Prameny ek I.

eka Oslava protéká Krajem Vyso ina a Jihomoravským krajem. Její celková délka iní
99,6 km. Plocha povodí m í 867,2 km². Jedná se o levostranný p ítok eky Jihlavy.
Zajímavostí je pramen této eky. V
sou asné dob se mluví minimáln o t ech
pramenech. Jako jeden z pramen
eky je ozna ována p kn upravená a snadno
dostupná studánka na b ehu rybníka Babín. V
tomto p ípad se s
nejv t í
pravd podobností nejedná o skute ný pramen eky Oslavy, by byl za pramen této eky
ozna en i samotným prezidentem eské rep ubliky, panem Milo em Zemanem. Tuto
skute nost dokládal títek umíst ný na studánce (na fotografiích je je t patrné, kde se
títek nacházel), který byl v ak posléze n kým odstran n
. Podle základní
vodohospodá ské mapy pramení eka Oslava v lese (na palouku) u obce eská Mez.
Dal ím mo ným pramenem je místo v lese cca 400 m nad rybníkem Babín (zarostlá
louka). Foto vlevo, uprost ed, vpravo.
Doubrava (místní ozna ení Doubravka) protéká
okresy
ár nad Sázavou, Havlí k v Brod, Chrudim
a Kutná Hora. Je levostranným p ítokem Labe. Délka
toku eky iní 88,34 km. Plocha povodí m í 592,4
km². eka Doubravka nemá pravd podobn jeden
pramen. Za prame nnou oblast této eky se d ají
pova ovat lesy západn od Velkého Dá ka v okolí
obce Radostín. eka má více pramen . Za hlavní
pramen lze ozna it potok, který pramení v
ra elini tích ji n od Radostína, a to v nadmo ské vý ce 623,7 m. Tento potok se pak
vlévá do rybník Doubravní ek a Doubravník. Pod t mito rybníky p itéká zleva druhá
pramenná v tev odvod ující Ranská jezírka. Jako t etí pramenný tok bývá ozna ován
tírový potok vytékající z Malého Dá ka, které se nalézá severovýchodn od Radostína.
Tento potok posiluje tok zprava na d rybníkem eka, který je s plochou 43,03 ha nejv t í
vodní plochou v povodí eky .
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Ü

Zdroj: KrÚ, internet

Poutní místo K eme ník

K í ová cesta na K eme níku se nachází 8 kilometr východn od Pelh imova. K í ová
cesta je tvo ena t inácti kamennými kapli kami, ve kter ých jsou obrázky s pa ijovými
výjevy. Vede od pramene "Zázra ná studánka" nahoru ke kostelu Nejsv t j í Trojice a je
zakon ena jeskyní, symbolizující Bo í hrob. V n m je ulo ena kamenná socha Kristova
t la od socha e Antonína Bílka. Cesta byla budována v letech 1903
1906. Autorem
podoby kapli ek byl Antonín Thein z ernova, terakotové reliéfy vytvo il Viktor Foerster.
P vodní reliéfy byly zni eny za 2. sv tové války, nové namaloval výtvarník Raimund
Ondrá ek. P vodní cihlové kapli ky byly v roce 1947 nahrazeny ulovými, projektovanými
arch. Franti kem ehákem a postavené stavitelem mídem z ernova. Posv ceny byly o
oktávu velké pouti.
Roku 1555 spadl pelh imovský m an Matou Chejstovský do st íbrného dolu a u inil
slib, e vyvázne-li z jámy, vystaví na temeni kopce kapli ke cti Nejsv t j í Trojice. Nevelká
d ev ná kapli ka se poté stala cílem lidových poutí. M sto Pel h imov nechalo roku 1651
vystav t novou zd nou kapli. V letech 1710 1720 vznikl poutní kostel, k n mu byly roku
1734 p istav ny ambity. Roku 1750 kostel sv til pra ský sv tící biskup A. Vokoun. Poblí
kaple se nachází nedokon ená stavba tzv. V trného (havraního) zámku. Podle projektu
Kamila Hilberta jej za al roku 1930 stav t socha Josef ejnost pocházející z T enova.
Na v i zámku sedí sedm sklen ných havran jako p ipomínka pohádky o sedmi
bratrech. Sou ástí poutního místa je lé ivý pramen Zázra ná studánka (té Zlatá
studánka), který vyv rá periodicky od p edja í okolo svátku sv . Mat je a p estává téct v
ervnu. N kdy vyv rá je t na podzim. Mén známou , ale o to zajímav j í je S t íbrná
studánka, která má pov st, podobn jako její slavn j í sestra zlatá (zázra ná) studánka,
lé ivé studánky. V okolí se dolovalo st íbro a to vysv tluje její lé ivé u inky, ve vod se
vyskytuje koloidní st íbro, které udr uje vodu dlouho erstvou a s výborn ou chutí. Na
rozdíl od zlaté z ní voda te e celoro n . Najdete ji cca 1km od zlaté studánky respektive
od parkovi t na K eme níku.

Zdroj: KrÚ, internet

Studánky v lesích I.

Na úbo í vrchu afranice ( 624 m n. m. ), nedaleko bývalé obce Zahrádky, le í
poutní místo K i ná studánka, n kdy také nazývaná Husitská. Hlubokými lesy tudy d íve
procházel misioná
áslavského kraje P. Václav Hanzeli. asto se zastavoval u lesní
studánky a omýval si bolavé o i. Po jejich omytí se mu v dy zna n ulevilo a pozd ji
i bolest úpln zmizela. Z vd nosti nad tímto ne ekaným uzdravením nechal v roce 1741
z ídit nad studánkou d ev ný k í a po jeho stranách sochy Panny Marie a sv. Víta
z dubového d eva. K í se sochami stál mezi dv ma lipami. Ta po levé stran se zde
dochovala dodnes a její stá í lze odhadovat na t i sta let. Nad st udánkou byla postavena
d ev ná kapli ka. Na jejích vn j ích st nách namaloval malí Josef Svoboda z Lukavce
v roce 1742 dvanáct obrázk svatých. Kolem celé kapli ky byly zhotoveny d ev né lavice
pro poutníky, kte í se omývali ve studánce, modlili se k Bohu a odná eli si vodu v lahvích
dom . V roce 1845 nechala Kate ina Da ková postavit na míst d ev ného k í e, k í
kamenný s litinovým Kristem. D evo snadno podléhá zkáze, a tak se zahrádecká obec
rozhodla postavit na míst d ev ných soch v roce 1868 kamennou kapli. Stavbu provád l
zahrádecký zednický mistr V.H. K i ta. V roce 1912 byla kaple na náklady zahrádecké
obce opravena a vnit ek vyzdoben. Za druhé sv tové války p i la kaple o sv j 30 kg t ký
zvon. Nový zde byl zav en po válce. V roce 1932 byla ást zdej ích pramen sta ena do
vodojemu a veden odtud ve ejný vodovod do Zahrádky.

Nedaleko od osady Nová Hu na
ársku
najdeme v lesním komplexu studánku, o
které se íká, e je radioaktivní.

Zdroj: KrÚ, internet

Pramen elivky, studánky
Pramen elivky. Ve st edov ku
se elivka jmenovala Sázava,
pozd ji
Soutická nebo
Zahrádecká eka, ale její dne ní
název se vyskytuje a v 16.
století a je odvozen od Siloe tak
jako ozna ení pro
elivský
klá ter.
eka je známá svou
istotou a kvalitou vody a je
d le itým zdrojem pitné vody.
Pramení
jako
Hejlovka
jihovýchodn
od
osady Vlásenice
-Drbohlavy, na
eskomoravské vrchovin , asi 10 km ji n od Pelh imova.
P esn ji se pramen eky nachází pod Bukovým kopcem (702 m), v nadmo ské vý ce
677,3 m, na rozhraní katastr obcí Mezná a astrov. í ka te e nejprve otev eným
údolím severním sm rem. Západn od Pelh imova nedaleko Vlásenice p ijímá zleva
Cerekvický potok, který p itéká od Nové Cerekve. í ka vtéká do lesnaté krajiny, dále se
její
tok
obrací k
severovýchodu. Severn od
m sta
Pelh imova
nedaleko Krasíkovic posiluje její tok zprava p itékající í ka B lá. Od hráze Sedlické
nádr e ( . km 63) je eka ji nazývána elivkou. Dále eka udr uje p evá n
severozápadní sm r. U eliva p ijímá zleva sv j nejv t í p ítok eku Trnavu. Po zhruba
dal ích 10 km toku vzdouvá její vody v délce 39,1 km významná vodárenská nádr vihov
(lidov zv aná elivka), její hráz byla vybudována na jejím 4,29 í ním kilometru b hem
let 1965 1975. Z této vodní nádr e je dálkovým p ivad em zásobena pitnou vodou
Praha, ale i dal í m sta ve St edo eském kraji a v Kraji Vyso ina. Po dal ích ty ech
kilometrech toku ústí elivka zleva do Sázavy na jejím 98,8 í ním kilometru u Soutic
v nadmo ské vý ce 318,1 m.

Ü

Tuto studánku najdeme v lese Temník, který
se nachází severn
od obce Kalhov.
Dostaneme se k
ní po zelené turistické
zna ce z Vele ovského Dvora. Na informa ní
tabuli si pak m eme p e íst pov st, která se
k této studánce vá e (viz. foto).

Foto: Ing. Milan Slavinger

V lesích u Dobré Vody (místní ást obce
Lu ice)
najdeme studánku
s krásnou
kamennou zdí. Podle pov sti z této studánky
pil Jan i ka z Trocnova p i pronásledování
k i ák k Havlí kovu Brodu. V roce 1891
nechal majitel sklárny Alois Welz u studánky
instalovat i kovu bystu.

Zdroj: KrÚ, internet, Ing. Milan Slavinger

Hrad Ro tejn, záme ek Aleje

Hrad Ro tejn, pozdn ji gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m.n.m
v romantické krajin Javo ických vrch u vsi Doup , byl vybudován pány z
Hradce
v první polovin 14. století. V 70. letech 16. století nechal hrad p estav t Zachariá
z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek s rozlehlou oborou v blízkém okolí.
Dal ími majiteli byli Slavatové z Chlumu a Ko umberka, Lichten tejnové z Kastelkornu a
Podstat tí z Lichten tejna. Dnes je hrad majetkem Kraje Vyso ina ve správ Muzea
Vyso iny v Jihlav p.o. V roce 1915 hrad vyho el. Zásadní opravy za aly a v roce 1958.
ást hradu byla pro ve ejnost otev ena v roce 1969. Po dal ích opravách byly ostatní
interiéry na dne ní trase zp ístupn ny v roce 1982. Dnes jsou zde vystaveny sbírky
z fondu Muzea Vyso iny v Jihlav .

Areál záme ku Aleje s p ilehlými objekty byl zalo en rodem Collalt v
hlubokých
kn ických a jest ebských lesích a byl vystav n v letech 1815 -17 v klasicistním slohu.
Tento lovecký záme ek byl pou íván coby náhrada opu t né myslivny v nedalekých
Chaloupkách. Nyní je areál v soukromém vlastnictví, slou í k rekreaci a k p íle itostným
akcím (nap . svatbám). Po p íchodu kteroukoliv ze sedmi alejí se na mýtin otevírá hezký
pohled na klasicistní patrovou budovu záme ku se lutou fasádou, nást e ním altánkem
a uvnit upoutávajícím oválným sálem. V bezprost ední blízkosti vidíme t i hájenky
a pozoruhodn zast e enou studnou.
zdroj: KrÚ, internet, Marek Pouzar

Prameny ek II.

Ü

Pramen Svratky najdeme pod Fry avským kopcem. N kdy je myln za pramen Svratky
ozna ována St íbrná studánka, která se nachází asi 1200 metr ji n skute ného
pramene. Název Svratky s nejv t í pravd podobností vychází ze staro eského slova
svorti
vinout se. V minulosti byla také Svratka, pod vlivem n meckého pojmenování
(Schwarza(ch) nebo Schwarzawa), nazývána varcava. Svratka je dlouhá 173,9 km a
2
plocha povodí iní 7 112,79 km . Zajímavostí je, e nedaleko po proudu od pramene
Svratky se nachází místo ozna ované Sra ená voda . Jedná se o technicky zajímavé
místo, které sv d í o d vtipu na ich p edk . Zde mlyná i p epou t li vodu um lým
kanálem ze Svratky do Str ského potoka , podle starých map do Sázavy. Tedy p es
rozvodí erného a Baltského mo e.

Ü

eka Sázava (n mecky Sasau) se vine Vyso inou a st edními echy. U lakhamr a
Najdeku na
ársku tato eka tvo í ást historické zemské hranice ech a Moravy.
Sázava bývala asto neoficiáln nazývána Zlatou ekou . Toto ozna ení v ak
nesouviselo se zlatem. Jeho p í inou je odná ení jílovité p dy, které zp sobuje zlatavé
zabarvení vody v ece. Tento úkaz je dob e viditelný na soutoku s Vltavou. Sázava má
délku 225,9 km. Plocha povodí pak m í 4350,3 km². eka Sázava pramení jako Stru ný
potok pod indelným vrchem v nadmo ské vý ce 757 m. Ten spolu s dal ími men ími
potoky napájí ryb ník Velké Dá ko. Od výtoku z Velkého Dá ka je ji í ka nazývána
Sázavou. O její pramen se v minulosti vedly spory, nebo zdrojnice odtékající z Velkého
Dá ka dnes pojmenovaná jako Sázava, se p vodn jmenovala Polná a naopak sou asný
Str ský potok je v kronikách uvád n jako Sázava.
Zdroj: KrÚ, internet

Z íceniny hrad I.

Z íceninu hradu Py olec najdeme na stejnojmenném kopci nad obcí Vír
vyrovnávací
nádr í Vír II. Hrad Py olec byl postaven koncem 13. století, a to dosv d uje dochovaná
z ícenina v gotickém slohu. První písemná zmínka o hradu Py olec pochází z roku 1350,
kdy byl hrad Filipem mlad ím z Pern tejna prodán Je kovi z Konice a Je kovi z Krava .
Ov em brzy po prodeji Je ek z Konice zem el a hrad se vrátil zp t pán m z Pern tejna.
V dal ích letech vlastnilo hrad n kolik pán , a roku 1446 se Py olec spolu s okolními
obcemi vrátil zp t Pern tejn m. Tou dobou se o hradu pí e ji jako o zbo eném. Nový
majitel Jan II. z Pern tejna se jej pravd podobn pokusil opravit, ale rekonstrukce nebyla
realizována a hrad z stal trvale opu t n. Z archeologických pr zkum vyplývá, e hrad
Py olec patrn nebyl nikdy dostav n.

P i vtoku potoka Byst ice do eky Sázavy, asi 2 km na JV od starobylé osady Ch enovice,
na pravém b ehu eky Sázavy, stojí na p íkrém skalnatém ostrohu z íceniny
Ch enovického hradu. Hrad Ch enovice sahá svým p vodem a do druhé pol. 12. století a
jeho prvním známým majitelem byl roku 1289 eský vladyka Léva ze Ch enovic, p edek
rodu Kolovrat Zru ských ze Ch enovic. Roku 1424 byl pán hradu Milota ze Ch e novic,
který se zú astnil 1421 v áslavi Zemského sm nu. B hem jeho nep ítomnosti byl hrad
napaden a po kozen Zikmundovým vojskem. Po Milotovi se je t pokou el hrad osídlit
pra ský kupec Hanu Otlinger a pak kutnohorský m an Kunrát Náz. Hrad se jako pustý
uvádí ji od roku 1541. V hradní z ícenin byl roku 1904 objeven poklad. Jednalo se o
nádobku s pra skými gro i, která tam byla uschována od sklonku vlády eského
a
ímského krále Václava IV., p ed rokem 1419.
Zdroj: KrÚ, internet

Smír í kameny II.
Památný
ulový kámen
p írodního tvaru u Ptá ova.
Na kameni jsou dovnit
vytesané obrazce (rý a h l)
bez k í e, co je u smír ích
kamen v
tomto
kraji
ojedin lé.
Kámen je
situován v lese nad bývalou
hamernou. Tragická událost
je popisována v ptá ovské

kronice. Vra da slu ebného d v ete z bývalého mlýna
na potoce Klap vce, byla spáchána v druhé polovin
17. století, poblí lesní cesty k Hostákovu v blízkosti
mlýna a hamerny a to vandrovním krajánkem, který se
do d v ete zamiloval. Dívka v ak neop tovala jeho
city a odmítla se s ním stýkat. Krajánek ji zabil úderem
silné v tve do hlavy, kdy se vracela z Hostákova. Krajánkovi se poda ilo utéct a nikdy
nebyl za sv j in potrestán.
Na pravém b ehu eky Jihlavy nedaleko bývalého
planderského mlýna nalezneme kámen obdélníkového
tvaru s n meckým textem. eský p eklad
Roku 1698,
dne 17. srpna Petra Lehrla m stského pasí e v Jihlav t i
vlastní d ti Petr Pavel, David a Marta, p icházeje od
Vyskytné, zde spadly do vody a své ivoty zde zanechaly.
B h bud milostiv jejich du ím. Jda kolem pomodli se za
n a pop ej jim v ný klid.

Kámen v Rudíkov
je op eden dv ma
pov stmi. První praví, jak mladý vozka
ko í pohán l kon a jeho povoz rychlostí
ují d l lesní cestou. Cesta zde vede po
okraji rybníka. Povoz se do n j p evrátil a
vozka uvázl v n m. Druhá pov st vypráví, e jednou v lese p i kácení strom se zaklínil ji
u íznutý strom za vrcholky okolních strom . Dlouho se d evorubc m neda ilo strom
uvolnit. Najednou zavál prudký nárazový vítr a strom padl k zemi. Ne astnou náhodou
v tomto míst stál d evorubec, kterého padající s trom zasáhl a smrteln zranil.
Zdroj: KrÚ, internet, Pam tní kameny na Jihlavsku (Zden k Jaro ) ,
Památné kameny a pov sti na T ebí sku (M. Dvo áková a kol.)

Smír í a jinak významné kameny I.
Ve svahu nad
ekou Hodonínkou za
t pánovem nad Svratkou lze v lesích najit tyto
hrani ní kameny. Tyto kameny vyzna ovaly
hranice mezi Kun tátským panstvím a panstvím
Pern tejnským.

Kámen stojí v lese p i lesní cest nedaleko
usedlosti Staré Huti (k.ú. Kali t ). Na b evnu je
letopo et 1491, který za azuje kámen mezi
nejstar í datované k í ové kameny. Nad ním jsou
dv ádky ne itelného nápisu v gotické miniskule.

O osudu kamene u Sudic se toho
moc neví, snad e zde tragicky
zahynul n jaký Talián p i stavb
eleznice p ed 120 lety nebo e se
zde snad zast elil hajný.

V lesích nedaleko obce Koníkov se nachází památník
posledního zast eleného vlka na Vyso in . Poblí e tohoto
místa byl v zim , 2. ledna 1830 zast elen poslední vlk na
Vyso in . Úsp ným lovcem byl lesník Václav Ma ík ze
St íte e. Václav Ma ík zastával funkci správce les
Mitrovského. Vlk (lat. Canis lupus) vá il 88 funt , tedy
zhruba 49 kg. Do roku 1986 bylo mo no preparaci tohoto
vlka spat it na hrad Pern tejn, poté byl pro patný stav
ulo en do depozitá e. V sou asnosti se musíme spokojit
jen s jeho vyobrazením na obraze o rozm rech 2 x 1,5 m,
který je umíst n p ed vstupem do p írodov dné sbírky a
hradní knihovny. Na obraze je také n mecký text, kte rý
nám v p ekladu íká, e vlk byl zast elen v eském lese
jednou ranou na komoru ve tvrt na ty i odpoledne poté,
co byl p edchozího dne 1. ledna 1830 post elen
karasínským adjunktem Thiermanem pravd podobn do
levého p edního b hu.

foto: Ing. Milan Slavinger

Zdroj: KrÚ, internet, Ing. Milan Slavinger , Památné kameny a pov sti na T ebí sku (M. Dvo áková a kol.)

Smír í kameny I.
Nedaleko obce V ni ka se ve smrkovém
lese u poz statk patrn staré úvozové
cesty nachází kámen. Tento kámen má
rozm ry cca 90x60 cm (nad zemí). Na
p ední stran je patrný k í , pod jeho
p í nými rameny jsou dva p edm ty (mo ná
poháry, ko e, kutny?). K tomuto kameni se
vá e n kolik legend, pov stí. Jedna z nich
tvrdí, e v t chto místech zahynula ena
s n í. Podle jiné zde byl zabit kupec (na
kameni jsou vyobrazeny ko e krosny?),
dal í pov st v ak mluví o zavra d ném
mnichovi (v kameni jsou údajn vytesá ny
mni ské kutny). Dal í legenda se vztahuje
k tomu, e kamen je umíst n u staré
úvozové cesty, která mohla souviset se
st edov kou uherskou cestou . Potom by
p edm ty na kameni mohli být kutny a
mohly by souviset se znakem m sta
T ebí e, kam stará cesta patrn sm ovala.
Pouze n kolik set metr západním
sm rem od symbolického Hrobu Ane ky
Hr zové najdeme místo, kde se
z ne astné lásky rozhodli ukon it sv j
ivot dva mladí lidé. P vodn toto místo
ozna oval pouze nenápadný kámen, na
kterém byly vytesány dva drobn é k í ky.
P ed n kolika lety zde byl ob any
z Polné postaven symbolický k í na
podstavci.

Východn
od obce Vojn v M stec se nachází
zalesn ný kopec s názvem Kamenný vrch (802 m n m).
Nedaleko od Kamenného vrchu pak najdeme uprost ed
dosp lého smrkového porostu smír í kámen. Místu se
od nepam ti íká U Petra . Podle legendy m l být na
tomto mís t zabit mladý sklá ský u en. D vodem jeho
smrti byla patrn msta za to, e chodil n komu za
enou.
Zdroj: KrÚ, internet

Partyzánské pomníky I.

V osad
Nová Hu najdeme pomníky
p ipomínající partyzánskou innost b hem
II. sv tové války na tomto území. Nová Hu
je v sou asné dob
sou ástí m styse
Vojn v M stec a najdeme ji v
lesním
komplexu (lesní majetek spole nosti
KINSKÝ
ár, a.s.) p ibli n 2, 5 km
východn od Vojnova M stce. Na podzim
roku 1944 se uskute nil na eské stran
eskomoravské
vrchoviny výsadek
partyzánského oddílu
Mistr Jan Hus .
Velitelem výsadku byl Alexandr Vasiljevi
Formin
kapitán Rudé armády. Ve
dvanácti lenném výsadku byl po uze jeden
ech (Miroslav Pich T ma), který zastával
funkci politického komisa e. Ostatní lenové
výsadku byli ob ané Sov tského svazu.
Hlavním úkolem tohoto partyzánského
oddílu byla politická a organiza ní práce
mezi civilním obyvatelstvem se zam ením
na povále né uspo ádání eskoslovenska,
dále pak také diverzní a sabotá ní akce.
Partyzánský oddíl Mistr Jan Hus také
operoval v okolí Vojnova M stce a úto i t
nalezl v osad Nová Hu . Zde mu byli
nejvýznamn j ími spolupracovníky z ad
civilního obyvatelstva zejména lesníci, nap .
Karel N mec, nadlesní, Jan Mucha, hajný,
Jan Mucha ml., lesní praktikant a spousta
dal ích. V únoru 1945 byl partyzánský oddíl
Mistr Jan Hus pový en na brigádu. Brigáda
byla rozd lena na n kolik samostatných
oddíl , které plnily úkoly zejména v oblasti
eskomoravské vrchoviny, ale také t eba ve
st edních echách. Práv na Kutnohorsku
se v únoru 1945 nacházel táb brigády
Mistra Jana Husa. V
b eznu pak bylo
rozhodnuto, e se táb vrátí zpátky do
oblasti P ibyslavi. P i p esunu v ak vlivem
neopatrnosti
len tábu, byl
N mci
zachycen signál z vysíla ky a u obce
Le kovice u Gol ova Jeníkova do lo dne
26. b ezna 1945 k obklí ení tábu. Po
n kolika hodinovém boji (p est elka trvala
p ibli n od esti hodin ve er do ty hodin
ráno) padli v ichni lenové tábu, v etn
velitele Fomina.
Západn od osady Nová Hu najdeme hrob vojáka Rudé armády. Tento voják byl zasa en
b hem p est elky mezi dv ma partyzánskými skupinami, které se neznaly a navzájem si
ned v ovaly. P est elka se odehrála v zim roku 1945. Na pomníku je vytesána p ticípá
hv zda, ale také i pravoslavný k í . Na pomníku n ajdeme text v ru tin i v e tin . Záv r
eského p ekladu zcela neodpovídá ruskému originálu.
Zdroj: KrÚ, internet

Vra da Ane ky Hr zové
Les B ezina u Polné je místem, kde v roce
29. b ezna 1899 do lo k vra d mladé dívky
Ane ky Hr zové. Ane ka ila ve V ni ce
nedaleko Polné. Pracovala v Polné jako
vadlena a po práci se v dy vracela dom
cestou kolem B eziny. T lo Ane ky Hr zové
bylo nalezeno a 1. dubna ve smrkovém
mlází v lese B ezina u cesty vedoucí
z Polné do V ni ky. Podle léka ské zprávy
z 6. dubna 1899, která byla vyhotovena
polenskými
doktory
MUDr. Aloisem
Proke em a MUDr. Václavem Michálkem,
byla za p í inu smrti Ane ky pova ována
ezná rána na krku. Dne 19. dubna 1899 byl
k nálezu léka i vyhotoven dopln k, kde bylo nap íklad mimo jiné uvedeno:
Vykrvácení
nastalo v krátké dob a musela se krev mohutným proudem z mrtvoly inouti. Krev
v takovém mno ství z rány inoucí se p i styku se vzduchem musela se srá eti. Stopy
nalezené krve neodpovídaly mno ství krve, kterou bychom p i takovém zp sobu smrti
v okolí mrtvoly s ur itostí o ekávati mohli. Práv zp sob usmrcení
ezná rána na krku,
ohledání léka a jejich tvrzení o malém mno ství krve nacházející se na míst nálezu
mrtvoly, ale také doba, kdy byla vra da spáchána (velikono ní období), vedly k tomu, e
se za alo mluvit o rituální vra d . K vra d do lo v období Velikonoc (t lo bylo nalezeno
na Bílou sobotu). A práv v roce 1899 p ipadly Velikonoce na konec jedno z nejv t ích
idovských svátk
Pesach
Svátek nekva ených chleb . Podle st edov ké pov ry
pot ebují idé krev k es anské mladé panny na výrobu maces . A motiv byl na sv t .
Je t bylo pot eba najít vhodného vraha. Tím se stal na základ
dohad a patrn z velké ásti vymy lených sv deckých výpov dí
Leopold Hilsner. Hilsner byl idovského p vodu, bydlel v Polné a
m l nevalnou pov st lenocha a povale e. Hilsner byl tého roku
z dne ního pohledu po absurdním soudním procesu v Kutné
Ho e odsouzen k trestu smrti ob ením. Tento trest mu byl
potvrzen i soudem v Písku v roce 1900. Zde mu byl navíc jako
p it ující okolnost p i knut i podíl na vra d Marie Klímové, ke
které m lo dojít v roce 1898 op t v blízkosti Polné, a to
v Panském lese u obce Horní V nice. Ani v p ípad vra dy
Marie Klímové neexistovaly proti Hilsnerovi prakticky ádné by
alespo nep ímé d kazy. V roce 1901 císa Franti ek Josef I. zm nil
Hilsnerovi trest smrti na do ivotí a a v b eznu 1918 jej omilostnil
poslední císa Karel I. Hilsner po t ké nemoci umírá ve Vídni v roce
1928. Také tvrzení o tom, e vrahem Ane ky byl její bratr, se nikdy
nepotvrdilo. Podle historika Bohumila erného není takové tvrzení
pravdivé. Bohumil erný si verzi, kde vrahem by m l být bratr
Ane ky, ov oval. V N mecku se setkal s odsunutým fará em ThDr.
Antonem Jankem, který Hr zu zpovídal na smrtelné posteli (lo i).
Fará v ak nic takového nepotvrdil.
Záv rem lze íci, e Hilsneriáda nám m e být pou ná i v sou asné
dob . V dy k davové hysterii a vypuknutí nenávisti v i ur ité
skupin obyvatel kolikrát sta í jen velmi málo, t eba údajn chyb jící
krev na údajném míst inu. Vrah Ane ky Hr zové ani Marie
Klímové nebyl dodnes vypátrán a u se to asi nikdy nepoda í.
Zdroj:KrÚ, internet

Historie vepsaná do les
Lesy provázejí lov ka od pradávna. Jsou nedílnou sou ástí na ich ivot , významným
krajinotvorným prvkem a v dne ní usp chané dob relaxa ní zónou, pro unavenou du i i
t lo lov ka. Lesy jsou od jak iva p edm tem na eho zájmu v lidové slovesnosti a
um lecké innosti. V lesích se stalo nep eberné mno ství událostí a u
astných i
smutných. Na t chto listech bychom Vás cht li na n které události a místa upozornit. A
mo ná Vás inspirovat ke krásným chvílím stráveným v lesích p i poznávání t chto míst .

Hrani ní kámen u t pánova nad
Svratkou

Skalní útvar ert v hrádek poblí
obce Rohozná

Partyzánský rybník poblí obce
Domamil

Pramen eky Oslavy

Z ícenina hradu Py olec nad obcí
Vír
Zdroj: KrÚ, internet

Studánky v lesích II.
Voda ze studánky "U Kn ny"
podle
pov sti
uzdravila
slepou kn nu Svatavu. V
bezprost ední blízkosti stojí
kapli ka, kterou v roce 1919
nechala postavit na p ání
svého zem elého syna Josefa
paní Vo ická z osady Petrova
Lhota. Nachází se na poutním
míst , kde se od nepam ti
ka dou
první
ned li v
ervenci v den pouti (v obci
Studený) konají pobo nosti.
Studánka
byla
zvolena
studánkou Vyso iny 2011. Cesta ke kapli ce vede ze Studeného sm rem na K ivsoudov
a necelý kilometr za obcí odbo íte do osady Petrova Lhota, kterou projdete a nakonec
a vydáte se cestou, která vede vlevo. Od konce osady Petrova Lhota je to ke kapli ce asi
u jen 1 km. Cesta vede mezi poli a klesá k m stku. Za ním vpravo p es louku je u lesa
sloupek s nábo enskou tematikou, od kterého vede ke kapli ce cesta lesem asi 300 m.
Nedaleko vrcholu Javo ice vyv rá
ze zem pramen. Místo je velmi
p kn upraveno. Voda ve studánce
je velmi studená a istá. Místo
kolem studánky bylo uctíváno jako
posvátné. Nachází se uprost ed
hlubokého lesa a d íve sem
nevedly ani ádné po ádné cesty.
Proto se na toto míst o v dávných
dobách
uchylovali lidé
pronásledovaní
pro víru ze
Studené i okolí, aby zde v tichu
Foto: Ing. Milan Slavinger
tajn
ítali nepovolené knihy a
posilnili se slovem Bo ím. Své víry se necht li vzdát a rad ji volili tuto nebezpe nou
cestu, aby mohli vykonat po svém bohoslu bu. To oni nazvali studánku Studánkou Pán .
Postavili u ní kamenný st l a na tomto jednoduchém oltá i v dy stával vedle Bible kralické
i zlatý kalich symbol jejich víry. Jejich po ínání v ak nez stalo utajeno. Pronásledovatelé
prohledávali les , a se jim poda ilo dopadnout a odhalit je ve chvíli, kdy to ne ekali. Byli
práv shromá d ni k bohoslu b . Mnozí se dali na út k, jiní propadli panice. Av ak kn z,
d ív ne se dal zajmout, hled l uschovat to, co jim bylo nejdra í - kalich. V posledním
okam iku si vzpomn l na bezpe ný úkryt, studánku, do které kalich vhodil. Kdy o mnoho
let pozd ji ustalo pronásledování nekatolík , hledali jejich potomci ve studánce uschovaný
kalich, ale nic nena li. Po kalichu jakoby se zem slehla. Jedinou památkou, která tu to
dobu p ipomíná, je kamenný st l, který stojí u Studánky Pán dodnes.
Zdroj: KrÚ, internet, Ing. Milan Slavinger

Smír í a jinak významné kameny II.

Tento kámen najdeme na Alejích u
Stona ova. Na kameni je patrný reliéf
kalvarijského k í e, pu ky, lebky a
stromu. Kámen p ipomíná místo, kde
lesník b hem p est elky zast elil pytláka.

Kámen u obce Sedlec. Nápis na kameni
hlásá Zde zem el Karl Czepl 9. ervna
v roce 1842 . Tehdy byl na sedlecké
stran
eky Oslavy fo tem (lesníkem)
jistý Czepl, velký nep ítel pytlák .
P est elky mezi pytláky a hajnými byly
v té dob b né a n kolik pytlá k se
nevrátilo dom . Proto si zbylí pytláci
slíbili, e se Czeplovi pomstí. St elbou
vylákali jeho i dal í hajné do lesa,
obklí ili je a fo ta zast elili.

Kámen na okraji lesíka p vodn ozna oval hranice
dietrich tejnského panství (Polná P ibyslav) jsou
prý na n m vytesány vina ské no e.

Zdroj:KrÚ, internet, Památné kameny a pov sti na T ebí sku (M. Dvo áková a kol.)

Partyzánské pomníky II .

V lesích mezi t pánovem nad Svratkou a Prosetínem na k ót 576 m n.m. v t sné
blízkosti vrchu Sklapsko najdeme památník se vzpomínkou na partyzánskou skupinu
Jermak. Jedná se o betonový monolit, který nezapadá do okolního bukového porostu. Na
míst také nalezneme poz statky bunkru. Jermak byl krycí název pro sov tský výsadek a
z n ho vzniklé partyzánské skupiny operující na území Protektorátu ech a Morava.
Výsadek byl uskute n n v noci 30. zá í 1944. Následn oddíl do svých ad absorboval
adu uprchlých sov tských zajatc i místních obyvatel . P sobil zejména v prostoru
Drahanské vrchoviny, kde ke konci války provedl adu sabotá ních akcí. V partyz ánském
oddílu Jermak p sobilo celkem 286 bojovník , z toho bylo 35 ech . V bojích bylo zabito
1279 nep átelských voják a 734 bylo zajato. Z oddílu Jermak pak padlo celkem 39
partyzán .

Rybník pojmenovaný po partyzánech Partyzánský rybník je u nás pravd podobn jenom
jeden. Jeho nevelkou vodní hladinu, ukrývající se v lesním porostu, nalezneme poblí
obce Domamil na T ebí sku. Byl dokon en v roce 1944 spolu s lesní cestou. Práci na
míst ídil zdej í hajný Josef Kopec, aktivní len zpravoda jské partyzánské skupiny Lenka
JIH, pozd ji zvané Spelter, její velení se scházelo na Kopcov hájence. Ta byla také
úto i t m pro ka dého odbojového pracovníka. Blízký rybník se stal výborným úkrytem
pro shozy zbraní z Anglie. Byla tam skrý , vzpomíná p tadevadesátiletá pam tnice
Bo ena Kopcová. V hrázi rybníka lo nenápadn pohnout s navezenou zeminou a ukrýt
tam zbran . Dal í skrý byla u rybníka v korunách strom . M j man el, který se jako hajný
v lese výborn vyznal, v e organizoval a dbal na
to, aby maskování bylo denn
upravováno a okolí posypáváno pep em proti ps m. V dy po shozu se zbran uschovaly
v korunách strom do boudy a za n kolik dn p ijí d li pov ení lidé, kte í si je odvá eli .
Zdroj: KrÚ, internet, Pavel Kry tof Novák

I tak jsou psány d jiny
Pam tní
kámen cikánské osady
v Osoudov . Ves Osoudov, dnes
Bohusoudov u Knínic, je v pramenech
poprvé p ipomínána roku 1385. Za
t icetileté války patrn zanikla. Na jejím
míst pozd ji z ídili jezuité hospodá ský
dv r. Po zániku ádu byla v roce 1776
ást p dy rozparcelována na novou
osadu. Pokus s trvalým usídlením
cikánského obyvatelstva se v ak zda il
a
po zakoupení statku hrab tem
Wallisem roku 1802. Hrab nka Anna
Wallisová se stala jejich ochránkyní zejména v oblasti zabezpe ení kolní docházky d tí.
P ed válkou ilo v Osoudov celkem 112 obyvatel. V dubnu roku 1942 byli na základ
preventivního opat ení proti zlo innosti zavedeného
okupa ní správou zatýkáni tzv. "zlo inci z povolání".
To m lo za následek i zat ení esti cikánských
"zlo inc " z Osoudova. V ichni pozd ji zahynuli v
koncentra ních táborech. Zpráva etnické stanice
Bude informuje, e 3. 8. 1942 byla provedena akce
proti Cikán m, p i které bylo zaji t no asi 42 osob z
Osoudova v etn d tí a p edáno gestapu. To je
pak dopravilo do kárnéh o tábora v Hodonín , okres
Boskovice. Bude ská stanice podává zprávu i o dal í
rasové akci v roce 1943, kdy zde bylo na rozkaz
n mecké kriminální policie zaji t no 16 Cikán
a
dopraveno do sb rného tábora v Brn , odkud dále
pokra ovali do koncentra ních tá bor . Skromný
majetek, který po nich ve vsi z stal, byl podle
na ízení vydaného okupanty rozprodán a poté celý
tábor srovnán se zemí.

Toto místo nalezneme u osady lakhamry
nedaleko
áru nad Sázavou, a to u lesa
na jejím západním okraji v míst , kde
silnice p echází v lesní cestu v úbo í
kopce Peperek. Tímto místem prochází
historická hranice echy a Morava. Je zde
postavena replika starorakouské hrani ní
strá ní budky i s figurínou strá ce hranice.
Obdobné místo najdeme nad Sirákovem
p i okraji lesa u silnice ve sm ru na Újezd.

Zdroj: KrÚ, internet

Vra dy lesník

V lesích na majetku spole nosti KINSKÝ ár, a.s. , za obcí Cikháj u lesní cesty (místn
ozna ované Mokrá silnice ) najdeme i tento pomní ek. Na tomto míst byl zavra d n
hajný Václav Chlubna. Nedo lo k tomu, jako v mnoha jiných p ípadech, rukou pytláka.
P í inou byly peníze. Koncem íjna roku 1930 do lo k dosud nejv t í sn hové kalamit na
daném lesním majetku. B hem dvou dn napadlo místy a 50 cm mokrého sn hu, sníh
následn p imrzl ke korunám strom . Bohu el p i el dal í p íval sn hových srá ek, který
byl je t umocn n vich icí. kody na lesních porostech byly obrovské . Na majetku bylo
3
zpracováno cca 740 000 m polom ( erpáno z textové ásti lesního hospodá ského
plánu Kinský
ár). P i zpracování této kalamity pak pracovalo mnoho d lník z blízkého
okolí, ale i ze vzdálen j ích míst. A práv p odle n kterých lesních d lník jim hajný
Václav Chlubna za t kou a nebezpe nou práci p i zpracování polom dostate n
nezaplatil. Do lo k hádce a následnému zabití hajného.

V lesích severn
od Vojnova M stce najdeme
pomní ek, který nám p ipomíná t kou slu bu lesník .
Pomník zde byl postaven na památku lesníka Jana
Neumana, který byl v lednu roku 1920 zabit pytláky.

Za
t pánovem nad Svratkou se nad ekou
Hodonínkou ty í zalesn ný vrch (kopec), který je
v mapách ozna ován U Knoflí ka . Na vrcholu
kopce objevíme k í na kamenném podstavci.

zdroj: KrÚ, internet

ert v hrádek, tola Barbora

V p írodním parku e ínek se nachází ada skalních útvar . Jedním z nich je i skalní útvar
známý jako ert v hrádek (714 m). Je to nejznám j í a nejvíce nav t vovaný skalní útvar
v okolí, který je p írodní památkou. Nachází se severn od obce Rohozná v okrese
Jihlava. ert v hrádek p edstavuje zbytky ulové skalní hradby, má délku asi 50 m a í ku
40 m a je poz statkem tropického zv trávání v t etihorách a intenzivního mrazového
zv trávání v chladných obdobích pleistocénu. O vzniku tohoto bizarního skalního útvaru
se vypráví pov st podobná pov stem o mnoha obdobných místech u nás. Kdysi dostal
ert za úkol b hem jedné noci vybudovat na nep ístupném kopci kamenný hrad. Materiál
na n j prý nosil ze skalnatého Vr ku u Batelova (jiná verze hovo í o tom, e to byly bli í
Skály u e ínku). Tam tehdy ila krásná víla a její krása pekelníka tak obloudila, e s ní
z stal celou noc a promrhal tak drahocenný as. Hrádek nesta il v dohodnutém termínu,
tedy do prvního kohoutího zakokrhání, dostav t. O jeho úkolu sv d í nejen nedokon ená
stavba, ale i kameny roztrou ené od Batelova a k Hrádku. Jeden kámen prý upustil hned
na Vr ku u Batelova, balvanu s otvorem se dnes íká ert v ko ár.

V lesích severovýchodn od obce Rohozná se
nachází tola Barbora. Její vznik se datuje do 13.
stol., kdy na katastru obce probíhala t ba st íbra.
tola je dlouhá 47m a její profil je 1x2m. Vstup do
toly je od roku 2010 zabezpe en m í í.

Zdroj: KrÚ, internet

Skalní útvary
P írodní památka ert v kámen
byla vyhlá ena v roce 1986.
Nachází se na ji ním svahu
Melechova, v katastrálním území
Rej kov. Jedná se o zajímavý
ulový výhoz vysoký 5,5 m,
dlouhý 7 m a iroký 5,5 m, úzká
trhlina jej rozd luje na dv ásti,
výrazn j í je jihovýchodní. ulou
prostupují ikmé pukliny, díky
kterým se v ji ní ásti vytvo ily a
2 m hluboké p evisy. Skála tak
získala p i bo ním pohledu
bizardní podobu ertovy hlavy. Zajímavou modelaci má obtí n p ístupná vrcholová
plo inka. Zahlubují se zde dv velké skalní mísy. Východní mísa je zdvojená a i v suchém
období bývá vypln na vodou. Tyto skalní mísy jsou patrn nejdokonalej í ukázkou tohoto
typu mikroforem v oblasti a zasluhují ochranu. Tento zajímavý ulový výhoz, je patrn
erozn denuda ním reliktem hrany levého svahu údolí ka potoka. Do dne ní podoby byl
vymodelován erozí a dlouhodobými procesy zv trávání a odnosu hrubozrného granitu.
Blízko m sta Polné se v lese B ezina
nachází vrch od nepam ti pojmenovaný
Homole. Zde najdeme skalní útvar,
kterému místní íkají Ji ík v kámen . K
tomuto kameni se vá e tato pov st. V
dob , kdy byl majitelem Polenského
hradu Hynek Ptá ek z Pirk tejna, asto
zají d l do Polné Hynk v p ítel Ji í z
Pod brad. P i jedné z náv t v také Ji ík
zavítal na vrch Homole a zde unaven,
usedl na inkriminovaný kámen. Za chvíl i
na Ji ího z Pod brad p i el spánek. Ve
snu
se
Ji ímu
zjevil sta e ek
jménem Osud . Sta e ek Ji ího oslovil: Bu pozdraven, Ji íku, eský králi . Ji í mu ve
snu odpov d l, e není eským králem, ale pouze správcem eských zemí za mladého
Ladislava Pohrobka. Sta e ek na to odv til, e Ladislav Pohrobek bude naka en morem a
zem e. A Ji í se stane eským králem. Sta e ek kladl Ji ímu na srdce, aby i po svém
zvolení králem nav t voval vrch Homole. Pokud se b hem jeho odpo inku ze skály na
Homoli odlomí kámen, který spadne a do údolí, vypukne válka. Jak sta e ek ekl, tak se
stalo. V roce 1457 Ladislav pohrobek zem el a Ji í z Pod brad se stal eským králem.
Polenské panství vy enil jeho syn Viktorin, náv t vy Ji ího v Polné neustal y a p i ka dé
mo né p íle itosti zavítal i na vrch Homole. P i náv t v v roce 1467 se z ítil z Ho mole do
údolí veliký kámen a brzo p i la válka s uherským králem Matyá em Korvínem. Tato válka
trvala a do roku 1479. Toho se v ak ji Ji í z Pod brad nedo il, zem el v roce 1471.
Zdroj: KrÚ, internet, Sto a jedna pov st z Polné a okolí (Jan Prchal)

Z íceniny hrad II.

Foto: GEO.cz (p. indelá , Tábor)

Po átky hradu spadají do poslední t etiny
14. století. První písemná zpráva, která by
se mohla vztahovat k hradu Humpolci,
pochází z roku 1399. Jind ich z Dubé se zde
poprvé zmi uje o sezení na Humpolci.
P ímo se o hrad hovo í ve zprávách z roku
1404 v souvislosti s
jeho
oble ením
a dobytím Jind ichem z Ro mberka. Roku
1420 odkupuje humpolecké zbo í s hradem
Jan
Leskovec z
Leskovce.
Panství
v majetku rodu z stává a do roku
1496. Hrad je radikáln p estavován.

2. zá í 1496 bylo panství prodáno Janu
Tr kovi z Lípy. Za Tr k z Lípy
probíhaly nové zm ny interiér
i exteriér . V polovin 16. stol. je
hradní stavba nov p ejmenována na
Orlík. V roce 1623 odkoupil Orlík Filip
star í, hrab ze Solmsu. Panstvo sídlí
na Herálci a Orlík pustne. V 17.století,
a zvlá t za 30 -ti leté války, nám
o hrad
chybí jakékoliv zprávy,
pravd podobn je pobo en a u íván
k hospodá ským ú el m. Je t v roce 1708 je hrad uvád n jako pustý z ámek Orlík
s dob e zachovalými zdmi, sídlí zde v ak pouze myslivec. Orlík se postupn dostává do
zapomn ní a
m ní se v rozvaliny, je rozebírán na k
ámen a
vybavení
rozprodáváno. V roce 1911 hrozí úplné z ícení hradní v e a proto v roce 1913 dochází
na popud místních rodák k prvé konzervaci j ejich zbytk i ostatního zdiva. V roce
1988 na hrad za íná pracovat malá skupina místních nad enc , která se pozd ji
transformuje v ob anské sdru ení - humpolecké pobo ky Klubu Augusta Sedlá ka.
V sou asné dob je sou ástí hradu rozhledna, která náv t vník m nabízí rozhled do
irokého okolí.
Tvrz Melechov (té Nelechov) stávala na západním úpatí vrchu
Nelechova nad obcí Kouty. Zalo ena byla asi po átkem 15.
století, kdy tu ili brat i Albert a Ratimír z Nelechova. Po
Albertov smrti ( 1421) il na nelechovské tvrzi a do r. 1437
jeho syn Petr Skála. Po smrti Petra Skály p ipadla jako odúmr
císa i Zikmundovi a po dlouhém sporu se dostala do dr ení
Mat je z Tisu. V roce 1540 získal nelechovskou tvrz a k ní
pat ící vsi koupí Jan star í Tr ka z Lípy. Av ak ji r. 1452 získali
tvrz poru níci Tr kových d tí Jaroslav a Markéta ze elmberka
a Kosti a Jan z Pern tejna. P i tomto prodeji se nelechovská
tvrz p ipomíná naposledy. Noví majitelé ji z ejm brzy po r.
1542 opustili, tak e brzy zchátrala a stala se z íceninou.
Zdroj: KrÚ, internet, GEO.cz (p.

indelá , Tábor)

Z íceniny hrad III.
Zub tejn je jeden z nejv t ích
hrad Moravy, který se nachází na
kopci stejného názvu (682 m n. m.)
nad obcí Pivonice na
ársku.
Kým a kdy byl hrad Zub tejn
zalo en
není
známo. Podle
legendy jej m l postavit uhlí
V nava na kopci Zubr týn a jeho
syn Prsten m l pozd ji zalo it
Pern tejn. Star í pov sti v ak
hovo í o tom, e hrad Zub tejn byl
postaven moravskými markrabaty.
Prvním písemná zmínka o n jakém
majiteli hradu Zub tejna je z roku
1344 a je jím Atlu de Lapide z
rodu pán z Pern tejna. Poté je
hrad modernizován a za vlády Viléma z Pern tejna (konec 15. století) byl také nále it
opevn n a vyzbrojen. Nesporným faktem je úzký vztah hradu k t b rud. Nezvyklá
dispozice hradu a jeho umíst ní na vrcholu dominantního kopce, z n ho bylo mo né
p ehlédnout celou oblast t by rud, z hradu inila hlavní správní centrum t by. V e
vlastnictví se vyst ídala ada pán , a v roce 1440 hrad získal zp t rod Pern tejn , a to
konkrétn Jan II. z Pern tejna. V sou asné dob se jedná o pom rn zachovalou
z íceninu. Zachována jsou i n která patra paláce a také nap íklad studna. Dob e patrný je
i obvod hradu. U z íceniny byl v roce 1955 postavený kamenný památník, který obsahuje
hlínu z památných míst (vrch Vítkov 1420, Lidice 1942, Banská Byst ice 1944, Dukla
1945, Brno Kounicovy koleje).
V lesích nedaleko Nového Jimramova na
vrcholu
kopce
tarkov nalezneme
stejnojmennou z íceninu hradu. Hrad je
n kdy jmenován jako Skály, Starkov i
Sta echovice. V okolí hradu je vyhlá ena
p írodní památka tarkov, kde p edm tem
ochrany je geomorfologicky význa ný skalní
útvar se zbytky hradu. První zmínky o hradu
se objevují ve 14. století, ov em ji koncem
15. století je hrad pravd podobn pustý. V
sou asné dob
najdeme ji pouze
poz statky hradebních zdí i dal ích staveb
(torzo hranolové a oválné v e, v okolí jsou
patrny zbytky val ). Jsou zde také patrné poz statky po hradním p íkopu a cistern . Hrad
byl pravd podobn zalo en pány z Kun tátu. V dob husitských válek se na hrad
schovával oddíl 500 husit . Vévoda Albrecht II. Habsburský je cht l vyhnat, co se mu
ov em nepoda ilo. Potom na hrad sídlili loupe iví rytí i. V roce 1456 byl hrad pobo en. V
roce 1464 se hrad uvádí jako zbo ený hrad Skály . V sou asné dob probíhá na hrad
archeologický výzkum, který provádí pan PhDr. Ludvík Belc redi (* 25. erven 1954 Brno)
je eský archeolog a p íslu ník rodu Belcredi. Tomuto rodu také pat í lesy v okolí hradu.
Zdroj: KrÚ, internet

