem – směrem k Sirákovu
(49,4978 N 15,8326 E) o kilometr a čtvrt dále na západ po asfaltové cestě, na křižovatce s lesní cestou
se odbočí doleva a jde se asi 300 m po hlinité cestě lemované modrou značkou k vyhlídce.
Vlevo vidíme myslivecký posed na mírném vrchu, který nám zakrývá pohled na Polnou. Doleva
od něj vidíme na obzoru Skalky a více vlevo Strážník, na každém z těchto obou výrazných kopců
u Větrného Jeníkova je stožár. Blíže z levé strany
posedu vidíme kopce u Kosov a Zbinoh u téhož
městečka, které se jmenují podle obce, u níž se
nacházejí.
Dále doprava je Vysočina je u Štoků, za ní vlevo
na obzoru zřícenina a rozhledna Orlík u Humpolce.
Doprava od Vysočiny je Orlík zalesněný špičatý kopec a dále doprava kopec jménem Kopec u obce
Věž. Je přesně za levou ze dvou větrných elektrárnou u Věžnic.
Pak je na obzoru Melechov (40 km), pod ním
vpravo je Lipnice, blíže k nám a doprava Vysoká
u silnice z Polné do Havlíčkova Brodu s 3 stožáry, za ní je lyžařský areál pro havlíčkobrodské občany a školy, doprava od ní na obzoru Žebrákov
u Světlé (40km). Pak blíže k nám jsou vpravo vidět
sídliště v Havlíčkově Brodě, ještě blíže k nám je
les na kopci u Špinova, doprava a kousek dále od
nás Přibyslav s kostelem, blíže k nám Nížkov bez
kostela. Podle počítače, který nepočítá se stromy
ani s mlžným oparem, ale má přesně spočítanou
nadmořskou výšku, máme za stožáry na Vysoké
(které mají azimut 296° přičemž vrch Melechova
je 293°a poděšínský stožár 292°) vidět do největší
dálky v azimutu 298° ve vzdušné vzdálenosti 76 km
kopec Na Hatkách s nadmořskou výškou 504 m
v blízkosti hradu Český Šternberk v katastru obce
Drahňovice, okres a ORP Benešov. Tato obec má
98 obyvatel a je u dálničního výjezdu (exit necháme
pro pohřební listy) na 41. km D1 s názvem Šternov.
Na obzoru je kostel v Havlíčkově Borové, pod
ním Malá Losenice, dále doprava Pořežín s vysílačem, pod lesy Vepřová, blíže k nám Velká Losenice s kostelem, před námi Rosička s rozhlednou,
stromy nad Matějovem, pod obzorem Zelená hora
a úplně vpravo haly Žďasu. Úplně pod námi je Sirákov, kousek dál mírně doleva Poděšín a nad ním
vysílač.
Když jdeme dál rovně po asfaltce po modré značce, jsme po 1,5 km na autobusové zastávce Blažkov
– hájenka na silnici mezi Újezdem a Sirákovem.

Rozhledy po rodném kraji
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Rozhledy od Matějova

Aneb 18 obcí (2 města, 1 městys a 15 vesnic), 6 věží a 51 kopců ve dvou krajích
(Vysočina a Jihomoravský) a 3 diecézích (Brno, Hradec Králové a České Budějovice)

Kopce viditelné od Řezníkova kříže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bednářův kopec (762 m) – N. Město n. M.
Bukový vrch (699 m) – Osiky
Dostyho kopec (640 m) – Žďár n. Sázavou
Harusův kopec (741 m) – Radňovice
Havlina (707 m) – Arnolec
Heřmanovská (657 m) – Heřmanov
Horka (635 m) – Jámy
Chlumek (651 m) – Řečice
Křib (610 m) – Sklené nad Oslavou
Kyjov (703 m) – Pavlov
Na Nivách (662 m) – Jívoví
Olešná (666 m) – N. Ves u N. Města n. M.
Strážná (Vort) (582 m) – Nové Veselí
Svatá hora (680 m) – Kadolec
Sýkoř (702 m) – Synalov
Šibenice (706 m) – Radňovice
Tři smrky (776 m) – Vlachovice
Vejdoch (663 m) – Jámy
Vokouňák (664 m) – Skřinářov

Rozhledy od Matějova

Matějov (německy Mategow, původním jménem
Tasendorf – vesnice pánů z Tasova) je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Žije zde
210 obyvatel. Leží v CHKO Žďárské vrchy, 800 metrů od historické česko-moravské hranice, na moravské straně, na mírné stráni v nadmořské výšce
591 m. Obec má rozlohu 986 ha a od okresního
města Žďár nad Sázavou vzdálena asi 10 km. Pod
obcí se nachází Matějovský rybník, do něj teče voda
z rybníka jménem Velký Babín. Nad ním pak je geografický a trochu níže i turistický pramen řeky Oslavy. Oba rybníky i prameny patří do katastru obce.
Z Nového Veselí vyjedeme směr Polná, ale brzy
odbočíme k Matějovu. Začínáme u Boží muky
na kraji obce směrem od Nového Veselí a jdeme
nahoru po asfaltové cestě pořízené díky evropským dotacím. Rozhlédneme se od dvou křížů
u této cesty a pak ještě z pole.
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Řezníkova kříže
△△Od
z roku 1852, 606 m n. m.
Zleva doprava ve směru ručiček hodinkových: Kříž
na východní straně Matějova 1 byl opraven díky
rodině Chalupově v roce 2016. I ostatní kříže v okolí Matějova a dalších obcí naší farností jsou pěkně
opravené a hezky udržované.
Vlevo vidíme jeden velký a dva ze tří menších komínů Žďasu, vlevo od nich kopec Tři smrky nad
Vlachovicemi (1. kopec), za třetím menším komínem
je Bednářův kopec západně od Jiříkovic (2. kopec).
Za lesy se bělá kousek Žďáru n. S. 2 s červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici, za ní les
na Dostyho kopci nad benzinkou (3. kopec) u staré
silnice na Nové Město a nad ním krajina východně
od Jiříkovic. Na pravém okraji našeho okresního
města bíle září budova sila. Za ní vidíme Mělkovice 3 a nad nimi je Harusův kopec (4. kopec,
14 km vzdušnou čarou od nás) s vysílačem. Za ním
je schován novoměstský lyžařský areál. Doprava od něj je nižší kopec Šibenice (5. kopec), kde
novoměstští vykonávali hrdelní právo. Dnes je na
jeho druhé straně lyžařský můstek a pod ním nemocnice. Dále doprava kloužeme očima po delším pásmu lesů na obzoru, na jehož konci je stožár na kopci Horka (6. kopec) mezi Mělkovicemi
a Jamami. Kousek doprava vzadu vyčnívá kopec
Olešná (7. kopec) u stejnojmenné obce nad Novým
Městem s vysílačem.
Pak už je vidět Vejdoch (8. kopec, 10 km), kopec bez lesa a na samé špičce má jakoby malý keř.
Jsou to však dvě lípy vysazené k 50. výročí republiky, které při jejím stém výročí doplnil umělecký kříž
pražského sochaře Petra Váni Strom života. Obec
Jámy 4 se rozkládá mírně pod ním směrem doprava pod úzkým lesíkem a pokračuje až dolů hospodářskými budovami s větším komínem. Navzdory
svému jménu leží na kopci a je vidět ze všech stran.
Název jí totiž daly kutací jámy na stříbro, které tam
v minulosti byly. Za ní je na obzoru les jakoby s výstřihem – je to Chlumek (9. kopec) nad obcí Hlinné.
Ve stejném směru blíže k nám je Vatín 5 a dále doprava už vidíme novoveselskou průmyslovou zónu,
za ní kopec Vort (10. kopec) s vysílačem. Na mapě
najdeme název Strážná a kdo si vzpomene, že v jedné písni se zpívá o vojákovi na vartě, trefil se naprosto správně. Pak se nám ukáže městys Nové Veselí 6 v celé své šíři s kostelem sv. Václava (1. věž,
3,5 km) uprostřed a rybníkem před námi.
Těsně vpravo za zelenou budovou Mateřské
školy je nad lesy za jasného počasí vidět Bukový
vrch u Nedvědice až v Jihomoravském kraji (11. kopec, 39 km), těsně vpravo za kostelní věží je v dálce vidět kopec Sýkoř (12. kopec, 40 km) nad obcí
Doubravník u Tišnova také v Jihomoravském kraji
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i s bílou kulatou věží, která však není veřejnosti přístupná. Oba kopce jsou z našeho pohledu až za řekou Svratkou. Dále doprava zase lesy, jeden stožár
je pod nimi, další pak vyčnívá na polích nad Ostrovem u Suků a další ještě více doprava jakoby pod
lesy, ten stojí nad Rousměrovem. Kousek doprava
na obzoru – přímo nad poslední zatáčkou silnice
před Matějovem – pak z pásma lesů vyčnívá jakoby rozčepýřený kopec, je to Křib nad Skleným nad
Oslavou (13. kopec). Dále doprava vidíme úplně
na obzoru dva velké vysílače na kopci Na nivách
nad Cyrilovem a jeden menší opodál (14. kopec,
18 km). Vyčnívají z pravého ze tří lesíků na tomto
kopci. Za lesíkem nejvíce vlevo na jeho levé straně vykukuje vzadu kopec nad Kadolcem, který
se jmenuje Svatá hora (15. kopec). Je to nejvyšší
bod Křižanovské pahorkatiny a místo, kde měla
svou dětskou poustevnu svatá Zdislava. Ještě více
doleva se vzadu na poměrně rovném obzoru ztrácí kopec Voukouňák (16. kopec) a pak je ta zadní
rovina ukončena nalevo kopcem Heřmanovská
(17. kopec), asi by se také mohlo dodat „hora“, těsně vedle nejvyššího bodu silnice Křižanov – Heřmanov, odkud je vidět skoro půl Moravy – od míst,
kde jsme, daleko na jih až k Brnu.
Těsně před námi vykukuje z velkého lesa stožár stojící u silnice mezi Novým Veselím a obcí
Újezd 7 , z níž vidíme jen pár nových domů. A ještě
blíže máme malý lesík a napravo od něho je na obzoru kopec Kyjov (18. kopec), dále pak lesy na hřebeni, za kterým je obec Kyjov. A doprava už z naší
strany je vysílač na kopci Havlina nad Chroustovem 8 (19. kopec, 9 km). Pokračujeme dál vzhůru
po silnici a vpravo vidíme věžičku matějovské kapličky Jména Panny Marie (2. věž).

vodojem a u něj ještě jeden menší stožár, je to místo dalekého rozhledu. Nalevo od levého lesíka vidíme na obzoru Svatou horu u Kadolce (15. kopec).
Na úrovni levého lesíka vidíme dlouhou hospodářskou budovu v obci Radenice 11 . Za ní je kopec
Vokouňák u Heřmanova (16. kopec), ještě více doleva kopec jménem Heřmanovská (17. kopec). Napravo od újezdského stožáru jsou na obzoru také
dva stožáry – stojí na kopci Ambrožný (20. kopec)
za Velkým Meziříčím směrem ke Křižanovu v katastru obce Sviny 12 – zatím poslední rozpoznaná),
která je vidět od nich vlevo dolů. Před těmito vysílači za bližším a nižším lesíkem vykukuje červenobílý vršek stožáru na kopci u Radostína. Ještě více
doleva od nich ale hodně vzadu je kopec Horka
u Ořechova (21. kopec) z našeho pohledu za silnicí
z této obce směrem na Velké Meziříčí.
Úplně blízko vidíme Újezd 7 , tentokrát celou
obec, nad ní lesíky na kopci Bouček (22. kopec)
nad Pavlovem, nad hospodářskými budovami vpravo od Újezda vidíme za bližšími lesy pole a louky
se stožáry na vysoké napětí směrem od Bohdalova
k Pavlovu.
Těsně pod sebou vidíme dvě myslivecké boudy, vpravo od té levé je za bližšími lesy vidět vršek
věže bohdalovského kostela sv. Vavřince (3. věž),
která nám pomůže vyznat se v Kyjovech. Vlevo
od ní je totiž kopec Kyjov (18. kopec) a přímo za ní
je obec Kyjov, kterou nevidíme, a napravo od ní
je na obzoru les na kopci Baba (23. kopec).

Chlubnova kříže
△△Od
z roku 1819, 621 m n. m.
Kříž stojí nad obcí na místní silnici vedoucí mezi poli
do Újezda. Před sebou dole vidíme pravou část Nového Veselí, za ním několik pásem lesů, před tím
posledním jsou vidět Suky 9 .
Dále doprava za lesíkem, který má uprostřed malou mezeru, je vidět stožár nad Ostrovem u Suků
a opět doprava za prvním pásmem lesů vykukují
Kotlasy 10 a za nimi vlevo blíže k nám vyčnívá
z lesů stožár nad Rousměrovem a vpravo znovu ten
rozčepýřený kopec Křib nad Skleným nad Oslavou
(13. kopec), na levé straně silnice směr Křižanov.
Ještě více vpravo vidíme v nejbližším lese stožár
u silnice mezi Novým Veselím a Újezdem, na obzoru vlevo od něj je kopec Na nivách (14. kopec) nad
Cyrilovem a na něm tři lesíky. Z toho pravého a nejvyššího vyčnívají dva vysílače, vedle nich je ještě

Rozhledy po rodném kraji

Rozhledy od Matějova

Dále doprava je znovu jasně vidět červenobílý vysílač na kopci Havlina (19. kopec) nad Chroustovem 8 . Pak vidíme Blažkov (24. kopec), stojící
mezi námi a Rudolcem a pojmenovaný podle zaniklé vsi, na jehož východní straně stojí vysílač, který
však vidět nemůžeme.
Cesty od kříže obepínají pole Na římsách (les
za nimi má stejné jméno) a nahoře s nimi spojená
pole zvaná Na hranicích, protože tam končí katastr Matějova a začíná katastr Rosičky, která už patří do Čech, do diecéze Hradec Králové a farnosti
Nížkov.
Pohledově si je rozdělíme na 4 části: první
od věže sirákovského kostela ke stožáru nad Poděšínem, druhá dvojnásobě široká od něj až po vrtule
větrných elektráren u Věžnic, třetí od vrtulí po osamělý javor v poli, a čtvrtá od javora po rozhlednu
na Rosičce.
1. část: Úplně před námi v prodloužení osy panelu je malý lesíček a na jeho pravém okraji kouká
za prvními velkými lesy věž kostela Panny Marie
a pár domů v Sirákově (4. věž, 13 ). Za ní vidíme na obzoru dva kopce, vlevo od ní v dáli Špičák
(25. kopec) jižně od Jihlavy a vpravo od ní ještě
ve větší dáli a tedy ve světlejším odstínu je Javořice
(26. kopec, 50 km vzdušnou čarou), se 150 m vysokým vysílačem, který lze za jasného počasí jasně
rozeznat a jehož červená světla je vidět i v noci.
Dále doprava vidíme více kopců a úplně vzadu
za nimi vyčnívá kopec Čeřínek (27. kopec). Katastrem patří do obce Cejle ve farnosti Dolní Cerekev,
která do r. 2013 patřila k diecézi českobudějovické, protože se nachází na území Čech. Dnes patří
do diecéze brněnské. Od poděšínského stožáru
doleva ale blíže k nám je kopec Rudný u Jihlavy
(28. kopec) s lyžařským areálem zvaným Šacberk.
2. část: Od blízkého stožáru tyčícího se nad obcí
Poděšín, kterou nevidíme, mírně doprava ale hodně daleko je Křemešník (29. kopec, 40 km). Les
na něm skrývá poutní kostel Nejsvětější Trojice,
který stále patří do českobudějovické diecéze. Před
ním je Vysoký kámen u Jihlavy (30. kopec). Na obzoru, asi v polovině vzdálenosti mezi poděšínským
stožárem a vrtulemi je v dáli kopec se stožárem –
Skalky u Větrného Jeníkova (31. kopec, 30 km).
3. část začíná od dvou velkých bílých vrtulí
za Brzkovem v katastru obce Věžnice. Tato obec
se skládá ze tří částí (Horní Věžnice, která patří
do farnosti Polná, a Prostřední a Dolní Věžnice, které spadají církevně pod Šlapanov) a byli z ní vysídleni původní němečtí obyvatelé. Další Věžnice je
13 km jihovýchodně odtud, v okrese Jihlava, prochází přes ni dálnice a farností patří do Vysokých
Studnic. Z té první Věžnice vidíme jen elektrárny,
tu druhou vidět nemůžeme, ale nachází se přímo
za Blažkovem. Za levou vrtulí je v dáli Holý vrch
jižně od Humpolce (32. kopec), mezi nimi je blíže
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k nám (12 km) na obzoru kopec se stožárem – Vysočina u Štoků (33. kopec, 19 km). Úplně nám zakrývá
kopec jménem Krásná vyhlídka jižně od Humpolce.
Dále doprava vidíme vzadu kopec U sv. Václava
(34. kopec) před Humpolcem, na obzoru doprava
je pak zřícenina hradu Orlík a rozhledna přímo u ní.
Blíže k nám je vidět obec Květnov 14 u vrcholu silnice mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, dále
doprava na obzoru pak vyšší kopec – Orlík severně od Humpolce (35. kopec, 32 km) a vzadu za lesy
kopec jménem Kopec u obce Věž (36. kopec). Pak
vidíme dost blízko na kopci za Špinovem les jakoby useknutý na pravém okraji. Je na kopci Strážky
(37. kopec, 6,5 km), který katastrem patří už do Olešenky. Doprava od něj je kopec Vysoká u Šlapanova (38. kopec) u obce Vysoká, kde je také lyžařský
areál. Pak ze silnice vlevo od panelu vidíme mezi
stromy hrad v Lipnici nad Sázavou 15 , dále doprava nad lesy velký kopec – Melechov (39. kopec,
40 km) u Světlé nad Sázavou. Dále doprava je na
blízkém poli osamělý javor, který roste v nadmořské výšce 600 m a 80 m západně od katastrálních
hranic Matějova a Rosičky, které jsou i zemskými
hranicemi (zřejmě byly od jeho zasazení o kousek
posunuty) a jimiž začíná diecéze královéhradecká.
4. část začíná od tohoto javoru a už v ní toho tolik
nevidíme. Přímo za stromem je vidět Duškův kopec
(40. kopec), stojící jižně od Pohledu, dále se stejným směrem skrývá Havlíčkův Brod a za ním Horní Pohleď. Kousek doprava je schovaná Přibyslav
– přímo od stromu je však věž městského kostela
sv. Jana Křtitele dobře vidět. A to už nám pohled
uzavírá rozhledna v lese na vrcholu Rosička (41. kopec), který je vidět z velkých dálek. Obec pod ním
se jmenuje také Rosička, ale my ji nevidíme. Zajímavé však je, že les s rozhlednou patří katastrem
do Sázavy.

polní cestě směrem
△△na
k Rosičce u prvního sloupu,
619 m n. m.

Odsud vidíme Melechov už přímo za javorem
na hranicích a Duškův kopec je úplně schovaný.
Obec Rosičku sice nevidíme, zato hned po pravé
ruce máme Matějov. Napravo od rozhledny nad Rosičkou vidíme pole a dále doprava je pět lesních
pásem za sebou.
Zleva to je kopec Peperek (42. kopec, 5 km)
s jakýmsi zubem po své levé straně, napravo to je
Tisůvka u Cikhaje s vykotlaným zubem napravo
(43. kopec, 15 km), mezi nimi je na obzoru jakoby
spojuje Kamenný vrch u Herálce (44. kopec), který
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s Tisůvkou tvoří 5. lesní pásmo od nás. To první
pásmo tvoří lesík hned nad matějovskou bytovkou těsně pod námi, za polem je 2. pásmo tvořené
lesem před Českou Mezí a na Hamerském kopci
(45. kopec). Třetí pásmo za ním tvoří les na kopci Salvátor (46. kopec) před Pilskou nádrží, čtvrté
pásmo začíná vlevo Peperkem, pod nímž napravo
dole vykukují Šlakhamry 16 , a pokračuje lesem
na Adamově kopci (47. kopec) před Polničkou. A za
ním vpravo už je na obzoru Tisůvka tvořící to poslední 5. pásmo.
Přímo před sebou vidíme levý okraj Matějova
a skupinu lip těsně u cesty a doprava od ní za lesem
na Hamerském kopci vykukuje vršek hlavní věže
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře (48. kopec, 5. věž, 8 km od nás). Hned za ní
je celkem nízký Černý les (49. kopec) a na obzoru
mírně doprava Sklenský vrch (50. kopec).
Dále doprava je Vysoké 17 . Nad ním jsou vidět
stráně u Skleného.
Doprava a blíže k nám kouká přímo z lesů komín
staré žďárské teplárny a dále doprava vyčuhuje
z lesů věž farního kostela sv. Prokopa (6. věž).
Od něj pak dále doprava – stejně jako od prvního kříže u Matějova (1. obec) – vidíme žluté haly
Žďasu a za nimi na obzoru kopec Tři smrky (1. kopec) severně od Vlachovic, odkud je vidět i na druhou stranu Žďárských vrchů. Tento kopec je těsně
u Vlachovic 18 , z nichž mezi stromy prosvítá pár
střech. Dále je na obzoru Bednářův kopec (2. kopec) západně od Jiříkovic. A to už je před námi velký komín Žďasu a dva menší těsně u něj. Pak vidíme osamělý menší komín a za ním zase lesy přímo
nad Jiříkovicemi.
Dále vidíme více ulic města Žďáru (2. obec),
nad nimi červenošedou výškovou budovu PKS
na Brněnské ulici, za ní Dostyho kopec (3. kopec)
na kopci nad benzinkou u staré silnice na Nové
Město a za ním na obzoru stromy kolem silnic k Jiříkovicím z východní strany. Pak už vidíme silo, vlevo od něho Mělkovice (3. obec) a za nimi Harusův
kopec (4. kopec). Mezi ním a Šibenicí (5. kopec)
však z tohoto místa vidíme navíc část hřebene Pohledecké skály (51. kopec). Vysílač na jejím vrcholu
je však zakrytý Harusákem, máme tak dva vysílače
za sebou. A pak už nám obzor zakryjí matějovské
stromy, kdybychom však pokračovali dál po cestě,
uvidíme, že za nimi se skrývá stejná krajina, jakou
jsme viděli na začátku.
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Rozhled z Harusova kopce z míst,
kde končí Křížová cesta

Aneb 3 místa k rozhledu, 30 kopců a 31 obcí

Kopce viditelné z prvního rozhledu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Na vrcholu Harusova kopce (741 m) nad Radňovicemi u Nového Města na Moravě je vysílač viditelný z veliké dálky, ale jeho základna je obklopena
lesem. Proto se budeme pohybovat na louce pod
ním, kde končí křížová cesta. Ta začíná u kapličky
Panny Marie Lurdské na návsi v Radňovicích a končí třemi kříži na louce těsně pod vysílačem. Je dlouhá 960 m a stoupá ze 627 na 717 m nad mořem.

△△První místo k rozhledu

je za pásmem dřevin východně od křížů. Opatrně
je projdeme a zastavíme se v horním rohu louky.
Pod námi jsou RADŇOVICE 1 , za nimi mírně vlevo
SLAVKOVICE 2 , nad jejich levým okrajem je halda, která zbyla po uranovém dole, a která je dnes
zalesněna a ještě více vlevo dole je kravín. Nad
kravínem vidíme HLINNÉ 3 , od něho doleva kopec Chlumek (651 m n. m. – 6 km vzdušnou čarou
od nás), na kterém je směrem od obce nejprve pole
a pak les.

Ambrožný (640 m) – Sviny
Březejcký les (625 m) – Březejc
Čechtínský kopec (662 m) – H. Vilémovice
Dědkovská hora (694 m) – Blízkov
Fajtův kopec (555 m) – Velké Meziříčí
Havlina (707 m) – Arnolec
Horka (612 m) – Ořechov
Chlumek (651 m) – Řečice
Klučovská hora (595 m) – Klučov
Křib (610 m) – Sklené nad Oslavou, Česko
Na Nivách (662 m) – Jívoví
Na Skalách (654 m) – Kadolec
Pavlínovská horka (615 m) – Otín
Strážná hora (529 m) – Velké Meziříčí
Svatá hora (680 m) – Kadolec
Vejdoch (663 m) – Jámy

Přímo za lesíkem na haldě je za velmi jasného počasí vidět Klučovská hora (595 m – 46 km) u stejnojmenné obce za Třebíčí s vysílačem stejného významu jako je ten nad námi. Blíže k nám jsou přímo
za haldou vidět LAŠTOVIČKY 4 s výraznou budovu
pokrytou plechem, který ve slunci září do dáli, a malými domky vpravo od ní.
Za ním ve velké dáli přímo na obzoru vidíme stromy u silnice, která vede z Borů do Cyrilova. Od nich
doleva vidíme dva velké stožáry a těsně u nich ještě
jeden malý vedle vodojemu. Jsou na kopci Na nivách (662 m – 17 km) nad Cyrilovem, který nám
tuto osadu zakrývá. Vlevo blíže k nám jsou RADENICE 5 a trochu níže vidíme pár střech SKLENÉHO NAD OSLAVOU 6 vyčnívajících nad lesy. Pak
se na obzoru les doleva zužuje, pod ním je pole, ale
nad ním se tyčí dva velké stožáry, je to kopec Ambrožný u Svin (640 m – 24 km) mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem. Kousíček doleva od něj by teoreticky mohly být vidět Dukovany, když ne přímo
chladící věže, tak aspoň čtyři obláčky sražené páry.
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Vracíme se pohledem na Hlinné a doleva od něj
na druhé straně Chlumku vidíme ŘEČICI 7 , a kousek za ní část RADEŠÍNSKÉ SVRATKY 8 . Vzadu
trochu pod obzorem – vlevo od Ambrožného –
vidíme dva zalesněné kopce: ten napravo je Březejcký les (625 m – 26 km), u stejnojmenné obce
za Velkým Meziříčím a vlevo od něj kopec Horka
u Ronova (612 m – 26 km) nad ronovským lomem,
místo dalekého rozhledu. Hřeben pak pokračuje
doleva a mírně se zvedá k rozčepýřenému lesu
na kopci jménem Na Skalách (654 – 24 km) mezi
Ořechovem a Kadolcem, hned vedle křižanovského letiště. Pak hřeben pokračuje doleva v rovině,
z které najednou vyráží malá, ale jasná špička.
Tento typický vrcholek je přesně Svatá hora nad
Kadolcem (679 m – 24 km), ze všech stran viditelný nejvyšší bod pahorkatiny, která odděluje údolí
Oslavy od údolí Bobrůvky (Loučky). Tam se modlila
svatá Zdislava a tam měla svou dětskou poustevnu,
tam se dodnes scházejí poutníci a je tam kříž i oltář.
Vlevo od ní je blíže k nám vidět vysílač na Kalvárii
u Bobrové, postavený u kříže, kterým vrcholí křížová cesta vedoucí sem z obce už od r. 1820.
Vracíme se zpět nad Hlinné a přímo nad ním
je na obzoru vpravo od té silnice k Cyrilovu před
posledním matným pásmem lesů blikající bílá
rozhledna – Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím
(555 m – 24 km). Trochu více nad pravým okrajem
Hlinného je vidět další stožár u Martinic, protože
je k nám blíže. Na pravém okrajem Hlinného mírně
vykukuje na druhém břehu Oslavy za Mostišťskou
přehradou Strážná hora (529 m – 21 km) na níž
stojí nemocnice sv. Zdislavy, jejíž budovy bychom
snad mohli také vidět za velmi jasného počasí.
Znovu se podíváme na Slavkovice a vlevo
od nich vidíme opravdu Devatero lesů – devět
postupně světlejších pásem lesa. Mezi sedmým
a osmým pásmem je v dáli více doprava vidět šedou dlouhou budovu nalevo a vpravo od ní několik bytovek. Je to kravín v HRBOVĚ 9 a domy
ve SVAŘENOVĚ 10 . Blíže k nám by mohla být vidět
nová zástavba na místě bývalých kasáren v Lavičkách, protože místní tam odsud Harusák vidí, ale
možná jen jeho světla vysílače. Za Hrbovem před
posledním lesem na obzoru je vidět NOVÝ TELEČKOV 11 . Doprava od Hrbova trochu blíže k nám
je mezi dlouhými pásmy lesů vidět volné pole a nad
ním osamocený les v podobě beranice. Je to les
Křib nad KNĚŽEVSÍ 12 .
Přímo nad Slavkovicemi vidíme silnici, která
z nich vede do Hlinného, a nad ní Vejdoch (663 m –
4,5 km) s dvěma osamocenými ale téměř srostlými lipami z roku 1968 – levá je slovenská, pravá
česká, mezi něž k 100. výročí republiky přibyl kříž.
Na levém úbočí Vejdocha vidíme družstevní silnici
do Jam, které nám tento kopec úplně zakrývá. Silnice je lemována stromy a za jejím horním ohybem
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vidíme jak v lesích pod obzorem září bílá věž poutního kostela Panny Marie v NETÍNĚ 13 a hned nalevo od ní malý kopeček s načepýřeným lesem.
Za Vejdochem kousek vlevo je vidět RADOSTÍN 14 , těsně vlevo od napravo od něj PAVLOV 15
s hospodářskými budovami vpravo a s kousky lesa
na hřebeni hned nad ním vlevo. Tento první hřeben
patří do Arnoleckých hor, které oddělují údolí Oslavy od údolí Balinky, v němž vede dálnice D 1 s výjezdem v Měříně. Doprava od Vejdocha se mírně
zvedá na Dědkovské hoře (694 m – 19 km) pojmenované podle vesnice Dědkov na druhé straně hor.
Dále doprava je nejvyšším bod Arnoleckých hor –
kopec Havlina (707 m – 19 km) u obce CHROUSTOV 16 , kde stojí jasně viditelný vysílač.
Za ním je v dáli druhý hřeben, který odděluje údolí Balinky od dalšího údolí Jihlavy. V tomto
směru se v něm nachází poutní místo Přibyslavice u Třebíče. Na tomto druhém hřebeni je vidět
osamělou skupinu listnatých stromů, která jakoby
vykukuje za prvním hřebenem někde nad Kamenicí nad Jihlavou. Na našem úbočí tohoto hřebene je vidět Pavlínovskou horku (615 m – 26 km)
– velmi rozčepýřený nižší les přesně za Vejdochem
o chloupek doleva od jeho vrcholu. Od ní dozadu
a doleva jsou Horky nad Pohořílkami. Na nejvyšším
bodě stojí vysílač na Čechtínském kopci (661 m –
35 km) u stejnojmenné obce, který je vidět na obzoru za Vejdochem vlevo. Od něho směrem k nám
je vidět krajina nad Horními Heřmanicemi.
Pohlédneme zpět na Radňovice, nahoře vzadu
vpravo od nich vyniká bílá budka u přejezdu trati
a silnice ze Slavkovic na Veselíčko, trať pak klesá
v obloucích směrem k nám. Asi uprostřed mezi přejezdem a radňovickou zastávkou bývá vedle trati
každý rok špičatý stoh postavený z balíků senáže.
Vše to září bílou barvou a vytváří dojem střechy.
Vzadu vidíme malou vesničku, jsou to KOTLASY 17
s lesem v pozadí a po levici, blíže k nám za bílou
budkou mírně doprava je stožár u Jam u na kopci
Horka.

kostel sv. Vavřince, křesťanského mučedníka. Nalevo od Bohdalova je vidět POKOJOV 20 , – přesně
za vysílačem na Horce u Jam.
Dále doprava se pásmo lesa na obzoru zužuje,
pole sahá téměř k hřebeni, a je vidět silnici, která
tam stoupá z naší strany. Ta vede z RUDOLCE 21 ,
který je pěkně vidět, na hranice okresů Žďár a Jihlava. Těsně pod ní je vedle silnice kaplička sv. Jana
Nepomuckého, místo dalekého rozhledu ale pro
nás zakryté stromy. Dále doprava vidíme stožár
na kopci Blažkově (694 m – 18 km), kterým prochází evropské rozvodí. Na naši stranu teče voda
do Oslavy, Jihlavy, Svratky, Dyje, Moravy a Dunaje
a na druhou stranu k Nížkovu a do Sázavy, Vltavy
a Labe. Zajímavé, že Javořice a na ní ten nejvyšší
vysílač u nás, se nachází směrem přesně uprostřed
mezi vysílači na Havlině a na Blažkově, je tedy možné, že při velmi jasném počasí bychom jej mezi nimi
snad uviděli.
Od sila na Veselíčku doprava jsou před námi velké lesy a za nimi úplně na obzoru je vidět kopec
Čeřínek (761 m – 48 km), před ním je lyžařský areál
Šacberk u Jihlavy na kopci Rudný. Dále doprava
od něj vidíme další kopce severně od Jihlavy. Pak
blíže k nám vidíme hájek s listnatými stromy, jakoby
rozkouskovaný, roste nad MATĚJOVEM 22 , který
je od něj vpravo a dolů, úplně naspodu jsou hospodářské budovy u silnice na Nové Veselí. V dáli
vzadu přímo za Matějovem je na samém obzoru vidět Křemešník (765 m – 55 km). A kousek doprava
od Matějova a blíže k nám je Vysoký kámen u Jihlavy (661 m – 36 km).
Dále doprava máme před sebou komíny Žďasu a jeho haly. Za nimi na obzoru je les nad obcí

ROSIČKA 23 a v něm rozhledna na kopci Rosička (644 m – 14 km), v určitém místě ji vidíme jako
prodloužení nejvyššího komína. Přímo za ní je kopec Strážník u Větrného Jeníkova (713 m – 44 km)
a kousek dál doprava od ní kopec Skalky (709 m –
40 km) u 104. kilometru dálnice, kde je v prostoru
výjezdu na Větrný Jeníkov její nejvyšší bod.
Další kopec na obzoru je Kosovský vrch u obce
Kosovy, severně od Větrného Jeníkova (682 m –
39 km). Směrem k nám jakoby v údolíčku, které
vidíme mezi Rosičkou a menším zalesněným kopcem vpravo – je to Hamerský kopec mezi Žďárem
a Českou Mezí – vidíme v dáli dvě větrné elektrárny u Věžnic, ležící severně od Polné směrem
na Přibyslav, dnes v okrese Havlíčkův Brod. Před
sebou mezi dvěma pásmy blízkých lesů uvidíme
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 24 , věž kostela sv. Prokopa a věžáky a paneláky. Mezi nimi vidíme komín
od staré teplárny – v místech, kde se ze silnice
do kláštera odbočuje na Sklené. Za ním úplně
na obzoru je vlevo vidět rozhledna v blízkosti zříceniny hradu Orlík u Humpolce (645 m – 47 km),
o které můžeme lidově říci, že vypadá jako jamka
na vrcholu lesa a v ní zatlučený kolík.
Hned napravo od komína je za hradbou lesů vidět malý špičatý lesík. Ve skutečnosti je to veliký
les, který roste na Stražišti u Bratřic ve farnosti Pacov (744 m – 75 km, nejvzdálenější viditelný bod
od nás). Jméno dostalo od strážních ohňů, které
se na něm pálily. Dnes je na něm televizní věž – kolegyně té nad námi a pěkně opravená poutní kaple
sv. Jana Křtitele a kdysi tam bývala i rozhledna.
Pak nám už rozhled zakrývají stromy na druhé
straně louky.

△△Druhé místo k rozhledu

je u třech dřevěných křížů, kam přejdeme a hned
se znovu podíváme na výraznou bílou budku u silnice směrem ze Slavkovic na Veselíčko. VESELÍČKO 18 samotné se nachází výše vpravo a na jeho
pravém okraji stojí budova sila. Přímo za ní je schováno Nové Veselí, takže obě Veselí i to velké i to
malé (zdrobňujeme podle vzoru peří – peříčko) stojí
pěkně v zákrytu a to větší pro nás dokonce ve skrytu.
Opět vidíme vysílač na Havlině nad obcí Chroustov, kterou lze spatřit při dobré viditelnosti. Před
tím pod lesem se nám dvakrát připomíná BOHDALOV 19 , – poprvé negativně: bílou pyramidou a podruhé pozitivně: trochu doprava vidíme
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△△Třetí místo k rozhledu

si proto uděláme u 12. zastavení křížové cesty,
u rozcestníku lyžařských cest (634 m) Mikroregionu Novoměstsko.
Vlevo vidíme vysílač na Havlině, od ní směrem
k nám Blažkov a před ním silo na Veselíčku. Opět
vidíme kopec Rudný nad Šacberkem u Jihlavy.
Dále doprava od něj vidíme další kopce severně
od Jihlavy. Matějov nevidíme, ale nad lesy je na samém obzoru vidět Křemešník. A kousek doprava
od Matějova je Vysoký kámen u Jihlavy.

Dále doprava máme před sebou komíny Žďasu
a jeho haly. Za nimi na obzoru je les nad obcí Rosička a v něm rozhledna, v určitém místě ji vidíme
jako prodloužení nejvyššího komína. Přímo za ní
je kopec Strážník u Větrného Jeníkova a kousek
dál doprava kopec Skalky poblíž stejné obce.
Další kopec na obzoru je Kosovský vrch u obce
Kosovy a směrem k nám jakoby v údolíčku, které vidíme napravo od Rosičky vidíme v dáli zase
ty dvě větrné elektrárny u Věžnic. O kus dál doprava

30 KOPCŮ VIDITELNÝCH ZA JASNÉHO POČASÍ Z JIHOZÁPADNÍ STRANY HARUSÁKU
s nadmořskou výškou v metrech a vzdušnou vzdáleností v kilometrech.
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Adamův kopec u Žďáru Kláštera (656 m – 10 km)
Ambrožný u Křižanova (640 m – 24 km) s dvěma stožáry
Blažkov u Rudolce (694 m – 18 km) na místě zaniklé obce
Čechtínský kopec u Čechtína u Přibyslavic (661 m – 35 km)
Dvě větrné elektrárny u Věžnic u Polné (500 m – 25 km)
Dědkovská hora (694 m – 19 km) nad obcí Dědkov na druhé straně hřebene
Fajtův kopec u Vel. Meziříčí s 36 m vysokou rozhlednou a blikajícím světlem (555 m – 24 km)
Harusův Kopec (741 m n. m, jsme v 700 m)
Havlina u Chroustova (707 m – 19 km) s vysílačem
Holý kopec u Polničky (665 m – 12 km)
Chlumek u Hlinného (651 m n. m. – 6 km vzdušnou čarou)
Klučovská hora u Klučova za Třebíčí (595 m – 46 km) se stejně silným vysílačem jako zde
kopec jménem Kopec (655 m – 45 km) u obce Věž na silnici z Humpolce do Havlíčkova Brodu
Krásná vyhlídka u Humpolce – zářez u 91. km dálnice (663 m – 49 km)
Křemešník – poutní místo v českobudějovické diecézi (765 m – 55 km)
Melechov u Světlé nad Sázavou (707 m – 52 km)
Na nivách nad Radenicemi (662 m – 17 km) s 3 stožáry
Na skalním u Jaroměřic nad Rokytnou (557 m – 50 km)
Na skalách (654 – 24 km) mezi Ořechovem a Kadolcem
Orlík – kopec u Humpolce (678 m – 45 km)
Orlík – zřícenina u Humpolce a rozhledna (645 m – 47 km)
Pavlínovská horka (615 m – 26 km) s „rozcuchaným“ lesem
Peperek u Hamrů (675 m – 12 km)
Rosička u Rosičky (644 m – 14 km) s rozhlednou
Rudný u skiareálu Šacberk u Jihlavy (613 m – 36 km) a nad ním na obzoru Čeřínek v katastru
obce Cejle v Čechách za Kostelcem u Jihlavy (761 m – 48 km)
Skalky u Větrného Jeníkova (709 m – 44 km) u nejvyššího bodu dálnice na jejím 104. kilometru
– 656 m.
Stražiště u Bratřic ve farnosti Pacov (744 m – 75 km), na něm televizní vysílač a poutní kaple –
nejvzdálenější dohlednost z Harusáku
Svatá hora za Křižanovem nad Kadolcem (679 m – 24 km), kde se modlila sv. Zdislava
Vejdoch u Jam (663 m – 4,5 km) se 2 lípami svobody a Stromem života
Vysoká u obce Vysoká u Šlapanova (587 m – 29 km)
Vysoký kámen u Jihlavy (661 m – 36 km)
Vysočina u Štoků (621 m – 32 km)
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je na obzoru blíže k nám kopec s vysílačem – Vysočina u Štoků (621 m – 32 km). Jdeme po obzoru zase o kus doprava a vidíme les se schodkem na jeho pravé straně, jakoby ho tam někdo
usekl, je to Krásná vyhlídka u Humpolce (663 m
– 49 km). Schodek je způsoben tím, že na jejím severním úbočí byl při stavbě dálnice vykácen velký
pruh lesa a terén snížen, dnes je to přesně na 91.
kilometru D 1. Před ním jako první les jsou Štenice
(nalevo od silnice Žďár – Sázava).
Vlevo od komína od staré teplárny je vidět rozhledna v blízkosti zříceniny hradu Orlík u Humpolce a napravo od něj je za hradbou lesů Stražiště u Bratřic ve farnosti Pacov, které vidíme
i zhora. Vlevo od komína vidíme KVĚTNOV 25
– 32 km vzdušnou čarou od nás a těsně vpravo
od něj obec jménem LÍPA 26 – 36 km od nás,
jsou to nejvzdálenější obce, obě v okrese Havlíčkův Brod, Květnov na silnici z Brodu do Jihlavy,
Lípa na železnici do Humpolce.
Vpravo a blíže k nám je jakoby dvojitý kopec
– Vysoká u Šlapanova (587 m – 29 km), kopec
porostlý lesy zubatého tvaru a v nich více stožárů. Dále doprava je na obzoru vidět kopec Orlík
(678 m – 45 km). Zajímavé, že od zříceniny a rozhledny je vrchol kopce vzdálen vzdušnou čarou
jen 3 km, ale i z patnáctinásobné vzdálenosti
nám to připadá zvláštní. A ještě zajímavější je,
že přesně mezi těmito dvěma Orlíky humpoleckými se 135 km od nás vzdušnou čarou od nás
nachází Orlík nad Vltavou, proslavený především
zámkem a přehradou, který pochopitelně vidět
nelze. Ještě více vpravo se tyčí kopec jménem
Kopec (655 m – 45 km) u obce Věž u Humpolce.
Pak už jsou blízko před námi lesy kolem Peperku (675 m – 13 km) s průsekem přímo směrem k nám, Dolní i Horní HAMRY 27 , ŠLAKHAMRY 28 a NAJDEK 29 . Vzadu za nimi vykukuje
z lesů vysoká budova, zřejmě silo u PŘIBYSLAVI 30 .
Dále doprava nám obzor uzavírá Holý kopec
u Polničky (665 m – 12 km). A mezi dvěma bližšími lesem vyčnívá věž poutního kostela na Zelené
hoře. Napravo od ní pak nad samým obzorem
mírně vystupující vrchol Melechova u Světlé nad
Sázavou (707 m – 52 km) – třetího nejvzdálenějšího kopce od nás.
Doleva od věže vidíme bílé budovy ve Žďáře Klášteře, jak jsme říkali a jak se dosud říká
městské části Žďár nad Sázavou II. Od věže Zelené hory doprava vidíme hospodářské budovy
ve VYSOKÉM 31 a dále doprava nám blízké lesy
skrývají Počítky a pak i Lhotku. Za nimi však vyčnívá Adamův kopec (656 m – 10 km).

31 OBCÍ viditelných z vrcholu křížové cesty a od
lyžařského rozcestníku u jejího 12. zastavení –
ty hlavní jsou zvýrazněné. U všech obcí je uveden: rok 1. zmínky, druh samosprávy: m. č. = místní
část, s. o. = samost. obec, počet obyvatel a zařazení v ORP: ZR, NMnM, VM, TR, HB
BOHDALOV

1349

s. o.

1170

ZR

HAMRY

1407

s. o.

1572

ZR

HLINNÉ

1420

m. č.

174

NM

HRBOV U V. M.

1296

m. č.

157

VM

CHROUSTOV

1464

m. č.

206

ZR

KNĚŽEVES

1370

s. o.

146

ZR

KOTLASY

1349

s. o.

112

ZR

KVĚTNOV

13. st.

m. č.

111

HB

Vlevo od starého žďárského komína 32 km vzdušnou čarou od nás
LAŠTOVIČKY

1786

m. č.

39

VM

LÍPA

1351

s. o.

1184

HB

Těsně vpravo od starého
žďárského komína, 36 km
MATĚJOV

1320

s. o.

214

ZR

N. TELEČKOV

1550

s. o.

102

TR

29 km od nás
NAJDEK

1454

m. č.

243

ZR

NETÍN

1370

s. o.

353

VM

PAVLOV

1370

s. o.

331

ZR

POKOJOV

1483

s. o.

155

ZR

PŘIBYSLAV

1207

s. o.

4015

HB

R. SVRATKA

1290

s. o.

609

NM

RADENICE

1483

s. o.

155

VM

RADOSTÍN n/O

1390

s. o.

950

ZR

RADŇOVICE

1269

s. o.

315

NM

ROSIČKA

1356

s. o.

46

ZR

RUDOLEC

1343

s. o.

208

ZR

SKLENÉ N. O.

1368

s. o.

233

VM

SLAVKOVICE

1264

m. č.

412

NM

SVAŘENOV

1376

m. č.

118

VM

VESELÍČKO

16_ _

m. č.

193

ZR

VYSOKÉ

1407

s. o.

200

ZR

ŘEČICE

1366

s. o.

470

NM

ŠLAKHAMRY

1453

m. č.

68

ZR

ŽĎÁR N. S.

1233

orp

20000
celkem
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ROZHLEDY OD VÁVROVY SKÁLY
NAD POHLEDCEM
Ke skále se zabočí první polní cestou nad objekty
družstva směrem doleva, když jedeme do kopce.
Je na polích rodu Vávrova z čp. 1, kde byla i rychta.
Před námi je Harusův kopec, vlevo od něj Šibenice se skokanským můstkem a v sníženině mezi
nimi v dálce tři pásma lesů:
V prvním pásmu jsou 8,6 km od nás Vrchy mezi
Veselíčkem a Jámami – 663 m n. m.
Ve druhém pásmu je 20,7 km od nás kopec
Na hranicích přesně na hranicích Újezda a Sirákova, které jsou i hranicemi českomoravskými
a probíhá tam hlavní evropské rozvodí, je to nejzápadnější výběžek Arnoleckých hor, nejnižších hor
v naší republice, které pak pokračují doleva přes
Blažkov a Havlinu.
V třetím pásmu je 53,8 km od nás, na levé straně
posledního hřebene Čeřínek u Kostelce u Jihlavy –
761 m, v katastru Cejle, uprostřed je Březina 53,4 km

Olešné po Bobrovou
△△Od
– mezi dvěma vysílači

a 743 m v katastru Hojkova, obce, která patří do farnosti Nový Rychnov na okrese Pelhřimov, kam patří
i Křemešník, nejdále a napravo je Mešnice – 56,1 km
a 754 m přímo v katastru Nového Rychnova, všechny tři už jsou na historickém území Čech.
Doleva pak je nejblíže Vejdoch s typickou malou
čepičkou, což jsou dvě lípy z roku 1968 a mezi nimi
kříž od Petra Váni z r. 2018.
Bližší a nižší obzor je tvořen hřebenem Arnoleckých hor, které oddělují údolí Oslavy a Balinky,
na naší straně vidíme Pavlov, Bohdalov s kostelem
i pyramidou, vysílač na Havlině, Rudolec, vysílač
na Blažkově.
Rozhled zde máme 180 stupňů, od východu, kde
je rozhledna Horní les, až na západ, kde je vidět
kopec Skalky s vysílačem u 104. kilometru dálnice
na jejím nejvyšším bodě. Mnoho jich je popsáno při
rozhledech z naší strany.

Doprava od Olešné vidíme na obzoru Křib u Písečného (65°) a rozhlednu na Horním lese u Rovečného (66°), kopec jménem Kopec u Radešínské
Svratky před námi s typickými dvěma hrby jasně viditelnými i z velké dálky, dále Řečici, za ní levý okraj
Rad. Svratky a nad ním vilku pod lesem (78°), řečickou školu na pravém okraji obce (90°), za ní vlevo
kopce nad Prosetínem (89°) a vpravo Kulíšek nad
Kunštátem (92°), kam se chodíval modlit zavražděný kněz P. MUDr Ladislav Kubíček a kam dnes vede
také křížová cesta s modlitbami, které on složil.
Dále vidíme hlavní část Radešínské Svratky se zdaleka viditelnou kůlnou nad budovami JZD (92°),
dále doprava a nahoru les Bukůvku (94–98°), vlevo
za ním Bratrušín (89°), vpravo Horní Rožínku (97°),
dále les Hadravu, před ní Lány (106°), mírně napravo
od ní na obzoru Sýkoř. Dále doprava vidíme pod lesem na obzoru Milasín (112°), větrací šachtu u Bukova
(114°), skládku Bukov, les nad nejnižším bodem silnice
z R. Svratky do Bobrové (114°) a vzadu za ním obec
Horní Rozsíčka (120°) a asi i Stražek (129°).

Kalvárie nad Bobrovou
△△Od
do dáli a zpět
k té naší řečické

vidíme Kalvárii nad Bobrovou (130°) s moderním vysílačem vlevo a s barokními kapličkami na opačné
straně. Dále doprava vidíme na obzoru až k vysílači nad Deblínem (138°) a trochu blíže Kosovu horu
u Moravce (144°). Zase doprava a ještě blíže k nám
je Horka nad Radešínem (151°) a na obzoru nejvyšší
bod – Svatá hora (155°) nad Kadolcem u Křižanova.

12

Rozhled z vrcholu Křížové cesty
sv. Jana Pavla II. v Řečici
Zbudována r. 2005 a je z ní vidět další Křížovou
cestu v Radňovicích a dvě návrší zvané Kalvárie –
nad Novým Městem, kde v r. 1832 postavili tři kříže,
kam se chodívalo od kapličky dole a od 1. republiky
je tam také možné dojít Alejí osvobození s 80 javory zasázenými r. 1928 podle počtu válečných obětí
z řad novoměstských občanů a nad Bobrovou, kde
v r. 1820 postavili 14 kapliček a na vrcholu jeden
kamenný kříž. Křížovou cestu u kostela Božího milosrdenství odtud vidět samozřejmě nemůžeme.
Výhled si rozdělíme na tři části. Nejvhodnější je
zastavit se u 9. zastavení křížové cesty.

Chlumku nad námi přes
△△Od
vysílače nad Radňovicemi
a Pohledcem k tomu nad
Olešnou

46

Od Chlumku doprava vidíme 3 kopce: Skalici
u Skleného (339°), Sklenský vrch (343°) a Bednářův
kopec (348°), pak Jiříkovice s kulturním domem na
levém okraji a pár domů na pravém okraji Radňovic
(obě obce 348°), Harusák (355°) s vysílačem v lese
a Křížovou cestou z r. 2011, která vede z radňovické
návsi na vrchol louky jakoby vklíněné do lesa pod
ním, a kopec Šibenici (358°)
Pak vidíme lesík Křiby (6°) nad Rokytnem vlevo,
kravíny od Rokytna (10°) vpravo, před ním k nám
Petrovice, dále 3 stožáry (12°) nad obcí Studnice
(15°), Nové Město – 2 věže (16°) a 3 věžáky. Novoměstskou Kalvárii – Tři kříže, jak se běžně říká,
vidíme jen vyčnívat za lesíkem nad Svárovem, před
nímž září zdaleka viditelný bílý dům, dále Novou
Ves s hosp. budovami (35°) a vzadu kopec Sólo
(43°) mezi Zubřím a Lískem, kopec Olešná s vysílačem (55°).
Od 9. zastavení kř. cesty vidíme jen Jiříkovice,
Harusák a Šibenici, ostatní už je přibližně stejné.

Rozhledy po rodném kraji

Rozhled z vrcholu Křížové cesty sv. Jana Pavla II. v Řečici
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ROZHLEDY Z ROSIČKY

△△Na severovýchod: OD PEPERKU PO ŽĎÁRSKÉ SILO
// znamená čáru nad krajinou s jménem kopce,
případně s číslem v podrobnějším popisu

• 77 Kamenný vrch mezi Vojn. Městcem a Herálcem, 803 m n. m. (17 km vzdušnou čarou
od nás) před ním Peperek, 675 m n. m. (5 km), svými dvěma hrby trochu připomínající
velblouda, směrem k nám je na něm stožár schovaný v lesích.
• 78 Šindelný vrch mezi Vojnovým Městcem a Cikhájí, 806 m n. m. (16 km) před ním v lesích Škrdlovice 79 .
• 80 Tisůvka s typickým zubem a před ní úplně blízko Šlakhamry.
• 81 Blíže k nám Adamův kopec nad Pilskou nádrží, 656 m n. m. (7 km).
• 82 Skoro rovná Žákova hora od Cikhaje k Fryšavě, 810 m n. m. (17 km).
• // úplně blízko před námi napravo od posledních domů Sázavy kopec Salvátor také
před Pilskou nádrží 83 , 630 m n. m. (7 km)
• // šipka nahoru SEVEROVÝCHOD
• 84 Křivý Javor za Fryšavou, 824 m n. m. (17 km), pod ním Štenice a žluté budovy hotelu Sázava.
• 85 Brožova skalka, 786 m n. m. (16 km) a pod ní část Počítek zvaná Čtvrtě
• Zelená hora, nad ní les a na obzoru Sklenský vrch, 779 m n. m. (14 km), od ní doprava
začíná Žďár nad Sázavou.
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•
•
•
•
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1 Kopec Lhotka, pod ním hospodářské budovy u Vysokého 2 , blíže k nám sídliště
Vysočany a úplně blízko Česká Mez.
3 Úplně na obzoru Kopeček u Studnic, 822 m n. m. (20 km), přímo na něm 3 meteorologické stožáry, blíže k nám těsně vlevo od komínu bývalé teplárny jsou Vlachovice,
vlevo od nich pár stromů na vrcholu Tři smrky, 776 m n. m. (15 km).
4 Bílá skála, 777 m n. m. (16 km) mezi Vlachovicemi a Novým Městem, za ní doprava
hospodářské budovy u Rokytna.
5 Pohledecká skála s vysílači, 812 m n. m. (21 km), před ní žluté haly Žďasu.
6 Komín Žďasu a přímo za ním Harusův kopec nad Radňovicemi, 741 m n. m. (15 km).
7 Šibenice, 706 m n. m. (15 km) vpravo od ní dole Nové Město na Moravě 8 ,
nad ním pod dalšími lesy Zubří (20 km).
9 Úplně na obzoru vykukuje za mnoha lesy vlevo od sila v dáli Pletenice mezi Lískem
a Písečným, 734 m n. m. (26 km).
10 Žďárské silo, vlevo od něj vidíme poměrně roztažené Mělkovice od autobazaru
až po nové domy směrem k Veselíčku.
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△△Na východ: OD ŽĎÁRSKÉHO SILA PO NOVÉ VESELÍ
• 10 Žďárské silo.
• 11 Na obzoru Křib, 704 m n. m. (28 km), mezi Písečným a Janovičkami
• // kopec Horka u Jam, 650 m n. m. (11 km) s velkým zdaleka viditelným stožárem
• 12 Olešná, 666 m n. m. (20 km), nad obcí Olešná, se stožárem, před námi je levý okraj
obce Rosička a za jejím levým okrajem Matějovský rybník.
• // Šipka nahoru VÝCHOD
• 13 Vejdoch, 663 m n. m. (12 km) s třapečkem tvořeným dvěma lipami z r. 1968 (a křížem z r. 2018 mezi nimi) a obec Jámy pod ním do široka rozprostřena doprava a dolů,
nalevo od hospodářských jamských budov úplně na obzoru // kopec u Prosetína,
668 m n. m. (39 km).
• 14 Kopec zvaný Kopec, 655 m n. m. (19 km) mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou,
630 m n. m. (7 km), kousek doprava blíže k nám // Chlumek nad obcí Hlinné porostlý
lesem s výstřihem směrem k nám, doprava a blíže k nám za prvními lesy kouká Vatín
• 15 Bukový vrch u Nedvědice, 699 m n. m. (41 km) a doprava komín bývalého uranového dolu Karel Havlíček Borovský u Dolní Rožínky.
• 16 Sýkoř s rozhlednou u Doubravníka, 702 m n. m. (42 km),
• 17 Kopec Dejmalka u Bukova, 603 m n. m. (31 km), nejblíže k nám Nové Veselí, zleva průmyslová zóna, hned za ní Strážná, 582 m n. m. (5 km), lidově zvaný Vort, pokud
si někdo vzpomene, že stojí voják na vartě, tak uvažuje naprosto správně, za ní vzadu
v lesích stožár u kravína nad Sazomínem, za ním možná i kousek Obyčtova.
• 18 Kraví hora u Stříteže, 611 m n. m. (33 km), před Olším u Tišnova, před námi N. Veselí –
Městečko a věž kostela.
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19 Na obzoru Kosova hora u Moravce 594 m n. m. (23 km), přímo před ní novoveselský rybník 20 , za ním v lesích Suky, od nich doprava nad poli stožár u silnice z Ostrova
nad Oslavou do Laštoviček.
• Úplně pod námi Rosička.

jihovýchod:
△△Na
OD PRAVÉHO OKRAJE NOVÉHO VESELÍ PO BOHDALOV
•
•

•
•
•

21 Úplně na obzoru za pravým okrajem Nového Veselí Křib u Skleného nad Oslavou,
626 m n. m. (20 km).
Za pravým okrajem Rosičky dále doprava jsou vidět mezi lesy blíže k nám Kotlasy, před
námi Matějov, za ním úplně na obzoru // Vokouňák u Heřmanova, 664 m n. m. (30 km),
pod lesy na obzoru dlouhá žlutá stavba nádraží v Křižanově, dále doprava Radenice
těsně pod lesy na obzoru.
22 Svatá hora u Kadolce ve farnosti Křižanov, 680 m n. m. (30 km), na obzoru vpravo
od kaple v Matějově. Tam měla svou dětskou poustevnu svatá Zdislava, dnes je tam
kříž, socha a oltář v dřevěném altánku, na zděnou kapli se zatím čeká
23 Kopec Na nivách, 662 m n. m. (21 km), nad Cyrilovem s několika lesíky, v tom napravo stojí 2 vysílače viditelné zdaleka a ze všech stran.
// Za ním vzadu vpravo je kopec Na Skalách u Ořechova, 654 m n. m. (29 km).
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△△Na jih: OD BOHDALOVA PO SIRÁKOV
• // Šipka nahoru JIHOVÝCHOD, hned vedle stožár u silnice mezi od Nového Veselí
do Újezdu, ten leží za prvním lesem a za ním na obzoru je 24 kopec Horka u Ronova
nad ořechovským lomem, místo dalekého rozhledu, 612 m n. m. (30 km), před ní mírně
doleva vidíme pod obzorem žlutou budovu nádraží u Křižanova.
• 25 Březejcký les 625 m n. m. (30 km), u stejnojmenné obce za Velkým Meziříčím.
• 26 Kopec Ambrožný mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem nad obcí Lhotky,
640 m n. m. (26 km) se dvěma stožáry.
• 27 Bučí u Velkého Meziříčí, 572 m n. m. (25 km), přímo před námi Újezd.
• 28 Blikající rozhledna na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, 555 m n. m. (24 km)
a opticky vedle ní stožár mezi Martinicemi a Mostištěmi.
• 29 Kopec Na Boučku nad Pavlovem, typický několika malým ostrůvky lesa,
647 m n. m. (12 km).
• 30 Zalesněný kopec Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km),
pod ním v lesích věž kostela v Bohdalově 31 , tím směrem by snad mohla být vidět
oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech.

52

• 30 Kopec Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km),
• pod ním v lesích věž kostela v Bohdalově 31 , tím směrem by snad mohly být vidět
oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech.
• 32 Vysílač na kopci Havlina u Chroustova, 707 m n. m. (10 km).
• // Šipka nahoru JIH.
• 33 Kopec Na Horách, vzdálený od vysílače na Havlině jen 1,3 km, ale už na katastru
Arnolce, 700 m n. m. (9 km) – připomínka toho, jak se malé vzdálenosti při pohledu
z malé dálky zdají velké
• 34 Kopec Blažkov, 694 m n. m. (5 km), s nápisem bez šipky. Přes něj vede zemská hranice, hranice diecézí i hranice hlavního evropského rozvodí mezi Černým a Severním
mořem, slavnostně vyznačená na silnici mezi Újezdem a Sirákovem.
• 35 Obec Sirákov s věží kostelíka Panny Marie.
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△△Na jihozápad: OD SIRÁKOVA PO LEVÝ OKRAJ NÍŽKOVA
• 35 Obec Sirákov s věží kostelíka.
• 36 Za ním na obzoru Veselský vrch za Telčí, 712 m n. m. (42 km), za hospodářskými budovami na jeho pravém okraji úplně na obzoru jsou při jasném počasí vidět větrné elektrárny, pokud na ně zasvítí slunce, stojí u obce Pavlov (jižně od Jihlavy směrem na Telč).
• 37 Za poli a loukami k Poděšínu asi v polovině na obzoru Sokolíčko u Stonařova,
666 m n. m. (31 km).
• 38 Přímo za obcí Poděšín zprava je na obzoru Holý vrch u Rančířova u Jihlavy, 39
660 m n. m. (26 km).
• 40 Dále doprava Mistrovský kopec u Třeště, 699 m n. m. (37 km).
• 41 Blíže k nám kopec Na Vyhlídce v okolí Velkého Beranova, 606 m n. m. (24 km).
• 42 Na samém obzoru Špičák před Třeští, 734 m n. m. (35 km).
• // šipka nahoru JIHOZÁPAD
• 43 Javořice za Třeští, 837 m n. m. (51 km), s víc jak stometrovým stožárem,
• 44 Za blízkým stožárem v katastru Poděšína je na obzoru Skelný vrch u Batelova,
787 m n. m. (48 km).
• Osamocený strom – Bechynova lipka na kopci od Polné k nám mezi Zábornou
a Hrbovem.
• V dáli Jihlava a kouř z jejích komínů, mírně doleva za je ní Kamenný vrch 45 , někdy
pojmenovaný i Kamenný kopec, 651 m n. m. (29 km).
• 46 Lísek mezi Jihlávkou a Počátkami, 760 m n. m. (50 km), vykukuje opravdu z velké
dálky přímo za Jihlavou.
• // Za loukami a poli mezi Poděšínem a Nížkovem je úplně vzadu nejvyšší bod Čeřínek 47 u Kostelce u Jihlavy, ale směrem do Čech, 761 m n. m. (34 km).
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48 Pod ním blíže k nám Rudný – Šacberk, sportovní areál severně od Jihlavy,
613 m n. m. (22 km), napravo na obzoru // Mešnice v katastru Nového Rychnova,
754 m n. m. (37 km).
• 49 Doprava blíže k nám je Ptačí vrch za dálničním výjezdem Jihlava – Pánov, 637 m n. m.
(22 km), nad ním vzadu zleva klesající hřeben kopce zvaného Na Kopcích 50 u Nového Rychnova, který leží 10 km k nám od Pelhřimova, 737 m n. m. (43 km), pohledově
nalevo od Nížkova.
• Před námi Nížkov, nad jeho levým okrajem je úplně na obzoru kopec na 51 Křemešníku s poutním kostelem Nejsvětější Trojice, také v katastru Nového Rychnova,
765 m n. m. (40 km), a hned doprava za ním, nám ovšem dost skrytý Roháč u Smrčné
mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem, 684 m n. m. (25 km).

△△Na západ: OD STŘEDU NÍŽKOVA PŘES ŠPINOV PO BUKOVOU
• Nad středem obce Nížkov jsou na obzoru:
• 52 Čtverák, 702 m n. m. (26 km), a Strážník za Větrným Jeníkovem, 713 m n. m. (29 km),
a kopec Skalky před ním, 709 m n. m. (26 km), s vysokým vysílačem a kousek doprava
// 53 Kosovský vrch u Kosov také blízko V. Jeníkova, 682 m n. m. (24 km), neplést
si tyto Kosovy s Kosovem, ani Horním Kosovem ani Hosovem v blízkosti Jihlavy.
• Za hospodářskými budovami na pravém okraji Nížkova je obec Špinov a za ní 2 větrné
elektrárny u Věžnice na okrese Havlíčkův Brod (na okrese Jihlava však je další Věžnice,
kterou však vidět nemůžeme).
• 54 // Vysílač na kopci Vysočina u Štoků, 621 m n. m. (18 km).
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• 55 Krásná vyhlídka u Humpolce, 663 m n. m. (34 km), na obzoru vypadá jakoby useknutý les se schodkem na jeho pravé straně.
• Mezi Nížkovem a sousední obcí Buková je před námi malý kulatý lesík, za ním vlevo
jakoby až za obzorem // Strážiště za Humpolcem, 744 m n. m. (61 km).
• // Šipka nahoru ZÁPAD.
• 56 Zřícenina hradu Orlík u Humpolce, 645 m n. m. (33 km) s rozhlednou, která vypadá
jako hřebík v mezeře mezi lesy.
• Pak už je přímo před námi obec Buková, vlevo od ní na obzoru:
• 57 Kopec Orlík 678 m n. m. (31 km) bez hradu a stožárů také u Humpolce, jen 4 km
po modré od zříceniny hradu Orlík, vidíme jej vlevo od obce Buková.
• 58 Kopec jménem Kopec u obce Věž u Humpolce, 655 m n. m. (31 km) vidíme na obzoru přímo za obcí Buková.
• 59 Blíže k nám Vysoká mezi Šlapanovem a Havlíčkovým Brodem, 587 m n. m. (15 km),
kopec porostlý lesy zubatého tvaru a v nich více stožárů.
• // Na obzoru kopec Ve Vršku za Herálcem a před Humpolcem, 548 m n. m. (30 km).
• 60 Dále doprava je před obzorem Lipnice n. Sázavou, takže není moc výrazná – 32 km.

severozápad:
△△Na
OD PŘIBYSLAVI V DÁLI PO POŘEŽÍN NABLÍZKU
• 61 Kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, 715 m n. m. (40 km) a vpravo od něj v údolí
Sázavy vidíme ve veliké dálce // Luka, kopec na jižním tedy levém břehu Sázavy u Ledče nad Sázavou, 498 m n. m. (51 km).
• 62 V údolí dolní Sázavy Březák, 533 m n. m. (79 km) až u Divišova na okrese Benešov,
z našeho pohledu za 34. kilometrem dálnice, kde je na kopci ve výšce 470 m výjezd (exit
můžeme nechat Angličanům a lékařům) u obce Ostředek a před ním ve stejném údolí mírně směrem doprava // kopec Klásek u Psářů, 503 m n. m. (67 km), z našeho pohledu před
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

dálnicí přesně tam, kde vozovka na jejím 49. kilometru táhle stoupá až do výše 480 m na
výjezdu na Vlašim a Kácov – vzpomeňte si na to, až tam pojedete. Rosičskou rozhlednu
však neuvidíte, to by člověk musel vylézt na vrchol nejvyššího stromu na tom kopci.
Přibyslav blíže k nám široce rozprostřená, s dominantou kostela s červenou bání
a neomítnutým zdivem.
63 Duškův kopec u Pohledu u Havlíčkova Brodu, 539 m n. m. (15 km), poměrně blízko,
ale stejně je až patero lesy – roste na něm 6. les od nás
64 Žebrákovský vrch u Světlé nad Sázavou, 601 m n. m. (38 km), Světlá nad Sázavou – 36 km, // Horní Chlum u Okrouhlice za Havlíčkovým Brodem, 570 m n. m. (27 km)
je na obzoru přímo za věží přibyslavského kotela, // dále doprava je na obzoru Borovina
někde u Habrů, 587 m n. m. (41 km) // Kalvárie – kopec, který vidíme před obzorem mezi
středem města a průmyslovou zónou, stojí nad Pohledem směrem k poutnímu místu
sv. Anny, 523 m n. m. (15 km).
65 Na obzoru vpravo od průmyslové zóny je Volský vrch přímo na sever od Havlíčkova Brodu poblíž Horní a Dolní Krupé, 598 m n. m. (25 km).
66 Dále vpravo je mírný kopec s mezerou v porostu, jakoby s vykotlaným lesem a s názvem U Kapličky u obce Tis ležící severozápadně od Havl. Brodu, 581 m n. m. (32 km),
67 v polovině vzdálenosti mezi nimi a Přibyslaví vykukuje za obzorem větrná elektrárna u obce Kámen (32 km od nás) na silnici z Havlíčkova Brodu na Golčův Jeníkov
// Dále na obzoru doprava rozhledna na kopci Vizáb, 599 m n. m. (29 km), za obcí Sedletín západně od Chotěboře, jižně od Golčova Jeníkova.
// Šipka nahoru SEVEROZÁPAD.
68 Dále doprava od Sedletína směrem k nám je kopec Nad Vsí, 596 m n. m. (25 km),
ta ves se jmenuje Jilem a rozkládá se za ním. Ve stejném směru nejblíže k nám obec
Hřiště u Přibyslavi, trochu zakryté lesem a za ním obec Žižkovo Pole – na mapě
i v terénu nad Přibyslaví. Doprava blízko před námi jsou Nové Dvory s mnoha hospodářskými budovami.
Na obzoru je 69 Fiedlerův kopec, 615 m n. m. (20 km) mezi Českou Bělou a Chotěboří.
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Panoramatické fotografie rozhledů poskytl pan Josef Humlíček

• Dále doprava nejblíže k nám je Pořežín a za ním Modlíkov trochu zakrytý lesem, dál
tím směrem je Chotěboř, kterou nevidíme, ale napravo od Pořežína je 70 Pořežínský
kopec, 596 m n. m. (6 km), lidově zvaný Klobouk.

△△Na sever: OD POŘEŽÍNA PO PEPEREK
• Napravo od Pořežínského kopce 70 je za stožárem 71 Malá Losenice a za ní na
obzoru Havlíčkova Borová s bílým kostelem sv. Víta, o kterém píše místní rodák
Karel Havlíček.
• 72 Dále doprava Pátkův kopec, 631 m n. m. (7 km), přímo u Malé Losenice.
• Za Huťským dvorem přímo pod námi u silnice k Nížkovu a za rozlehlými hospodářskými
budovami u řeky Sázavy je vzadu Velká Losenice s bílým kostelem a šedou špičatou
věží, podle toho, jak ji máme před sebou roztaženou, má člověk chuť dát jí přívlastek široká.
• 73 Vlevo od ní je na obzoru kopec Henzlička v katastru Havlíčkovy Borové,
692 m n. m. (11 km), pod ní vidíme Vepřovou a ještě blíže k nám 74 Malolosenický
kopec, 613 m n. m. (7 km) u silnice z Velké do Malé Losenice.
• // Šipka nahoru SEVER.
• 75 Kopec Světka vpravo nad Velkou Losenicí 640 m n. m. (6 km) a pod ním blíže k nám
žlutá budova s rovnou střechou – nádraží Sázava, pod ním je nová kaple Panny Marie
Karmelské na horním okraji obce Sázava právě směrem k nádraží.
• 76 Kousek doprava Vápenice, 628 m n. m. (7 km), dále doprava jsou lesy směrem
k Peperku, 675 m n. m. (5 km).
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Rozhledna na Rosičce
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ZÁVĚREM
Tato všechna místa jsou vidět, ale může se to změnit kvůli kůrovcové
kalamitě, tedy vinou kůrovce, ne díky kůrovci, jak pořád říkají ti, kdo
jen mluví a nepřemýšlejí. My však přemýšlejme o kráse rodného kraje
a děkujme za něj tomu, kdo jej pro nás stvořil, děkujme i předkům,
kteří jej převzali, udrželi a zkrášlili a sami v tom pokračujme. A mluvme
o tom v modlitbě s Bohem a také s lidmi, zvláště s dětmi. K tomu kéž
poslouží tato moje knížka.
Končím poděkováním panu Ulrichu Deuschlovi z Německa, z jehož
veřejně přístupných stránek Panoramas jsem si tolikrát ověřoval, kam
až lze dohlédnou, a panu Josefu Humlíčkovi, jehož fotografie jsem použil na Rosičku. Děkuji všem ostatním, kteří mi jakýmkoli způsobem
pomáhali.
Přidávám malou prosbu: rád přijmu každou připomínku i kritiku, aby
byl tento přehled co nejpřesnější. Bylo by pěkné, kdyby se podařilo
sepsat podobné průvodce po všech výšinách našeho kraje.
Prospělo by to ke vzdělanosti obyvatel, zvláště těch mladších,
a k opravdovému vlastenectví, totiž lásce k zemi, kterou nám Bůh svěřil, k vlasti, která se latinsky řekne PATRIA. Vlastenectví neboli patriotismus je totiž potřebnější a prospěšnější než nacionalismus, který opět
začíná vystrkovat růžky. Je nebezpečný proto, že uznává jen určitou
skupinu lidí. Nacionalismus se objevuje nejen u cizinců, kterým to často vyčítáme, ale žel i u nás Čechů. Lékem i ochranou je upřímné vlastenectví, jak řekl v Nitře v roce 1995 papež sv. Jan Pavel II.
Knížku uzavírám citátem ze žalmu 66., který bych si přál i na parte,
smuteční obrázek i pomník.
Bože, buď milostiv a žehnej nám.
Kéž se to naplní na nás na všech, našich zemřelých, na vás, milí čtenáři
a čtenářky i na všech příštích pokoleních.
Deo gratias.
J. P.
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