Jimramov a jeho okolí
Během tohoto výletu si prohlédneme zachovalé historické centrum Jimramova, zříceninu Štarkov, vylezeme na skalní
vyhlídku na vrcholu Prosičky. Navíc se budeme pohybovat stále v krásné krajině Hornosvratecké vrchoviny.
Výchozím bodem je městečko Jimramov. Dříve než se vydáme po červené značce směrem „Na
louži“ 3,5 km, „Štarkov – zřícenina“ 6 km, můžeme si prohlédnout trojúhelníkové náměstí s převážně
klasicistními domy, renesanční radnicí a školou rovněž s klasicistní úpravou. Celé náměstí s okolím
je chráněno městskou památkovou zónou. Kousek za náměstím je původně gotický kostel
Narození P. Marie, později přestavěný barokně. Další zajímavostí je původně renesanční čtyřkřídlý
zámek z 16. stol., který ale není veřejnosti
přístupný.
Z Jimramova nás červená povede
podél řeky Fryšávky ven za městečko,
kde začneme výrazně stoupat /2-3/ po
polní cestě k lesní studánce a kapličce.
Pak již budeme mírně klesat k horské
zemědělské osadě a DNa Louži. Z osady klesáme zpět do údolí Fryšávky. Protože půjdeme
po otevřené horské louce, budeme mít příležitost se celou cestu kochat krásnými výhledy
na okolní kopce.
V údolí Fryšávky se dlouho nezdržíme a
začneme prudce stoupat 1 km až na
vrchol k DŠtarkov - Skály (660m), kde
se nachází malé skalní město a v něm
zbytky loupežnického hradu Štarkov.
Tento byl postaven pravděpodobně na konci 14. stol.. Později byl rozbořen, protože sloužil jako
sídlo loupeživého rytíře. Do dnešních dnů se zachovaly zbytky okrouhlé věže, hradních zdí a
nádvoří. Zajímavá jsou i rulová skaliska,
na kterých byl postaven, a která jsou
pro svou výjimečnost chráněna 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.
Po prohlídce skal i hradu se vydáme po modré směr „Javorek“ 1 km, „Jimramov“ 6 km.
Prvních 300 m budeme muset velmi prudce klesat /3-4/ po balvanech a suti v hustém
porostu, až přijdeme k silničce, která nás už pohodlně zavede do pěkné vesničky
Javorek. Z Javorku budeme opět 2 km stoupat /2-3/ a to až na vrchol Prosíček. Polní
cesta nás ale zavede do velmi malebné krajiny lesů, luk a strání a tak si uchváceni krásou
krajiny stoupání ani nevšimneme.
Vyvrcholením tohoto úseku je výstup pomocí ocelového lana a žebříků na skalnatý vrchol
Prosička (739 m). Ten nám za pěkného počasí nabízí pěkný výhled do celého okolí.
Od Prosičky už budeme jenom klesat zprvu v lese a pak už po loukách, až přijdeme zpátky na náměstí v Jimramově (3 km).
Délka 12 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Informační kancelář, 592 03 Sněžné 94, tel. 566 664 018, e-mail: info@snezne.cz, www.snezne.cz
Městské informační centrum, Vratislavovo náměstí 97, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 650 254, 566 650 255, ax: 566 617 202, e-mail: ic@nmnm.cz, www.nmnm.cz
Ubytování a stravování:
Selské stavení, Jiramovské Pavlovice 6, 592 42 Jimramov, tel. 606 711 696, 724 062 180, e-mail: zdar.natural@volny.cz, http://chaty.cestovani.cz/cesko/ceskomoravska-vrchovina/
selske-staveni.html, provoz zařízení od dubna do října.
Rekreační středisko Klub Kutiny, Kutiny 59, 592 42 Jimramov, tel. 566 664 395, 605 911 676
Ubytování na radnici, nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, tel. 566 562 180, 604 888 933, e-mail: ou.jimramov@quick.cz, www.e-vysocina.cz
Agroekofarma Věcov, 592 44 Věcov 25, tel. 566 562 839, 605 853 307, fax: 566 562 839, e-mail: farma.kaderavek@quick.cz, http://www.aa.cz/agroekofarma, http://web.quick.cz/
farma.kaderavek
Chalupa U potoka, 592 44 Věcov 35, tel. 566 562 839, 605 853 307, fax: 566 562 839,
e-mail: farma.kaderavek@quick.cz, http://www.aa.cz/agroekofarma, http://web.quick.cz/farma.kaderavek
Penzion Selský dvůr, Daňkovice 24, 592 03 Sněžné, tel. 566 664 389, 604 359 286, http://sweb.cz/selsky.dvur
Otvírací doby:
Síň rodáků Jimramov
Obecní úřad Jimramov, tel. 566 562 516, e-mail: ou.jimramov@quick.cz , www.e-vysocina.cz. Návštěva možná po dohodě na Obecním úřadě.
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