
Rozhledy na Bystřicku 

(20. 3. 2022) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes nás čeká procházka za dobrými výhledy. Půjdeme ze Štěpánova nad Svratkou do 
Bystřice nad Pernštejnem. Nejprve něco o Štěpánovu. Jeho historií se hodně zabýval a zabývá místní 
historik a spisovatel Hynek Jurman. Obec má zajímavé názvy svých částí. Uvedu některé: Borovec, 
Olešnička, Šumava, Močidla, Tahiti, Balkán, Slovensko. V Olešničce bývaly v 18. století vysoké pece, 
v okolí se totiž těžívala železná ruda. Dnes jsou zde Železárny Štěpánov. Nesmím zapomenout na 
kostel svatých Petra a Pavla, který byl po požáru v roce 1917 přestavěn. Štěpánov má celou řadu 
zajímavých rodáků (lze najít na internetu). 
 Pojďme dál. U železáren, u hřbitova najdeme žluté turistické značení. Nyní budeme asi dva 
kilometry stoupat ke Kozlovu. Kdo tam přijde úplně poprvé, bude překvapen i potěšen současně. 
Kozlov má kapličku, rybník, velmi pěkně udržovaná selská stavení, z informační tabule je možné 
dovědět se o vesnici více zajímavostí. 
 Necelý kilometr za Kozlovem se dáme vlevo k lesu. Už jsem tudy nejméně rok nešel. 
Zajímalo mě, zda po kůrovcové kalamitě je trasa průchodná a v jakém stavu je zdejší les. Trasu jsem 
prošel v pondělí (14. 3.) a viděl jsem buď les zdravý, zpravidla smíšený, nebo mýtiny po těžbě 
uschlých stromů. V každém případě je žlutě značená cesta dobře průchodná. Jde se kolem lesního 
rybníčku a za nedlouho přijdeme k rozcestníku Křižnice. Za Křižnicí se otevírají úplně parádní 
výhledy na Bystřicko, nepřehlédnutelný je Karasín s rozhlednou, dobře je vidě na Novoměstsko 
s Harusovým kopcem (stále je ještě bílá sjezdovka), vpravo je vidět Horní les, nejvyšší vrchol v okolí. 
 Trasu zakončíme v Bystřici nad Pernštejnem. U mramorového kříže z roku 1897 se musíme 
rozhodnout. Buď vycházku dokončíme po žluté až do cíle, nebo půjdeme ještě vlevo k Bratrušínu 
a následně po modré. V každém případě doporučuji nespěchat, rozhledy jsou opravdu hodnotné. 
Z Bystřice lze odjet vlakem, v pracovní dny jede docela dost autobusů. 
 A protože máme dnes první jarní den, nabízím jarní veršíky. 
 

O jaru 

 
Dávno se rozplynula zimní peřina, 

letos byla tenká, 
navíc jenom krátkou chvíli hřála lístky trávy. 

Když nakoukla k nám první jarní vteřina, 
mnozí radostí nad každoročním novým jako by se pousmáli. 

 
Když bledule a podběl ukázaly svoje hebké květy 

a volavka se nebála stát v řece, 
za chvíli už zpíval jsem si nové jarní věty, 

vždyť kolem už je tolik jemných vůní přece. 
 


