
Objevování gotické minulosti v Hornosvratecké 
vrchovině
Budeme postupovat proti proudu řeky Svratky a postupně navštěvovat místa, která začínala psát svou historii před více 
než 700 lety. Jaký zde byl život ve středověku a co se nám po našich předcích zachovalo, budeme zjišťovat na pěti 
zastaveních.

To první je v obci Nedvědice, nad kterou se nachází hrad Pernštejn. Autem lze přijet až 
k hradu, kde je parkoviště. Bývalé rodové sídlo pánů z Pernštejna představuje jeden z 
našich nejmohutnějších hradů se vzácně dochovanou goticko-renesanční architekturou. 
Písemně je doložen již z roku 1285. Hrad byl vybudován jako nedobytná pevnost 
posazená na vysokém skalním ostrohu nad říčkou Nedvědicí. Je obklopen promyšlenou 
soustavou mohutných hradeb, příkopů a obranných věží. Do hradu vstupujete postupně 

přes čtyři brány a nádvoří. Hrad nebyl nikdy dobyt 
a nepodlehl ani obléhání Švédů během třicetileté 
války. Právě díky pečlivosti dávných stavitelů 
hradu máme dnes výjimečnou možnost si ho 
prohlédnout ve velmi zachovalém stavu. Jeho 
prohlídku proto nelze jinak než vřele doporučit. 
Navíc se zde můžete na prvním nádvoří občerstvit 
v hradní restauraci. 
Naše další zastavení je neméně zajímavé. 

Pojedeme za ním do malé vesničky Vítochov. Na vrcholku holého kopce se již z dálky vyjímá 
zachovalý raně gotický kostelík. Je celý postaven z neomítnutého lomového kamene. Kostelík 
je spolu s márnicí a přilehlým hřbitovem obehnán masivní kamennou zdí, což ještě více zdůrazňuje 
mysticko-romantický dojem, který vyvolává v každém vnímavém návštěvníkovi. Na svátek Cyrila a 
Metoděje se zde pravidelně koná pouť.
Kousek jízdy autem od Vítochova je vesnička Dalečín, která se rozkládá na obou březích řeky Svratky. V 
jejím meandru přímo nad peřejí se nachází zřícenina pernštejnského hradu z r.1358. Protože v pozdějších 
dobách sloužil jako sídlo loupeživých rytířů, byl v r. 1519 rozbořen. Na protějším břehu se ve svahu nachází 
původně gotický kostel (později přebudován barokně), ve kterém se dochovaly vzácné gotické nástěnné 
malby z 14.stol.. 
Jízdou v údolí řeky Svratky se dostaneme do městečka Jimramov. Zaparkujeme na trojúhelníkovém 
náměstí s převážně klasicistními domy, které je součástí městské památkové zóny. Kousek od náměstí se 
nachází i původně gotický kostel narození Panny Marie, později barokně přestavěný. V obci se nachází 
i veřejnosti nepřístupný renesanční čtyřboký zámek z konce 16. stol. Po prohlídce města a případném 
občerstvení v Radniční restauraci se můžeme vydat dále autem po silnici směrem na Sněžné. 
U odbočky k obci Javorek zaparkujeme a dál už jdeme pěšky po modré 1 km do prudkého kopce k poslední zajímavosti. Tou je zřícenina 
gotického hradu Štarkov z konce 14.stol. Také Štarkov sloužil loupeživému rytíři, a 
proto jej potkal podobný osud jako hrad v Dalečíně. Jeho zbytky se nacházejí 
na rulových skaliskách, které jsou pro svou výjimečnost chráněny jako přírodní 
památka. Najdete zde mohutné věžovité skalní bloky o výšce až 20 m oddělené 
dvěma soutěskami o šířce 2 až 3 m a délce 15 m. Můžete zde objevit i dvě 
puklinové jeskyně. Tomu všemu vévodí početné zbytky starodávného opevnění, 
takže celkový dojem z tohoto místa je velice silný. Pokud si zde budete chtít vše 
důkladně prozkoumat, počítejte nejméně se dvěmi hodinami.

Náročnost: 2 (střední)

Informační centra:
Městské informační centrum při Městské knihovně, Masarykovo náměstí 9, 593 01  Bystřice nad 
Pernštejnem, tel. 566 552 376, fax: 566 551 590, e-mail: info@bystricenp.cz, www.bystricenp.cz 
Ubytování a stravování:
Penzion a restaurace Hanáček, 592 62  Nedvědice 24, Tel. 736 670 550, 736 670 551, 603 537 228
Penzion Pod hradem, 592 62  Nedvědice 43, tel. 566 622 462, 732 483 985, e-mail: 
holemarova@secr.cz, www.pensionsholemar.cz
Ubytování Na radnici, Nám. Jana Karafiáta 39, 592 42  Jimramov, Tel. 566 562 180, Fax: 566 562 602 
e-mail: ou.jimramov@quick.cz
Selské stavení, Jimramovské Pavlovice 6, 592 42  Jimramov, Tel. 606 711 696
Agrofarma Kadeřávek, Věcov 25, Tel. 566 562 839, 605 853 307, e-mail: farma.kaderavek@quick.cz, www.aa.cz/agroekofarma
Návštěvní dny a otvírací doby:
Hrad Pernštejn, tel. 566 566 101, 566 566 264, e-mail: pernstejn@iol.cz, otevírací doba: IV, X so-ne 9-12, 13-15, V-VI, IX út-ne 9-12, 13-16, VII-VIII út-ne 9-12, 13-17
Jimramov – Síň rodáků, návštěva možná po dohodě na Obecním úřadě: tel. 566 562 516, e-mail: ou.jimramov@quick.cz,  www.e-vysocina.cz
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