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 Ahoj Borku, dnes se vydáme za písmenem „E“. Prožíváme zimní období, a tak se 

vydejme jen malý kousek a možná se i motivujme na jarní a letní měsíce k návratu do těchto 

míst. Věchnov, který dnes nabízím jako začátek vycházky, leží nedaleko Bystřice nad 

Pernštejnem. Tam můžeme dnes končit. 

 O Věchnově jsem se už zmiňoval vícekrát. Lze se sem dostat autobusem v pracovní 

dny. Má dvě zastávky, dnes doporučuji dolní, tedy u rybníka. Zde uvidíme budovu mateřské 

školy, nepřehlédněme bustu TGM. Proti škole je zajímavý směrovník, z druhé strany rybníka 

je kaplička. Turisté nepřehlédnou, že tudy vede modrá turistická značka a právě ta nás povede 

dál. 

 Půjdeme směrem k Bratrušínu a Bystřici. Při cestě k Bratrušínu je několik míst, odkud 

jsou pěkné pohledy do krajiny. Před Bratrušínem jsou u cesty boží muka, u autobusové 

zastávky je knihobudka. Zde se musíme rozhodnout, zda jít stále po modré, nebo půjdeme po 

silnici. Z obou míst jsou zajímavé rozhledy. 

 Při volbě silnice se na modrou můžeme v Bystřici nad Pernštejnem zase napojit a to 

doporučuji, protože modrá provede turisty městem a přivede na náměstí. Zde je možnost 

navštívit muzeum. Zajímavý je i kostel svatého Vavřince, druhý kostel (Nejsvětější trojice)  

je na hřbitově. 

 Na náměstí v Bystřici najdeme červenou značku a ta nás vyvede z náměstí směrem ke 

stadionu a koupališti. U koupaliště je nepřehlédnutelné srdíčko. Je červené a je možné na ně 

připnout „zámeček zamilovaných“. Najdeme i informační tabule, kříž a až uvidíme zimní 

stadion, půjdeme kolem říčky Bystřice, přejdeme mostek, uvidíme betonovou sochu Zubra 

(autor Michal Olšiak). Následuje vpravo park miniatur (v měřítku 1 : 50 jsou to hrady a jiné 

památky z okolí), vlevo při cestě k nádraží sochy pohádkových bytostí. Přijdeme k dávnému 

hospodářskému dvoru, dnes je tu centrum Eden. Nyní v zimním období zde nejsou akce, takže 

na návrat v jarních či letních měsících by turisté neměli zapomenout. Nedaleko je nádraží, 

a vláčkem lze tedy odjet k Nedvědici, nebo k Novému Městu na Moravě. 

 

 

 


