Povodím řeky Svratky od Milov přes Krásné a
Spělkov do Lačnova
(10. prosinec 2017)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Jako výchozí místo volím Milovy. Tradiční vysočinské rekreační místo. Kdo by měl
dost času, doporučuji věnovat hodinku výšlapu na louku mezi Samotín a Blatiny, kde
nedaleko skalního útvaru Dráteničky (často též Drátník) najdeme kámen, který je věnován
Radku Jarošovi, který jako patnáctý člověk na světě úspěšně zdolal všech čtrnáct
himalájských osmitisícovek. Všechny názvy vrcholů i s rokem, kdy Radek Jaroš na tu kterou
horu vystoupil, lze právě na tom kameni přečíst. Autorem díla je Jan Svoboda z Radňovic.
Pojďme zpět k Milovům. Milovy odobně jako Svratka, Cikánka, či Křižánky mají svou
moravskou a českou část – hranici tvoří řeka Svratka. Pojďme od rybníka asi 600 m po silnici
směr Křižánky. Odbočíme vpravo (směr Březiny, Lucký vrch). 300 m za křižovatkou lze
odbočit vpravo a projít částí naučné stezky. Další úsek lze projít po silnici, nebo o něco delší
cestou po žluté a následně zelené značce směr Paseky. Od rozcestníku V Pasekách už jen po
žluté až k Telecí.
Následuje nejklidnější úsek často blízko kolem řeky. Chvíli po moravském, chvíli po
českém břehu. Kdo nezná, bude překvapen útulnou obcí Krásné. Zaujme kostel. Původní
kostel byl z 13. století, stavebně upraven byl r. 1754, oltář z konce 17. století zůstal zachován.
Kostel je zasvěcen sv. Václavu, varhany jsou z roku 1760. V r. 1994 dostal kostel dva nové
zvony.
Podobně jako v Krásném rovněž u následující vesnice Spělkov nemůžeme přehlédnout
maličký hřbitůvek. Dvě mohutné lípy u spělkovského hřbitova každého jistě přilákají
k odbočení z hlavní cesty.
Zajímavé a pro někoho možná trochu adrenalinové místo čeká turisty asi kilometr za
vesnicí. Přecházení řeky Svratky po úzké lávce z moravské na českou stranu pro někoho
nemusí být úplně snadné.
Zanedlouho už přijdeme k obci Telecí. První, co nás zaujme, bude mohutný Pajkrův
dub, snad 500 roků starý.
K návštěvě láká určitě Telecí, dnes bych odbočil vpravo do Lačnova a podle dopravních
možností už autobusem pokračovat buď vlevo ke Korouhvi a Poličce, nebo vpravo
k Borovnici a Jimramovu.

