Okolo Sýkoře
(25. 12. 2016)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Dnes nabízím okružní trasu okolo Sýkoře. Sýkoř je nejvyšší vrchol v naší oblasti. Má
nadmořskou výšku 702 m (někdy se uvádí 705 m). Kdysi prý na jeho vrcholu stávala
rozhledna, dnes je tam veřejnosti nepřístupná věž určená k přenosu elektronických dat. Věž je
výborný orientační bod v krajině – je totiž vidět skutečně hodně zdaleka.
Trasu doporučuji spíše ve všední den, kdy je sem lepší spojení veřejnou dopravou, a je
tedy více variant. O víkendu je lepší použít vlastní dopravu.
Pojďme dnes z vesnice Ochoz u Tišnova a zkusíme udělat procházku kolem Sýkoře.
Toulal jsem se v těchto končinách v posledních dvou týdnech dvakrát. Vánoční čas velmi
výrazně připomínají rozsvícené a nazdobené stromečky na návsích. Zřejmě nejhezčí je právě
zde u kapličky. Opusťme Ochoz. Vyjdeme po silnici směrem k Lomnici až ke křižovatce, kde
odbočíme vlevo k Synalovu. Odtud bývají pěkné výhledy do krajiny. V Synalově nás uvítá
další vánoční strom. Synalov je příjemná, vesnička, působí útulně.
Pojďme ovšem dál směrem k vesnici Osiky. Kdo umí pracovat s mapou, nebo má
navigaci, odbočí z asfaltové cesty doprava ve správném místě a dojde ke kostelu svatého
Stanislávka. Kolem je hřbitov, na náhrobcích lze číst názvy okolních vesnic – Osiky, Brumov,
Žleby, Strhaře, Synalov. Od kostelíka dojdeme do Osik. Bude-li dobré počasí, určitě stojí za
to rozhlédnout se po kraji. Vrchol kopce Prašinec je bez lesa, má 611 m n. m.
Z vrcholu kopce sejdeme ještě do Brumova, pak doporučuji zpět do Osik a silničkou
směrem k Sýkořskému lesu. Jako orientační bod poslouží turistický rozcestník v lese (žlutá
značka), ale my půjdeme lesní silničkou dolů ke Křeptovu. Jakmile přijdeme asi po 2 km
k místu, kde je druhá žlutá značka, odbočíme vlevo vzhůru. Tato stezka nás přivede zpátky do
výchozího místa (Ochoz).
Je samozřejmě více variant, jak absolvovat okružní trasu kolem Sýkoře. Určitě stojí za
to jít s fotoaparátem, protože doma se pak člověk může vrátit a vzpomínat na stromy obalené
pět, deset i patnáct centimetrů dlouhými jehlicemi jinovatky, na cesty, skalky a bílé louky
v nadmořské výšce kolem 600 m, na vánoční stromky na návsích. Kdo by měl málo, může
ještě za ozdobenými stromečky třeba do Skorotic či Chlébského.

