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Níže se nachází seznam všech stanovišť. Rozhodně nemusíte projet všechna. Vyberte si ta, která

jsou pro vás zajímavá, jsou po cestě, jsou dobře ohodnocena, jsou bonusová atd.

Na mapě je vždy červeným kolečkem označeno místo, odkud je stanoviště zaměřeno. Z tohoto místa 

pokračujte v zadaném azimutu a vzdálenosti. Zde se nachází kleště, kterými procvakněte kontrolní kartu

v daném okénku. Pokud kleště nenaleznete, alespoň místo vyfoťte. Kleště nepřemisťujte a upravte skrýš 

do původního stavu. Při procvakávání na frekventovanějších místech se prosím chovejte nenápadně, 

aby si kleště nějaký nenechavec natrvalo nevypůjčil.

Navštívíte-li všechna stanoviště se shodným písmenem (sloupec Bonus) obdržíte bodovou bonifikaci: za všechny křížky (K) dostanete navíc 

bonus 5 bodů, za všechny kapličky (P) bonus 5 bodů, za všechny studánky (S) bonus 5 bodů, za všechny vrcholovky (V) bonus 6 bodů.

Stanoviště 27 na mapě nenajdete. K jeho zjištění potřebujete vyluštit šifru (obdrželi jste na samostatném papíře). Doporučujeme vyluštit

co nejdříve, abyste si ho mohli naplánovat do trasy. Nachází se méně než 3 km od startu/cíle.

Do cíle se vraťte do 17:00, za každých dalších započatých 10 minut odečteme opozdilcům 1 bod. Definitivní konec je v 17:30. 

Ti, co přijedou později, nebudou hodnoceni. Krátce poté budou vyhlášeny výsledky.

Prosíme všechny účastníky, aby se chovali k projížděné krajině ohleduplně a zodpovědně. Děkujeme.

V případě nouze volejte 724 645 075 (Petr Holý), 777 068 728 (Vítek Vodrážka), v případě ještě větší nouze 155 nebo 112.
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Poznámka - nápověda

Kaple Andělů strážných Bývalý vchod do kaple 220° 2 m Kámen na zemi

2 K 1 Křížek v Ovčíně Křížek 230° 12 m Doubek

3 4 Lipský rybník U přítoku rybníka, betonová vpusť 20° 10 m Vodní tvor

4 S 3 Wolkerův památník Památník 35° 36 m Studánka
Zámek Úsobí Brána zámku 90° 23 m Poslední schod u potoka

6 V 3
Vysoká Červenobílý vysílač obehnaný 

ostnatým drátem

250° 8 m Břízka

7 V 2 Kosovský vrch Nivelační červenobílá tyč v poli 100° 45 m Křivá borovice
Kaple Krista Krále ve Věži Sloup s křížením elektrického vedení 

jižně od kaple cca 150m

300° 1 m Smrček u sloupu

9 1 Hanesův Mlýn Mostek přes potok 140° 10 m Velký smrk (pata)
10 1 Včelí úly Smrk s cedulí Pozor včely 60° 4 m Dub (čtyřkmen)
11 K 1 Křížek u Kochánova Křížek 260° 2 m Strom (kamen)
12 1 Hubertka Dvojitá olše na hrázi rybníka 150° 22 m Malý doubek (oběhnout dokola)

Smrk u Štoků Pařez u lesní cesty (s praporkem) 50° 152 m Památný strom

Klenová alej Koječín Černobílá triangulační tyč v 

nejvyšším bodě aleje

42° 4 m Nejbližší javor (pata)

Rumunský památník Památník padlým rumunským 

vojákům

0° 1 m Bříza

214
Dřeviny tvoři liniovou výsadbu po obou stranách cesty vedoucí z obce Koječín k samotě s místním názvem „U Mixů“, délka aleje je cca 480 m. Jde o 

hodnotné stromořadí s mohutnými jedinci v jižní části aleje.

215

Na tomto zapomenutém místě byl od května 1945 tábor 102. artilerie Rumunské královské armády.

Nápověda: Z křižovatky na Michalovice na silnici mezi Šmolovy a Lípou se vydej směrem na východ po polní cestě k závoře, 

poté dál až na její konec. Pak se drž vlevo.

2P8
Kaple Krista Krále ve vsi Věž byla postavena ve druhé polovině 20. let 20. století ve stylu napodobujícím ranou gotiku. Byla vybudována tehdejšími majiteli 

věžského zámku, rodinou Stanglerových.

313

Jedná se o nejstarší a nejmohutnější smrk na okrese Havlíčkův Brod. V 60. letech se ulomil vrchol stromu, později se vytvořily dva náhradní. Dnes je strom 

zcela uschlý a zůstává z něj pouze torzo. Stále je zapsán v seznamu památných stromů, tabulka s označením přímo u stromu však již chybí. I přesto je strom 

svou velikostí monumentální. Výška 39 m, obvod 393 cm, stáří asi 250 let. 

Nápověda: Přístup ke smrku je z cesty, která jižně od něj spojuje silnici Štoky-Smrčná a modrou turistickou trasu. Pojedeš-li 

po cestě od silnice, sleduj po pravé straně červený praporek na pařezu. Pojedeš-li od modré turistické trasy, pařez s 

červeným praporkem bude po levé ruce.

2P1 Kapli Andělů Strážných nad Úsobím vybudoval v roce 1715 vlastním nákladem farář D. Dvořák. Výnosem císaře Josefa II. byla v roce 1783 zrušena. Nyní se 

zde nacházejí pouze zbytky této stavby.

15

Historie zámku sahá do poloviny 16. stol, kdy zde byla vybudována původní vodní tvrz. V 1. polovině 18. stol. byla tato tvrz přebudována na pozdně-barokní 

trojkřídlý jednopatrový zámek, tak jak ho známe dnes. Později, roku 1756, vybudoval tehdejší majitel zámeckou kapli, která je zasvěcena P. Marii, Sv. 

Floriánovi a Sv. Donátovi. Po druhé světové válce byl zámek zestátněn. Objekt převzala nemocnice Havlíčkův Brod, která zde zřídila léčebnu dlouhodobě 

nemocných. Zámek se přestal udržovat a chátral. V roce 1999 byl zámek koupen současným majitelem, který ihned po koupi začal s náročnou rekonstrukcí. 

V současné době je interiér zámku vybaven originálním dobovým nábytkem. Svou podobu získalo také nádvoří a park.



Naučná stezka Bohuslava 

Reynka

2. zastavení naučné stezky (tabule) 350° 2 m Žlutá tyčka

Kvasetický zámek Stoletý modřín u severovýchodní 

věže zámku                       

70° 17 m Javor (čtyřkmen)

18 1 Březinka Křížek na rozcestí 125° 10 m Strom
Lipnice nad Sázavou Dvojice modřínů u vstupu na hrad                         230° 15 m Pod mostem ve štěrbině skály (buď 

nenápadný!)

20 3
Pelhřimák Výpusť rybníka 330° 20 m Strom nad rybníkem (udělej veverku)

Studánka u sv. Anny Křížek vedle kapličky se studánkou 60° 25 m Lávka (ohni hrb)

22 P 1
Kaple v Petrovicích Kaple na kraji obce směrem na Štoky 0° 2 m Hloh

23 S 2
Studánka Panny Marie ve Skále Křížek u studánky 200° 21 m Pařez u cesty, pod kamenem

Zřícenina hradu Orlík Mapa "Mezi třemi vrchy" 230° 47 m Zbytek smrku u pěšiny

25 K 1
Křížek u Petrkova Křížek u silnice mezi Petrkovem a 

Lípou

270° 20 m Jabloň s chorošem (vidlice)

26 2
Špejchar v Herálci Hromosvod na rohu vlevo od vchodu 

do špejcharu

0° 11 m Pod dubem

27 5 Šifra Vyluštěný objekt 350° 3 m Lípa

Legenda: kaple, kostel
zámek, hrad
zřícenina
strom, alej
výhled
mokré stanoviště
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4V24

Studánka vyvěrající při břehu Úsobského potoka je léčivá díky vysokému obsahu radonu a jódu ve vodě. Působí blahodárně především na oční onemocnění. 

Tradice vypráví o případu úplného uzdravení nemocného roku 1813, o čemž dodnes svědčí pískovcová pokladnice. Později zde byla postavena kaple se 

sochami sv. Barbory a Markéty, která dnes již nese pseudobarokní podobu. Zachováno je pouze vnitřní zařízení kapličky.

Orlík nad Humpolcem je zřícenina hradu na 645m vysokém zalesněném kopci 2 km severovýchodně od města Humpolec. Hrad pravděpodobně nechal 

postavit majitel humpoleckého panství Jindřich z Dubé namísto předpokládaného staršího sídla ve městě. Poprvé se, pod názvem Humpolec, připomíná 

roku 1404, kdy byl za bojů mezi českými šlechtici obléhán Jindřichem z Rožmberka. V roce 1708 je Orlík uváděn jako pustý zámek s dobře zachovalými zdmi 

a z roku 1803 pochází zatím první zachované vyobrazení ještě před zkázou hradu.

3V19

Hrad Lipnice v Lipnici nad Sázavou je jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, který byl založen kolem roku 1310 mocným rodem pánů z 

Lichtenburka a přestavěn na počátku 16. století za Trčků z Lípy. První přímá zmínka o hradu pochází z roku 1316 (Lypnitz). Od počátku 14. století stojí hrad 

Lipnice jako strážný v krajině údolí řeky Sázavy. Byl postaven na vyvýšenině, ze které se otvírá daleký výhled až k vrcholům Železných hor a Žďárských vrchů. 

Pod hradem se rozkládá dříve středověké městečko, dnešní Lipnice nad Sázavou, místo spojené především se jménem spisovatele Jaroslava Haška. Hrad i 

město byly založeny mocným rodem pánů z Lichtenburka a později patřila Lipnice mnoha významným šlechtickým rodům i českým králům. V roce 1417 byli 

v lipnické hradní kapli za Čeňka z Vartemberka vysvěceni první husitští kněží a za téměř dvousetleté vlády husitských rytířů Trčků z Lípy byl hrad přestavěn 

na výstavnou pozdně gotickou hradní residenci. Od 18. století hrad pomalu chátral a v roce 1869 celý vyhořel. Ve 20. století byl částečně opraven a 

zrekonstruován. Postupné opravy probíhají dodnes.

2S21

116

Bohuslav Reynek se narodil v Petrkově u Havlíčkova Brodu (dříve Německý Brod) jako jediný syn statkáře Bedřicha Reynka. Po základní škole ve Svatém 

Kříži navštěvoval reálku v Jihlavě. Zde se začal ovlivněn svým profesorem Maxem Eislerem zajímat o literaturu a výtvarné umění. Po maturitě studoval 

(zřejmě na přání svého otce) zemědělství na C.K. Vysoké škole technické, studia však po několika týdnech nechal a vrátil se do Petrkova. Odtud podnikl svou 

první cestu do Francie. V této době také začal psát své první básně (později byly vydány ve sbírce Žízně).

První sbírky, psané ve dvacátých letech minulého století, jsou ovlivněny expresionismem. Po desetileté odmlce se básníkův projev mění. Významnější je 

motiv rodného kraje, Vysočiny, a její přírody. Z jeho básní je stále patrnější křesťanská spiritualita a láska k Bohu a ke všemu božímu stvoření po vzoru sv. 

Františka z Assisi. Zvláštní místo v jeho básních zaujímají obrazy z lidského hlediska zcela nepatrných tvorů, které přispívají k vylíčení básníkovy pokorné 

lásky k Bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí. Vrcholem Reynkovy tvorby je jeho poslední sbírka Odlet vlaštovek.

217 Zámek v novogotickém stylu v roce 1864 postavil majitel velkostatku Květinov-Kvasetice Prokop Richlý pro svého syna Viléma. V roce 1867 zasáhl zámek 

požár. Později majetek sňatkem přechází do vlastnictví rodiny Schmidtů. Posledním majitelem byl JUDr. Jaroslav Schmidt, kterému byl majetek 

zkonfiskován. Někdejší romantická stavba z poloviny 19. století se dnes pomalu mění ve zříceninu.
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