
Kolmo Vysočinou 2020 (6. ročník) - Seznam stanovišť 26. září 2020

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 8 bodů, za všechny rybníky (R) bonus 7 bodů, za všechny kostely (T) bonus 5 bodů,
za všechny zámky (Z) bonus 7 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

Památník padlým partyzánům 

Leškovice

Levá mísa 0° 16 m Levý stožár za památníkem

2 R 3
Rybník Altejch v Uhelné Příbrami Turistický altán 320° 110 m Bříza za lavičkou na protějším břehu

Zámek Habry Vrata zámku 250° 60 m Krmítko v parčíku u hrobové kaple 

hrabat

Kamenná řeka Turistický rozcestník "ZKAMENĚLÁ 

ŘEKA" visící na buku

120° 8 m Velký pařez

5 K 3 Kříž u Nové Vsi Kříž 185° 6 m Velký dub vpravo
Obora Miřátky Autobusová zastávka - budka 190° 88 m Konec smrčkového živého plotu

Mají rádi jablka ;)

Stodola krásných krámů Vepříkov Šrotovník vlevo od vrat 170° 10 m Uvnitř vozu

8 Z 2 Zámek v Nejepíně Vchod do zámku 140° 27 m Javor dvoják nalevo rozsedlina
9 R 4 Rybník Káčnik Vchod do chatky 130° 30 m Ostrůvek s olší (hrníček)

10 2 Křížek u Klouzov Křížek 115° 52 m Ořech u modré tyče
11 3 Studánka u Mlýnského rybníka Studánka 350° 5 m Shrbená olše

Sedletínský menhir Menhir 345° 27 m Hloh u osiky

13 2 Kaplička u Chotěboře Panna Maria 225° 6 m Pravá větev zadní lípy
14 K 2 Křížek Rankov Křížek 90° 10 m Lískový keř
15 3 Vysílač na Vizábu Vrchol kopečku 220° 8 m Jablůňka
16 R 2 Svinský rybník (Brigádník) Výpusť 180° 6 m Velký dub
17 K 3 Křížek u Kamene Křížek 235° 15 m Špendlíkový strom

Výhled na Sněžku Klika brány hřbitova 300° 8 m Na hlohu nad cisternou

Pokračování na druhé straně

12 Sedletínský čtyřmetrový menhir byl vztyčen v roce 2002 ochranářským spolkem Vysočina. Je vstupní branou do přírodní rezervace Havranka v údolí Sázavky, 

kterou prochází ornitologická pozorovací stezka. 

Obora se živou zvěří. Je zde možné pozorovat daňky, laně, jeleny, muflony či divoká prasata.

26

Čachotínští rodáci tvrdí, že za jasného počasí lze z Čachotína spatřit Sněžku. Můžete tedy zkusit štěstí ;)
218

Expozice Stodola krásných krámů ve Vepříkově na Chotěbořsku ukazuje, jak se dříve bydlelo, jaké předměty a nástroje se používaly, jaká řemesla a další 

povolání byla ve Vepříkově provozována a kdo je provozoval.

27

3

Vysoká kónická mohyla z pískovce vyrůstající z obdélného kvádru byla vztyčena v roce 1955 na památku padlých partyzánů brigády Mistra Jana Husa. V roce 

1981 byl celý pietní areál upraven do dnešní podoby a do mohyly byly umístěny i urny s popelem padlých.

41

Zkamenělá řeka je více než 100 metrů dlouhá kamenná nakupenina, která  připomíná mírně ukloněnou řeku tekoucích balvanů. Vytvořil ji ledovec, který před 

sebou v třetihorách valil kameny.

44

4Z3
Habry jsou poprvé zmiňovány v Kosmově kronice k roku 1101, ovšem zámek nechal vystavět až v letech 1717-1720 Adolf Felix Pötting-Persing, jehož rodu 

patřilo panství přes sto let. Už od začátku fungoval jako sídlo správy panství. Na konci 19. století jej zasáhl požár. Při opravách byl původně dvoupatrový 

objekt o patro snížen. Po následné novobarokní přestavbě sloužil jako škola, a to až do roku 1992, kdy byla postavena nová. V roce 2007 zámek od města 

odkoupil Petr Rudolf Vančura a po prvotních opravách zde v říjnu 2009 otevřel muzeum. Kromě toho se v opravených místnostech zámku pořádají koncerty.
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Kostel sv. Vavřince v Čachotíně Brána ke kostelu 75° 7 m První lípa dole

20 2 Lysecký mlýn Rozcestník 55° 6 m Doubek
Buk v Boučí Rozcestník 220° 25 m Infotabule

22 K 2 Křížek v Zálesí Křížek 150° 35 m Třešeň s turistickou značkou
23 4 Lochneska Lavička na břehu 310° 30 m Vodní tvor

Zámek Rozsochatec Brána 0° 25 m Konec kamenné zdi

25 T 2
Evangelický kostel v Horní

Krupé

Nástěnka u vchodu na hřbitov 130° 15 m Hromosvod

26 3 Altán smíření Altán 210° 20 m Olše za Hubertem
27 R 3 Rybník u prasátek Vstup do ohrádky 200°  14 m Bříza u hromady kamení

Kostel sv. Víta v Dolní Krupé Kříž před kostelem 270° 8 m Okap za zastávkou

29 K 3 Křížek u Zbožic Křížek 180° 6 m Jabloň
30 7 Šifra Křížek 160° 7 m Kámen

Zdroj: texty volně dostupné na internetu

Legenda: kaple, kostel
zámek
výhled
mokré stanoviště
zvěř

Pokračování na druhé straně

www.kolmovysocinou.cz

Barokní kostel byl postaven mezi lety 1682-1684 za Jana Jeronýma z Löwenfelsu. Z předchozí renesanční přestavby ze začátku 17. století zůstala zachovaná 

ojedinělá pohřební kaple sv. Michala. Obdélný prostor sklenutý dvěma poli valené klenby s lunetami má ikonograficky zajímavou freskovou výzdobu.
2T28

Výška 34,5 m, obvod 700 cm, stáří 350 let. Jedná se o nejmohutnější památný buk lesní v Česku. Buky na rozdíl od dubů a lip nejsou tak dlouhověké a obvodu 

přes 5 metrů dosahují výjimečně.

221

Zámek byl přestavěn ze starší tvrze v letech 1651–1681. Po požáru r. 1873 byl zcela opraven až po r. 1892. Od roku 1952 byl zámek využíván pro domov 

důchodců a po roce 1989 byl navrácen potomkům původních majitelů.

2Z24

Nejvýznamnější památkou obce je kostel sv. Vavřince, v základech již gotický, za třicetileté války byl zcela zničen. Dnešní podoba je barokní s lidovými prvky, 

poslední úpravy kostela proběhly až v 19. století. Jedná se o jednolodní stavbu. Po stranách hlavního vchodu jsou niky s dřevěnými sochami světců, jeho 

vnitřní vybavení odpovídá době vzniku kostela. V kostele sv. Vavřince se nachází hrobka svobodných pánů Bechyňů z Lažan, majitelů zámku a statku v 

Rozsochatci, z roku 1833.

2T19

ve Zborné u Jihlavy 
 

Nejlepší pivo 
v širokém okolí 

http://www.kolmovysocinou.cz/

