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Turistická naučná stezka Havraní kameny 
  Impulsem pro realizaci této stezky bylo 
koncem roku 2015 zjištění, že se historií obce 
Ovesná (dnes osady patřící k Benešovu n. Pl.) 
dosud nikdo uceleně nezabýval a z vlastní osady 
nevede žádná cesta do krásné okolní přírody  pro 
turisty. Na jaře následného roku jsme z více variant 
vytipovali nejatraktivnější trasu, jež vede lesem 
Dubového vrchu až ke kostelu v Jedlce.  

První komentovaná procházka  nazvaná 
,,Po stopách posledního benešovského 
medvěda“ proběhla v neděli 17. dubna 2016. Po 
intenzivním dešti se odvážilo blátivým terénem tuto 
trasu poprvé  projít  30 účastníků. V následujícím období              Foto B. Eichler  
proběhla řada jednání s majiteli pozemků, městem Benešov n. Pl., obcí Malá Veleň, AOPK ČR 
a klubem Českých turistů, kteří nám přislíbili tuto trasu vyznačit zelenou značkou. Pomocnou 
ruku a velké nadšení pro tuto cestu projevil  majitel přilehlých pastvin pan Koliba z Dobrné 
nákupem  a přeložením kilometrového úseku nové ohrady. Tímto  na trase vytvořil  možnost 
přístupu k velice pěkné vyhlídce na celé benešovsko – Medvědovu vyhlídku. Hlavním bodem 
naučné stezky  je  příběh výskytu  posledního medvěda v našem okolí.  

Trasa naučné stezky, v některých místech již zcela neprostupná, byla postupně, hlavně 
během roku 2017, proklestěna a vyčištěna několika dobrovolníky. Počátkem října 2017 
provedl tým značkovačů KČT pod vedením pana Niče  vlastní  vyznačkování cesty.      

Vyvrcholením práce na stezce bylo v předjaří letošního roku vytažení fragmentů soklu 
pískovcového kříže z rokle zpět na cestu. Ten byl v minulosti poničen vandaly.  

Na naučné stezce jsou na čtrnácti místech umístěny informačními panely. 
Luděk Smejkal, Radek Provazník, Vladimír Šefl  - www.historiebnpl.cz 

Na snímku nahoře jsou turisté při vycházce přes Ovesnou do Jedlky v neděli 6. května 2018. 
 

     
Práce na úpravě turistické stezky a vyhlídka na město Benešov n. Pl. 

 

     
V polovině května 2018 prošli celou trasu z Benešova n. Pl. až na zastávku v Malé Veleni turisté 
z Krásné Lípy. V Jedlce si se zájmem prohlédli kostel sv. Anny. 

http://www.historiebnpl.cz/
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Turistická naučná stezka Havraní kameny končí na železniční zastávce v Malé Veleni. Na trase jsou 
zabudovány informační tabule. Stezka většinou kopíruje původní vozovou cestu z Jedlky do Ovesné. 

 

          
Výběr z pohlednic  naučné turistické stezky. Vlevo nahoře rozcestník na Ovesné. Podobný by jistě 
bylo vhodné pro lepší informovanost turistů umístit i v Jedlce. Záleží jen na rozhodnutí zastupitelů. 

 

      
Turistickou stezku prošly a kostel v polovině května navštívily i důchodkyně z Děčína. Vpravo nově 
vydaná pohlednice „Naučná stezka Havraní kameny“. Je možné zakoupit při prohlídce kostela. 
 

 
Zájemci o geocaching najdou na trase naučné stezky zajímavé úkryty pro „kešky“. 

Foto v tomto čísle B. Eichler, L. Smejkal a archiv 
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