Hlásnice a Horní les po modré
(30. 6. 2021)
Ahoj Borku!
Do Svojanova už jsem zval vícekrát, i proto jen připomenu hrad, údolí, kterým protéká
Křetínka, okolní kopce. Dnes budeme právě ve Svojanově začínat vycházku.
Najdeme modrou značku a dáme se stoupáním k Hlásnici. Dobré jsou pohledy zpět ke
Svojanovu z míst, kde skončí les. Na Hlásnici vzpomínám často. Jednak je to příjemné místo,
jednak odtud pocházel můj dávný učitel a ředitel ze základní školy Josef Peterka (1914 –
2004). Ostatně na pomníčku, který připomíná oběti první světové války je hned několik
příjmení Peterka. V Hlásnici najdeme i kapličku zasvěcenou svaté Máří Magdaléně.
Projdeme přes kótu 686 m n. m. – je to dobrý vyhlídkový bod, mineme Trpín a
chvilku lesem, chvilku mimolesními cestami přijdeme k Nyklovicím. Nyklovice leží
v nadmořské výšce téměř 700 metrů, najdeme zde dokonce dvě kaple (svatého Jana
Nepomuckého z roku 1864 a Povýšení svatého Kříže z roku 1934), pomník obětem první
světové války.
Pokračujeme po modré značce k významnému výškovému bodu s rozhlednou. Je to
Horní les s nadmořskou výškou 775 metrů. Rozhledna je kovová, má 201 schodů, rozhledový
ochoz je ve výšce 38 metrů, je odtud úžasný rozhled na všechny strany. Horní les je také
významným orientačním bodem v krajině. Je dobře viditelný a poznatelný z mnoha blízkých i
hodně vzdálených míst.
Teď už následuje závěrečný úsek k Víru. A pozor, nádherný úsek. Sejdeme z 775
metrů do 380 metrů. Velmi doporučuji nevynechat odbočení ke kótě 683 metrů – to je
Javorův kopec. Na toto místo mám pěknou vzpomínku. Kdysi, když jsem zde byl navečer
s výpravou dětí, na okraji lesa si zavázaly oči připravenými šátky a s vedoucí Janou jsme děti
přivedli na kopec. Postavili jsme je tak, aby měli před – pod sebou ten budoucí pohled a řekli,
aby si šátky sundali. Upřímný údiv hned několika dětí byl příjemný. Ano, pohled dolů
k hladině Vírské přehrady, pohled naproti na kopce za přehradou, klid…
Dále už je lesa méně, spíše horské louky a modrá značka. Ta nás provede obcí Chlum
a pak už budeme opravdu přicházet do cílového Víru.

