Černvírský most
(24. 7. 2016)
Zdravím všechny, kdo nyní poslouchají Dobré ráno, Moravo!, i Vás, Lucie.
Zrovna nedávno jsem napsal článek, který jsem věnoval jedné krasavici. A jak jsem se
připravoval na dnešní pozvánku na výlet, tak jsem si na tu krasavici vzpomněl. Těch důvodů
je víc, ale zde na podrobnosti není dost času, takže se budu věnovat jen objektu tohoto
pozvání. Ten objekt, jak už prozradila před chvilkou paní redaktorka, je ovšem rodu
mužského, tedy nikoli krasavice, ale krasavec. Co mě teď napadlo, je skutečnost, zda může
být krasavec takový pamětník. Slovo pamětník užíváme někdy, když nechceme o někom říct,
že je starý. Černvírský most krasavec asi je, protože jej jezdí a chodí obdivovat lidé mladí
i staří, lidé zblízka i zdaleka, lidé zaměření technicky i lidé zaměření poeticky. Přijďte a
můžete obdivovat i vy. A to i přesto, možná spíše právě proto, že má už 298 roků, za dva roky
bude mít tedy kulaté narozeniny. Slávy si ale dřevěný krytý most v Černvíru užíval už
vícekrát a nejen při narozeninách. Jistě tenkrát, když byl mostem přes řeku Svratku v tom
místě jediným, také pokaždé, když se lidé rozhodli jej opravit. A určitě i třeba v samém
závěru minulého století, kdy 3. července 1999 byla právě na mostě křtěna nová
jedenáctikorunová poštovní známka, na které je jeho obrázek, dílo Emanuela Ranného.
Než se do Černvíru vypravíte, možná byste mohli vědět, že most je 32 metrů dlouhý
a 2,6 metru široký, obvykle je mezi podlahou mostu a hladinou řeky vzdálenost 4 metry.
Tento most v Černvíru krasavec být musí, protože jej malovali a kreslili i další
výtvarníci. Tedy kromě Emanuela Ranného, jehož obrázek je na poštovní známce, jenom co
vím, tak ze současných malířů jsou to doubravnický Stanislav Bělík, bystřický Eduard
Valdhans a nedvědický Petr Čermák. A fotografy bych všechny vyjmenovat nemohl, co jich
už bylo.
Mohlo by vás teď zajímat, kudy se k tomuto dřevěnému klenotu dostat. Pěšky můžete
od Doubravníka či od Nedvědice, odtud jistě také na kole, přímo k mostu můžete dojet
i autem nebo autobusem.
V Černvíru si každý určitě všimne i kostela, ale to už by mohlo být na jiné povídání.

