
 

Sulkovec, Bystré, Svojanov a Olešnice – 2. část 

(20. 10. 1019) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Vracím se k vycházce, kterou jsem nabízel před třemi týdny. Těch 22 kilometrů mně 

nabídlo tolik zážitků a dojmů, že pro rozhlasový tip na výlet jsem trasu rozdělil na výlety dva. 

 Celá trasa je ze Sulkovce přes Bystré, Svojanov do Olešnice. Dnes půjdeme druhou 

část, tedy ze Svojanova do Olešnice. Připomínám, že na svojanovském hradu jsou až do 

Dušiček k vidění kopie svatováclavských korunovačních klenotů. Lze jít stále po zelené 

značce. Ta zavede turistu na okraj obce Starý Svojanov, každý si všimne kostela sv. Mikuláše 

z přelomu 13. a 14. století. Mě zaujal i mramorový kříž z roku 1908. Studenec je další obcí, 

kudy zelená turistu vede. I zde jsem si všiml mramorového kříže z roku 1914 a na něm dobře 

čitelný nápis kameníka: F. Uhlíř v Nedvědici. Nedvědický mramor byl před sto lety 

k podobným účelům hodně využíván. 

 Ze Studence jsem šel do Dolní Lhoty. Tam je zajímavá zvonička, zaujalo mě rovněž 

několik velmi pěkných udržovaných stavení. Stoupáním jsem došel ke Kněževeskému 

hradisku a nemohl jsem přehlédnout dřevěnou tabulku, která oznamovala, že právě přecházím 

z Čech na Moravu. Kolem cesty ke Kněževsi jsem si všiml typických podzimních květin. 

Růžovofialové ocúny jsem nepočítal, ale bylo jich k vidění opravu hodně. 

 Z Kněževsi do cílové Olešnice lze jít stále po zelené značce. Já jsem ale zvolil 

neznačenou cestu mezi poli. Z ní byly daleké rozhledy – pozoroval jsem třeba rozhlednu na 

Horním lese u Rovečného a před sebou jsem viděl ve vzdálenosti 15 km Sýkoř s typickou 

věží. U cesty je ještě jedna zajímavost. Nedávno postavená boží muka jednak připomínají 

bleskovou povodeň, která Olešnici a okolí zasáhla 15. července 2002, a připomínají 

i návštěvu papeže Benedikta XIV. na Moravě 27. září 2009. On tehdy v Brně žehnal 

předměty, mimo jiné i kamennou pamětní desku, která je vsazena do sloupu božích muk nad 

Olešnicí. 

 Kdo by se vydal na tuto procházku v těchto dnech, může mít štěstí a užije si při 

sluníčku i nádherných podzimních barev. 

 

 

 

 

 


