
Zlatkov, Věchnov, Kozlov 

(12. 12. 2021) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes budeme na Bystřicku, tedy nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Rád připomenu 
třeba obec Zlatkov. Když jsem byl kdysi žákem v 9. třídě, měli jsme přírodopis a celý rok 
bylo učivo, které mě zajímalo. Jednak proto, že nás mineralogii a geologii učil mladý učitel 
Karel Šudák, on byl úžasný sportovec, dojížděl denně na kole do Nedvědice až z Malhostovic, 
mnozí jste ho moc obdivovali. Ale přírodopis mě zaujal i z jiného důvodu. Začalo mě zajímat, 
které horniny a nerosty se nacházejí v okolí Nedvědice a těžba zlata mě zaujala možná 
nejvíce. Tehdy se mi také dostala do ruky tenká publikace Nerostné bohatství Bystřicka (Dr. 
Adolf Polák 1960). 
 V knížečce se lze dočíst, že nálezy zlata u Zlatkova nejsou doloženy, že nejsilnějším 
dokladem je název obce a také skutečnost, že byly kdysi dohledány staré kutací štoly. Takže 
nevíme, zda zlato v této lokalitě skutečně bylo nalezeno. Nicméně turisticky je tato lokalita 
rozhodně zajímavá a to i přesto, že tudy neprochází žádná turistická značka. 
 Dnes nabízím jít buď pěšky, nebo vzít i běžky, to podle momentálních podmínek. Do 
Zlatkova lze dojet (o víkendu velmi omezeně) autobusem, nebo přejít z Rožné od vlaku. 
V obci je kaple Nejsvětější Trojice, nad Zlatkovem najdeme zajímavá boží muka z nedávné 
doby. A právě přibližně od tohoto místa se dáme vpravo (směr přibližně severovýchod) k obci 
Věchnov. Turisty čekají blízké i daleké pohledy do krajiny. 
 Přijdeme do Věchnova. To je obec se zástavbou převážně kolem silnice a stojí za to si 
celou obec projít. Třeba už jen proto, že půjdeme kolem nedávno instalovaných informačních 
tabulí, které prozradí mnoho zajímavostí. Já upozorním jen na kapli svatého Antonína 
Paduánského a připomenu i Sedlářovo pekařství. 
 V dnešních lesích často postižených těžbou dřeva není místy snadná procházka, ale 
pokusíme se dojít opět neznačeným úsekem k místu Na Křižnici (612 m n. m.). Zde bude 
turista určitě rád, že se setká se žlutou turistickou značkou. Od Křižnice se dáme vpravo ke 
Kozlovu. V Kozlově jsou zachovalé staré selské usedlosti, příjemná náves s rybníkem, 
kaplička, kříž. Stále po žluté značce dojdeme do Štěpánova, cíle cesty. Odtud lze odjet 
autobusem. 
 Máme ještě čas, tak rád přidám pár veršů. 
  

Sněhová vločka 

 
Bílá vločko sněhová, 

dívám se ti do očí, 
jak bys na mě volala, 
tak se k tobě otočím, 

znovu vidím tvoje oči, 
teď se Země kolem točí, 
točí se mi z tebe hlava, 

jak se koukám na tvé tvary, 
vidět krásu, 



to mě baví. 
 

Bílá vločko sněhová, 
šesterečná krásko, 

užiji teď levný verš, 
ano, moje lásko, 

pozoruji tvoje tvary, 
jak se snášíš k zemi, 

vidím tvoje ostré hrany, 
však věř, 

že s tebou dobře je mi. 
 
 
 
 
 
 


