
Kolmo Vysočinou 2022 (8. ročník) - Seznam stanovišť 18. června 2022

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 rybníky (R) bonus 6 bodů, za všechny technické zajímavosti (T) bonus 7 bodů,

za všechny zámky (Z) bonus 8 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 4 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 4 Rybník Altejch v Uhelné Příbrami Altán s ohništěm 245° 7 m Olše za závorou

Loděnka Loděnka 230° 5 m Vrba

Navrátilova lípa v Lánech Lípa 140° 30 m Třešeň

4 3 Křížek před Novou Vsí Křížek 140° 20 m Třešeň

5 3 Křížek v Nejepíně Křížek 125° 32 m Jabloň

Zámek Libice nad Doubravou Pravý sloup budoucí brány 50° 6 m Túje

7 R 3 Rybník Balaton Požerák 25° 14 m Doubek

Zámek Štěpánov Brána 295° 32 m Boží muka

9 3 U tří menhirů Prostřední menhir 10° 10 m Třešeň

Zámek Chotěboř Modrá schránka na parkovišti před 

zámkem

310° 21 m Túje

11 T 2 Vysílač na Klenku Žlutočerná tyč u cesty 195° 32 m Břízka

12 K 3 Křížek u Předvesky Křížek 180° 2 m Lípa

13 2 Přístřešek u chatiček Stůl 250° 8 m Pařez

14 K 2 Břevnický křížek Křížek 320° 5 m Lípa

Vodojem Roh plotu u brány 280° 28 m Břízka

Pokračování na druhé straně

Jedná se o živoucí zkamenělinu jednoho z mnoha zástupců měkkýšů, konkrétně hlavonožců. První loděnky se objevily již před téměř 500 miliony lety. A od té 

doby se jejich vnější podoba prakticky nezměnila. Dnes žije už jen několik málo druhů ve velkých hloubkách oceánů, daleko od slunečního svitu. Jedná se o 

posledního hlavonožce, který se ponechal vnější schránku. Ti ostatní už ji vyměnily třeba za sépiovou kost.32

Nápověda: Pojedete-li po silnici z Libice n. D. (nebo Chotěboře) směrem na obec Hranice, po podjetí drátů vysokého napětí 

hledejte po pravé straně silnice skalku s viditelným otvorem. Uvnitř se nachází loděnka.

8 Z 4
Zámek byl postaven v polovině 18. století na místě zbořené tvrze. Roku 1858 prošel zámek přestavbou podle návrhu Františka Schmoranze (autor neogotické 

přestavby zámku Žleby). Poslední velká úprava byla provedena v roce 1936, kdy vznikla velká vstupní hala a rozsáhlé technické zařízení v suterénu. Po roce 

1948 byl zámek zestátněn a využíván jako internát učiliště. Po vrácení původnímu majiteli prošel areál rekonstrukcí a dnes je využíván pro nejrůznější 

společenské i firemní události s možností ubytování.

15 T 3 Vodojem čtvercového půdorysu vznikl pro potřeby drah, kterým dodával říční vodu ze studny u řeky Doubravka do 3 km vzdáleného nádražního vodojemu v 

Chotěboři. S ním byl propojen litinovým potrubím. Vodojem byl postaven v roce 1879 a dosahuje výšky 25 metrů. V současnosti slouží k bydlení.

10 Z 2 Barokní zámek stojí na místě původní gotické tvrze. Jde o čtyřkřídlý patrový objekt s mansardovou střechou. Před jižním průčelím je schodiště s balustrádou 

na masivních toskánských sloupech. Najdete zde barokní kapli Nejsvětější Trojice s portálem, freskami a štukovou výzdobou. Zámek je ve vlastnictví rodiny 

Dobrzenských, zámek i park jsou pro veřejnost nepřístupné.

3 3
Lánská lípa je starý památný strom, který uváděl již Jan Evangelista Chadt-Ševětínský v roce 1908. Lípa roste v obci Lány nedaleko přírodní rezervace Spálava. 

Strom stojí v obci před domem č.3. Dutina kmene je v několika místech otevřená, otvory zakryté. Uvnitř je umístěna lavička. Strom dosahuje výšky 23 m, 

obvod kmene činí 748 cm, stáří se odhaduje na 700 let.

6 Z 3 Zámek nechal postavit Václav Rudolf Haugvic roku 1709. V letech 1862–64 byl za Benedikta Boleslavského z Rittersteinu novogoticky upraven - rozšířen o 

severní trakt s věží. V současnosti zámek prochází postupnou rekonstrukcí.
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Břevnická studánka Studánka 130° 10 m Habry

17 K 2 Křížek u Dobkova Křížek 240° 7 m Smrk

18 2 Čachotínský vodník Plynová nádrž 250° 12 m Plave

Buk v Boučí Rozcestník 220° 25 m Infotabule

20 2 Posed nad Rozsochatcem Posed 220° 8 m Bříza

21 T 2 Vysílač Počátky Branka vodárny 65° 27 m Jeřabina

22 4 Lochneska Lavička na břehu ? ? Vodní tvor

23 K 2 Kříž sv. Isidora v Jahodově Kříž 120° 16 m Smrk

24 R 3 Matějovy rybníky Lavička na hrázi 190° 24 m Olše

25 T 2 Vysílač nad Rozsochatcem Brána 330° 27 m Doubek

Zámek Dolní Krupá Komín s čapím hnízdem 120° 10 m Lavička (vlevo)

Strom zdraví Infocedule 40° 8 m Javůrek

28 R 4 Koupaliště Česká Bělá Poloostrov 270° 7 m Vodní tvor

Letecký traťový maják Infotabule 135° 32 m Akát

30 7 Šifra Výsledek šifry 200° 33 m Vrba

Zdroj: texty volně dostupné na internetu

Legenda: kaple, kostel

výhled

mokré stanoviště

zámek

Pokračování na druhé straně
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Na Šibeničním vrchu v katastru obce Česká Bělá, 566 merů nad mořem, stojí bývalý maják řízení leteckého provozu. Byl postaven roku 1930 a poprvé 

osvětlen v roce 1933. Majáky sloužily pro orientaci při nočních letech na trase Praha – Brno - Bratislava. Konstrukce samotné věže je vysoká 16 m. Na plošině 

na vrcholu bylo umístěno majákové světlo navádějící noční lety. Rozsvěcování a zhasínání majáku bylo automatické dle letového řádu. Na trase Praha – Brno - 

Bratislava bylo celkem 17 traťových majáků, z nich se dochoval pouze tento. V podzemí v blízkosti majáku se též nachází armádní vojenský bunkr typ ÚŽ-6a 

ze 70. let 20. století. Šlo o jeden z mnoha prefabrikovaných objektů, rozesetých po celém Československu za účelem využití v rámci Teritoriální rádiové hlásné 

sítě (TRHS).

4T29

26 Z 2 V roce 1651 se majitelem původní renesanční tvrze stal Jan Mencl z Bernfelsu, který ji nechal přestavět na raně barokní zámek. Po roce 1948 prostory zámku 

využívaly mateřská škola a obec ke kulturním akcím. Nyní v něm sídlí vlastivědné muzeum, které vystavuje zejména archeologické nálezy ze zříceniny hradu 

Ronovec.

27 2 Nápověda: Strom není vyznačen na papírové ani online mapě. Od západní cedule obce Kojetín pokračujte 55 m po silnici na 

Dolní Krupou, poté z ní odbočte mírně vpravo úvozem nahoru. Po 40 m dojedete ke stromu.

19 2 Buk v Boučí je památný strom na Českomoravské vrchovině. Má obvod 700 cm a 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. Strom vyniká svými rozměry a stavbou koruny, která je tvořena dvěma kosterními 

větvemi. Výška stromu je více než 30 m, stáří 350 let.

16 2 Nápověda: Rovnoběžně s hrází vodní nádrže Břevnice, ve vzdálenosti cca 200 m od ní, se nachází alej vzrostlých stromů. Na 

spodním konci aleje na rohu stavení se nachází Břevnická studánka.
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