Silvestrovský Zubštejn a nejen ten
(30. 12. 2018)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Často se ohlížím za výlety, které už jsem absolvoval, tentokrát to bude tip pro zítřejší
dopoledne. Půjdeme ze Štěpánova nad Svratkou, povede nás Bohuška Šavrňáková (1965),
která je členkou Klubu českých turistů, odboru Nedvědice a žije ve Štěpánově. Prvním
úsekem trasy bude stoupání k Zubštejnu. O něm už jsem před časem hovořil, připomenu
aspoň maličko. Dnes je to zřícenina hradu. Pravděpodobně byl postaven v 13. století. V
polovině 16. století patřil Pernštejnům, ale to už byl opuštěný a postupně chátral. Dnes je v
zakonzervovaném stavu, na některá místa lze i vystoupit. Nadmořská výška Zubštejna je 680
metrů, jsou odtud hodnotné rozhledy. Vlastníkem je město Bystřice nad Pernštejnem.
V podhradí jsou dvě maličké vesnice – Pivonice a Kobylnice. My půjdeme přes
Kobylnice. Žije zde necelých pět desítek obyvatel, vesnice působí útulně. Výhledy od
Kobylnic do oblasti Horního lesa a k dalším kopcům nad hlubokým údolím jsou nádherné.
Kdyby si někdo chtěl o kousek trasu prodloužit, může po červené značce ke zřícenině
hradu Pyšolec, pak se zase vrátit ke Kobylnicím. Pyšolec uvádí historické prameny v roce
1353. Odsud není rozhled, je to zalesněný ostroh, který ovšem může přilákat milovníky
historie, hradů, zajímavých míst.
U Kobylnic stojí za to chvíli postát a uvědomit si členitost terénu, již má na svědomí
řeka Svratka. Však od Štěpánova k Zubštejnu vystoupáme přibližně tři stovky metrů, od hradu
stejných tři sta metrů budeme klesat do obce Koroužné. První zmínka o obci Koroužné je
z 14. století. V blízkém okolí se do roku 1773 těžívaly rudy mědi, olova a stříbra.
V Koroužném je zvonička zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému.
Uvedu ještě jednu hodnotnou zajímavost ze současnosti. V roce 1971 založil Štěpán
Chalupník (1948) dechovou hudbu Koroužanka. Po celou dobu je v činnosti, má vazbu na
další hudební a pěvecké sbory (Studánka, Pramínek).
Z Koroužného ještě přejdeme kolem řeky Svratky do Švařce a asi i do Štěpánova.
Koroužné a Švařec spojuje krytá dřevěná lávka z roku 1873.
Já se těším na zítřejší procházku, kdyby měl někdo zájem jít s námi, skupinkou členů
KČT Nedvědice, najde nás ve Štěpánově nad Svratkou u školy, odkud budeme v 8.15
vycházet.

