
Kolmo Vysočinou 2016 (2. ročník) - Seznam stanovišť 28. května 2016

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 posedy (P)
dostanete navíc bonus 5 bodů, za všechny kostely (K) bonus 5 bodů, za všechny technické zajímavosti (T) bonus 6 bodů, za všechny
města a městyse (M) 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

RWE Bartoušov Klika vrat 0° 13 m Javůrek

2 K 2
Kostel sv. Mikuláše

v Dlouhé Vsi

Severní roh márnice 105° 16 m Břečťan mezi břízami

Město Přibyslav Kopyto levé zadní nohy koně sochy 

Jana Žižky z Trocnova

350° 17 m Větev smrku

4 2 Křížek v Ovčíně Křížek 40° 11 m Velký smrk (nahoře)
Kostel Nalezení sv. Kříže Smuteční bříza za kostelem 165° 4 m Habr za plotem

6 4
Novosvětský rybník Výpusť 280° 30 m Objekt na hladině, drzost se 

nenamočí, kolikátého je?
7 T 2 Mobilní vysílač Dvorek Zámek na oplocení 10° 11 m Kamen u břízy

8 4
Vysoká Červenobílý vysílač obehnaný 

ostnatým drátem

230° 8 m Břízka

9 P 2 Vytápěný posed nad Kněžskou Žebřík 90° 20 m Zvířecí bufet
10 2 Křížek u Čisté Křížek 270° 16 m Dvojkmen za silnicí
11 3 Křížek Dolní Jablonná Křížek 120° 8 m Mnohokmen

ČEPRO Žlutočerná tyč 30 m severně od 

vrátnice

350° 14 m Borovice nad šikmou břízou u cesty

13 P 2 Výhled na Přibyslav Posed 0° 0 m Výš už to nejde
14 2 Boží muka nad Českou Jablonnou Boží muka 310° 1 m Stromek

Kostel sv. Petra a Pavla ve 

Šlapanově

Vývěska 255° 5 m Tuje

Původní středověký kostel sv. Petra a Pavla z 13. století nahrazen r. 1733 barokní novostavbou, věž přestavěna a výrazně zvýšena r. 1899. V současnosti je 

věž vybavena elektronickou zvonkohrou. Kolem kostela se nachází hřbitov ohrazený zdí s kamenným portálem se sochou Panny Marie z r. 1733.

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. 

K 25

Čepro a. s., nebo-li ČEské PRoduktovody a ROpovody. Od 7.2.2016 je jediným akcionářem Ministerstvo financí ČR. Činnost spočívá v přepravě, skladování a 

prodeji ropných produktů. Provozuje síť čerpacích stanic EuroOil a ochraňuje zásoby státních hmotných rezerv. Šlapanov je jeden ze 17 skladů, ve kterých 

má Správa státních hmotných rezerv uloženy různé druhy paliv v množství 90ti násobku průměrné denní spotřeby. Areál skladu tvoří nadzemní a podzemní 

zásobníky, manipulační nádrže, plnící lávky automobilových cisteren, objekty pro stáčení a plnění železničních cisteren, dílny, technologické rozvody, kotelny, 

administrativní budovy, hasičské zbrojnice, laboratoře, strojovny, požární nádrže, elektrické rozvodny, železniční vlečky aj. Laboratoř kontroluje kvalitu 

přijímaného a vydávaného zboží, které se dále ze skladu přepravuje autocisternami, železnicí nebo produktovodem.

212 T

Předávací místo Bartoušov v distribuční plynové soustavě s kapacitou 80000 m 3 /h.
T 21

Přibyslav má asi 4000 obyvatel a zahrnuje několik částí města – Českou Jablonnou, Dobrou, Dolní Jablonnou, Hřiště, Poříčí, Přibyslav, Ronov nad Sázavou a 

Utín. Je členem Svazku obcí Přibyslavska. Název města se odvozuje od údajného zakladatele Přibyslava z Polné. První písemné zmínky pochází přibližně z 

poloviny 13. století. Přibyslav ve 13. století byla po Jihlavě druhým nejdůležitějším nalezištěm stříbra v českých zemích, těžba však byla poměrně brzy 

ukončena. V roce 1424 obklíčili město husité v čele s Janem Žižkou, který však poblíž nedaleké vsi, dnes zvané Žižkovo Pole, zemřel. Husité přesto město 

dobyli a vypálili. V pobělohorské době město spravovala knížata z Ditrichštejnu. Město postihla v té době řada katastrof a několikrát vyhořelo. Dnes je to 

klidné městečko s tradicí lehkého průmyslu, především potravinářského, textilního a dřevozpracujícího. Od roku 1898 je Přibyslav přístupná po železnici a je 

zde i veřejné letiště. K zajímavým pamětihodnostem patří barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele s věží, Starý špitál či přibyslavský zámek.

3 M 3

215 K
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Zámek Smilov SZ roh objektu zámku 70° 6 m Stromek vpravo pod dveřmi

17 P 2 Posed nad elektrárnou Žebřík 165° 65 m Zvířecí restaurant
18 2 Křížek nad Brzkovem Křížek 250° 9 m Stromek u studny

19 4
Kamenný most U Lutriána Informační tabule 10° 71 m Vodní stvoření. Pěšina v trávě po 

levém břehu Šlapanky.

Větrné elektrárny Věžnice Informační tabule 130° 14 m Tři břízky

Žižkův kopec Jižní roh pódia 275° 8 m Dvojstrom za valem

22 3 Hadcová studánka Studánka 60° 4 m Velký pařez dole
Městys Štoky Vitrína u bočního vchodu 40° 2 m Za budkou uzávěru plynu pod 

kamenem

24 P 3 Březová výšina Posed 0° 0 m Výš už to nejde

25 T 2
Vodojem Nové Dvory Značka začátek obce ve směru od 

Polné

90° 32 m Třešeň

Budínka Pata kříže 160° 50 m Smrk

27 3 Kaplička nad Dobronínem Kaplička 235° 1 m Lavička
Město Polná Vstup na hřbitov u kostela sv. 

Kateřiny

260° 18 m Hřbitovní zeď z vnější strany, dole

29 6 Šifra Zjištěný objekt 345° 14 m Pětikmen

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

Akci podporuje město Havlíčkův Brod www.kolmovysocinou.cz

Barokní zámek postavil r. 1701 na místě zaniklé tvrze Augustin A. Schönowetz z Ungarswerthu. Od r. 1725 střídání majitelů, za Viléma Hohenzollerna r. 

1925 pozemková reforma - zámek koupil V. Skřivan. Po r. 1948 zámek znárodněn, v majetku JZD (byty), postupně zchátral. Po r. 1989 vrácen v restituci.

Sředověký most o třech mostních obloucích překlenuje říčku Šlapanku za obcí Věžnice v blízkosti mlýna nazývaného U Lutriána. Je vyzděn z nepravidelného 

lomového kamene a proti proudu je opatřen dvěma zašpičatělými náběhy. Most se nachází na jednom z nejdůležitějších spojení středověkého českého státu, 

které zajišťovala tzv. Haberská stezka. Stezka a její odbočky patřily mezi klasické komunikační systémy spojující střed Čech s jižní Moravou. Samostatnou 

odbočku tvořil úsek mezi Německým Brodem a Polnou, který vedl přes Věžnici. Z Polné odbočovala opět řada lokálních komunikací například směrem na 

Olomouc nebo Slavonice. Most se řadí mezi nejstarší mosty v ČR.

Dvě větrné elektrárny se nachází mezi Polnou a Přibyslaví v nadmořské výšce přes 500 metrů, kde rychlost větru ve 100 m dosahuje průměrně 6-7 m/s. Typ 

větrné elektrárny REpower MM92. Pracovní otáčky rotoru 7 – 16 ot/min. Jmenovitý výkon 2 050 kW. Výška do osy rotoru 80 m. Průměr rotoru 92,5 m. 

Celková výška 126,3 m. Průměr paty věže 4,3 m. Celková hmotnost 254,8 tun.

Opevněnou polohu u vesnice Kamenná lze klasifikovat jako hrádek s centrální kruhovou plošinou o průměru cca 21 m, obklopenou výrazným příkopem o 

šířce 10 m, max. hloubce 3 m a valem. Centrální plocha postrádá stopy po stavební konstrukci nebo destrukci. Starší jméno hrádku Amper Stadel může 

přímo souviset s hornictvím, pokud vzniklo z výrazu „Am Bergstadel“ (volně přeloženo: Na hornickém skladu). 

První zmínka pochází ze 7. června 1242, kdy na hradu Křivoklát český král Václav I. potvrdil majetkovou listinou Jana I. z Polné, kterou věnoval kostel a dvě 

sousedních vsi Řádu německých rytířů. Koncem 13. století Polnou zdědili jeho synové Vikart a Záviš. V roce 1345 požár zlikvidoval prakticky celé město. 

Podle dokumentu z roku 1346 vedla přes Polnou důležitá cesta do Prahy, prvotní sídliště souviselo s ochranou této cesty a zemskou hranicí mezi Čechami a 

Moravou. V roce 1413 je poprvé uvedeno zasvěcení polenského farního kostela Panně Marii. Dle sčítání lidu v roce 2011 žilo v Polné trvale 5100 osob.

2T20

221

3M23

326

Písemný záznam z roku 1347 uvádí Štoky jako ves a kolem roku 1372 se připomíná kostel. Od roku 1436 měli ves v držení 160 let Trčkové z Lípy, pod jejichž 

panstvím získávají Štoky právo konání různých trhů, povýšení na městečko, clo, mýto, obúmrť a právo soudu. Od roku 1572 používá městečko pečeť se 

znakem pánů Trčků. Třicetiletou válkou je obec zpustošena a v roce 1625 je zaznamenáno, že kromě kostela tu stál jen panský dvůr. Další rozmach městečka 

nastal kolem roku 1760, kdy se budovala erární silnice Vídeň - Praha. Zámek v roce 1760 zde soustřed'uje správu rozsáhlého panství Hohenzollernů. V roce 

1945 si odsun obyvatel německé národnosti vyžádal urychlené osídlování zemědělských usedlostí.

Masakr u Dobronína je událost z 19. května 1945, kdy mělo podle výpovědí pamětníků dojít k násilí proti skupině německých obyvatel. Na místě byl v srpnu 

2010 nalezen hromadný hrob. Celá událost po válce i v dobách komunistického režimu téměř upadla v zapomnění. Až v roce 2009 poslední pamětníci té 

doby znovu celou událost připomněli a policie celý případ prověřovala, přestože čin je již po 20 letech promlčen, jako podezření ze spáchání vraždy. 

Podezření z genocidy se nepotvrdilo. Neznámými pachateli mohli být pravděpodobně čeští příslušníci Revolučních gard, kteří si po válce chtěli hrát na hrdiny 

či se pomstít za válečné příkoří. Většina pravděpodobných pachatelů již nežije.
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http://www.kolmovysocinou.cz/

