
Lomnice a Železné 

(6. 7. 2022) 
 
Dobré odpoledne Borku, zdravím i všechny, kdo nás poslouchají! 
 Městské kulturní středisko Tišnov vydalo jako přílohu Tišnovských novin 
čtyřiadvacetistránkový sešit Křížem krážem Tišnovskem s podtitulem Od Pernštejna k Veveří. 
Publikace je sice tenká, ale podle mě hodnotná. Uprostřed je mapa – tou doporučuji začít, 
protože člověk se může dobře zorientovat a zvolit, kam se vydá. Publikace nabízí trasy pro 
pěší, pro cyklisty, upozorňuje na památky, restaurace, místa vhodná ke koupání, místa, kde se 
dají koupit regionální výrobky, upozorňuje na muzea a galerie. 
 Dnes se vydáme na výlet z Lomnice do Tišnova. Do Lomnice je dobré autobusové 
spojení právě z Tišnova. Sama Lomnice má dost zajímavostí, aby zde mohl turista strávit 
užitečně čas. Zajímavý je kostel, zámek, morový sloup, staré židovské město, židovský 
hřbitov, směrem k Veselí křížová cesta, nesmím zapomenout na synagogu, kde bývají 
výstavy. Uvědomuji si ještě pomníček, který připomíná povodeň a její následky v červnu 
1986. Pojďme po červené značce k Rašovu. Cesta nejprve stoupá lesem, postupně les opouští, 
a tím se otevírají zajímavé rozhledy. V Rašově je kostel svatého Jakuba. Z Rašova se vydejme 
jižním směrem po zelené značce. Dojdeme k naučné stezce s názvem Po starých názvech 

Jamného. Je to zajímavý nápad připomínat občas už méně používané místní názvy. Zaujala 
mě i studánka U Jamněnky. Je uvedeno, že o studánku pečuje místní osadní výbor a všichni 

z Jamného. Pak už přijdeme do obce Jamné. 
 Následně budeme procházet vesnicemi Hájek a Hajánky. Kdykoliv tudy procházím, 
uvědomím si, jak jsou to pěkná jména pro pěkná místa. Pokračujme do obce Železné. Zde se 
v kulturním domě konají výstavy. V sobotu 9. července 2022 bude zahájena výstava obrazů 
Josefa Jambora, dávného malíře, který prožil část života i v nedalekém Tišnově. V 17 hodin 
bude zahájena vernisáž. Současně bude uveden v život „literární slovníček autorů od Veveří 
k Pernštejnu“ Miroslava Pavlíka. Z Železného už je to jen malý kousek do cílového Tišnova. 
 Pozor, jak jsem na začátku říkal o publikaci Křížem krážem Tišnovskem, nekopíroval 
jsem podrobně nabízenou trasu, nabídl jsem trasu trochu upravenou. 
 
 
 
 
 
 


