
Pěší nebo cyklo výlet přes Vladimírov 

V období distanční výuky žáků a práce z domova (home office) je potřeba dětem i sobě dopřát i v 
pracovní dny pobyt v přírodě. V okolí naší obce nejsou lesy. Je zde síť polních cest a cyklostezek. 
Využívejme volné okamžiky k "prozkoumání" našeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Zajímavými prvky 
ve vesnicích i v polích jsou významné budovy, pomníky, pamětní desky, drobné sakrální stavby (kříže, 
sochy, kapličky, Boží muka, křížové cesty). Mohou se stát našimi orientačními body v krajině, můžeme 
se seznamovat s jejich tvůrci, s jejich historií. Mohou být i cílem našeho putování krajinou. 

Chcete-li si udělat příjemnou procházku nebo cyklovýlet po blízkém okolí, přinášíme vám inspiraci na 
výlet o délce přibližně 8 km. Trasa vede částečně po asfaltových cestách, částečně po cestách polních 
– nezpevněných. S ohledem na povrch polních cest je příhodné zvolit tuto aktivitu za příznivého 
počasí. 

Výlet zahájíme na návsi u kaple sv. Václava (start).  

Abychom omezili naši cestu po rušné hlavní silnici, zabočíme z Brněnské ulice ke Kříži (smírčímu kříž) 
a k Tvrzišti Stráž (2). Projdeme/projedeme ul. Hasičskou, přetneme ul. Brněnskou na cyklostezku. Na 
začátku cyklostezky je umístěn opravený kříž (3). Jeho původní místo bylo na křižovatce v místech 
kruhového objezdu a benzínové stanice (5). Následně byl přesunut na křižovatku před odbočkou na 
rozvodnu (6). Měnící se místní dopravní podmínky si vyžádaly další stanoviště. Opravený kříž je nyní 
umístěn v klidové zóně.  

Pod mostem (4), po kterém je vedena železniční trat, je umístěna pamětní deska na paměť tragické 
události z 6. května 2004. Původní kamenný most byl orientován jiným způsobem, vozovka pod ním 
měla tvar esíčka. Projíždění pod mostem bylo nebezpečné, dopravní situace byla málo přehledná. 
Také následující křižovatka (bez kruhového objezdu), byla úsekem častých nehod. 

Cyklostezkou se vydáme po ul. Brněnská, následně po ul. U Rozvodny, směrem vpravo kolem SŠEE po 
asfaltové polní cestě K Vladimírovu (7). Čtyřkřídlý zemědělský dvůr byl založen hrabětem Wladimírem 
Mitrovským z Mitrovic a Nemyšle kolem roku 1851. Hlavní budova je zdobena zvoničkou a erbem 
Mitrovských. Dvůr byl zemědělským zázemím panství Sokolnice. V současné době objekt chátrá. 

Od dvora bude naše trasa pokračovat vpravo po nezpevněné cestě k hájku U Lip. V hájku vyvěrala 
studánka, nedaleko stál kříž. V současné době je kříž opraven a umístěn v blízkosti vstupní brány na 
sokolnický hřbitov. 

Od hájku U Lip se vydáme k železniční trati (8). Po odbočení vpravo se vracíme podél železnice 
k rozvodně a cyklostezkou zpět do vesnice přes kruhový objezd po cyklostezce. Za křížem (3) 
odbočíme vlevo po ulici Na Výhoně. Po odbočení na ul Tuřanskou je před ul. Na Skalce umístěna Boží 
muka (9). I tato drobná sakrální stavba byla přemístěna. Původně stála na okraji pozemku protější 
zahrady. 

Na nám. Zbyňka Fialy je v travnatém prostoru umístěn dřevěný kříž. V tomto „trojúhelníku“, který je 
ohraničen silnicemi (dopravními komunikacemi), bývala zástavba menších domků s Hasičskou 
zbrojnicí. Cestu můžeme ukončit u pomníku padlým obou světových válek. Víte, kde je pomník 
v centru obce umístěn? 

 



Pár vět z historie o kapli sv. Václava: 
Na široké návsi sokolnické stávala ještě roku 1899 kaplička - zvonice naproti domu číslo 23. Nahoře 
nesla železný kříž, ručně kovaný, s letopočtem 1751. Později byla zrušena a než byla postavena nová, 
byly před domem číslo 51 upraveny čtyři sloupky s malou stříškou, na nich byl zavěšen zvon ze zrušené 
zvonice a jím se vyzvánělo. Stavba nové kapličky byla započata v září roku 1906. Po dostavění zdejší 
obcí a z milodarů dobrodinců byla i uvnitř vyzdobena a dne 3. května 1908 slavnostně vysvěcena. 
Nová kaple je dosti veliká a stojí uprostřed mezi budovou školy čís. 20 a bývalou panskou hospodou 
čís. 52 (dnešní pohostinství). Zvon dočasně umístěný na čtyřech sloupcích byl přenesen do věže nové 
kaple. V červenci roku 1912 při zvonění pukl, byl stár 140 let (od roku 1772 do roku 1912). Na to byl 
opatřen zvon nový, větší a zavěšen 26. července 1912. S tímto zvonem se zvonilo naposledy k večeru 
dne 23. května 1917, kdy vůbec naposledy odzvonil klekání, načež byl sňat pomocí hasičských žebříků, 
za účasti četného množství lidu. Mnozí staří lidé se loučili se zvonem se slzami v očích. Vážil 53,5 kg. 

Také další zvon pořízený po první světové válce 8. února 1920, který při svěcení dostal jméno "Jan 
Křtitel", stihl podobný osud. Byl v druhé světové válce sebrán Němci. Konečně čtvrtý, pořízený 
po druhé světové válce, dostal při svěcení jméno "Václav" a je z náhradního kovu. Kaple samotná byla 
poškozena válečnými událostmi při přechodu fronty roku 1945 a byla důkladně opravena v roku 1947. 
V roce 1991 byla provedena rekonstrukce a oprava fasády. 
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