
Kolmo Vysočinou 2018 (4. ročník) - Seznam stanovišť 2. června 2018

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 budete mít pocit, že místo je správné, ale kleště někdo odcizil, místo si 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 potoky (T)
dostanete navíc bonus 5 bodů, za všechny pomníky a památníky (P) bonus 6 bodů, za všechny kaple a kapličky (K) bonus 7 bodů,
za všechny hrady a zámky (H) bonus 8 bodů. Stanoviště 32 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 K 3 Kaplička v Babicích Vstup do kapličky 45° 13 m Jalovec za rozvodnou skříní
Ředkovský mlýn Mostek (táhlo výpusti) 290° 24 m Bříza

Zámek Okrouhlice Malý kaštánek mezi lavičkami v 

parku pod Coopem

50° 24 m Šeřík za Coopem

4 P 3
Husův památník ve Volichově Památník 40° 24 m Mnohokmen lípy s turistickou 

značkou
Pomník obětem napoleonských 

válek

Pomník 170° 6 m Velký modřín

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

nenápadný!)

7 2 Posed u Klanečné Posed 10° 15 m Javůrek

Pokračování na druhé straně

3

4H6

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.

2 Ředkovecký mlýn pod rybníkem Ředkovec je zaznamenán již na I. vojenském mapování v letech 1764-68. Nalezneme ho také na II. vojenské mapě 1836-52. 

Šlo o budovu z nespalitelného materiálu (zděnou) s jedním kolem, voda na mlýn šla z rybníka Ředkovcem, který byl napájen Ředkoveckým potokem. Mlýn 

měl č. p. 41, mlynářem v r. 1838 byl Matěj Langweil. Dnes rodinný domek.

3P5

Ranění vojáci v době napoleonských válek byli sváženi do lazaretu zřízeného v okrouhlické sýpce, zemřelé (1710 osob) pochovávali v lese Na Padrti. Hroby 

se nedochovaly, proto vznikl kamenný památník.

Nápověda: Nejlepší cesta k pomínku je ze silnice Krásná Hora - Okrouhlice. Z hruba v polovině délky mezi odbočkou na 

Vadín a odbočkou na Babice je JV směrem luční cesta po hraně louky a pole. Ta tě zavede až k lesu, kde je již dál značeno 

ukazateli.

3H3

První konkrétní zmínka o Okrouhlici se nachází v knihách vilémovského kláštera k roku 1388. Tehdy opat Petr prodal Okrouhlici a Chlístov Bernardovi. On či 

některý z jeho příbuzných vystavěl nad řekou Sázavou tvrz. Tehdy se zřejmě jednalo o obytnou věž s dřevěnými přístavbami. V roce 1454 je jako majitel 

uváděn Tomek z Kněnic, zakladatel vladyckého rodu Okrouhlických z Kněnic. V roce 1539 je jako majitel uváděn Jan Okrouhlický z Kněnic. Tyto časté změny 

majitelů vedly zřejmě k neplnění povinnosti platit daně, takže Adam z Dobřenic byl v roce 1542 přinucen Okrouhlici zastavit. Za husitských válek zájem 

postupně upadal. Kolem roku 1590 přešla Okrouhlice spolu s nedalekou Světlou do majetku Mikuláše Trčky z Lípy. V jejich držení zůstal do roku 1634, kdy 

byl Adam Erdman Trčka z Lípy zavražděn v Chebu. V roce 1680 nechal zřejmě hrabě Ferdinand z Waldsteinu postavit na místě tvrze dvoukřídlý zámek s 

kaplí sv. Anny a míčovnou. Okolí zámku nechal upravit do podoby zahrady, kterou doplňoval altán a rybníček. Po jeho smrti v roce 1696 koupil okrouhlické 

zboží hrabě Kornel, ovšem už v roce 1708 jej kupuje svobodný pán Michal Asháč Kirchner. Ve stejném roce je však jako majitel uveden i císařský tajný rada 

a od roku 1692 hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic a Libčan, jenž jej zakoupil za 120 000 zlatých. Dne 7. ledna 1861 zasáhl zámek požár, jenž se rychle 

rozšířil na okolní budovy. Tehdy již sice nebyl obydlen šlechtou, přesto došlo k rychlé obnově zámku, a to s využitím tzv. Strakovy nadace. Rekonstrukci vedl 

Martin Urban z Německého Brodu. V roce 1883 byla opravena věž. Během oprav bylo sneseno jedno patro věže, takže zámek již nedosahoval své původní 

monumentálnosti. Obnovení se nedočkala ani původní báň s věžními hodinami, ani štukatura. Ve 20. století tvořil součást provozu nedalekého lihovaru, 

byla zde pobočka podniku Karlovarský porcelán (do roku 2003) a byly zde i byty. Nyní je zámek opuštěn a připravuje se jeho rekonstrukce.
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8 3 Křížek u Vitonína Křížek 240° 24 m Doubek
9 2 Veselický sněhulák Lavička 55° 5 m Vrba

10 K 2 Kaplička u Krásné Hory Mříž kapličky 310° 8 m Bříza
11 2 Březinka Křížek na rozcestí 125° 10 m Strom
12 K 2 Kaplička u Bratroňova Mříž kapličky 350° 17 m Černý bez
13 2 Posed na modré Noha se značkou 250° 2 m Nahoře (úplně)

Wolkerův památník Památník 35° 36 m Levá stěna studánky

15 2 Křížek u Čekánova Křížek 85° 8 m Pahýl v mnoholípě
16 T 2 Petrkovský potok Mostek u soutoku s Žabincem 315° 23 m Vrba u silnice
17 2 Krakonošova zahrádka Stavidlo 355° 47 m Dub s turistickou značkou
18 2 Rybník Abrhám Výpusť 220° 15 m Malá břízka
19 T 3 Potok Žabinec JZ roh boudy 180° 23 m Vodní tvor

Rumunský památník Památník padlým rumunským 

vojákům

0° 1 m Bříza

Stříbrný potok Skleník proti uliční lampě 55° 21 m Olše nahoře

Zámek Petrkov Lampa s cedulí Petrkov zámek 135° 13 m Telefonní sloup

23 3 Smírčí kříž pod Veselskem Kříž 180° 11 m Kaštan

24 4
Novosvětský rybník Výpusť 245° 82 m Doubek na ostrově. Použití plavidla 

povoleno, kód 268. Vracejte vše na 

své místo.
Kaple Krista Krále ve Věži Sloup s křížením elektrického vedení 

jižně od kaple cca 150 m

115° 11 m Ořešák

26 T 4 Úsobský potok Mostek se značkou 2T 80° 22 m Hippies safari

27 P 2
Pomník obětem 1. světové války v 

Suché

SV roh plotu 250° 5 m Javor

Ločarův kámen Vrchol kamene 65° 11 m Malá lípa u plotu, dole

29 K 2 Kaplička v Okrouhličce Vchod do kapličky 330° 27 m Pod lavičkou v budce
Studánka u sv. Anny Výpusť ze studánky do potoka 25° 13 m Větev nad potokem

Zámek Herálec Klika vstupní brány 80° 23 m Trojbříza

32 7 Šifra Dub s turistickým rozcestníkem 135° 44 m Hromada dřeva - jižní strana
Zdroj: texty volně dostupné na internetu

Legenda: kaple, kostel
zřícenina hradu, zámek
výhled

mokré stanoviště www.kolmovysocinou.cz

Akci podporují: Město Havlíčkův Brod

Pokračování na druhé straně

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.

3

3T
Nápověda: Na ypsilonce u obecní vývěsky v Ovčíně se drž vlevo.

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

2

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.

3K25

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

poté dál až na její konec. Sleduj informační směrovky.

22 H 2

Zámek nechal na místě dvora, jehož součástí byla snad i tvrz, postavit v roce 1750 Severin z Langendorfu. Při jeho výstavbě bylo použito zdivo ze staveb 

dvora. Od roku 1926 na zámku střídavě pobýval Bohuslav Reynek se svojí manželkou Suzanne Renaud. Ti zde až do roku 1936 pobývali hlavně v létě, zimu 

trávili v Grenoblu. V tom roce se totiž musel Bohuslav po smrti svého otce jako dědic ujmout vedení statku Petrkov. Tady pobývali až do své smrti. Oba 

(Bohuslav i jeho manželka) jsou pohřbeni na hřbitově ve Svatém Kříži. V současné době zámek vlastnili jejich synové – fotograf Daniel a překladatel Jiří 

Reynek. V roce 2014 oba krátce po sobě zemřeli a zámek tak přešel na jejich potomky.

21

4H31

V minulosti zde pravděpodobně stály 3 tvrze, přičemž jednu, postavenou ve 12. století, jako centrum panství využíval Řád německých rytířů. Tato tvrz stála 

nedaleko kostela sv. Bartoloměje a později ji získal Oldřich z Říčan a Křivosudova a následně ji jako odúmrť král Václav II. daroval Reinerovi z Florencie. 

Roku 1305 pak jednu z tvrzí koupil Heidenrich, opat kláštera v Sedlci. Opatství drželo panství do husitských válek, následně jej získali Trčkové z Lípy. Ti roku 

1559 provedli rozšíření původní věžovité tvrze o další budovu. Roku 1602 od Kryštofa Jaroslava Trčky panství odkoupil Kryštof Karel z Roupova. Ten nechal 

tvrz přestavět. V letech 1658-1661 prošla přestavbou do podoby barokního zámku. Roku 1838 se dostal do vlastnictví Trauttmannsdorfů a prošel 

novogotickou přestavbou. V letech 1862, 1890 a 1935 prošel drobnými úpravami. Po roce 1945 zámek stát zkonfiskoval a umístil do něj politickou školu a 

později zvláštní internátní školu. Po roce 1989 je v soukromém vlastnictví. Dnes jej vlastní společnost Malý zámeček, která zdevastovaný zámek nechala 

kompletně opravit a provozuje zde luxusní pětihvězdičkový hotel Boutique Hotel & Club Resort Chateau Herálec.

314
Pomníček básníka Jiřího Wolkera, který zde byl na skautských táborech v letech 1916 a 1917.

2

30

28 Nápověda: V podkladech mapy.cz je Ločarův kámen zakreslen chybně. Správné umístění je 400 m JV směrem. V našich 

mapových podkladech je zaměřen správně.

P20

http://www.kolmovysocinou.cz/

