Velké Janovice a Bohuňov
(25. 7. 2021)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Ve čtvrtek jsem se vydal na „průzkumnou rozhlasovou“ vycházku. Vlakem jsem jel do
Bystřice nad Pernštejnem, přešel půl druhého kilometru na autobusové nádraží a autobusem
se svezl do Dalečína. Už sama cesta autobusem přes Ždánice a Vítochov je příjemná, kdo se
bude rozhlížet, čeká ho tolik pěkných výhledů a pohledů! Za vesnicí Písečné se připravuje
areál na motokrosový závod v Písečské zmoli. Mistrovství republiky se uskuteční 1. srpna.
V Dalečíně lze mimo jiné zajít k pozůstatkům dávného hradu. Dnes ale hlavně
najdeme na náměstíčku žlutou turistickou značku a tou se necháme vést do Velkých Janovic.
Zpočátku nás čeká poměrně strmé stoupání. Cestou je při ohlédnutí vidět kostel svatého
Jakuba Většího a v jednom místě i část Dalečína. Vyjdeme z lesa, otevře se pohled na louky
a okolní lesy a brzy už uvidíme střechy Velkých Janovic. Před obcí je mramorový kříž z roku
1936.
Velké Janovice působí příjemně. Půjdeme kolem kaple Panny Marie Lurdské
s uvedeným letopočtem 1892. Je zde i malý obchod. Pozor, kdo bude mít papírovou mapu,
bude hledat pokračování žlutě značené cesty. Ale žlutá zde končí a navazuje až na křižovatce
cest na dva kilometry vzdálené Pletenici. Lze to trefit i bez značky, lze ale také jít přes Malý
Lísek.
Ani rozcestník na zmiňované křižovatce Pletenice nyní není – těžba v lese je v tomto
místě opravdu citelná. Ale je to místo, kudy prochází značka zelená a od ní zase už pokračuje
původní žlutá. Otevřenou krajinou přijdeme do Bohuňova. Před a docela dlouho za
Bohuňovem jsou nádherné a hodnotné rozhledy do krajiny postupně prakticky na všechny
strany. Přímo v Bohuňově je kaple svatých Cyrila a Metoděje.
Přijdeme k Domanínskému rybníku. Z hráze je pěkný pohled na prostředí rybníka,
skoro určitě uvidíme rybáře i další rekreanty. Je tu i možnost občerstvení.
Za chvilku přejdeme poměrně frekventovanou silnici č. 19. Stále nás povede žluté
značení, můžeme se těšit na další rozhledy. Závěrečný úsek povede po dávné silnici, dnes je
to prašná cesta. Souběžně s ní je asi dvoukilometrový úsek cyklostezky s hladkým asfaltovým
povrchem. A tak kdo by si vzal na dnešní procházku s sebou kolečkové brusle, může se ty dva
kilometry svézt. Přij(e)de se k Domanínku a Bystřici nad Pernštejnem. Nabídnu ještě jednu
variantu pro inliny: povozit se tam a zpět, celkem tedy čtyři kilometry a od parkoviště
u Domanínského rybníka jít 300 metrů k vlakové zastávce Rozsochy.

