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Dobré odpoledne, Borku! 

 Dnes nás čeká nedlouhá, zato příjemná procházka. Začneme v obci Jedlová. Je to asi 6 

kilometrů dlouhá obec kolem Zlatého potoka. Nadmořská výška je kolem 600 metrů, najdeme 

zde i rybníky se zajímavými názvy (možná nejvíce se mi líbilo jméno rybníka Kmotříček). 

Jedlová má asi 1000 obyvatel, je tu kostel Navštívení Panny Marie, zvonice, kaple, v Dolní 

Jedlové je další kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

 Kdysi byly v místě se zajímavým názvem Na Baldě lázně, prameny léčivé vody lákaly 

k návštěvě. Je tu také kaple Panny Marie Sněžné (to se musí po červené značce). 

 Půjdeme do Bystrého. Přivede nás tam červená značka. V Bystrém je kostel svatého 

Jana Křtitele, několik soch a pomníků. I zde se v roce 1968 natáčel film Všichni dobří rodáci. 

 Vzpomenu nyní na kolegu turistu Tondu Moravce, který také nabízí rozhlasové tipy na 

výlety. Všiml jsem si, že občas připomene, kde se kdysi nacházel nějaký textilní závod. Od 

svého tatínka, který byl také textilák, vím, že v Bystrém se zpracovávala angorská vlna. Však 

když už bylo tatínkovi skoro devadesát roků, tak jsme ho do Bystého zavezli a on nám ukázal 

provoz – závod, tedy bysterskou textilku. 

 Dále půjdeme po zelené značce k Hartmanicím. Nejprve přijdeme ke krásnému 

rozhledovému místu – kostelu svatého Jana Nepomuckého. Kdykoli tudy procházím, vždycky 

se zastavím, pohlédnu zpátky k Bystrému. 

 Následnými Hartmanicemi projdeme a dojdeme ke Svojanovu. Zde je hrad, kostel 

svatých Petra a Pavla, kaple svatého Jana Nepomuckého, pomník. Stojí za to si Svojanov 

projít, prohlédnout, užít. Okolní kopce jako kdyby obec ukrývaly, jen věž hradu je 

z některých míst vidět. V samotné obci najdeme celou řadu roubených domků. Svojanovem 

protéká říčka Křetínka. Ve znaku Svojanova je stříbrný lev na červeném podkladu. 

 Kdo by měl ještě chuť vidět víc, může po naučné stezce Svojanovsko jít do Starého 

Svojanova a obdivovat kostel svatého Mikuláše. 

 

 


