
Kolmo Vysočinou 2019 (5. ročník) - Seznam stanovišť 8. června 2019

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 křížky (K)
dostanete navíc bonus 5 bodů, za všechny potoky a řeky (P) bonus 6 bodů, za všechny technické zajímavosti (T) bonus 7 bodů,
za všechny zámky (Z) bonus 8 bodů. Stanoviště 31 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 2 Křížek Mírovka Křížek 85° 20 m Smrček (ten poslední)

2 K 2
Křížek před Novotnovým Dvorem Křížek 345° 14 m Pětikmen

3 2
Kostel sv. Mikuláše v Dlouhé

Vsi

Severní roh márnice 110° 16 m Velký pařez

Zámek Přibyslav Levá zadní noha koně sochy Jana 

Žižky

350° 17 m Větev smrku

5 2 Křížky v Uhrech Kamenný křížek 260° 14 m Železný křížek
Stříbrný potok Skleník proti uliční lampě 65° 21 m Olše nahoře

7 P 2
Bystřina (Jablonecká vodní nádrž) Odpočívadlo s přístřeškem 50° 9 m Velký pařez

8 4
Rybník ve Vysoké Výpusť 245° 82 m Doubek na ostrově. Použití plavidla 

povoleno, kód 2346. Vracejte vše na 

své místo.

9 3
Vysoká Červenobílý vysílač obehnaný 

ostnatým drátem

230° 8 m Břízka

10 2 Vytápěný posed nad Kněžskou Žebřík 90° 20 m Krmelec
11 K 2 Křížek u Čisté Křížek 270° 16 m Dvojkmen
12 3 Křížek Dolní Jablonná Křížek 115° 8 m Mnohokmen

ČEPRO Žlutočerná tyč 30 m severně od 

vrátnice

350° 14 m Borovice nad šikmou břízou u cesty

14 3 Výhled na Přibyslav Posed 0° 0 m Výš už to nejde
Šachotínský potok Javor u mostku 60° 7 m Tyč zábradlí (ohni hrb)

Kostel sv. Petra a Pavla ve 

Šlapanově

Křížek 140° 13 m Tuje

Pokračování na druhé straně

4Z4
Zámek byl vybudován kolem roku 1560 Zachariášem z Hradce na místě staršího zpustlého hradu. V 18. stol. byl rozšířen v barokním stylu. Roku 1767 a 1847 

zámek vyhořel, ale byl vždy brzy opraven. Dnes se tu nachází hasičské muzeum.

Nápověda: Při cestě ze Šachotína do Šlapanova je cca 250 m za cedulí Šachotín odbočky doprava na louku. Odtud je mostek 

na dohled.

2P15

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.

Nápověda: Na ypsilonce u obecní vývěsky v Ovčíně se drž vlevo.
3P6

2T13

216
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.
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17 T 3 HUP u Květnova Budlina RWE 255° 10 m Mnohokmen
18 2 Posed u kobylského lesa Posed 280° 15 m Břízka
19 T 2 Uranový důl Brzkov Autobusová zastávka 120° 20 m Závora

Zámek Smilov ČOV, vchod 165° 14 m Megapařez

Šlapanka u kamenného mostu U 

Lutriána

Informační tabule 10° 71 m Vodní stvoření. Pěšina v trávě po 

levém břehu Šlapanky.

Větrné elektrárny Věžnice Informační tabule 200° 14 m Břízky

23 3 Křížek nad Věžnicí Křížek 100° 23 m Smrk
24 2 Křížek v Pozovicích Křížek 40° 54 m Kanál

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

26 2 Březová výšina Posed s okénky 245° 10 m Dvojsmrk
Zámek Štoky Vrata zámku 240° 43 m Lavička za hasičárnou

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

Polné

115° 48 m Javor

Zámek Polná Kaplička s Janem Nepomuckým 120° 22 m Smrk

Budínka Pata kříže 175° 50 m Smrk u cesty

31 7 Šifra Žena s kotvou 115° 0 m Za objektem
Zdroj: texty volně dostupné na internetu

Legenda: kaple, kostel
zámek
výhled

mokré stanoviště www.kolmovysocinou.cz

Akci podporuje:

Pokračování na druhé straně

Postaven kolem roku 1320 na ostrohu nad soutokem říčky Šlapanky a Ochozského potoka. V jádru se tyčila mohutná válcová věž, což dokládá nejstarší obraz 

Polné – veduta Georgie Houfnagla z roku 1617. Raně gotický hrad vybudovali v Polné v polovině 13. století páni z Polné na ostrohu chráněném na západě, 

severu a východě rybníky. K úpravám hradu došlo ve 14. století, kdy náležel pánům z Lipé a později pánům z Pirkenštejna. Za vlády pánů z Kunštátu v letech 

1464 - 1515 došlo k pozdně gotické přestavbě. Na renesanční zámek byl objekt přestavěn po požáru roku 1584. Celý hradní areál sloužil jako byty úředníků a 

sídlo správy panství. V roce 1794 hrad vyhořel. Ditrichštejnové již neměli zájem o jeho opravu, sídlo úřadů bylo přeloženo do přibyslavského zámku, 3. patro 

paláce bylo zbořeno a zbytek jen provizorně zastřešen. Torzo zámku pak bylo pronajímáno jako byty a sloužilo též jako skladiště. V roce 1922 získalo zámek 

město Polná.

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. 

3Z27

325
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). 

21

330

4Z29

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.

Štocký zámek nechal postavit ve stylu pozdního baroka majitel panství Karel Josef z Palmů roku 1760. Zámek se stal správním střediskem i pro bývalé panství 

Střítež. Byl zbudován jako jednopatrový trojkřídlý s příčným obytným traktem opatřeným v nádvoří přízemními arkádami a klenutím napodobujícím gotický 

sloh. Jižní část podélného křídla byla později upravena na sýpku. V roce 1840 prodali Palmové panství Hohenzollernům. K posledním šlechtickým držitelům 

panství patřili princ Bedřich a rumunský král Carol. Ti jej roku 1933 darovali československému státu. Ten jej v roce 1935 převedl na Lesní družstvo obcí, které 

zde sídlilo do zestátnění a zrušení v roce 1959. V lednu 1996 došlo k obnovení družstva, a to zde sídlí do současnosti.

2Z20
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.

Šlapanka je levostranný přítok Sázavy, do které se vlévá v Havlíčkově Brodě. Délka toku 39 km, rozloha povodí 265,2 km 2 . 

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.
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http://www.kolmovysocinou.cz/

