Svratouch
(1. 4. 2021)
Dobré odpoledne, Borku, dobré odpoledne přeji i všem, kdo nás právě poslouchají.
Místem, odkud slýcháme ve vysílání Českého rozhlasu Brno informace o počasí, je
Svratouch. Leží na historické hranici Morava/Čechy. Ve Svratouchu najdeme pomník
evangelického kněze Jana Paila. Na kostele můžeme číst informaci
Chrám Páně
Českobratrské církve evangelické
ve Svratouchu
zbudován L. P. 1782
přestavěn 1911
Ve Svratouchu je rovněž kaple sv. Jana Nepomuckého, zajímavá zvonička, pomník
obětem první světové války z roku 1923 a také muzeum historických motocyklů. Ve směru do
Čech po pravé straně je kopec Otava (735 m n. m.) s meteorologickou stanicí. Je odtud dobrý
rozhled do krajiny.
Do této lokality se můžeme dopravit autobusem, nebo vlakem (stanice Čachnov na
trati Havlíčkův Brod – Polička).
Dnes nabízím tuto trasu: Čachnov ž. st. – Čachnov – zámeček Karlštejn – Svratka –
Svratouch – Čachnov. Teď ještě pár zajímavostí o některých místech:
Čachnov je obec založená až v 18. století (býval zde železný hamr), území bylo v majetku
rodu Kinských. Roku 1776 zřídil Filip Kinský nedaleký lovecký zámeček Karlštejn
a následně také jelení oboru. Zámeček pak následující majitel Karel Alexandr Thurn-Taxis
nechal v období 1825-7 přestavět. Další přestavba na přelomu 60. a 70. let 20. století změnila
Karlštejn na rekreační objekt. Nyní je prakticky opuštěný a čeká na další využití. Kousek za
Čachnovem je evropské rozvodí Labe/Dunaj (Chrudimka/Svratka).
Svratka má svou historii dobře zpracovanou na elektronických stránkách města. Uvedu aspoň
to, že kdysi zde podobně jako leckde jinde na Vysočině bývala železárna, ve Svratce následně
také papírna, dokonce sirkárna. Pamatuji závod Mars – vyráběly se zde mimo jiné formičky
na cukroví. Nesmíme zapomenout na rychlobruslařskou tradici města.
Co lze cestou očekávat? Jsme v nadmořské výšce 600 až 700 metrů, takže občas se jde
lesem, chvílemi volnou přírodou často s pěknými pohledy do krajiny. A kdyby někomu byla
nabídnutá trasa málo, může si ji prodloužit přes Chlumětín a Kameničky.

