
Kolmo Vysočinou 2017 (3. ročník) - Seznam stanovišť 20. května 2017

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 4 body, za všechny rybníky (R) bonus 6 bodů, za všechny mlýny (M) bonus 7 bodů, za všechny
kostely (T) bonus 9 bodů. Stanoviště 30 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

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v 

Krásné Hoře

Mapa Havlíčkobrodska (ta větší) 90° 7 m Lípa

2 3 Březinka Křížek na rozcestí 125° 10 m Strom
3 2 Posezení u Hlavňova Křížek 350° 18 m Stromek s kamenem
4 3 Křížek u Čekánova Křížek 85° 8 m Lípa

5 R 2
Rybníky Na Pekle Bříza u přítoku nejnižšího rybníka 20° 3 m Stromeček

6 R 2 Rybník Abrhám Výpusť 220° 15 m Břízka
Dočkalův mlýn Dřevěná děva 350° 8 m Smrk

Potok Žabinec JZ roh boudy 180° 23 m Hippies safari

Kostel Nalezení sv. Kříže ve 

Svatém Kříži

Kříž u branky 75° 2 m Peckovice u vchodu

10 K 2
Křížek u Petrkova Křížek u silnice mezi Petrkovem a 

Lípou

270° 20 m Jabloň

11 M 3 Ulrychův mlýn Křížek 355° 9 m Mhohokmen
Rybník Paletáč Houpačka na hrázi 85° 15 m Košatý strom

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

ve Skále

Lavička před kostelem 200° 2 m Nejvyšší schod za lavičkou

14 K 2 Křížek na rozcestí u Lípy Křížek 0° 18 m Strom
15 K 2 Křížek u Suché Křížek 300° 10 m Jabloň

Pokračování na druhé straně

12 R 3 UPOZORNĚNÍ: Cesta z Květinova je spojitá až k napojení na žlutou turistickou trasu u Dobrohostova, přestože není v mapách okolo rybníku Paletáče 

zakreslena.

M 2
Jedná se o rodinný penzion s vlastní restaurací na kraji obce Michalovice.

8 4

Potok pramení zhruba 2 km jihovýchodně od městyse Úsobí na severním úbočí Kosovského vrchu (682 m n. m.) v nadmořské výšce okolo 630 m. Nejprve 

směřuje k severovýchodu. Pod vsí Chyška se stáčí více na sever, protéká Okrouhličkou, u které jej posiluje zprava Skřivánkovský potok. Dále potok proudí 

otevřenou krajinou směrem k Petrkovu, pod nímž na svém 3,0 říčním kilometru přijímá zleva svůj největší přítok Petrkovský potok, který pramení severně od 

Lípy. Po necelém kilometru pod tímto soutokem vzdouvá jeho vody vodní nádrž Žabinec, jejíž hráz se nachází zhruba na jeho 1,5 říčním kilometru. Dále 

potok protéká Havlíčkovým Brodem, kde se zleva vlévá do Sázavy na jejím 162,6 říčním kilometru. Délka Žabince je 16,6 km, plocha povodí 40,9 km 2 , 

průměrný průtok u ústí 0,32 m 3 /s.

Kostel svatého Jana Křtitele byl vystavěn asi v 16. století. Je postavený z kamene, pokrytý šindelem a plechem. Má 11 oken a 3 vchody. Uprostřed střechy je 

malá zvonička a v ní zavěšen zvonek sanktusník. Na obou stranách je kostel rozšířen o dvě kaple. Prostor kolem kostela je obehnán zdí a opatřen dvěma 

vchody. Od roku 1829 se na hřbitově kolem kostela nepohřbívá. Pod postranní kaplí sv. Václava je umístěna hrobka. Vchod je ze středu kostela a má pět 

schodů.

T 41

9 T 2 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. 

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.

13 T 3

7



Č
ís

lo

B
o

n
u

s

B
o

d
y

Název stanoviště Místo, odkud je stanoviště zaměřeno

A
zi

m
.

V
zd

ál
.

Poznámka - nápověda

Klenová alej Koječín Černobílá triangulační tyč v 

nejvyšším bodě aleje

20° 3 m Nejbližší javor (pata)

17 M 3 Pejchalův mlýn Betonový mostek na soutoku 335° 6 m Olše
Přírodní památka Sochorov Informační tabule 5° 75 m Lávka

19 3 Hubertka Dvojitá olše na hrázi rybníka 150° 22 m Malý doubek
Šejdorfský mlýn Vchod do autobusové zastávky 50° 1 m Uvnitř, ohni hřbet

Špejchar v Herálci Hromosvod na rohu vlevo od vchodu 

do špejcharu

0° 11 m Pod dubem

22 3 Turkův kopec Posed 300° 14 m Strom - nahoře
23 R 5 Dolní úhořilecký rybník Křížek 245° 128 m Vodní tvor

Nohavický mlýn Mostek (značka dej přednost v jízdě) 255° 35 m Tři břízy

Dřevěná boží muka Boží muka 70° 23 m Mnohokmen

Rybník v Jalovčí Východní strana maringotky 125° 33 m Strom s bílým pruhem

Kostel sv. Petra a Pavla v Úsobí Trafo v kopci nad kostelem 290° 3 m Trubka

28 3 Výhled nad Chyškou Křížek 300° 56 m Sloup
Kostel sv. Jakuba Staršího ve 

Štokách

Vitrína u bočního vchodu 40° 2 m Za budkou uzávěru plynu

30 7 Šifra JZ roh plotu 215° 1 m Kámen
Zdroj: texty volně dostupné na internetu

Legenda: kaple, kostel
strom, alej
výhled

mokré stanoviště www.kolmovysocinou.cz

UPOZORNĚNÍ: Cesta z Okrouhličky okolo rybníků v Jalovčí je spojitá až do Studénky, přestože není v mapách zakreslena. Napojuje se na východní straně 

obce Studénka na cestu od východu.

25 2 UPOZORNĚNÍ: Cesta ze Studénky je spojitá až do Kochánová nebo do Okrouhličky (při odbočení u spodního rybníku), přestože není v mapách zakresleno.

24 M 3 V jádru barokní panský mlýn výrazně přestavěný po požáru v roce 1920. Mlýn původně poháněla voda z Heráleckého rybníka, jehož hráz se v roce 1895 

protrhla a nebyl již obnoven. Pro pohon mlýna byl poté vytvořen téměř 1 km dlouhý náhon od Skorkovského rybníka, který ústil do malého rybníčku 

jihozápadně od mlýnice. Mlýn měl v poslední etapě od roku 1920 dvě kola na horní vodu. Mlýn fungoval až do roku 1948, kdy bylo mletí komunisty zakázáno 

a následně byla technologie rozebrána. V současné době jsou zde pouze zbytky kapsových tahů, osa vodního kola a části potrubí.

20 M 2

Mlýn o čtyřech stoupách je ve vsi Scheybelsdorf připomínán již v r. 1713. Šejdorfský mlýn na potoce Žabinci jeho majitelé podstatně rekonstruovali v r. 1868. 

Mlýn o dvou složeních a dvou mlýnských kolech na vrchní vodu využíval rybníku nad sebou, který byl odedávna rovněž majetkem mlynáře. Mlýnská kola se 

definitivně zastavila v r. 1935 a od té doby sloužil jenom jako rodinný dům. V roce 2001 se po bourání hospodářských budov začala stavět budova, v přízemí 

s restaurací a v podkroví s apartmánem a bytem provozovatele. V červenci 2002 byla zprovozněna restaurace a do konce roku 2002 se zrekonstruovala 

samotná budova mlýna na penzion.

21 3

Zámecká sýpka k Herálci patří už více než tři staletí. I když v posledních letech dělá obci spíše ostudu. O její postavení se zasloužila v roce 1726 Eleonora 

Kristína, ovdovělá hraběnka z Regalu.Ta zdědila herálecké panství od svého bratra Arnošta Augustýna, říšského hraběte Metternicha, který byl majitelem 

panství Horní Cerekev a Nová Buková. Jelikož nebyl ženatý a neměl děti, po jeho smrti zdědila majetek jeho sestra. Mohutný barokní špýchar má široké 

stěny a velké dřevěné sloupy, obojí pomohlo zachovat stavbu až do dnešních dnů. Podle historických pramenů sýpka nesloužila pouze jako zemědělská 

budova, určitě v ní byla uložena i registratura panství. Tu dal spálit někdy po roku 1883 nový majitel panství, dvorní rada a generální ředitel severní a 

severozápadní dráhy Gustav Robert Gross. V roce 2010 byla vyhlášena architektonická soutěž na obnovu barokní sýpky s cílem využít ji jako byznys centrum 

pro organizování různých obchodních akcí, konferencí, školení, společenský a kulturních akcí a setkání.

18 2 Malý lesní rybník nedaleko obce Koječín na Havlíčkobrodsku je chráněn kvůli výskytu obojživelníků, zejména čolků. Na lokalitě je názorně vyvinuta i zonace 

mokřadních společenstev s výskytem typických rostlinných druhů. Rozloha 1,61 ha.

16 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.

29 T 3

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.

27 T 3

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.

26 R 2

http://www.kolmovysocinou.cz/

