
Kolmo Vysočinou 2015 (1. ročník) - Seznam stanovišť 23. května 2015

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 kostely (T) bonus 6 bodů, za všechny rybníky (R) bonus 5 bodů, za všechny vrcholovky (V) 
bonus 8 bodů. Stanoviště 29 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

1 2 Čertovo kopyto Kopyto 200° 16 m Smrček
2 R 2 Rybník v Jalovčí Východní strana maringotky 125° 33 m Smrk s bílým pruhem
3 K 2 Křížek nad Kochánovem Křížek 130° 17 m Strom
4 2 Posezení nad Michalovicemi Lavička 310° 9 m Dvojbříza
5 3 Výhled nad Chyškou Křížek 310° 56 m Sloup

Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie ve Skále

Lavička před kostelem 200° 2 m Nejvyšší schod za lavičkou

Kostel sv. Jakuba Staršího ve 

Štokách

Vitrína u bočního vchodu 40° 2 m Za budkou s uzávěrem plynu

8 R 1 Kaskáda u Hladového mlýna Výpusť 270° 16 m Vrba
9 3 Posezení u Hlavňova Křížek 350° 18 m Malý stromek

Lipnice nad Sázavou Dvojice modřínů u vstupu na hrad                         230° 15 m Pod mostem ve štěrbině skály (buď 

nenápadný!)

Klenová alej Koječín Černobílá triangulační tyč

v nejvyšším bodě aleje

20° 3 m Nejbližší javor (pata)

Kaple Krista Krále ve Věži Sloup s křížením elektrického vedení 

jižně od kaple cca 150 m

300° 1 m Smrček u sloupu

13 R 2 Hubertka Dvojitá olše na hrázi rybníka 150° 22 m Malý doubek (oběhnout dokola)

11 2
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.

7 T 2

První zmínka o vsi Štoky je z roku 1347 a kolem roku 1372 je také poprvé připomínán kostel. V roce 1602 byl původní gotický kostel přestavěn v pozdně 

gotickém slohu. Roku 1754 byla opravena kostelní věž. Roku 1816 kostel bohužel vyhořel, opraven byl roku 1845. Roku 1886 byly na kostelní věž 

instalovány hodiny. Kolem kostela býval hřbitov, který byl roku 1902 zrušen. V letech 1989-1990 dostal kostel novou střechu, roku 1993 byly při malování v 

kostele objeveny fresky. Jednolodní kostel s lodí obdélného půdorysu, s trojboce uzavřeným presbytářem a věží na jižní straně, s předsíněmi na jižní a 

západní straně. V prvních dvou patrech věže s barokní cibulovitou bání je zachováno původní gotické zdivo, stejně jako bylo zachováno v části jižní předsíně 

(s úzkým gotickým oknem). Hlavní oltář kostela je barokní, výrazně renovovaný roku 1935, s obrazem od ak. malíře Josefa Papáčka. Dva boční oltáře jsou 

pseudogotické (kolem roku 1870), s obrazy od Jana Vysekala ml. Kazatelna, pocházející z období kolem r. 1820, má zděné válcové řečniště. V triumfálním 

oblouku je barokní sousoší Kalvárie (z období kolem roku 1840), v presbytáři jsou barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století.

10 V 5

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.

3T6
Kostel je poprvé připomínán v polovině 14. století. Na počátku 18. století byla nevyhovující svatyně přestavěna do současné podoby. Za autora přestavby 

byl dlouho považován architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Novější literatura však autorství připisuje spíše Tomáši Haffeneckerovi.

212
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.
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14 2
Špejchar v Herálci Hromosvod na rohu vlevo od vchodu 

do špejcharu

0° 11 m Pod dubem

Kostel Nalezení sv. Kříže Smuteční bříza za kostelem 160° 3 m Plotové pole

16 2 Hanesův Mlýn Mostek přes potok 140° 10 m Velký smrk (pata)
Zřícenina hradu Orlík Mapa "Mezi třemi vrchy" 230° 47 m Zbytek smrku u pěšiny

18 K 2 Křížek Na Bídě Křížek 190° 17 m Bříza (trojkmen)
19 3 Naučná stezka Jana Zrzavého Informační tabule 140° 7 m Tyč
20 R 4 Lipský rybník U přítoku rybníka, betonová vpusť 20° 10 m Vodní tvor
21 V 4 Kosovský vrch Nivelační červenobílá tyč v poli 100° 40 m Křivá borovice

22 V 4
Vysoká Červenobílý vysílač obehnaný 

ostnatým drátem

230° 8 m Břízka

Kvasetický zámek Stoletý modřín u severovýchodní 

věže zámku                       

70° 17 m Javor (čtyřkmen)

24 R 2 Dolní úhořilecký rybník Velká bříza na hrázi 320° 23 m Dutina
Kostel sv. Petra a Pavla

v Úsobí

Trafo v kopci nad kostelem 340° 3 m Trubka

26 3 Wolkerův památník Památník 35° 36 m Studánka
27 2 Úly u Květnova Budlina RWE 255° 10 m Mnohokmen
28 K 1 Křížek u Šneka Křížek 140° 0 m Dole
29 6 Šifra Stavidlo 35° 9 m Malý stromek za ohništěm

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

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.

25 T 2
Původně gotický kostel ze 14. století. Z původní stavby se dochoval presbytář se zrcadlovými klenbami a opěráky. Za husitských válek byl pobořen. V letech 

1759–60 byl barokně přestavěn jihlavským stavitelem A. Aiglem. Z doby přestavby kostela pochází i většina vybavení, včetně oltáře s obrazem Setkání sv. 

Petra a Pavla v Římě. Kostel prošel opravami v 18., 19. i na počátku 20. století. Kolem kostela býval hřbitov. Dnes se z něj zachovala jen část náhrobků a 

křížů jižně od kostela, hřbitov se již dlouho nepoužívá. Drobná obdélná stavba bývalé kostnice z roku 1759, polokruhově uzavřená, stojí severně od kostela. 

Nedaleko kostela je rokoková fara z roku 1784 a zajímavá socha Piety z roku 1786.

15 T 1
Centrem obce byla studánka s léčivou vodou, nad níž stávala románsko-gotická kaple svaté Markéty, v letech 1712-1714 nahrazená barokním kostelem 

Nalezení svatého Kříže. Dvakrát ročně se k tomuto kostelu konaly poutě, kterých se kromě věřících z širokého okolí účastnili i Josef Čapek, František Halas, 

Jan Zrzavý nebo Henri Pourrat. 

kolmovysocinou.webnode.cz

17 V 5
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.

23 2
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