
 

Sulkovec, Bystré, Svojanov a Olešnice – 1. část 

(29. 9. 2019) 
 
Dobré ráno Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes povídám z Běchovic, jsem na návštěvě u dcery, a dnes zde navíc startuje 123. 
ročník nejstaršího evropského běžeckého závodu Běchovice – Praha, běžíme spolu s vnukem. 
 Nedávno jsem absolvoval nádhernou trasu. Měla tolik zajímavostí, že jsem ji pro 
potřebu našich rozhlasových tipů na výlet rozdělil na dvě kratší. Výchozím místem byla obec 
Sulkovec na úplném okraji okresu Žďár nad Sázavou, tedy Kraje Vysočina. V Sulkovci je 
u silnice ani ne sto metrů od autobusové zastávky kostelík a právě zde najdeme směrovky se 
zelenou značkou. Zelená nás povede po celou trasu. Už kousek za obcí, jakmile se cesta 
vyhoupne na vyvýšeninu mezi poli, jsou první rozhledy do krajiny. Za chviličku vede cesta do 
lesa a asi po sto metrech je v lese hranice mezi Moravou a Čechami. Na tomto místě jsou 
zbytky kmene hraničního stromu a vedle něj roste mladý buk, který bude moravsko-českou 
hranici připomínat po další dlouhé období. 
 Netrvalo dlouho, a když jsem už v Pardubickém kraji, okrese Svitavy vyšel z lesa, 
viděl jsem dvě věže kostela v Bystrém. Asi většina posluchačů si vybaví, že v Bystrém natočil 
režisér Vojtěch Jasný v roce 1968 převážnou část filmu Všichni dobří rodáci. V Bystrém jsem 
si všiml pamětní desky věnované panu děkanovi Eduardu Brojovi, který sloužil ve městě celá 
tři desetiletí (1959 – 1989). Nedaleko kostela je pomník padlým z první války a o kousek dál 
i pomník, který připomíná oběti války druhé. Další pamětní deska informuje, že Bystré 
navštěvovali na přelomu 19. a 20. století významní literáti Teréza Nováková a Jaroslav 
Vrchlický. 
 Za městem mě zelená značka přivedla na návrší s kostelíkem zasvěcenému sv. Janu 
Nepomuckému. Kostel je více než 300 roků starý, je pěkně opravený, je odtud také zajímavý 
pohled zpátky na město Bystré. 
 Asi půl kilometru mírným klesáním jsem došel do obce Hartmanice. A už jsem se těšil 
na Svojanov. Musí se zde dávat více pozor na turistické značení. Značení je dobré, jen stezka 
dvakrát odbočuje z širší cesty na užší a to může být pro nepozorného turistu zrádné. 
 Svojanov nabízí především hrad. Mě sem přilákala výstava kopie českých 
korunovačních klenotů (vystaveny zde budou do 3. listopadu). Výstava určitě stála za to 
a mohu doporučit i dalším případným zájemcům. Pokud jsem řekl, že se jedná o kopii 
klenotů, pak se sluší uvést, že autorem kopií je významný šperkař - zlatník Jiří Urban. 
Doporučit mohu i prohlídku hradu, v nabídce jsou tři okruhy. Venkovní areál hradu je volně 
přístupný stejně jako věž, dobré jsou pohledy dolů na obec Svojanov a také výhledy do okolní 
krajiny. K zhlédnutí jsou rovněž obrazy, které věnoval dlouholetý kastelán na Svojanově 
Alois Živný (1914 – 1997). Sluneční hodiny, které jsou na stěně jedné z budov, mě zaujaly 
jistě i proto, že svítilo sluníčko, a hodiny tedy ukazovaly čas. V areálu hradu je možné 
i občerstvení. Zajímavé je, že majitelem hradu Svojanov je nedaleké město Polička. 


