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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Lačnov leží na soutoku Bílého potoka a řeky Svratky, která zde v horním toku nemá 

obvykle příliš vody. Řeka v tomto úseku je přirozenou historickou hranicí mezi Moravou a 

Čechami. Dnes je zde tato hranice téměř shodná s hranicí mezi Pardubickým krajem a Krajem 

Vysočina. V Lačnově najdeme kapli Panny Marie Sněžné z 18. století. Pojďme do nedaleké 

Korouhve. Doporučuji zvolit cyklostezku číslo 4106. V Korouhvi turistu určitě zaujme místní 

kostel sv. Petra a Pavla i zvonice. Obec je podobně jako některé další obce v této oblasti 

zajímavá i svým tvarem – zástavba je prakticky jen kolem silnice v délce asi tři kilometry. 

Dál doporučuji volbu modré turistické značky, která nás přivede zpátky k řece Svratce. 

Trasa vede terénem, který nabízí četné rozhledy, tu a tam lesík, remízek, je to pohodová 

vysočinská krajina. Značenou cestou přijdeme nejprve do Sedlišť. To už budeme zpátky u 

řeky a opět na historické moravsko-české hranici. V Sedlištích si všimneme kaple sv. Václava 

a už se budeme těšit do Jimramova. 

V Jimramově se do Svratky vlévá Fryšávka. Městys má několik dominant. Pěkné a 

poměrně velké protáhlé náměstí je od r. 1991 městskou památkovou zónou. Však na náměstí 

najdeme několik pěkně opravených domů. V Jimramově je kostel katolický i kostel 

evangelický, jak je v kraji časté. Zámek patří v současné době rodu Belcrediů. Na náměstí si 

všimneme budovy, v níž je výstavní síň a síň rodáků. Na tři významné rodáky Jimramova rád 

upozorním. Na domě č. 10 si na pamětní desce můžeme přečíst, že se zde v r. 1846 narodil 

Jan Karafiát, autor Broučků. V části obce směrem k Borovnici je rodný dům Aloise Mrštíka 

(nar. 1861) a Viléma Mrštíka (nar. 1863). Kdo si otevře internet, najde další významné 

osobnosti spjaté s místem. 

Byl jsem v Jimramově naposledy tento týden v pondělí. Uvědomil jsem si, že už se 

blíží vánoční čas. Vánoce mně připomněly jimramovský betlém i právě instalovaný vánoční 

strom před radnicí.   

 

 

 


