Putování za sochami
Michala Olšiaka
2.10.-4.10.2015
Michal Olšiak je žďárský malíř a sochař. Jeho betonové plastiky, které umisťuje do krajiny hlavně na
žďársku, jsou světem podivuhodných bytostí, tvorů a zvířat, které byste při procházce přírodou určitě
nečekali. Málo který turistický cíl funguje na děti tak dokonale, jako sochy Michala Olšiaka. Tam ,kde lze na
sochy i vylézt, je to pro děti dokonalý ráj.
V pátek 2.10. bereme vnuka ze školy a vyjíždíme směr Žďar nad Sázavou. Kemp u Pilské nádrže „Pilák“
www.sportispo.cz je oficiálně již zavřený, záchody a sprchy zamknuté, na recepci vyvěšený vzkaz opusťte
do 30.9. prostory kempu, ale jinak všechno volně přístupné a taky ještě hodně karavanů, hlavně rybářů, tak
parkujeme taky. Elektriku, sprchy a WC máme svoje, tak nám to nevadí. Kdo potřebuje WC a sprchu, tak
všechno je kousek od kempu u moderního volno-časového rekreačního areálu www.pilak.cz . Areál byl
vybudován v roce 2013-2014 na ploše 5 hektarů celkovým nákladem 27 mil.Kč. Vnuka samozřejmě hned
nadchl. Discgolf, minigolf, fitpark atd. A to jsme stihli navštívit první sochy našeho putování, které jsou
součástí areálu.
Sousoší odhalené 6.11.2009 symbolizuje hranici Čech a Moravy (skutečná hranice je od sousoší
vzdálená cca 80m). Socha Orlice hlídá moravské území a socha Lva české území a mezi nimi je umístěn
Hraniční kámen. GPS: 49°35´29.823“N, 15°55´52.293“E
Na druhý den ráno 3.10. bereme kola a máme v plánu objet další sochy. První socha Mamlase ( jedná
se o jednu z prvních soch Michala Olšiaka umístěnou do krajiny v roce 2005) GPS: 49°34´36.195“N,
15°55´8.548“E. Druhá socha Hamroň (abstraktní tvor, jakýsi kříženec mezi šnekem a žábou) GPS:
49°34´2.365“N, 15°54´49.422“E a ještě Koňský povoz (podle pověsti uvízl na blatech) GPS: 49°33´44.483“N,
15°54´25.287“E.
Na oběd jsme zpátky a balíme, abychom přejeli do kempu Sykovec - Tři Studně. www.sykovec.cz cca 15
km. Cestou si děláme 7 km zajížďku do Račína k soše Raka (rak vylézá z rybníka Jordán, který v létě zdobí
stovky leknínů). GPS: 49°36´57.686“N,15°52´1.826“E
Kemp Sykovec je bez problémů otevřený. Ještě odpoledne objedeme další 4 sochy.
První socha je u hotelu Horník. Je to obří socha Káněte dokončena v roce 2013. GPS: 49°36´22.519“N,
16°2´1.430“E. Druhá socha Hejkal Pepino je dobře ukrytý v obci Tři studně u penzionu Zátiší. GPS:
49°36´37.917“N, 16°1´55.871“E.
Třetí je Výr v chatové osadě Yukon. GPS: 49°36´28.226“N, 16°2´59.896“E. Při tom nacházíme i Krbového
mužíka jen pár kroků od 3m sochy výra je v polorozpadlém dřevěném altánku. Je to asi 1m vysoká udírna.
Jen ten nás trochu zklamal. Malý a neudržovaný.
Jenom 12 km od Třech studní je hotel Podlesí s Pohádkovou vesničkou, kterou navštívíme v neděli.
GPS: 49°40´3.855“N,16°6´29.986“E. Ve vesničce je 10 pohádkových chaloupek, ve kterých se dá ubytovat.
www.pohadkova-vesnicka.cz . Po cestě máme ještě schované Houby ve vesnici Fryšava pod Žákovou
horou. (2,5m vysoké suchohřiby odhalené v roce 2013) GPS: 49°37´48.966“N, 16°2´58.392“E. Navštívili
jsme devět soch, jedno sousoší a pohádkovou vesničku. Plastiky Michala Olšiaka najdete v Česku, Německu
a Itálii. Jejich popularita v posledních letech velice stoupla a lze předpokládat, že další sochy ještě přibudou.
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