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Stručná charakteristika naučné 
cyklotrasy 

Okruh dlouhý 81 km spojuje 13 zastávek s panely 

informujícími o historii jednotlivých míst, legend s nimi 

spojenými a také faunou a florou vyskytující se v okolí. 

Trasa vede z 90% po zpevněných cestách s asfaltovým 

povrchem. V některých místech je však dosti nekvalitní a 

spolu s polními a lesními cestami jsou tyto úseky vhodné 

pouze pro horská a trekingová kola. 

Z hlediska bezpečnosti se zdá nejproblematičtější průjezd 

a následný výjezd Kaplicí. Délka trasy v tomto místě je 

asi dva a půl kilometru. 

Orientace na trase zajištují cedulky s logem trasy. A 

informační tabule nesou k určitým cedulkám přidělené 

QR kódy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOGO TRASY 
odkaz na web: 

zapomenutenovohradsko.wz.cz 
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Mapa 

 

1-Kaplice  žst., 2- Pořešín, 3- Kaplice, 4 – Drochov, 5 -  Svatý 

Kámen, 6 – Tichá, 7 -  Cetviny,8 – Rašeliniště, 9 - býv. Stříbrné 

Hutě, 10 -  Huťský ryb. 11 -  Kamenice 12 – Soběnovská přehrada, 

13 - Blansko  

Výškový profil trasy 
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1. Kaplice nádraží 

Vítejte přátelé cykloturistiky,  

právě se nacházíte v obci Kaplice nádraží, která spadá do 
novohradského podhůří. Pokud stojíte čelem k nádraží, vydejte se 
doprava a tím započněte cestu po zapomenutém Novohradsku. 
Novohradské hory leží v nejjižnější části Čech při hranicích s 
Rakouskem. Patří k nejpůvabnějším a nejromantičtějším krajinám 
v Čechách, ale i k místům mezi turisty dosud málo známým a tedy i 
málo navštěvovaným. Není rozhodně náhodou, že právě v těchto 
končinách najdeme naše dvě nejstarší pralesní rezervace, které 
patří i k nejstarším chráněným územím v Evropě, ale i řadu dalších 
cenných území přírody.  

Vládce zdejších hor 

Tak jako Krakonoš vládne Krkonoším, tak novohradským horám 
vládne Hejmon. Tajuplný strážný duch, který na sebe bere 
rozličnou podobu od větru, bouřky a jiných přírodních živlů po 
podoby zvířecí či lidské. Trestá křivdy a páchané zlo a bytostně 
nesnáší pytláky. To se kupříkladu náhle na modrém nebo objeví 
nad pytlákem temný mrak a spustí se lijavec. Proudy vody 
pytláka promočí až na kůži. Anebo z čista jasna strhne hrozný vítr 
a pytlákovi na hlavu padají ulámané větve. Vytrestaní pytláci 
však dobře vědí, že se na ně zlobí Hejmon. Na čas si dají pokoj a ti 
otrlejší se později stejně odváží vydat do lesa, ale dávají si pozor, 
aby je Hejmon nenachytal. 

Naproti tomu nezřídka pomáhá potřebným, jak zaznamenaly 
četné pověsti na Vitorazsku, rozkládajícím se na české i rakouské 
straně kraje kolem Novohradských hor. Jednou se z lesa vlekla 
stará výměnkářka s nůší nasbíraných šišek, aby měla doma co 
přiložit do kamen. Byla však již příliš znavená životem, sil se jí 
nedostávalo a tak v slzách usedla na studenou mez a chystala se 
část šišek vysypat, když v tom jí tajemná síla pozdvihla ze země 
a ona pokračovala mnohem snáze v cestě k domovu. Nešla však, 
vznášela se. Užaslá se zastavila až u svého stavení, když v tom 
zaslechla za zády šelest křídel. Ohlédla se a viděla, jak k lesu 
odlétá jakýsi pták. Hned pochopila, co se stalo a Hejmonovi 
vděčně děkovala. 
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2. Pořešín 

Právě jste přijeli na náves obce Pořešín, pokud byste se vydali 

doleva, dorazily byste ke stejnojmenné zřícenině hrádku. 

Hrádek Pořešín je zajímavou 

raritou v jihočeské hradní 

architektuře 14. století. Byl 

založen Bavorem III. Ze 

Strakonic, po té nastoupil 

rod pánů z Pořešína. Pořešín 

je příkladem hradu s 

plášťovou zdí, které jsou 

běžnější na Moravě než 

v Čechách. Původně jedinou 

obytnou budovou byl dvou 

až třípatrový, 

dvouprostorový palác, přistavěný k jihozápadní části plášťové 

hradby. Vstup do vnitřní části hradu chránily kromě dvou předhradí 

ještě tři široké příčné příkopy, které umožňovaly vstup pouze ze 

severozápadu hlavní věžovou branou, jejíž zbytky jsou dosud 

viditelné. Přístupová cesta pokračovala ještě čtyřmi branami, 

umístěnými v plášťových hradbách jednotlivých předhradí. 

Zachovala se však pouze jediná, a to v druhém předhradí. 
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Legenda O pořešínské veverce 

 

Kdysi v časech dávných 

nepokojů v Království 

českém, kdy bojoval 

soused proti sousedu, 

bratr proti bratru, byl i 

hrad Pořešín obléhán 

nepřátelským vojskem. 

Obléhání trvalo již řadu 

měsíců, marně obránci z 

věže vyhlíželi posily, 

posádku sužoval hlad a 

nemoci, spíže a sýpky dávno zely prázdnotou a na talířích skončila 

i všechna domácí zvířata. Mezi hradní čeládkou žil i malý hoch 

Janek, nalezenec, kterého kdosi jako batole odložil za bouřlivé noci 

u brány do hradu. Chlapec, který vyrůstal bez rodičů, byl 

málomluvný, neměl žádné kamarády a společnost mu dělala jen 

ochočená veverka, kterou našel coby mládě vypadlé z dutiny 

stromu a zachránil je. V době obléhání, kdy posádka hradu 

strádaly, neunikly Jankovi hladové pohledy spolubydlících, kteří už 

viděli jeho mazlíčka otáčet se na rožni. Aby předešel tak 

potupnému konci své jediné přítelkyně, rozhodl se hoch dát veverce 

raději svobodu a také tak učinil. Jaké bylo ale jeho překvapení, 

když se jeho chráněnkyně zanedlouho vrátila a v tlapičkách 

přinášela ořech z lískového houští, kterým byly porostlé strmé 

stráně pod hradem. Znovu a znovu se veverka vydávala na cesty za 

potravou a přinášela každý den množství olejnatých ořechů, které 

umožnily posádce přežít a ubránit se nepříteli, který nakonec 

odtáhl s nepořízenou. Velkou vděčností zahrnuli obyvatelé hradu 

svou zachránkyni, ale ta zmožena takovou námahou brzo uhynula. 

 

 

 

 

 

 Pořešín podle R. Vojkovského, T. Durdíka 
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3. Kaplice  

Původně vznikla Kaplice ve 13. století jako trhová ves na obchodní 

stezce z Lince do Prahy. 

Na město byla povýšena 

v roce 1358. Ačkoliv byla 

Kaplice zmítána četnými 

požáry a většina budov 

pochází z  19. st., tak 

na kaplickém náměstí zůstalo 

zachováno několik staveb 

z období renesance. 

Nejhodnotnější z nich je 

radnice s hranolovou věží 

z roku 1555. V roce 2012 

prošlo náměstí rozsáhlou 

přestavbou, která ho 

výrazně osvěžila. Na místě staršího raně gotického chrámu 

ze 13. století, který byl 

zničen požárem v roce 1507, 

byl znovu vystavěn 

děkanský kostel svatého 

Petra a Pavla. Pozdně gotická 

dvoulodní stavba je sklenuta 

na tři střední pilíře síťovou 

klenbou.  

V těsném sousedství kostela 

svatého Petra a Pavla stojí 

tzv. Český kostel, též kostel 

svatého Floriana, z doby 

kolem roku 1500. Byl založen na místě starší kaple (podle níž 

zřejmě získalo město své jméno).  

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla 

Náměstí s radnicí před rekonstrukcí 
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Zlomený luk – pověst o vzniku Kaplice 

Před mnoha lety žil na Pořešíně 

jeden rytíř, který rád samotný 

chodil na lov. Jednou lovil 

v pralese, který se rozkládal jižně 

od hradu. Tu pojednou vystoupil z 

houštiny obrovský medvěd a zdálo 

se, že se chce vrhnout na rytíře. 

Lovec rychle sáhl po svém luku, 

přiložil ostrý šíp s úmyslem skolit 

netvora. Ale luk se rozlomil vedví, 

a rytíř zde stál pojednou bez 

obrany a beze zbraně. V této 

největší nouzi slíbil postavit na tomto místě kapli, když mu nebe 

pomůže. Ve stejném okamžiku se objevil cizí rytíř, který zabil 

medvěda, ale hned na to se vzdálil a zmizel v temnotě lesa. Rytíř z 

Pořešína dodržel svůj slib. Stromy na tom místě byly pokáceny, 

byla vytvořena lesní mýtina a u cesty byla postavena kaple. Během 

doby se usadili u tohoto kostelíka zemědělci, řemeslníci a 

obchodníci a toto nově vzniklé místo dostalo jméno Kaplice, podle 

té kaple, která zavdala příčinu jeho vzniku. 
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4. Rozcestí na Louzek  

Hrad Louzek byl vystavěn asi na 

přelomu 13. a 14. století na 

ostrohu mezi řekou Malší a 

Žďákovským potokem, na 

ochranu staré zemské stezky 

vedoucí z Českých Budějovic do 

Rakouska. Komu Louzek 

původně patřil nelze určit, 

protože se zde stýkalo Rožmberské, Pořešínské a Benešovské 

panství. Prvními známými majiteli hradu byli od roku 1423 bratří 

Jan a Hroch z Maršovic a synové Hrocha Jan a Hrošek. Po roce 

1423 jej získal Jan z Malovic. Jeho synové Jan, Diviš a Bohuslav 1. 

srpna 1448 Louzek postoupili Oldřichovi z Rožmberka a ten hrad 

připojil k novohradskému panství. Doslova se píše: „Lawzek panu 

Oldřichovi z Rožmberka roku 1448 dne 1. srpna v moc dali.“ Od 

těch dob byl Louzek součástí panství Novohradského, v jehož 

seznamu z roku 1541 je uváděn „Louzek zámek pustý“. 

Zde v okolí byla také osada Drochov, která je připomínána písemně 

již v r. 1349, kdy je zde uváděn Ulrich von Drochaw. Při sčítání v r. 

1930 zde bylo 14 domů a 69 obyvatel. Patřil pod obec Všemeřice a 

byl to Drochův dvůr. V jižních Čechách se používal domácí tvar 

Drochy, které se však původně psaly Trochy. Dnes jen zarostlá 

zbořeniště připomínají původní osídlení. Je zde však nově vzniklá 

zemědělská farma Drochov, která má původní jméno zaniklé obce 

ve svém názvu. Tato farma se specializuje na chov Skotského 

náhorního skotu neboli „Chlupaté krávy“. 

Zřícenina hradu Louzek 
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Skotský náhorní skot 

Původ se odvozuje 

od keltského 

dobytka oblasti 

severozápadní 

Skotské vysočiny. 

Toto plemeno 

dnes můžeme 

nazvat genovou 

rezervou. Nebylo 

totiž vystaveno moderním selekčním postupům a v nezměněné 

formě se chová již od 18. století. Tvrdé horské podmínky, skromná 

pastva a celoroční volný pohyb v přírodě ovlivnily konstituci a 

zdraví těchto zvířat. Zvlášť ceněná je vysoká odolnost, otužilost a 

nenáročnost. Nejrozšířenější zbarvení je červené od světlé až po 

tmavou hněď, dále černé a vzácnější bílé. Výška kohoutku u 

dospělých krav je 115-130 cm, u býků se pohybuje v rozmezí 120-

140 cm. Hmotnost krav činí 450-550 kg, býků 700-850 kg. 

Pověst o hradu Louzek 

Na strmé skále nad Malší jsou trosky hradu Louzek, jehož 

majitelem byl zlý a krutý rytíř. Jednou přišel na hrad poutník z 

Jeruzaléma a varoval ukrutného hradního pána před spravedlivým 

trestem. Rytíř nedbal a vsadil nebohého poutníka do hradního 

sklepení, kde ho sužovali hadi, štíři, netopýři, mloci, ropuchy a 

krysy. Když vězeň zemřel, rozlezla se tahle odporná havěť po celém 

hradu. Zděšení obyvatelé uprchli a krutého pána ti jedovatí tvorové 

zaživa ukousali. Od té doby byl hrad neobydlen a poslednímu 

majiteli, který s nářkem a kvílením prochází v noci rozvalinami, už 

není pomoci. 
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5.  Svatý kámen 
Po té co jsme projeli křížovou cestou se před námi objevuje poutní 

místo.  

Původ poutního 

místa Svatý 

Kámen sahá až 

do první 

poloviny 

16.století, kdy 

se objevily 

legendy, vážící 

se k balvanu, 

rozdělenému na 

dvě části, 

ležícímu nedaleko Rychnova nad Malší. Podle pověsti se okolo roku 

1500 zjevila pastýřům na tomto místě Panna Maria, obklopená 

nebeskou září a doprovázená prozpěvujícími anděly. Ti prý také 

rozdělili velký kámen na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. 

Až bude prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vůz se senem, 

nastane konec světa. 

 

Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli 

nad posvátným balvanem, jež však brzy přestala svojí velikostí 

vyhovovat návalu zbožných poutníků. Klarisky proto brzy přikročily 

ke stavbě poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné. Byl 

dokončen r. 1655.  To je dnešní presbytář - kněžiště - tedy prostor 

kolem oltáře v přední části kostela. Roku 1666 byly postaveny dvě 

Pohled ze směru naší jízdy 
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rovnoběžné větve křížových chodeb, na východní straně zakončené 

kaplemi. 

Legenda 

Roku 1634 porazil zedník z Rychnova nad Malší Šimon Stepinger 

strom, rostoucí poblíž posvátného kamene, aby měl dřevo na otop. 

Když však doma topil dřívím z uvedeného stromu, přiblížila se jeho 

tříletá dceruška k ohni tak neopatrně, že se na ní vzňal oděv. 

Zoufalý otec těžce popáleného dítěte si dělal výčitky, že porazil 

strom na posvátném místě, a svého činu hluboce litoval. Vroucně 

vzýval Pannu Marii Těšitelku zarmoucených, aby zachránila jeho 

dítě. Motlitba byla vyslyšena a dcerka se brzy uzdravila. Zpráva o 

této události se rychle rozšířila a lidé začali hojně navštěvovat 

podivuhodný kámen, kde prosili Pannu Marii o pomoc v 

nejrůznějších záležitostech. 

 

 

 
 

 Pohled do interiéru kostela 
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6. Tichá  
Tvrz Tichá nejspíše vznikla v první polovině 14. století. První 

písemná zmínka pochází z roku 1360 kdy majitelé tvrze Tichá, 

bratři Jan a Beneš z Velešína požádali Petra a Jošta z Rožmberka, 

aby se postarali o vyřízení jejich závěti. Roku 1387 koupil Tichou 

Oldřich z Rožmberka. Tvrz však existovala i nadále: sloužila jako 

sídlo rožmberských purkrabí a hejtmanů. Roku 1620 byla tvrz 

jakožto součást novohradského panství předmětem konfiskátu a 

získal ji hrabě Karel Bonaventura Buquoy. Roku 1789 nechal Jan 

Buquoy přestavět tvrz na pivovar, avšak ani ten nefungoval příliš 

dlouho a v průběhu dalších desetiletí zcela propadl zkáze. 

Dodnes se z gotických součástí tvrze dochovala pouze mohutná 

čtvercová věž, do níž vede původní vstup v prvním patře. Věž se 

v roce 2012 dočkala rozsáhlé rekonstrukce. Opevnění tvořil vodní 

příkop, který byl napájen vodou z nedalekého rybníka. 

 

Tvrz Tichá před rekonstrukcí 
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7. Cetviny  
Po své pravici vidíte kostel Narození Panny Marie. Původně 

gotický kostel doložený od roku 1374. Byl vystavěn s poněkud 

neobvyklým čtvercovým půdorysem. Během třicetileté války, v 

roce 1620, byl kostel vypálen a následně znovu obnoven. Další 

opravy byly provedeny v letech 1735-36, 1893 a 1940. V období 

komunistického režimu (1948 – 89) nebyl kostel udržován a značně 

zchátral. Od roku 1995 organizuje římskokatolická církev 

rekonstrukci kostela, kterou finančně podpořilo Ministerstvo 

kultury ČR, rakouská vláda, rodáci z Cetvin žijící dnes v zahraničí 

a jihočeský kraj. 

Cetvinská křížová cesta 

V roce 1883 vznikla křížová cesta 

vedoucí po jižní straně kopce Na 

Čepici. Tvoří ji jednoduché žulové 

kapličky, jejichž výklenky původně 

zdobily tradiční výjevy, které byly 

malovány na kovové destičky. 

Cílem křížové cesty se stala starší 

kaple v lese z roku 1827, zvaná 

Farská (podle okolního lesa, pro 

který se ustálil název Farský. Byla 

obnovená a rozšířená roku 1844 

místními obyvateli. Uvnitř byly 

původně umístěny obrazy Panny 

Marie Cetvinské a Panny Marie 

Mariazellské. V roce 1894 

vznikla na cestě o něco dál za 

Farskou kaplí ještě Jeskynní 

kaple, a to na místě starších 

kamenných božích muk (snad 

již ze 17.st.) s obrázkem 

Panny Marie Bolestné. Pod 

kaplí se nachází studánka, 

Farská kaple 

Jeskynní kaple 
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jejíž vodě byly od pradávna přisuzovány léčivé účinky. V 

poválečné době v souvislosti se zřízením hraničního pásma areál 

křížové cesty velice zchátral a až v letech 2001 - 2004 provedly 

Lesy ČR celkovou rekonstrukci a na trase křížové cesty vysadily 

lipové stromořadí. 

 

Vodník a rusalka 

V dávných dobách žili u Cetvin na řece Malší vodník a vodní víla. 

Lidé jim přezdívali Boma a Boweib. Nebyli nijak bázliví, jak by si 

snad někdo mohl myslet. Rusalka ráda odpočívala při slunečných 

letních dnech na kameni vyčnívajícím z vody a bavila se pozorováním 

svého obrazu zrcadlícího se na vodní hladině. Často jí bylo vidět, jak 

si češe své dlouhé krásné vlasy. Občas také pozorovala sedláky 

pracující na loukách nebo ženy při praní prádla v řece. Nikoho 

z cetvinských nenapadlo vílu odhánět či ji jinak škádlit, a když se o to 

někteří mladíci z městečka pokoušeli, se zlou se potázali. Víla totiž 

podobná překvapení k smrti nesnášela. 

Cetvinský vodník si šel jednou pro kus vepřového masa k řezníkovi. 

Když přišel do krámu, voda mu kapala ze šosu. Mazaný řezník poznal 

zákazníka, ale chtěl si být zcela jist. Řekl proto vodníkovi, aby prstem 

ukázal, které maso opravdu chce. Vodník zvědavci vyhověl a řezník 

mu v tom okamžiku velkým ostrým nožem mu uřízl špičku prstu. 

Netekla žádná krev, jen voda vytryskla. Vodník přísahal zrádnému 

řezníkovi pomstu: „Utopíš se!“ Křivák si ale z vodníkových hrozeb 

nicnedělal, pro jistotu však nepil, nemyl se a nechodil ani k vodě. 

Trestu ovšem neunikl. Po čase se vydatně rozpršelo, řeznický mistr, 

jež rád vysedával ve svátek v hospodě, spěchal rychle domů. Přímo 

před svým domem zakopl, padl obličejem do dešťové kaluže a …….. 

utopil se. 
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8. Rašeliniště  
Před Vámi se na území 72,00 ha 

rozprostírá přírodní památka, 

Prameniště Pohořského potoka, která 

je tvořena loukami, prameništi a 

rašeliništi v údolí tří potoků. 

Důvodem ochrany je komplex 

vysokobylinných společenstev na 

lučních prameništích a v nivách 

potoků, krátkostébelných 

společenstev rašelinných pramenišť a 

menších rašelinišť s v  ýskytem 

chráněných a ohrožených rostlinných 

druhů. Pro rašelištní a prameništní 

společenstva je významný výskyt 

mechorostů, zejména rašeliníků, 

klamonožky bahenní (Aulacomnium 

palustre) a ploníku tuhého 

(Polytrichum strictum). Na lučních 

prameništích jihozápadní části chráněného území roste početná populace 

ohrožené kýchavice bílé (Veratrum album). 

 

 

Kýchavice bílá 

      Ploník tuhý (autor Jan Ševčík) Lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus) 
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9. Stříbrné hutě 
V roce 1782 Josef Meyr, s povolením a finanční podporou 

vrchnosti, nechal zbudovat sklárnu Stříbrný Vrch, kterou mu hrabě 

Jan Nepomuk Buquoy ponechal v nájmu. Skláři si kolem huti 

vybudovali osadu. V 

roce 1794 došlo ve 

sklářské osadě k 

požáru, „…při němž 

shořela stáj a stodola, 

hospoda, ale samotný 

závod naštěstí utrpěl 

jen nevelké škody“. 

Stříbrné hutě vyráběly 

nejlepší křišťál v 

českých zemích, který 

byl schopný konkurovat i anglickému olovnatému křišťálu, a také 

rubínové sklo vyvážené do přístavních zahraničních měst. Za 

Meyrů se pravděpodobně začalo brousit po anglickém způsobu 

(1798). A Meyer také „… jako první v Rakousku usiloval o udělení 

patentu na výrobu lisovaného skla“. Stříbrné hutě byly centrálním 

podnikem firmy Meyr do roku 1812, kdy jim panstvo odmítlo 

prodloužit nájemní smlouvu. 
 

Hutě 

poté převzal do své správy Jiří 

František Buquoy a Meyrové se 

odstěhovali ze Stříbrného Vrchu 

na Šumavu do Adolfova u 

Vimperka. Sklárna však skončila 

až 17. srpna 1881. Sklářská osada 

však nezanikla se sklárnou. 

Dřevorubci vystřídali skláře a 

postavily zde školu, do které, 

docházely děti z huti Bonaventura. 

Po 2. Světové válce byly Stříbrné 

hutě srovnány se zemí. 

 

  Stříbrné hutě v roce 1938 

Červený  hyalit ze Stříbrných hutí z 1. 

čtvrtiny 19. Stolet 
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Sklárny v Novohradských horách. 

Převzato z publikace Novohradské hory 

a novohradské podhůří, Praha 2006. 
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10. Huťský rybník (Klauzy) 
Huťský rybník je jednou ze sedmi klauzur, které tvořily z technicko 

- historického hlediska velice významnou plavební soustavu, tzv. 

buquoyskou vodní cestu, vybudovanou v letech 1778 – 1783, díky 

návrhům vynikajícího matematika Ing. Jana Františka Reimera, 

kterého si najal Jan Nepomuk Buquoy. Sloužila k plavení malých 

vorů a polenového dříví na Pohořském potoce, Malši a Lužnici. 

Klauzury a další úpravy břehů i den koryt sloužily pro posílení 

průtoku vody v době plavení dřeva. Některé technické úpravy jsou 

ještě místy patrné. Tato 

soustava vodních toků je 

unikátní tím, že jde o 

nejmenší toky v Evropě, 

které byly pro tento účel 

využívány. Za zmínku stojí 

určitě ještě další klauzury 

jako je Uhlišťský rybník, 

Pohořský rybník, Kapelunk, 

Tisový rybník a Zlatá Ktiš. 

Téměř všechny se v různém 

stavu dochovaly a 

obohacují krajinu jak 

ekologicky, tak esteticky.  

Huťský rybník má rozsáhlé mělké břehy, které postupně zarůstají 

mokřadní vegetací. Velkou část vodní plochy porůstají rdest 

vzplývavý (Potamogeton natans L.), přeslička poříční (Equisetum 

fluviatile L.). Z fauny je významný rak říční (Astacus astacus), z 

ryb zde žijí střevle potoční (Phoxinus phoxinus),  vranka obecná 

(Cottus gobio). Pravidelně zde hnízdí např. potápka malá 

(Tachybaptus ruficollis). 

 

 

 

Plavba v květnu 1906 Převzato Frajt, 
2011 
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Rdest vzplývavý 

(Potamogeton 

natans L.) 

potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 

vranka obecná (Cottus gobio) 
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11. Kamenice – předlesí 
Kamenice, zvaná také jako předlesí, byla jednou z více jak 330 

sídelních jednotek, které vznikly z iniciativy a z prostředků hraběte 

Jana Nepomuka Buquoye jako reakce na období 1770 – 1771, kdy 

Čechy díky počasí sužoval ukrutný hlad. Hrabě dospěl k závěru, že 

je potřeba osídlit dosud neobydlená místa na svém panství a tím 

zvětšit obdělávanou plochu. Tím hrabě nastartoval hospodářský a 

sociální rozvoj svého panství. 

Poklad na Vysokém Kameni 

Před dávnými časy žila v Klení velice chudá žena s malým děckem. 

Slyšela, že ve skále na Vysokém kameni je ukryt poklad, který může 

získat, jestliže dodrží určitá pravidla. Na Velký pátek vzala černou 

slepici a děcko do náručí a šla na horu právě v tu hodinu, kdy se 

v kostele zpívají pašije. Jen v ten čas se otvírá skála a člověk se 

dostane k pokladu. Plna očekávání došla matka ke skále, která se 

skutečně otevřela. Bez rozmyšlení vstoupila do skalní sluje, kde 

bylo velké množství zlata a stříbra. 

 Oslepena bohatstvím drahého kovu odložila děcko na zem a 

nasbírala tolik zlata a stříbra kolik mohla jen unést. Spokojena 

vyšla ze skály a skála se za ní zavřela. Teprve teď si uvědomila, že 

zanechala dítě uvnitř. Marně matka naříkala a bědovala, ale nic jí 

to nebylo platné. Odešla domů a celý rok truchlila po zapomenutém 

dítěti. Za rok na Velký pátek se v patřičnou hodinu vydala ke skále 

Vysoký kámen, ale ne již pro poklad, nýbrž pro své dítě. Skála se 

opět otevřela a matka plna obavy vstoupila dovnitř, avšak jakou 

měla radost, když uviděla své dítě krásně oblečené, uprostřed 
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třpytícího se zlata a stříbra. Dítě drželo v ručce rubínové jablko a 

mile se na matku usmívalo. S velkou radostí objala matka své dítě a 

udiveně si je prohlížela, přičemž poznala, že bylo o mnoho větší. 

Šťastná žena se domnívala, že se o její dítě po celý rok starala 

v rouchu oděná paní, která byla v tomto kraji často vídána, snad 

Panna Maria. Skála s pokladem se nacházela při jižní stěně 

vrcholu. 

Vysoký Kámen, lidově „Slepice“ (865 m n. m.), z pověsti je 

druhým nejvyšším vrcholem „Slepičích hor“, které jsou součástí 

přírodní rezervace Soběnovská vrchovina. Na rozdíl od nejvyššího 

vrchu Kohout (871 m n. m.) má Slepice trochu rozsáhlejší 

vrcholovou plošinu, která je součástí přírodní rezervace Vysoký 

Kámen. V této přírodní rezervaci žije mnoho zajímavých 

živočichů. „Je zde uváděno 

přes 160 druhů motýlů. 

Z těch významných je to 

třeba hřbetozubec 

tmavoúhlý (Drymonia 

obliterata), charakteristický 

pro bučiny, nebo 

Píďalka černobílá (Thera albonigrata), 

která je vázaná na horské jedliny.“ 

Nalezneme zde také významný horský 

druh plže – závornatku křížatou (Clausilia 

cruciata) a rezervace je také tradičním 

hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo). 

  

závornatka křížatá (Clausilia cruciata) 

Píďalka černobílá (Thera 

albonigrata) 
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12. Údolní nádrž Soběnov – Sokolčí 
 
Údolní nádrž Soběnov  byla vybudována již v roce 1924 a je tak 

nejstarší funkční vodní přehradou v jižních Čechách leží asi 6,5 km 

od soutoku říčky 

Černé s řekou 

Malší. Kamenná 

hráz je dlouhá 91 m 

a dosahuje výšky 

11,5 metru. Vodní 

plocha je 3,9 ha o 

objemu 73,5 tisíce 

metrů krychlových 

vody. Její dno tvoří 

soustava pražců, 

zabraňujících zde 

velké rychlosti vody. Jde o zdrhovadla systému Bazika, instalována 

pro dřívější potřeby voroplavby. Význam nádrže také spočíval v 

jejím energetickém využití blízkou vodní elektrárnou v údolí 

Černé, kam byla voda z nádrže odváděna štolou a podzemním 

potrubím o výškovém rozdílu 59,5 m.  

Přehrada poskytuje vhodné 

podmínky pro sportovní i 

rekreační rybolov. Vedle 

původně se vyskytujících 

druhůryb pstruhového 

charakteru, rybáři vysadili 

do přehrady i některé 

kaprovité  ryby, např. kapra 

obecného (Cyprinus carpio), 

plotici obecnou (Rutilus rutilus), jelce tlouště (Leuciscus celphalus) 

a lína obecného (Tinca tinca) 

 

Povodně 2002 

Jelc tloušť (Leuciscus celphalus) 
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Nedaleko se také nachází zřícenina hradu Sokolčí, který byl 

založen ve 13. Století 

pravděpodobně Benešem 

z Michalovic. To však 

není zcela jisté. Ve 14. 

Století se dostal do 

rukou pánům z Velešína 

a později do držení 

Rožmberků. Dodnes je 

patrné předhradí, hájené 

kdysi příkopem a valem. 

 

Za námi se nachází 

Hradišťský vrch, na jehož vrcholu můžeme nalézt zbytky 

pravěkého hradiště. Je elipsovitého tvaru o rozměrech přibližně 200 

x 100 metrů.  Za hradiště považujeme výšinnou lokalitu (tj. lokalitu 

s náhlým terénním 

převýšením větším 

než 20 m, a tím 

nejméně ze tří stran 

vyčleněnou od 

okolního terénu. 

Podle podoby a tvaru 

opevnění je lze 

datovat do mladší doby 

bronzové, tedy asi 1000 let před naším letopočtem.  

 

 

Zbytky hradu Sokolčí 

Hradišťský vrch 
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13. Blansko 
První zmínka o Obci Blansko, původně Blanské nebo také Blánsko 

je z roku 1301, kdy byla v majetku Zdeňka ze Štemberka a poté v 

letech 1369-79 byla v držení Jana z Ledenic.  

Obec má obdélníkovou, mírně 

nepravidelnou náves, která nás 

zaujme svou rozlehlostí a 

upraveností. Severní frontu zde 

zdobí několik usedlostí 

postavených v německém stylu. 

Dále si na návsi můžeme 

prohlédnout pěkná sloupová boží 

muka zakončená kamennou 

pietou. Jižním směrem vidíme 

Kostel Sv. Jiří, vedle kostela se 

nachází hřbitovní zeď, u které 

můžeme nalézt barokní sochu sv. 

Jana Nepomuckého. Místo 

kostela zde stávala gotická kaple, 

zasvěcená Panně Marii, z ní 

zůstal zachován dnešní 

presbytář. V roce 1368 byla kaple rozšířena a zasvěcena sv. Jiří. 

 

Pohřbený husita v kostele v Blansku 

Na levé straně lodi před hlavním oltářem se nachází v podlaze již 

se sešlapaným nápisem náhrobní kámen s kalichem a hostií. Lidová 

obraznost ho přiřkla podle toho znamení pohřbenému husitovi. 

V roce 1423 vypálili husité kostel v Kaplici a upálili v něm 

soběnovského faráře Petra. Podle vyprávění byl farář v Blansku 

nakloněn novému učení a umožnil pohřbít v kostele významnou 

osobnost husického hnutí. Proto nebyl tento kostel husity 

vydrancován a vypálen, jako jiné kostely v okolí. 

  

Socha sv. Jana Nepomuckého 
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Vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) 


