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Pan lékárník
aneb pár vzpomínek na PhMr. Otto Rydla

(30. 1. 1896 Hodice – 20. 3. 1974 Praha)

 Otvírám dveře a vcházím do starého činžovního domu v Praze na 
Smíchově. Dům stojí na Janáčkově nábřeží a má popisné číslo 41. Hned 
za dveřmi mě v dlažbě podlahy vítá nápis SALVE ( buď zdráv) a pár metrů 
za ním vlevo už zvoním u dveří do bytu Rydlových. Pan lékárník otevírá, 
vítá mě a mile se usmívá. V kuchyni se zdravím s paní Rydlovou a všichni 
tři vstupujeme do pokoje, který je plný obrazů, knih a starého nábytku. 
Usedáme a už se mě pan lékárník vyptává, co dělají naši a co je v Třešti 
nového. Po chvilce přináší paní Rydlová čaj, usedá a poslouchá. Náš 
hovor je plný vzpomínek. . . . bylo to na Velký pátek v roce 1973, netušila 
jsem, že to bude naše poslední setkání. . . . 

  O panu Otto Rydlovi se toho již napsalo mnoho. Často bývá zmiňo-
ván jako politický pracovník, redaktor třebíčské Jiskry, tajemník ÚV KSČ 
nebo účastník III. Internacionály v Moskvě. Já osobně jsem ho znala jako 
velice pracovitého, obětavého a milého člověka. Jezdíval k mému strýci 
P. Josefu Štumarovi na faru v Lukavci u Pacova. Tam jsem ho také jako 
dítě poznala. Uměl nádherně vyprávět, znal se se spoustou významných 
osobností a já jsem si ho velice vážila pro jeho moudrost, lásku k lidem, 
smysl pro spravedlnost, ale především pro jeho upřímnou a otevřenou 
víru v Boha. 
 Vzpomínám si na jednu příhodu z dětství, která se odehrála někdy 
počátkem šedesátých let. Pan Rydlo přijel na návštěvu a já zrovna četla 
verše Jaroslava Seiferta. Když viděl, co čtu, hned začal vyprávět o Jaro-
slavu Seifertovi, co zrovna píše a jak se mu daří. Osobně se spolu znali 
a přátelili se. Asi za dva týdny po této návštěvě jsem dostala pohlednici 
z Prahy. Pan básník Jaroslav Seifert mi napsal, že je velmi potěšen tím, že 
čtu právě jeho verše a že se mi líbí. 
 S mým strýcem se Otto Rydlo znal od dětských let, kdy spolu studo-
vali na třebíčském gymnáziu. Můj strýc byl o osm let starší a tehdy dostal 
malého Otu „na starost“, aby na něho v Třebíči dohlédl a pomáhal mu. 
Oba patrně netušili, že jejich přátelství bude na celý život. Není pravda, jak 
uvádí ve své publikaci Lidé z kraje pod Špičákem František Bukvaj, že Josef 
Štumar byl z Hodic. Samozřejmě že byl z Třeště. Bydlel na Nikeraku smě-
rem ke Stonařovu. Ani není pravda, že oba studenti chodili pěšky do Jihlavy 
a odtud jezdili vlakem do Třebíče. Vozili je sedláci s koňmi přes Stonařov 
a Okříšky. Každý týden jel někdo jiný, pěkně to prý na voze drncalo, cestou 
přistupovali další hoši a než dojeli do Třebíče, stihli si toho hodně sdělit. 
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 Po středoškolských studiích se cesty obou rozešly. Můj strýc odešel do 
semináře a Otto Rydlo vstoupil do komunistické strany. Byl plný ideálů, 
věřil ve spravedlivější a lepší společnost a bojoval proti kléru. Vyprávěl 
mi, jaké to bylo, jak jim všem věřil, co všechno zažil a já poslouchala. Byl 
to jeden z mála lidí v mém bezprostředním okolí, který měl osobní zku-
šenost s komunisty a bylo to pro mne varující, byla to osobní zkušenost 
konkrétního člověka. Z komunistické strany odešel a až poté ho soudruzi 
vyloučili, i to svědčí o mnohém. 

Otto Rydlo s manželkou

SBORNIK_03.indd   Odd1:4SBORNIK_03.indd   Odd1:4 2.7.2007   8:27:202.7.2007   8:27:20



5

 Otto Rydlo měl velice rád praktickou farmacii, snad i proto, že ji vystu-
doval s nejlepším prospěchem, avšak těžce vzhledem ke skutečnosti, 
že kvůli studiu musel ještě vydělávat, aby se uživil a později, aby uživil 
i rodinu. Proto také měnil a volil vhodná a možná zaměstnání. Jeho stálá 
činorodost v lásce k bližnímu je patrna jako dominantní za všech politic-
kých režimů, které poznal za svého života, jak uvádí jeho syn. 
 Na počátku nacistické okupace převzal v Praze výrobu léčiv a v roce 
1942 odchází do obce Hovězí na Vsetínsku. Zde si pronajímá místnosti 
a zařizuje léčebný ústav. Tím se obec stává známou, Otto Rydlo se snaží 
o otevření lékárny a plánuje i stavbu velkého sanatoria. Vyřídil si potřeb-
nou koncesi a zvolil název lékárny: „U dobrého pastýře“. Organizuje 
i další zdravotnické akce a semináře, stojí za řadou kulturních akcí, hostí 
umělce. V roce 1944 u něho tráví prázdniny několik mladých výtvarníků. 
Výsledkem prázdninového pobytu je dvanáct grafických listů s názvem 
„Letní plenér v Hovězí“( dodnes zdobí náš dům). V roce 1949 je panu 
Rydlovi znemožněna další aktivita, lázně zanikají a on se dostává do 
komunistického kriminálu. 
 Mnohostrannost přiváděla jeho přátele i kritiky ke klamným úsud-
kům. Jako lékárník byl velkým vzorem i svému synovi PhMr. RNDr. Otto 
Rydlovi, který rovněž zasvětil svůj život farmacii v nedaleké Třeboni. 
Publikační sklony dovedly Otto Rydla do redakce odborného časopisu 
Praktický lékárník. Již ve třicátých letech měl velký přehled o farma-
ceutickém průmyslu nejen u nás, ale hlavně v zahraničí. Velice známý 
byl i svou aktivní činností v Abstinentním svazu, kde zastával funkci 
místopředsedy a později i čestného předsedy. Až do konce života byl 
zapřísáhlý nekuřák a abstinent. 
 Koncem šedesátých let objevil v Aši a Chebu, kde v té době vypomá-
hal v lékárnách, neznámé dokumenty o tamních pobytech Beethovena 
a Schumana. 
 V roce 1967, kdy MěNV v Třešti vyvlastňoval mým rodičům dům, při-
jel do Třeště a spolu s mým strýcem se snažili najít řešení, které by nepo-
škozovalo bezbranné lidi. Bohužel se to nepodařilo, ale i tato skutečnost 
svědčí o tom, že pan Rydlo stál vždy tam, kde se dělo nějaké bezpráví 
nebo křivda a vždy byl ochoten podat pomocnou ruku. V listopadu 1967, 
kdy můj strýc Josef Štumar zemřel, šel při pohřbu za jeho rakví jako první 
právě Otto Rydlo. 
 Na závěr bych ráda citovala z jednoho dopisu, který napsal pan Rydlo 
mému bratrovi: „Snaž se býti mezi prvními žáky ve třídě ne ze sobectví, ale z po-
třeby věděti co nejvíce. Varuj se kouření i alkoholu v jakékoliv podobě, žij dle desatera 
a s církví, ve stálé úctě k Panně Marii a Tvůj úspěch bude zajištěn. 
V Kristu a Marii zdraví PhMr. Otto Rydlo“. 
      Mgr. Marie Kameníková 
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Pokraâovatel malífiské dynastie
Emil Kosa 1876 – 1955

 Ctižádostí třešťského malíře Emila Kosy bylo vychovat nejraději ze 
všech svých deseti dětí malíře takové, jako byl on sám. S odstupem času 
je dlužno podotknouti, že byl v tomto ohledu u řady ze svých potomků 
úspěšný a oni se dokázali svým malířským uměním někdy uživit, jindy 
alespoň proslavit ve svém bydlišti nebo blízkém okolí. Tím, kdo však 
dokázal jít v otcových stopách zcela důsledně, byl nejstarší syn Emil, 
který již velice záhy, v podstatě již v období studií, odhadl svůj talent 
tak realisticky, že dokázal jít za svým uměním napříč Evropou a později 
i daleko za oceán. Místem jeho narození byly malé Salavice v těsném sou-
sedství města Třeště, ale on je zřejmě považoval za natolik nevýznamné 
a nicotné, že je nikdy jako své rodiště neuváděl a vždy v dokumentech 
vypisoval coby rodiště Třešť. Světlo světa spatřil v domě číslo 40 na úpl-
ném okraji vesnice při silnici, která vedla k Pístovu a v oněch dobách 
byla jedinou spojnicí měst Jihlavy a Třeště. V tomto domě sídlila míst-
ní škola, vzhledem k většinovému salavickému obyvatelstvu, to byla 
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škola německá, na níž otec Emil obdržel místo provizorního učitele. 
Učitel Kosa se v Salavicích seznámil s dcerou zdejšího zedníka Teltschera 
Annou a ještě jako ani ne osmnáctiletou ji pojal za manželku po zplnolet-
ňujícím souhlasu jejího otce v roce 1874. Anna pocházela ze skromného 
hospodářství na salavické návsi, z malého domku číslo 26 a její otec Paul 
Teltscher byl označován jako domkář. Jeho manželkou byla Kateřina, 
rozená Kreutschneiderová, a hlavní obživou Teltscherových musela být 
domkářova zednická profese. O zámožnosti nevěsty a dobré partii tudíž 
nemohlo být ani řeči, a protože i sám Emil Kosa přijal místo provizor-
ního učitele jako východisko z nouze, je nutno považovat vznikající 
manželský svazek za poměrně chudou domácnost. Po dvou letech se 
Kosovým narodil 20. dubna 1876 syn. Porodu ve školní budově asistovala 
třešťská porodní bába Anna Divišová z domu č. 220. Vzhledem k tomu, 
že oba rodiče dítěte byli katolíci, hned po dvou dnech 22. dubna chlapce 
pokřtil kostelecký farář František Černíček, jelikož vesnice Salavice byla 
tehdy součástí kostelecké farnosti. Kmotry dítěte byli dlouholetí přátelé 
Kosových, manželé Reiterovi, Matěj a Regina. Matěj Reiter byl salavickým 
gruntovníkem a taktéž představeným obce a dlouho držel nad učitelem 
Kosou ochrannou ruku při nepřízni školských úřadů vůči neposlušné-
mu učiteli. Právě narozený chlapec obdržel křtem jméno Emil Josef Kosa 
a celá skutečnost jeho vstupu na svět byla zapsána do knihy narozených 
a křtěných obce Salavice pro farní úřad v Kostelci u Jihlavy. 

Rodný dům v Salavicích
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  Své nejútlejší mládí prožil mladý Emil v Salavicích, kde přišli na svět 
i někteří jeho další sourozenci a zde se i v roce 1877 po nuceném ukon-
čení otcova učitelování rodina přestěhovala do domu číslo 9 a otec začal 
živit rodinu výhradně jako malíř. Kosovi se pohybovali mezi Třeští a Sa-
lavicemi, kde se rodili další potomci (1878 Angela v Salavicích, 1879 Leo 
Maria v Třešti, 1881 Alžběta v Salavicích, 1883 Marie v Salavicích, 1886 
Rosa v Salavicích). Po tomto roce se již malíř se svou rodinou natrvalo 
usadil v městě Třešti a počínaje narozením Josefa Kosy v roce 1888 se již 
další děti rodily výhradně tam. Nejstarší syn Emil důsledně sledoval otcovy 
malířské skutky a snažil se je napodobovat. Takovou společnou aktivi-
tou bylo i loutkové marionetové divadlo, pro něž chlapec pod otcovým 
dozorem vyráběl loutky. Pro jihlavskou Besedu zhotovil kopii známého 
obrazu Adolfa Liebschera – Bitva u Lipan. Kromě vloh výtvarných zdědil 
syn po otci i řadu povahových rysů, k nimž rozhodně patřila průbojnost 
a sebevědomí, spojené s nemalou odvahou k realizaci vlastních ambi-
ciózních záměrů. O tom nakonec vypovídá nejenom množství vytvo-
řených malířských prací, ale i neúnavné cestování napříč Evropou a do 
zámoří v souvislosti s prosazováním svého uměleckého snažení. Poté, co 
od otce načerpal základní znalosti výtvarných technik a řemeslné doved-
nosti, pochopil, že k dalšímu zdokonalení musí využít odborná studia. 
Dobrá znalost německého jazyka, založená již pobytem v německé ves-
nici Salavice, mu umožnila vydat se za svým studiem do Berlína na zdejší 
výtvarnou akademii. Neznáme délku ani úspěšnost jeho berlínských studií 
(místo svého akademického vzdělávání uvedl do vojenského dotazníku 
při nástupu do první světové války), ale jisté je, že po určitém čase se 
rozhodl zaměnit Berlín za Paříž a pokračovat ve své dráze v zaslíbeném 

městě všech malířů. Za pařížské-
ho pobytu narazil na zde půso-
bícího a v oné době velmi popu-
lárního umělce, českého malíře 
Alfonse Muchu, s kterým záhy 
nalezl značné souznění v malířské 
práci, a tak vstoupil do jeho malíř-
ské školy. Někdy kolem roku 1898 
byl Emil Kosa mezi mnoha nad-
šenými žáky Muchovy akademie 
Carmen, kterou malíř provozoval 
v pasáži Stanislas a kde při znač-
ném zájmu studentů pedagogicky 
vypomáhal i věhlasný anglický 
malíř Whistler. V pařížských umě-
leckých kruzích se Kosa seznámil Moskva - ilustrace z knihy B. Holmana
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i s výrazným protagonistou moderního abstraktního malířství, českým 
malířem Františkem Kupkou a navázal s ním poměrně dobré přátelství, 
přestože Kupkovo umění nemělo na tvůrčí projev Kosův prakticky 
žádný vliv. Mezitím se ještě musel Kosa zúčastnit braneckého odvodu, 
který absolvoval 7. 3. 1899 a zde mu bylo při zdravotní prohlídce shledá-
no hned několik závad – vedle plochých nohou a uzlovitých křečových 
žil na obou bércích to byla hlavně nedostatečná činnost štítné žlázy, 
resultující v rozměrnou strumu. 
 Kosa se však stal posléze nejen přičinlivým a úspěšným Muchovým 
žákem, ale i důvěryhodným přítelem uznávaného umělce na celou řadu 
dalších let. Mucha si jej pak vybíral i jako spolupracovníka na větších 
zakázkách. Když totiž Muchu navštívili rakouští vládní radové Moser 
a Exner se žádostí, aby připravil expozici pavilonu Bosny a Hercegoviny 
(kterou nedávno Rakousko anektovalo) pro chystanou světovou výsta-
vu 1900, bylo jasné, že se jedná o práci nesmírně složitou a obsáhlou. 
Celý pavilon měl zobrazit utrpení bosenského lidu pod cizí, převážně 
tureckou nadvládou a zároveň oslavit spásné připojení k Rakousku. 
Mucha se podílel i na organizaci samotné výstavby pavilonu, a když se 
stavba chýlila ke konci, najal si osm pomocníků a mezi nimi Emila Kosu. 
Ti obrazy zvětšovali, podkládali, ale všechny závěrečné úpravy již musel 
dělat Mucha sám. Z tohoto období se zachovala díky novináři Jaromíru 
R. Pšenkovi humorná příhoda, kterou žurnalista zaznamenal krátce 
před svým odjezdem do Ameriky. Pšenka se tehdy ocitl v rozpracované 
expozici pavilonu právě ve chvíli, kdy mistr Mucha zadal Kosovi, aby 
namaloval hlavice v podobě dračích hlav. Chtěl mít malbu hodně pri-
mitivní, tedy „po turecku“. Kosa se sice snažil, ale když přišel Mucha 
práci zkontrolovat, byl nespokojen, že draci nebyli dost primitivní. Po 
opakovaných nezdařených pokusech, když Pšenka viděl Kosovo zoufal-
ství, chopil se štětky sám a začal natírat hlavice jak se dalo. Vtom vstoupil 
do pavilonu Mucha a zajásal. K užaslému Kosovi pronesl: „To je to, co 
jsem chtěl. Nic turečtějšího nebude na celé výstavě!“ Pařížská výstava 
potom zaujala v lidské paměti zcela mimořádné místo a vzbudila ohlas 
do té doby naprosto nevídaný. Věhlas výstavy i jejích tvůrců samozřejmě 
překročily rámec Evropy, a tak nebylo divu, že na jaře roku 1908 oslovil 
Muchu dr. Baumfeld jménem všech „ryzích Němců“, kteří chtěli v New 
Yorku dokončit zcela nové, přepychové divadlo. Termín byl vskutku šibe-
niční, neboť odevzdání veřejnosti bylo naplánováno na 1. října téhož roku 
a úkol byl nemalý – všechny volné stěny hlediště vyzdobit nadživotními 
panó, ručně malovanými. Mucha vstoupil do jednání se všemi zaintereso-
vanými kapacitami a začal chystat cestu do USA. Za pomocníka si vybral 
na tuto práci znovu Emila Kosu. Ten se v průběhu pařížského pobytu 
oženil s klavíristkou Pařížské opery Jeanne Mares a 28. listopadu 1903 
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se jim narodil syn, pokřtěný Emil Jean Kosa. Po třech letech však matka 
zemřela na tuberkulózu a v roce následujícím se otec znovu oženil. Stalo 
se tak po jeho dočasném návratu na rodnou Vysočinu, kde se opět přihlá-
sil k své domovské obci, městu Třešti. Jeho druhou ženou se stala Julie, 
narozená 18. 10. 1882 v Kostelci. 
 Když v roce 1908 dostal Muchovu nabídku na americkou zakázku, 
byl již Emil Kosa na cestování připraven a rozhodl se vzít rodinu s sebou. 
Již o rok dříve totiž požádal jihlavské policejní ředitelství o prodlouže-
ní svého cestovního pasu o tři roky s platností do zemí Evropy, Afriky 
a Ameriky. Do pasu žádal připsat jako spolucestující též manželku 
Julii a syna Emila. Dokument mu pak byl skutečně vydán 15. 10. 1907. 
Z úřední žádosti o cestovní doklad se dozvídáme podrobnosti o tehdej-
ším vzhledu umělce. Byl vysoké postavy s protáhlým obličejem, hnědých 
vlasů i očí a měl ostrý nos a souměrná ústa. Žádné zvláštní znamení jeho 
vzhled ovšem nevykazoval. 
 Mucha před cestou napsal svým známým Nickersonovým na Cape 
Cod v Massachusetts, kam jezdil v létě pracovat, aby mu pronajali svůj 
velký „boat-house“, kde by mohl oněch požadovaných sedm až osm 
velkých obrazů malovat. Rovněž Kosova rodina se na dobu práce usídli-
la v Cape Cod. Již zde začal prvorozený synek projevovat své umělecké 
vlohy a taktéž své první malířské rady dostával malý Emilek samozřejmě 

 Varšava - ilustrace z knihy B. Holmana
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od otce. Všem členům rodiny a známým se tehdy zdálo, že vidí chlapce 
vždy jen s tužkou a papírem v rukou, malujícího všechno, co se ocitlo 
v jeho zorném poli. Tak začínal svou tvůrčí kariéru nejslavnější z Kosova 
rodu - Emil „třetí“. Mezitím jeho otec pomohl mistru Muchovi dokončit 
úspěšně výzdobu Německého divadla na rohu Madison avenue a 59. uli-
ce. Plátna o velikosti 4 x 8 metrů nad jevištěm představovala uprostřed 
Krásu, vlevo Komedii a vpravo Drama a byla nad lóžemi ještě doplněna 
výmalbou kruhových výplní, zobrazujících americkou a německou 
dívku. Úspěch Německého divadla i vzhledem k současné popularitě 
německých divadelníků v USA byl značný. Také Emil Kosa se tímto 
dílem stal populárním a začal se zavádět sám pro sebe jako malíř deko-
račních nástěnných výmaleb v kostelech a posluchárnách. Za tohoto 
amerického pobytu se 5. 8. 1908 malému Emilovi narodila sestra Marie, 
později jmenovaná jako Marion (narodila se v East Brewster v Cape Cod, 
stát Massachusetts) a brzo poté se malíř Kosa rozhodl pro návrat do Čech 
i s celou rodinou. Co přesně vedlo k tomuto rozhodnutí, nelze s urči-
tostí říci, ale je několik náznaků, vedoucích k domněnce, že za ním stál 
opět Alfons Mucha. Dcera Marion totiž ve svém pozdním věku sdělila 
americkému kunsthistorikovi Gordonu McClellandovi, když sepisoval 
životopis slavného amerického malíře Emila Kosy nejmladšího, že tehdy 
Mucha požádal jejího otce o spolupráci při právě vzniklém projektu 
Slovanské epopeje, který Mucha začal díky americkému mecenáši v roce 
1908 pozvolna realizovat. Zdali se pak Emil Kosa skutečně podílel na 
malířských pracích, není jisté, ale s příslibem finanční subvence z ame-
rické strany odjíždí Mucha v roce 1908 do Čech, usazuje se na zámku 
Zbiroh, kde si roku 1910 pronajal byt s atelierem od hraběte Colloredo 
- Mansfelda a začíná malovat své obří dílo. Dnešním znalcům se spíše 
zdá, že celou Slovanskou epopej namaloval Mucha sám bez pomocníků, 
avšak jak z pozdějších dochovaných písemností vyplývá, při vystavování 
obrazů epopeje v USA v roce 1920 byl již Emil Kosa nepostradatelným 
pomocníkem. Ať již byly osudy Emila Kosy v letech 1908 až 1910 spoje-
ny s dílem Alfonse Muchy či nikoliv, jisté je pouze to, že se v roce 1910 
Kosova rodina nastěhovala do domu č. 138 v malé vísce Vinohrádky 
u Žabovřesk na předměstí Brna, kde ji zastihlo i tehdejší sčítání oby-
vatelstva. Svou domovskou příslušností se však stále všichni hlásili do 
Třeště. V žabovřesské obecné škole, tzv. „horní“, pak malý Emil poprvé 
30. 9. 1910 zasedl do školní lavice. Vzhledem k opožděnému nástupu do 
školy se dá soudit, že právě v té době, tedy koncem září 1910, se malířova 
rodina ve Vinohrádkách usadila. Po čase si však Kosovi nalezli nové byd-
lení ve Dvořákově ulici č. 10 přímo v Žabovřeskách a tam setrvali až do 
svého dalšího odjezdu do Ameriky. Otec Emil živil rodinu svým malo-
váním jako svobodný umělec a příležitostný malíř, ve všech oficiálních 
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písemnostech označoval své povolání jako „akademický malíř“, ale do 
žádného profesního sdružení brněnských výtvarníků nevstoupil. Snažil 
se však zúčastňovat se výstav, pořádaných Výtvarným odborem Klubu 
přátel umění v Brně a nabízet zde své originály. V žabovřesském byd-
lišti ve Dvořákově ulici se Kosovým narodila 24. 4. 1912 dcera Jarmila. 
V této době také zdokumentoval Kosa svými perokresbami exkursi žáků 
brněnské C. k. obchodní akademie do Ruska v roce 1913. Výstižnými 
obrázky zachytil významné stavby Varšavy, Krymu, Jalty, Livadie a jiných 
pamětihodných míst tehdejší ruské říše v publikaci profesora Bohuslava 
Holmana, vydané v červenci téhož roku. 
 Neradostným důsledkem návratu do vlasti ale bylo zavlečení rodiny 
do krušných událostí za čas propuknuvší 1. světové války. V roce 1915 byl 
malíř 17. 3. povolán v Brně k válečnému odvodu a 2. května k přehlídce, 
kde mu bylo s ohledem na jeho zdravotní nález, odpovídající odvodu 
z roku 1899, přikázáno nastoupit ke službě se zbraní v domobraně. Za tím 
účelem musel odjet k C. k. zeměbraneckému okresnímu doplňovacímu 
velitelství do Jihlavy a tím se začala jeho válečná životní kapitola. Při zařa-
zení do armády byla též konstatována jeho dokonalá jazyková vybavenost 
znalostí němčiny, angličtiny i francouzštiny. Ještě v květnu roku 1915 byl 
přidělen k aktivní službě u 3. náhradní roty domobrany v Insbrucku, kde 

 Dobová pohlednice – Vysoké Tatry
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byl opět zdravotně přezkoušen a překlasifikován na domobrance ve službě 
beze zbraně. Tím byl současně začleněn do sanitní služby a nastoupil do 
II. záložní polní nemocnice v tyrolském Hallu. V podstatě civilní válečná 
služba v nemocnici mu zřejmě umožnila vzít s sebou do Tyrol i syna Emila 
a mít ho po dobu svého tamního působení u sebe. Rodině doma v Brně tím 
ulehčil existenční náklady a sobě a synovi zajistil v nemocnici alespoň jisté 
stravování. Zažili zde však spolu značně dramatické okamžiky. V Kosových 
zápiscích se nacházejí příběhy o tom, jak se ocitl ve vězení, pak byl osvobo-
zen, vkradl se do vlaku a ukryt v pytli od brambor se ocitl nakonec někde 
v naprosto cizí zemi. Válečné příhody 1. světové války zanechaly hluboké 
citové jizvy i v malém Emilovi, který od této doby nenáviděl válku i násil-
nické politické režimy. Ve svých skromných deníkových záznamech, které 
nejmladší z Kosů sepsal až v období druhé světové války, dosti bolestně 
vzpomíná na množství mrtvých a raněných a rovněž zmrzačených lid-
ských těl, které ve vojenské nemocnici tenkrát viděl. 
 Během války se malíř Kosa setkal i s významným českým malířem - 
krajinářem Oldřichem Blažíčkem, který rovněž narukoval do tyrolského 
Hallu a navázali spolu blízké přátelství, na což ještě po mnoha letech 
Kosa vzpomínal, zejména, když se mu v roce 1947 dostala do rukou drob-
ná knížka Adolfa Veselého z brněnské Rovnosti, vydaná k šedesátinám 
českého malíře Blažíčka. Kosa na ni pak reagoval upřímným pochvalným 
dopisem redakci. I v náročných časech války však v sobě Kosa nezapřel 
odhodlaného malíře a vyzrálým stylem zachycoval okolní horskou kraji-
nu tyrolských Alp. 
 Po skončení války Kosovi ještě nějaký čas žili v Brně - Žabovřeskách, 
kde je na začátku roku 1919 zastihla zpráva o smrti děda Emila v Jihlavě. 
 Když vydavatel F. Kocman z  Jedovnice ve svém Krajinářském nakla-
datelství uměleckých pohlednic vydal velmi rozsáhlou sérii pohlednic 

 Emil Kosa ve vojenském lazaretu Tyroly, olej na plátně, kolem roku 1916
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Přírodní a krojové krásy, hrady a města československé republiky, vybral 
si pro ně právě originály Emila Kosy. Na žánrových pohlednicích se tak 
ocitlo velké množství Kosových vedut českých a moravských hradů 
a zřícenin, ale též lázeňských domů či rekreačních oblastí ze Slovenska 
(Trenčianské Teplice, Štrbské pleso aj. ). 
 V brněnském vydavatelství J. Procházky byla vytištěna ve prospěch 
Brněnské matice školské série velikonočních pohlednic s vyobrazeními 
dívek v moravských lidových krojích dle obrazů Emila Kosy. I v tomto 
malířském oboru se Kosa svého záměru zhostil velice úspěšně a zdaři-
le. Potom se však malíř znovu rozhodl k přestěhování do Ameriky. I za 
tímto rozhodnutím, jak se zdá, stál mistr Alfons Mucha, který v roce 1919 
dokončil větší část Slovanské epopeje (11 pláten) a po jejím vystavení 
v Klementinu s ní hodlal uskutečnit okružní cestu po Spojených státech. 
Za tím účelem odejel i s rodinou za oceán a ještě v prosinci téhož roku 
(1919) ho do New Yorku následovalo pět obrazů Epopeje. Současně 
se do Ameriky vypravil i Emil Kosa se svou rodinou a na instalacích 
Muchových obrazů nebo jejich nutných opravách během amerického 
turné se podílel jako přední manažer. Doklad o tom skýtá Muchův dopis 
domů se navrátivší manželce z 18. ledna 1921: „Kosa napíná, spravuje, 
rámuje, obrazy se třídí, hledají se pro ně místa…“ 
 Odjezd do Ameriky se však zřejmě uskutečnil poněkud narychlo, 
přestože syn Emil právě studoval na Akademii výtvarných umění 

 Znojmo na pohlednici dle originálu E. Kosy
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v Praze. Pro školní rok 1919/20 se 
zapsal ve všeobecné malířské škole 
profesora Vlaho Bukovace a do 
zimního semestru 1920 nastoupil 
k profesoru Thielemu. Muchova 
nabídka byla otci pravděpodobně 
natolik vítaná, že se Kosovi nako-
nec rozhodli ponechat sedmnácti-
letého syna v Praze samotného a se 
zbytkem rodiny do USA odcestovali. 
Otec Emil, jehož přítomnost v Ame-
rice naléhavě spěchala, odejel přes 
Atlantik z přístavu Le Havre lodí 
La Turaine a přistál v USA 22. září 
1920, zatímco manželka Julie s dce-
rami Marií a Jarmilou připlula o pět 
dní později lodí Philadelphia ze 
Southamptonu. Výstava Muchových 
veleobrazů měla jak v Chicagu, tak 
v New Yorku značný ohlas a vynesla 

Muchovi v USA značnou popularitu. Když se umělec v roce 1922 roz-
hodl vrátit do vlasti, aby dokončil své monumentální předsevzaté dílo 
(20 pláten) a věnovat je městu Praze, učinil Emil Kosa rozhodnutí právě 
opačné. Pochopil, že mu Amerika skýtá velké možnosti realizace, a to 
v různých formách výtvarných projevů. Brzy po skončení Muchových 
výstav přesídlil s rodinou do bohaté Kalifornie, nejprve se usadil v Los 
Angeles a později již přímo v uměleckém Hollywoodu. Zabydlel v sa-
mostatném domě na Sunset Boulevardu v Pacific Palisades, sídle mnoha 
uměleckých i politických celebrit. Zpočátku se tu obklopoval kroužkem 
místních Čechoameričanů, ale postupně se zařazoval do umělecké spo-
lečnosti soudobé Kalifornie. Přátelé, kteří k nim byli do rodiny zváni, byli 
okouzleni jeho charismatickým zjevem, planoucíma očima, černou brad-
kou a uměleckým temperamentem, který se projevoval zcela typickým 
chováním. Střídal chvíle urputné pracovitosti a zadumané nálady či vedl 
sáhodlouhé vášnivé debaty nad „ignorantským“ uměním v Hollywoodu. 
Profesionálně nalezl zde uplatnění jako malíř velkých nástěnných maleb 
a uměleckých designů na dřevěných panelech, jimiž byly vyzdobeny 
interiéry kostelů, hotelů a dalších veřejných budov. Takovými dodnes 
zachovalými díly jsou třebas interiéry hotelu Biltmore v Los Angeles 
nebo vestibul plážové budovy v San Clemente. V těchto případech se 
jedná o dekorace stropů a obrub pod stropy a v menší míře o nástěnné 
panely, malované bohatými tmavšími barvami, některé navíc zdobené 

 Pohlednice Matice školské – Dívka v kroji
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vyřezávaným dekorem a vše v preciz-
ním provedení. Od roku 1921 byla již 
rodina opět kompletní, když přicesto-
val z Československa i syn Emil. I ten 
se pak rychle začal v Novém světě pro-
sazovat umělecky. V polovině třicátých 
let pak nalezl Emil Kosa zaměstnání 
v hollywoodských filmových atelierech 
společnosti 20th Century Fox Studios, 
a sice v oddělení speciálních efektů, kde 
se uplatnil jako scénický umělec a tvůrce 
filmových pozadí. V této době se začal 
na stejném pracovišti s otcem tvůrčím 
způsobem prosazovat i jeho syn Emil 
Jean, aby zde po letech dosáhl slávy 
nejvyšší. Otec Emil v atelierech pak pra-
coval až do začátku padesátých let, ale 
během této doby si nalézal dostatek 
času i na malování olejových obrazů, 
které nabízel k prodeji prostřednictvím 

galerií v Los Angeles. Pokud se jednalo o krajinomalbu, nepodařilo se 
mu těmito díly vzbudit větší zájem a obrazy byly označovány jako neza-
jímavé. Daleko většího úspěchu však dosáhla jeho zátiší na rozměrných 
plátnech, povětšinou s květinovým aranžmá. Obrazy květin jsou velice 
líbivé, jednoznačně označované za jeho práce nejlepší, namalované 
převážně v postimpresionistickém stylu s jasným světlem a pastelový-
mi barvami. Vytvořil rovněž několik monochromatických abstraktních 
obrazů, některé přitom velmi radikálního pojetí, především v modrých 
a hnědých tónech. Některé se jeví jako obrysové postavy duchů, zdán-
livě splývající s pozadím. Emil Kosa namaloval též svůj velmi zdařilý 
autoportrét v representativním stylu. Již v roce 1930 se stal Kosa členem 
Kalifornského uměleckého klubu a ještě v tomto roce se zde prezentoval 
svojí celoroční prací, což po té opakoval i v dalších letech. Později byl při-
jat i do Klubu malířů a sochařů v Los Angeles. V rámci těchto uměleckých 
korporací presentoval své obrazy, ale vystavoval i na výstavišti Pomona. 
Kunsthistorik Edan Hughes jej zahrnul do své souborné encyklopedie 
Umělci Kalifornie 1786 - 1940. Jelikož v době tvůrčího působení našeho 
rodáka se již velmi výrazně začal prosazovat v celém americkém umělec-
kém povědomí jeho syn, byl mu přiřčen ke jménu přídomek Sr. (senior) 
na rozlišení od syna Emila Kosy Jr. - juniora. Krom jeho dekorativních 
designů, řezeb a nástěnných maleb dnes koluje v Americe přibližně 45 
až 50 jeho samostatných obrazů, jejichž prodejní cena se na různých 

 Dobová pohlednice – hrad Pernštejn
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aukcích pohybuje řádově v několika tisících dolarů. Ačkoliv svým trva-
lým přesídlením Emil Kosa zmizel z české výtvarné scény, nebyl zde tak 
úplně zapomenut a jeho činnost připomněl novinový článek „Třešťský 
bouřlivák a nadaný umělec“ v Nedělním českém slově v roce 1938, který 
se sice převážně věnoval jeho otci, zakladateli malířské dynastie, ale 
několika větami pojednal i o nadaném synovi Emilovi, který údajně v této 
době (tedy 1938) žil v brazilském Rio de Janeiru. Podobnou stať pak ještě 
přinesla příloha Nedělní slovo Českomoravské vysočiny v roce 1941. 
Další novinový článek potom v roce 1947 přinesl kladnou Kosovu reakci 
na monografii A. Veselého o malíři Blažíčkovi. V roce 1955 byla v kali-
fornském Artcentru v Palos Verdes uspořádána společná výstava dvou 
malířů Emilů Kosů, otce a syna. Aniž se již jakkoliv podíval do své rodné 
země, zemřel salavický rodák Emil Kosa 11. května 1955 ve vzdálené 
Kalifornii v losangeleském distriktu Pacific Palisades na selhání srdce. 

 

 Pobřeží Malibu – olej na desce
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Bel Air Bay Club, Santa Monica – olej na desce
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Tfie‰È‰tí fotografové
a nakladatelé pohlednic 1890 – 1950

 ãást druhá 1918 – 1950

 Pokračování v pátrání po stopách místních fotografů a nakladatelů 
pohlednic nás zavede přibližně do let 1918 – 1950. Než se však tomuto 
období začneme věnovat, musíme se pro pořádek vrátit před rok 1918. 
Objevil se totiž ještě jeden místní nakladatel pohlednic a to pan Rudolf 
Körber, narozený 1883 v Nové Brtnici. Skutečnost, že od 15. 7. 1911 vlast-
nil živnostenské oprávnění k provozování obchodu s papírem, potřeba-
mi psacími, školními a zbožím galanterním v Třešti, č. p. 114 potvrzují 
archivní záznamy. O jeho nakladatelské činnosti nejsou žádné zprávy. 
Snad je to tím, že zatím existuje pouze jedna pohlednice, vydaná jeho 
nákladem. Poštou prošlá v rozmezí let 1911 – 1918. Poštovní razítko je 
nečitelné.

 Pohlenice vydaná Rudolfem Körbrem a označení z rubové strany  /  originál barevný
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 Pan Richard Jabůrek byl dalším z řady místních fotografů. Narodil 
se 31. 3. 1899 v Třešti, zemřel 22. 3. 1973. Nejprve bydlel v domě obuv-
níka pana Štrausse, dům č. p. 446 se nachází vedle restaurace „Krebs“. 
Dodnes má původní dřevěná vrata. Svůj atelier, lépe řečeno dřevěnou 
kůlnu měl na zahradě pana Norberta Meissnera č. p. 452 (dnes prostor 
za klempířstvím pana Leitgeba). Jen pro zajímavost – pan Meissner byl 
posledním starostou Židovské obce v Třešti před deportací místních židů 
do Terezína a majitelem firmy N. Meissner a spol. (řeznické a cukrářské 
stroje, krámská zařízení, smaltovna). Pan Jabůrek začal podnikat v roce 
1926 a již v roce 1928 žádá městskou radu o povolení stavby již zmíněné-
ho atelieru. Žádost a plánky z 10. listopadu 1928 se naštěstí zachovaly do 
dnešní doby.

 Později se přestěhoval do domku v Partlicově ulici č. p. 310. V domku 
dnes bydlí manželé Hosovi. Po tomto fotografovi se zachovalo poměrně 
hodně fotografií a fotopohlednic. Většina z nich má na zadní straně červené 
razítko „Foto – Jabůrek – Třešť“ nebo „ Richard Jabůrek, fotograf Třešť“.
 Zachována zůstala část jeho skleněných negativů (díky panu Hosovi) 
představující většinou portréty osob v atelieru. Živnost pan Jabůrek 
ukončil v roce 1951. 

Fotografie domu č. 446
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 Profesionálnímu foto-
grafování se tedy věnoval 
více jak 25 let, nejdéle z třešť-
ských fotografů. Po ukonče-
ní živnosti pracoval krátce 
v družstvu „Dřevo“, později 
v družstvu „Vzájemnost“. Do 
důchodu odešel v roce 1959 
jako zaměstnanec Agrostroje 
Třešť.

Fotografie městského tajemníka p. Semráda

Plánek na stavbu atelieru Razítko ze zadní strany fotografie
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 Nyní svoji pozornost obrátíme k pohlednicím. Pan Alois Kessler 
byl dalším z místních nakladatelů pohlednic. Narodil se 17. 6. 1885 
a zemřel 7. 11. 1936. Po vypuknutí I. světové války narukoval na frontu, 
kde byl u Přemyšlu těžce raněn. Postupně mu byla amputována celá 
noha. Po návratu domů se věnoval původnímu řemeslu – byl vyučen 
truhlářem. Později jako válečný invalida dostal trafiku v domě č. p. 3. 
Tam se přestěhoval do nájmu ze svého rodného domu č. p. 440 v ulici 

K Valše. Dům č. p. 3 je 
nám dobře znám z prv-
ní části našeho pátrá-
ní (nakladatelé Metzl, 
Grünberger). Jak vzpo-
míná syn pana Kesslera 
B o h u s l a v ,  d o s t a l 
občas od pana domá-
c í h o  ( G r ü n b e r ge ra ) 
k  o c h u t n á n í  m a c e -
sy. Pohlednice pana 
Kesslera prošlé poštou 
jsou datované v rozme-
zí let 1923 – 1926. Jako 
nakladatel je uveden na 

Richard Jabůrek s vnučkou před domem č. 310

V Třešti 1933, vpravo pan Alois Kessler s manželkou
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dosud 10 známých pohlednicích. Některé se liší motivem, jiné pouze 
barevným odstínem. Tehdy to byl módní trend a střídaly se většinou 
barvy červená, zelená, žlutá.

 Josef Kobrle – knihař, nar. 19. 3. 1894 v Rych-
nově nad Kněžnou. Za I. světové války bojoval 
v Itálii a Rusku. Po válce se oženil a odešel 
do Třeště. Byl velkým vlastencem, členem 
Sokola (hrál v sokolské kapele na buben), jed-
natelem spolku drobného zvířectva. Velice 
hezky vzpomíná na svého tatínka paní Milena 
Glierová roz. Kobrlová. Její velmi dojímavý 
dopis zasluhuje samostatný článek. Knihařství 
a papírnictví měl ve Školní ulici č. p. 117. Dům 
s obchodem, dnes již zbouraný, se nachá-
zel v sousedství domu pana Procházky. Dnes 
dům vlastní rodina Mirčevova. Zatím jsou 
známy dvě pohlednice vydané nákladem pana 
Kobrleho. Poštou prošly v letech 1928 a 1933. 
Z existenčních důvodů přesídlila celá rodina 
26. 7. 1946 do Varnsdorfu.

Josef Kobrle a razítko firmy

Nákl. J. Kobrle, knihařství a papírnictví v Třešti
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Ve světlém plášti majitel firmy pan Závodský

Jedna z pohlednic vydaných náklademJaroslava Závodského
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 Nejplodnějším třešťským nakladatelem pohlednic byl pan Jaroslav 
Závodský. Narodil se 30. 3. 1899 v Brandlíně, okr. Dačice. Živnost knihař-
skou a papírnickou provozoval od roku 1926 v domě č. p. 414. V domě dnes 
stále bydlí rodina Závodských. Podle živnostenského rejstříku měl ještě od 
roku 1930 pobočnou živnost, pouze papírnictví v domě č. p. 459, kterou 
15. 10. 1931 zrušil. Živnosti papírnické se vzdal ve prospěch nár. podniku 
NARPA dne 10. 6. 1949. Živnostenský list byl opraven na živnost knihařskou. 
Živnost knihařská byla dána od 1. 7. 1949 do klidu. Prošlé pohlednice jsou 
většinou datované v rozmezí let 1927 – 1947. Vyjímečně některé prošly poš-
tou ještě v šedesátých a sedmdesátých letech. Jeho nákladem bylo vydáno 
zhruba 100 pohlednic. Svým rozsahem je to neuvěřitelné množství.

 Posledním místním nakladatelem v tomto časovém období byl pan 
Antonín Ferda. Narozen 14. 1. 1888, zemřel 23. 10. 1967. Původním povo-
láním byl pekař (vyučen ve Vídni).

Hlavička faktury

A. Ferda s manželkou a dětmi, zcela vlevo otec jeho ženy, pan Vrátil
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 Z bojů v Itálii za I. světové války se vrátil domů jako invalida (prů-
střel ruky a plic). První trafiku měl v domě u Dohnalů č. p. 41. Poté 
zakoupila rodina Ferdova kovárnu pana Číchovského a na jejím místě 
postavila rodinný dům s trafikou (kolem roku 1930). Dům již dnes 
nestojí. Nákladem pana Ferdy bylo vydáno zhruba 60 pohlednic města 
a okolí. Pohlednice prošlé poštou jsou většinou datované v rozmezí let 
1930 – 1949. Stejně jako u pana Závodského některé prošly poštou ještě 
v šedesátých a sedmdesátých letech.

Rodinný dům s trafikou pana Ferdy

Číchovskova kovárna 
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 Na závěr našeho pátrání se pokusíme sestavit souhrnnou tabulku 
všech osob i firem (zatím známých) podílejících se na vývoji třešťské foto-
grafie a pohlednice v letech 1890 až 1950. Nejen místních, ale i cizích.

Fotografové: Nakladatelé, firmy:

P. Schneider, Třešť

Václav Kochánek, Třešť, Dolní Cerekev

Otto Knapp, Třešť (amatér)

Michael Dbalý, Třešť

Richard Jabůrek, Třešť

Kolanda, Telč

G. Richter, Vídeň

František Klíč, Konice 

Karl Schwidernoch, Vídeň

A. Schwidernoch, D. Wagram

Theodor Böhm, Nové Město n. Metují 

Emil J. Kabát, Veselí – Mezimostí

V. Řehulka, Prostějov

Emil Šolc, Telč

Kateřina Elsterová, Třešť

Adolf Metzl, Třešť

Josef Elster, Třešť

Alois Elster, Třešť

Josef Náhůnek, Třešť

J. Bílek, Třešť 

František Dvořák, Třešť

Josef Foitl, Třešť

Albert Grünberger, Třešť 

Milada Burianová, Třešť

Rudolf Körber, Třešť 

Alois Kessler, Třešť

Josef Kobrle, Třešť 

Václav Nosek, Třešť

Jaroslav Závodský, Třešť

Antonín Ferda, Třešť

A. Kirsch, (Třešť ?)

Grafo Čuda, Holice

Foto Fon, Praha, Radotín

Bromografia, Sadská

Fototypia, Vyškov

Orbis
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Prameny a reprodukce:
SOkA Jihlava
archiv autora
 
Poděkování za cenné informace patří:
paní Miladě Ferdové
paní Mileně Glierové rozené Kobrlové
panu Bohuslavu Kesslerovi
panu Bedřichu Jabůrkovi

 4. 4. 2007 
Připravil Morkus Jan st.

 

Třešťské náměstí na pohlednici vydané náklademAntonína Ferdy

SBORNIK_03.indd   Odd1:28SBORNIK_03.indd   Odd1:28 2.7.2007   8:27:392.7.2007   8:27:39



29

Oprava a rekonstrukce selského ·p¯charu
v Prostfiedkovicích v roce 1957

 Prostředkovice se po svém vzniku staly součástí malého stonařovské-
ho panství, v jehož držbě se vystřídala řada majitelů z příslušníků drobné 
venkovské šlechty. Roku 1379 Sezema ze Stonařova založil se souhlasem 
řádových bratří v minoritském kostele v Jihlavě zbožnou nadaci ve výši 
1 hřivny úroku na dvou lánech v Prostředkovicích pro spásu duší svých 
rodičů Alše (Albrechta) a Ofky a svých sourozenců Alše a Magdaleny.1 V roce 
1390 poručníci Jana po zemřelém Chvalu ze Rzavého, Markvart z Pořešína 
a Oldřich z Maříže, vložili Stonařov, Bezděkov, Pfaffendorf a Prostředkovice 
bratřím Hojkovi a Maršovi z Ustrašína a jejich bratrovi Janu z Hodic.2 
 V roce 1531 bylo městečko Stonařov, tvrz stejného jména, dvůr, 
pivovar, kostelní podací,3 odúmrť kněze,4 zaniklá tvrz Hirschpiel, ves-
nice Prostředkovice, Suchá, Nevcehle a zaniklé vesnice Regenholz, 
Falknov a Pfaffendorf se vším příslušenstvím koupeny za 9000 kop 
grošů míšeňských městem Jihlavou.5 Od té doby až do roku 1848 zůstaly 
Prostředkovice trvale v jihlavském panství. 

 Sídelní a terénní situace
 Na mapě Prostředkovic z roku 1835,6 obr. 1, je zakreslen půdorys řado-
vé selské zástavby, která byla orientovaná štíty stavení k severovýchodu 
a sledovala esovitě od jihu k severu směřující tok Jihlávky. Komunikační 
osu tvořila erární komerční silnicí Praha – Vídeň. Od ní odbočovala 
východním směrem polní cesta. 
 Z východu směrem ke středu selské zástavby vybíhal plochý, ze tří 
stran obtékaný výběžek. V blízkosti jeho jižního okraje se nalézala další 
dvě stavení. Při srovnání velikosti jednotlivých sídel je zřejmé, že právě 
zde vznikla největší usedlost. Od severu, u zmiňované odbočky cesty, 
byla ohraničena zděným obytným stavením s chlévem a maštalí pod jed-
nou střechou. Vedle štítové strany mířící k potoku stál vjezd, se kterým 
sousedil zděný špýchar7 s přístavkem. Prostorný dvůr na jihu uzavírala 
stodola. Od severu k ní přiléhala zahrádka a další hospodářský objekt. 
Zbytek dvora na východě a západě ohrazovala zeď. 
 Stranou selské zástavby, za zatáčkou silnice, se na vyvýšenině rozklá-
dala domkářská zástavba a ještě dál k jihu stál vrchnostenský mlýn. 

 Oprava a rekonstrukce památky č. 52438

 Po požáru objektu objevil Josef Klásek9 v ohořelém zdivu úzká okén-
ka ve tvaru střílen a na nárožích stavby stopy po malbách. Nález byl ohlá-
šen příslušným úřadům. 
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 obr. č. 1 Zastavěná část území Prostředkovic v roce 1835
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V roce 1955 podal o stavbě zprávu10 Karel Paclík, konzervátor pro památky 
okresu Třešť, Státnímu památkovému úřadu v Brně. Objekt nacházející 
se tehdy těsně u autobusové zastávky popsal jako čtvercovou kamennou 
stavbu používanou dříve jako kůlnu. Štít orientovaný k silnici byl snesen. 
Zjistil, že stavba s půdorysnými rozměry 7 x 7 m, výškou 3,60 m a síle zdiva 
80 cm, má ve zdech obdélníkové střílny o velikosti 50 x 19 cm, dovnitř 
rozšířené bez celistvých kamenných výplní. Směrem západním jednu 
v přízemí a dvě v poschodí s omítkovou obrubou. Na pravé střílně našel 
rytý letopočet 1578, na levé rytá písmena X W R M P, poslední nečitelné 
(K – H – R ?). Mezi oběma střílnami nalezl zbytky rýsovaného štítku. Ve 
zdivu směrem severním jednu střílnu v přízemí a další v poschodí, smě-
rem východním dvě v poschodí. Na rozích stavby rozpoznal renesanční 
sgrafitové11 kvádrování12 odpovídající letopočtu. Na straně východní byla 
vedle nového vchodu objevena polovina zazděného s původním klenutím 
a prahem nacházejícím se necelý metr pod úrovní současného venkovní-
ho terénu. Také poloha střílen v přízemí ukazovala, že podlaha zde byla 
níže. Uvnitř stavby se nacházelo původní podezdění pro podlaží v patře. 
 Opravu památky do předpokládaného původního stavu financoval 
odbor školství a kultury (OŠK) rady Krajského národního výboru (KNV) 
v Jihlavě, který na ni pro rok 1957 uvolnil 50 tisíc Kčs. Tradičním sta-
vebním materiálem vesnických staveb byl kromě dřeva kámen a cihly. 
Sroubené stěny či kamenné nebo smíšené zdivo se pokrývaly vápennou 
omítkou a bílily vápnem nebo hlinkou. Původní krytinou střech byl ští-
paný šindel nebo došky. 

obr. č. 2 Očištěné zdivo stavby
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 Na zděné části stavby bylo potřeba obnovit vnější omítky, vymalovat 
kvádrování v rozích a renovovat rýsování kolem střílen. V další etapě pak 
položit nový trámový strop a zkonstruovat srub nesoucí stanovou střechu, 
která měla být pokryta šindelem. K tomu bylo potřeba zajistit 35 m3 kula-
tiny. V odpovědi na žádost OŠK rady KNV v Jihlavě o mimořádný příděl 
sdělilo Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, že fond jehličnaté 
kulatiny má sloužit k potřebám soukromě hospodařících rolníků a ucha-
zečů, kteří si nemohou potřebné dříví zajistit v plánu,13 proto měl OŠK 
rady KNV v Jihlavě požadavek nejdříve zařadit do plánu. Problém s nedo-
statkem dřeva, a tím další zdržení obnovy památky, se řešil prostřednictvím 
naléhavých upomínek adresovaných úřadům,14 jednáním s odpovědný-
mi osobami a také informováním veřejnosti o nastalé situaci v tisku.15 Po 
domluvě s Ing. Táborským na KNV v Jihlavě došlo k závaznému příslibu, 
že bude dán požadavek na potřebné množství dřeva do plánu.16 

 Renovační a konzervační práce na zdivu a omítkách se zahájily v dru-
hé polovině roku 1957, obr. 2. Počátkem srpna OŠK rady KNV v Jihlavě 
objednal u Chrámového družstva Charita (Charita) Pelhřimov restauro-
vání kvádrování a nanesení šlechtěných omítek.17 Zástupci Charity byla 
památka prohlédnuta a navržen postup prací. Doporučili uvnitř i venku 
odstranit vrchní omítky až na původní, doplnit strávená nebo místy chy-
bějící místa a zajistit je konzervací. Rozpočet včetně stavby lešení a pro-
vozních nákladů na opravu venkovní fasády o ploše přibližně 150 m2 
činil 26 993 Kčs,18 obr. 3. Odborným poradcem se stal Ing. architekt 
Oldřich Bouška, který byl též pověřen stavebním a památkovým dozo-
rem. Vzhledem k tomu, že objekt se nalézal v těsné blízkosti silnice 
a z hlediska památkové ochrany hrozilo nebezpečí znečišťování omít-
ky, OŠK rady KNV 
v Jihlavě jednal se 
S p r á v u  d o p r a v y 
rady KNV o vydláž-
dění prostoru mezi 
silnicí a stavbou.19 
 Současně se pro-
v á d ě l y  s t a v e b n ě 
rekonstrukční práce. 
U Okresního staveb-
ní podniku (OSP) 
Moravské Budějovice 
b y l o  o b j e d n á n o 
pokrytí střechy o plo-
še přibližně 90 m2 

dvojitým štípaným obr. č. 3 Omítnuté zdivo s kvádrováním
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šindelem20 a u Výrobního družstva kolářů ve Staré Říši zhotovení krovu, 
mezistropu a svlakových dveří.21 Po dokončení obnovy památky, která 
skončila v důsledku zmíněného nedostatku stavebního dříví v zimě, obr. 4 
a 5, bylo slíbeno přemístění telefonního sloupu22 a autobusové zastávky23 

z bezprostřední blízkosti památkově chráněného objektu. 
 O restaurování vnějších omítek na památce, rožního kvádrování 
a rýsování kolem střílnových oken a zároveň o připravovaném stylovém 
zastřešení spočívajícím na konstrukci sroubené z ručně tesaných trámů 
byla veřejnost opět informována.24 

 Využití památky
 Po obnově památky v roce 1957 se dostala do středu pozornosti otáz-
ka, jak objekt vhodně využít, což znamenalo dát mu vhodnou náplň. 
PhDr. Viktor Kotrba ze Státní památkové péče v Praze měl v úmyslu 
zpracovat a zveřejnit zprávu o historii památky.25 V celostátním tisku 
byl publikován článek o průběhu oprav a významu stavby. 26 Jeho autor 
považoval za velmi záslužné, kdyby se objekt opatřil předměty, které by 
napodobovaly původní zařízení. 
 V roce 1959 byl upozorněn Krajský vlastivědný ústav (KVÚ) v Jihla-
vě, že stavba dosud k ničemu neslouží a čeká na náplň. Podle názoru 
Dr. Kotrby by zde mohlo být muzeum Stonařovska nebo ukázka selské 

obr. č. 4 Špýchar po obnově - ze severní strany
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světnice či expozice předmětů charakterizujících minulou dobu.27 Dále 
následoval novinový článek, ve kterém se rozebíral smysl vynaloženého 
úsilí na opravu památky.28 V odezvě na něj bylo prodlení ve využití odů-
vodněno dosud nevyjasněnou odpovědí na otázku, zda se jedná o tvrz či 
špýchar. Teprve po konečném rozhodnutí odborníků se mělo přistoupit 
k pořízení alespoň napodobenin předmětů, které by poskytly obraz 
pravděpodobného zařízení interiéru.29

 V roce 1961 sdělilo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany 
přírody (KS SPPOP) v Brně, že náplní se má zabývat Okresní památková 
komise v Jihlavě.30 Na jednání31 bylo dohodnuto, že v přízemí se instaluje 
expozice zemědělského nářadí a v poschodí předmětů a dokumentů 
k hlavním historickým událostem v místě a okolí, jako osídlení kraje, 
životu poddaných, selským rebeliím a pádu meteoritů v roce 1808.32 KS 
SPPOP v Brně souhlasilo se závěry z jednání a sdělilo, že kulturní památ-
ka má místní význam a hodí se ke zřízení muzejní síně.33

 Poslední z řady dobových článků, zabývajících se historií, obnovou 
a využitím památky, který vyšel v roce 1963, obsahoval návrh, aby v patru 
a přízemí stavby vznikla galerie, ve které by byly umístěny kresby akade-
mického malíře Gustava Kruma, ilustrující život zemědělců v zaniklých 
okolních vesnicích Regenholz, Střenč, Pfaffendorf, Lovětín, Dolní Ves 
a Pivnička a některé významné události z dějin mikroregionu.34 

obr. č. 5 Špýchar po obnově - z jižní strany
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 Kulturní a historický význam
 Kamenné stavby tohoto typu nebyly v minulosti na jihlavském panství 
něčím ojedinělým. Další dvě se například nacházejí v Čížově. Památka je 
dokladem místní lidové architektury. Špýchary měly stále stejnou funkci 
a sloužily dlouho svému účelu. Období druhé poloviny 16. století bylo 
pro patrně nejbohatšího sedláka ve vsi natolik příznivé, že si mohl na 
svém statku vybudovat pevnou zděnou stavbu, která svým umístěním 
a stavebními prvky vytváří dojem, že byla určena i k obranným účelům. 

 Prezentace památky
 Špýchar se nachází v centru obce a pro svoji polohu je snadno dostup-
ným objektem. Po skončení jeho obnovy byla na čelní stranu připevněna 
deska s informativním textem, obr. 6. Nová sem byla umístěna na podzim 
roku 2005. Památka je uváděna v odborné literatuře,35 na internetových 
stránkách36 a její fotografie se staly součástí tiskovin přibližujících histo-
rické a přírodní zajímavosti okresu Jihlava, později regionu.37 Dostalo se 
jí pozornosti též v celostátní publikaci.38

obr. č. 6 Informační tabule o Prostředkovické památce.
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 Poznámky
1 Codex diplomaticus et Epistolaris Moraviae (CDM) XI. 137. Ladislav 

HOSÁK, Hrady, zámky a tvrze v kraji Jihlavském, svazek II, Brno 1942, 
nepublikovaný rukopis. Heslo Tvrz ve Stonařově a tvrz Hirschbühel. 
Zveřejněno v pracovních materiálech Muzejního spolku v Morav-
ských Budějovicích 2. dubna 2003 pod názvem Ladislav Hosák, 
Zámky v Třešti a Batelově, tvrze ve Stonařově, Hirschbühel a Dlouhé 
Brtnici a hrad v Janči, s. 8–9. 

2  Zemské desky brněnské (ZDB) VII., s. 201, č. 949. 
3  Znamenalo s právem zakladatele vybírat si pro správu farnosti vhod-

ného kněze (prezentační právo). Srov. František MATĚJEK, Feudální 
velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska 
a Polska, Praha 1959, s. 55. 

4  Z podacího práva ke kostelům svých statků si vrchnost osobovala 
právo na pozůstalost po zemřelých kněží svých far. Tamtéž, s. 51. 

5  ZDB XXIV. s. 216, č. 50. Na uvedenou kupní cenu byla dána záloha 
a uvedený obnos byl složen ve více splátkách. 

6 Státní okresní archiv (SOkA) Jihlava, Sbírka map, mapy stabilního 
katastru 1835, Prostředkovice (Mitteldorf). 

7  Sýpka, budova určená k uskladnění vymláceného obilí, Slovník spi-
sovného jazyka českého, III, R–U, Československá akademie věd, 
Praha 1966, s. 652. 

8  Spisy zachycující úřední jednání o obnově památky se nachá-
zejí v Národním Památkovém ústavu (NPÚ), územní odborné 
pracoviště Brno, odbor informací, oddělení spisového archivu, 
Suchá–Prostředkovice, špýchar. Náhledová karta s popisem památ-
ky v oddělení evidence. Některé úřední spisy jsou také ve fondech 
Moravského zemského archivu v Brně – SOkA Jihlava. Několik 
dokumentů se nachází v archivu autora. 

9  Josef Klásek byl člen místního památkového aktivu a obecním kroni-
kářem ve Stonařově v letech 1963–1970. Srov. Karel PELTAN, Kdy bude 
opravena tvrz v Prostředkovicích?, Jiskra Jihlava, 11. 6. 1957, č. 46, s. 3. 

10 SOkA Jihlava, Okresní národní výbor Třešť (1900) 1949–1960, zpracoval 
Jan Svoboda 1963–1965, inv. čís. 1188, kart. 214. Srov. NPÚ Brno, 
Prostředkovice–nálezy, 11. 6. 1955. 

11 Sgrafito, tzv. rýsovaná malba, dekorace škrábaná v omítce, malířská 
technika plošné výzdoby architektur, zvláště příznačná pro období 
renesance. Srov. Oldřich BLAŽÍČEK a kol., Slovník památkové péče, 
Praha 1962, s. 190. 

12 Kvádrování, povrchová úprava omítky napodobující zdivo z pravi-
delných, hladce přitesaných kamenných kvádrů. Tamtéž, s. 109. 
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13 NPÚ Brno, Přípis správy rady KNV v Jihlavě odeslaný OŠK v Jihlavě 
ve věci přídělu dříví na obnovu tvrze v Prostředkovicích, 6. 3. 1957. 

14 Tamtéž, Kdy konečně bude opravena tvrz v Prostředkovicích?, dopis 
K. Peltana, správce Osvětové besedy (OB) ve Stonařově, OŠK rady 
KNV v Jihlavě, nedatováno. Další urgence z 11. 6. 1957 byly zaslá-
ny Státní památkové péči v Praze a Ministerstvu školství a kultury. 
Archiv autora. 

15 K. PELTAN, Kdy bude opravena tvrz v Prostředkovicích?, Jiskra Jihlava, 
 č. 46. 1957, s. 3. 
16 Týž, Památky Stonařovska budou restaurovány, Budovatel okresu Třešť 

(Budovatel), č. 24, 31. 7. 1957, s. 2. 
17 NPÚ Brno, objednávka prací na úpravu tvrze v Prostředkovicích 

u Charity Pelhřimov, 7. 8. 1957. 
18 Tamtéž, Charita Pelhřimov, aproximativní rozpočet na opravu venkov-

ní fasády bašty tvrze Prostředkovice, 15. 8. 1957. 
19 Tamtéž, OŠK rady KNV v Jihlavě, tvrz v Prostředkovicích – oprava, 
 11. 9. 1957. 
20 Tamtéž, OSP Moravské Budějovice, objednávka pokrytí bývalé tvrze 

v Prostředkovicích šindelem, 15. 10. 1957. 
21 Tamtéž, Výrobní družstvo kolářů Stará Říše, objednávka pro rekon-

strukci, 1. 11. 1957. 
22 Tamtéž, sdělení Krajské správy spojů Jihlava OŠK rady KNV v Jihlavě 

o přeložení telefonního sloupu, 22. 4. 1958. 
23 Tamtéž, sdělení Správy dopravy rady KNV Jihlava OŠK rady KNV 

v Jihlavě o přemístění zastávky v Prostředkovicích, 25. 4. 1958. 
24 K. PELTAN, Zemanská tvrz v Prostředkovicích zachráněna, 1 snímek, 

Budovatel, č. 37– 38, 20. 11. 1957, s. 4. 
25 Týž, Vyjde pojednání o zemanské tvrzi v Prostředkovicích, 1 fotografie, Jiskra 

Jihlava, č. 19, 7. 3. 1958, s. 3; Celkový pohled na zemanskou tvrz v Prostředko-
vicích po její konečné úpravě, 1 fotografie, Budovatel č. 16–17, 30. 4. 1958, 
s. 4. 

26 Vojtěch CVEK, Objev zemanské tvrze, 1 fotografie, Lidová demokracie, 
roč. XV, č. 42, 18. 2. 1959, s. 1. 

27 Dopis K. Peltana ze dne 15. 7. 1959, od roku 1959 konzervátora pamá-
tek a předsedy komise pro ochranu památek okresu Třešť. Archiv 
autora. 

28 K. PELTAN, Jaký měla účel oprava tvrze?, Budovatel, č. 35, 4. 9. 1959, s. 1. 
29 Arnošt KÁBA, Jaký měla účel oprava tvrze. Budovatel, č. 40, 9. 10. 1959, s. 2. 
30 Písemné sdělení KS SPPOP v Brně správci OB ve Stonařově ze dne 

22. 2. 1961. Archiv autora. 
31 NPÚ Brno, Zápis sepsaný dne 19. 10. 1961 v Prostředkovicích. 

SBORNIK_03.indd   Odd1:37SBORNIK_03.indd   Odd1:37 2.7.2007   8:27:472.7.2007   8:27:47



38

32 SOkA Jihlava, ONV Jihlava 1954–1990, Kulturně osvětová činnost, 
poř. č. 393, kart. 133 (neuspořádáno). 

33 NPÚ Brno, Prostředkovice, špýchar, konečná úprava a využití, 
 31. 10. 1961. 
34 K. PELTAN, Tvrz prostředkovická, Jiskra Jihlava, č. 48, roč. 4–45, 
 14. 6. 1963, s. 3. 
35 Věra KOVÁŘŮ, Lidové stavby, Jihlavské vrchy, KS SPPOP v Brně 1973. 

Zdeněk JAROŠ, Nemovité památky jižní Moravy, Svazek 3, okres Jihlava, 
Suchá–Prostředkovice, 1999, s. 94. 

36 Ladislav Vilímek, Prostředkovice – památka č. 5243. Internetový 
deník Regionalist, 17. 7. 2000. 

37 V nejnovější době Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku, svazek 50, 
Jihlavsko a Třebíčsko, Soukup & David, 2006. Dále Cestujeme po 
Moravě a Čechách. Jihlavsko, Třebíčsko, Žďársko, Havlíčkobrodsko, 
Pelhřimovsko, Aspida, s. r. o. , 2007. 

38 Václav VĚTVIČKA, Moje květinová dobrá jitra, nakladatelství Jan 
Vašut, s. r. o. , 2003, s. 158. 

 Autor: Mgr. Lubomír Peltan, Stonařov 292, 588 33 Stonařov 
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Pfiíroda Batelova a okolí

 Podmanivá a malebná krajina Batelova a přilehlých vesniček i samot 
dávají tušit přiměřenou zachovalost přírodních hodnot zdejší krajiny. 
Upravené intravilány obcí, zalesněné vrchy a kopce i rozsáhlejší lesní 
komplexy, vhodně doplněné mozaikou polí, luk a remízů, tvoří biologic-
ky vyváženou krajinu.
 Batelovsko odklopené z jihu Jihlavskými vrchy, od severu chráněno 
masivy Čeřínku a Křemešníku, od východu pak Velkým Špičákem, patří 
v rámci centrální Českomoravské vrchoviny k našim ekologicky nej-
cennějším územím. Díky sousedství se zmíněnými přírodovědně velmi 
cennými územími jsou i na Batelovsku přes zemědělsky intenzivně 
využívanou krajinu zachovány zajímavé lokality s výskytem vzácných 
nebo ojedinělých druhů organismů. Jsou zde cenné mineralogické 
lokality i zajímavé památky na první i následné stopy člověka, využíva-
jícího přírodního bohatství poměrně pozdě osídleného území.
 Současná krajina je výsledkem působení mnoha přírodních činitelů 
včetně člověka. Rozhodujícími faktory, určujícími tvářnost reliéfu, jsou 
geologické poměry a podnebí. V průběhu stovek milionů let se od vytvo-
ření souše povrch měnil působením především vnitřních , ale i vnějších 
geologických sil. Mnohokrát se změnilo i klima a v závislosti na něm 
i rostlinstvo a živočišstvo. V nepatrném časovém úseku působí v krajině 
jako poslední, ale významný geologický činitel, i člověk. Netřeba zdůraz-
ňovat, že toto působení je převážně negativní, v posledních desetiletích 
jednoznačně přírodu devastující. 
 Neuvážené odvodnění krajiny, pěstování monokultur v lesním i polním 
hospodářství, neúměrné nebo nevhodné užívání chemických prostředků 
v každodenním životě v domácnostech i ve výrobní sféře, především v ze-
mědělství, vedlo ve svém důsledku k hrubému narušení přirozených eko-
systémů, vymizení celé řady organismů, ke snížení hladiny podzemních 
vod a vysušení krajiny, degradaci pitné vody, půdy i ovzduší.
 V našich pozorováních a úvahách o přírodě Batelova a jeho okolí se bude-
me pohybovat po katastrech sídel Batelov, Medličky, Bezděčín, Rohozná, 
Těšenov, Zadní Pole, Spělov, Nový Dvůr, Lovětín, Rácov a Nová Ves. 

Pohled od severozápadu na krajinu Batelova a okolí. Dominantním je Havlův kopec 679 m n. m., 
28. 8. 1998 Holejtna u Bezděčína.
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 Orografické poměry
 Horopisně (orograficky) se Batelovsko nachází v prostoru kontaktu 
tří geologicky a geomorfologicky významných celků Českomoravské 
vrchoviny. Křemešnická vrchovina svým podcelkem Pacovskou pahor-
katinou tvoří severní, západní a jihozápadní ohraničení, Javořická 
vrchovina svou severní částí, zvanou Jihlavské vrchy, zasahuje k naší 
oblasti od jihu. Mezi tyto dva geomorfologické a horopisné celky se od 
východu Brtnickou vrchovinou vkliňuje celek Křižanovské vrchoviny. 
Snížený terén Batelovska působí jako ostrůvek poklidné krajiny, obklo-
pené vyšším terénem zmíněných vrchovin, rozčleněných zlomovými 
svahy (Křemešník, Čeřínek, Velký Špičák, údolí Jihlavy), s výskytem 
skalních útvarů na vrcholech ve výškách nad 700 m n. m., jako připo-
mínky tundrového klimatu a mrazového zvětrávání hornin ve starších 
čtvrtohorách. 
 Pro krajinu Brtnické vrchoviny i Batelovska je příznačná plochá vrcho-
vina, tvořená rulami a hlubinnými vyvřelinami (žula, granit). Dlouhé 
zaoblené hřbety jsou lemovány podélnými sníženinami. Nad plochý 
terén se zvedají odolnější partie hornin a tvoří jednotlivé kopce nebo 
vrchy (suky, exfoliační klenby – ruwary). Na některých vrších se zacho-
valy zbytky mrazových srubů, vzniklých odstupováním skalních stěn po 
svahu při intenzivním mrazovém čtvrtohorním zvětrávání. Říční síť je 
pravoúhlá, místy nesouměrná. 
 Rohozenská kotlina tvořící severní okraj Batelovska, je součástí 
Pacovské pahorkatiny. Na severovýchodě je omezená výrazným zlomo-
vým svahem masivu Čeřínku. Kolmo k řece Jihlavě přitéká Rohozenský 
a Hraniční potok. Jejich údolí jsou široce rozevřená, úvalovitá. Nejvyšším 
vrchem je žulou tvořená Skála 676 m n. m.
 Území Batelovska v jeho jižní a východní části tvoří další část Brtnické 
vrchoviny Třešťská pahorkatina. Místy široce rozevřené údolí řeky 
Jihlavy výrazně kontrastuje s nesouměrným údolím Třešťského potoka. 
Nejvyšším vrchem je přírodovědně velmi cenný Havlův kopec 679 m n. m. 
jihojihovýchodně od Batelova. 
 Nejníže položeným místem je kóta 532 m n. m. v nivě Jihlavy 
západně od Spělova. Nejvyšším bodem je vrchol Křepírku 732 m n. m. 
jižně od Rácova. Relativní výška území je 191 m. Z hlediska výškové 
členitosti jsou převládajícími hodnotami v rozdílu maximální a mi-
nimální výšky 75 – 150 m (členité pahorkatiny) a 150 – 200 m (ploché 
vrchoviny). 
 Celkově ploše utvářený terén Batelovska je výsledkem dlouhodobých 
geologických a klimatických procesů, které z tohoto prostoru vytvořily 
pramennou oblast řady potoků a území v těsném sousedství hlavního 
evropského rozvodí.

SBORNIK_03.indd   Odd1:40SBORNIK_03.indd   Odd1:40 2.7.2007   8:27:492.7.2007   8:27:49



41

 Geologický vývoj
 Počátek geologického vývoje našeho zájmového území spadá do nejstar-
šího období vývoje Českého masivu. Naše krajina je součástí nejstarší sta-
vební jednotky zvané moldanubikum. Sedimentální základ moldanubika 
odpovídá stratigraficky nemladšímu archaiku až proterozoiku (období mezi 
prahorami a kambriem). Uloženiny, které tvoří komplex našich nejstarších 
hornin, vznikly v mořské moldanubické geosynklinále. Na dně moře vznikly 
břidlice, droby a pískovce. Assyntským vrásněním (a. orogen) probíhajícím 
během mladšího proterozoika a na jeho konci, byl Český masiv značně 
konsolidován. Následovalo vyzdvižení kry Českého masivu a jeho postup-
ná hluboká denudace. Ty části moldanubického horstva, které se dostaly 
při orogenezi do větších hloubek, prošly katazonálními metamorfními 
pochody. Z celé řady metamorfovaných hornin je na Batelovsku a okolí 
zastoupena tzv. jednotvárná série biotitické, sillimanitické a cordieritické 
pararuly. Metamorfosa hornin byla provázena výstupem nových chemic-
kých látek z větších hloubek zemské kůry směrem k povrchu. Horniny 
vzniklé při metamorfních procesech za účasti nových látek jsou označo-
vány jako migmatity. Dále se uplatnil proces metamorfní diferenciace, při 
kterém se v hornině vytvořily pásky biotitu, křemene, živců aj.
 Nejdůležitějším masivem hlubinných vyvřelin je tzv. centrální masiv 
moldanubický. Výstup hlubinných vyvřelin byl podmíněn horotvorný-
mi pohyby, během nichž magma postupovalo novými dislokacemi nebo 
starými puklinami. Morfometrickým měřením směrů a sklonů puklin 
na skalních výchozech a v lomech byly zjištěny převládající směry tekto-
nických linií nejčastěji severozápad – jihovýchod a severovýchod – jiho-
západ, v menší míře západ – východ a sever – jih. Pro masiv Čeřínku, 
Křemešníku, v menším rozsahu i na Batelovsku (Zadní Pole, Mučí huba) 
je příznačná křemenná výplň puklin s obsahem barevných kovů, stříbr-
ných rud i zlata. Toto sulfidické zrudnění v trhlinách tektonických zón se 
vytvořilo během variské dislokační metamorfosy.
 V období prvohor bylo moldanubikum ovlivněno variským horotvor-
ným pochodem (variská orogeneze, hercynské vrásnění). Moldanubikum 
bylo vyzdviženo jako celek a nadále podléhalo jen erozi a denudaci. 
Postupně se dostávaly blíže k povrchu hlubinné komplexy hornin. Naše 
krajina nebyla již nikdy zaplavena mořem. Nový tektonický neklid byl 
vyvolán alpinsko - himalájským vrásněním jižně od moldanubika. Toto 
vrásnění způsobilo během druhohor a třetihor rozlámání Českého masi-
vu. Tato fáze vývoje se v našem území projevuje velmi často. Ovlivnila 
průběh hřbetů a zlomových svahů, pravoúhlý vývoj říční sítě, změnil se 
tok řeky Jihlavy, vznikla hrásťovitá stavba Javořice, Křemešníku a Čeřín-
ku. Směr tektonických poruch je sledován i antropogenní činností v po-
době starých hornických prací (obvalové tahy), agrárních teras a valů. 
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 Pro vývoj krajiny je podstatné velmi intensivní třetihorní tropické zvě-
trávání a denudace, které přispěly k výraznému přiblížení rozpukaného 
podloží těsně k povrchu nebo zcela na povrch. Toto období bylo velmi 
významné i pro vznik různých forem mezo a mikroreliéfu. Z tohoto 
období se na vrcholech kopců nacházejí žokovitě zaoblené balvany, 
často s jemnou modelací mís a jiných útvarů (Přední skála na Čeřínku, 
Kunžak). Poslední významnější pohyby v Českém masivu byly vyvolány 
doznívající saxonskou tektonikou, při níž došlo k poklesu Polabské níži-
ny a vyzdvižení jejích okrajů. 
 Holocénní zemětřesná činnost byla pozorována několikrát. Dosahuje 
nejvíce 5 stupňů mezinárodní makroseismické stupnice Mercalli – 
Cancani – Siebergovy. Za posledních 30 let byly autorem pozorovány 
3 otřesy. Naposled 6. 5. 1976 ve 21 hodin středoevropského času. Otřesy 
byly o síle 3 – 4 stupňů uvedené stupnice.
 Sedimenty ze starších období nejsou v našem kraji zastoupeny. 
Všechny zvětraliny byly odplaveny a na povrchu se nacházejí pouze sedi-
menty vzniklé zvětráváním geologického podloží ve čtvrtohorách. Pod 
nimi se nachází bazální zvětrávací plocha tvořená matečnou horninou. 
Na svazích jsou svahové hlíny různé mocnosti od několika decimetrů 
v horních částech svahů a na vrcholových plošinách, v dolních částech 
svahů a v nivách toků dosahují mocnosti 3 - 5 m.

 Geologická stavba 
 Horninové (petrografické) složení je na Batelovsku poměrně homo-
genní, rozdíly v minerálním složení jsou malé.
 Nejrozšířenější horninou Batelova a okolí je žula – dvojslídný 
granit až adamellit středně až drobně zrnitý, místy drobně porfyric-
ký (mrákotínský typ granitu). Ve vyvýšeném terénu tvoří většinou 
nižší klenbovitě zaoblené elevace kopců a vrchů. Na odkryvech nebo 
v kamenných mořích se projevuje lavicovitá až kvádrovitá odlučnost 
(Rácovský Lísek 724 m, Šimečkův vrch u Nové Vsi 634 m, Havlův 
kopec u Rácova 679 m, Zudův vrch u Lovětína 647 m, lesní úsek 
V tálích u Švábova 592 m, Holejtna severně od Bezděčína 589 m). Na 
většině lokalit se však ve větší míře vyskytuje metamorfovaná horni-
na, která tvoří ostrůvkovité nápadné vyvýšeniny, kopce a vrchy. Jedná 
se o cordieritické pararuly až nebulitické migmatity, jež tvoří zbytky 
pláště metamorfovaných hornin, překrývajících původně hlubinné 
vyvřeliny. Nejtypičtějšími lokalitami s četnými tvary mezo a mikrore-
liefu jsou Vršek 631 m a i ostrůvky rulových suků na západním svahu 
Posvátný 630 m. Metamorfní horniny jsou nepravidelně provrásněny 
a jejich existence v krajině svědčí o nepříliš hluboké denudaci v oblas-
ti centrálního masivu.
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 Při mineralogických exkursích je vhodné vycházet z údajů 
J. Kratochvíla, publikovaných ve Vlastivědném sborníku českého jihový-
chodu z 20. let dvacátého století a Tomáše Kruti v publikaci Moravského 
muzea Moravské nerosty a jejich literatura 1940 – 1965 z roku 1966. 
Uváděné lokality byly v poslední době navštíveny. V našem pojednání 
uvedeme pouze přehled minerálů nalezených v regionech obcí.
Batelov: aktinolit, andaluzit, arzenopyrit, biotit, diopsid, galenit, chalkopyrit, 
ilmenit, křemen, manganomelan, muskovit, pyrhotin, sfalerit, titanit, turmalín. 
Lovětín: albit, andaluzit, apatit, arzenopyrit, ilmenit, křišťál, křemen, 
záhněda, limonit, muskovit, ortoklas, pyrhotin, pyrit, sfalerit, turmalín. 
Spělov: aktinolit, almandin, spessartin, andaluzit, arzenopyrit, galenit, 
ilmenit, klinozoisid, křemen, křišťál, záhněda, laumontit, prehnit, pyrho-
tin, pyrit, sfalerit, sillimanit, titanit, wollastonit.
Rácov: andaluzit, apatit, arzenopyrit, biotit, cordierit, fluorit, granát, 
ilmenit, limonit, manganomelan, muskovit, pyrhotin, sfalerit, turmalín.
Nová Ves: ilmenit, křemen, křišťál, muskovit.
Švábov: amfibol, biotit, fluorit, ilmenit, křišťál, limonit, muskovit, pyrho-
tin, sádrovec, sillimanit, turmalín.
Bezděčín: křemen, biotit, amfibolity uvádí J. Kratochvíl ve zmíněném 
sborníku.
Rohozná: argentit, baryt, dolomit, galenit, pyromorfit, stříbro, křemen, zlato
(J. Kratochvíl, 1962: Topografická mineralogie Čech, V. díl a V. Čech, 1952: 
O starých dolech na stříbrnou rudu mezi Jihlavou a Pelhřimovem na 
Českomoravské Vysočině).
 
 Klimatické poměry
 Podnebí je jedním z určujících faktorů přírodního prostředí. 
Klimatické podmínky pro existenci organismů včetně člověka jsou v cen-
trální části Českomoravské vrchoviny velmi dobré. Roční průběh počasí 
je rovnoměrný, léta i zimy jsou mírné s dostatečným množstvím srážek. 
 Batelovsko se nachází v mírné teplé oblasti, vlhké podoblasti. 
Nadmořskou výškou nad 500 m se řadí do okrsku B 8 – mírně teplý, 
vlhký, vrchovinný. V průběhu roku se projevují vlivy všech čtyř hlav-
ních evropských klimatických oblastí, převládá proudění západních 
směrů. Srážková kontinentalita je 2 – 2,5.
 Průměrná roční teplota za období od r. 1805 je 6 – 7 °C. počet mrazo-
vých dnů v roce je 140 (minimální teplota -0,1 °C a níže), počet letních 
dnů v roce je 20. Délka bezmrazového období 120 až 140 dnů, roční 
oblačnost 65 %, sluneční svit 1800 hodin za rok. Průměrný roční úhrn 
srážek je 650 mm, z toho v zimním období 300 mm, v letním až 400 mm. 
Počet dnů s bouřkou je 20, s mlhou 50. Počet dnů se sněhovou pokrývkou 
60, maximum sněhové pokrývky je 40 cm.
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 V ročním průběhu je nejbohatší na srážky červenec, kdy spadne 
v průměru 13% celoročního úhrnu. Tato skutečnost je umocněna zvýše-
nou bouřkovou činností v tomto měsíci. Následuje srpen s 12 %, červen 
s 11 %. Vedlejší srážkové maximum je v říjnu, srážky činí 9 % ročního 
úhrnu. Slabé zvýšení srážkové činnosti v prosinci a v lednu, 7 % a 6,8 % 
ročního úhrnu je podmíněno větší intenzitou západního cyklonálního 
proudění. Nejsuššími měsíci jsou březen s 5,4 % a únor s 6 % srážek roč-
ního úhrnu. Červencové bouřky bývají často doprovázeny silným větrem 
a krupobitím, množství srážek při jedné bouřce dosahuje maximálně 
50 mm. Při vysoké intenzitě srážek dochází k urychlené erozi stružkové 
i plošné. Např. v roce 1975 došlo k plošné erozi na svahu u Spělova, 14. 
6. 1987 na svahu v povodí Rohozenského potoka. Porost vzešlé kukuřice 
a řepy byl tehdy zcela zničen, půda překryla silnici. Ze zemědělské půdy 
je takto ohroženo až 50 % plochy. V průměru spadne jedenkrát za 20 let 
déšť o intenzitě 260 l za sekundu na 1 hektar.

 V dlouhodobém průměru napadne sníh 11. listopadu (na Martina). 
Sněhová pokrývka trvá asi 140 dnů, jsou to dny se souvislou sněhovou 
pokrývkou (v 7 hod. dosahuje nejméně 1 cm výšky). Do tohoto období 
jsou zahrnuty i dny, kdy se sněhová pokrývka, nejčastěji v důsledku 
oblevy, nevyskytuje. Počet dnů, kdy sněhová pokrývka existuje, je tedy 

Plošná eroze v povodí Rohozenského potoka 20. 6. 1987.
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nižší, v průměru 60 – 80 dnů. Relativní trvání sněhové pokrývky v obdo-
bí jejího výskytu je 50 %. Průměrné datum posledního dne se sněhovou 
pokrývkou je 1. duben. 
 Roční průběh počasí je určujícím faktorem pro zahájení, vlastní prů-
běh i ukončení životních projevů organismů v přírodě. Z pravidelných 
a dlouhodobých pozorování fenologických fází u rostlin a živočichů 
vysvítá překvapující rozkolísanost dat. Např. jarní polní práce byly 
nejdříve zahájeny 18. 2. 1966, průměrná teplota vzduchu v únoru toho 
roku byla 3,8  °C. Nejpozdější nástup jarních prací 25. dubna 1958 
byl způsoben nízkými teplotami v březnu (průměrná teplota 0,9  °C). 
Velké rozdíly v nástupu fenologických fází se projevují i v nástupu 
a délce vegetačního období. Počátek setí obilovin probíhá v rozmezí až 
několika desítek dnů: u jarního ječmene 40 dnů, u ovsa 25 dnů, u sáze-
ní brambor 53 dny. I počátek květu volně rostoucích rostlin podtrhuje 
význam teploty. Vrba jíva rozkvétá v rozmezí 41 dnů, sasanka hajní 
27 dnů, jírovec maďal 33 a jabloně 29 dnů. První květy lísky obecné 
v rozmezí od 25. 2. do 12. 4. (47 dnů), první květy trnky od 15. 4. do 
17. 5. (33 dny), počátek rašení buku od 12. 4. do 7. 5. (26 dnů), první 
květy trnovníku akátu od 4.5. do 29.6. (57 dnů), všeobecné žloutnutí 
listů břízy od 28. 9. do 24. 10. (27 dnů).
 V živočišné říši je průběh fenologických fází vyrovnanější. 
U bezobratlých živočichů s proměnlivou tělní teplotou je zřejmá větší 
závislost na venkovní teplotě, u teplokrevných obratlovců, zejména u ptá-
ků jsou životní projevy vázány na délku slunečního svitu. Např. datum 
příletu skřivanů, čejky, vlaštovek a dalších druhů se v jednotlivých letech 
liší jen o několik dnů. Příroda se však občas postará i o překvapení. 
Např. 4.dubna 1982 byly pozorovány 2 samice zmije obecné na okraji 
lesa. Jedna byla ještě ukrytá v otvoru pařezu, druhá se vyhřívala na suché 
trávě u pařezu v těsné blízkosti zbytku sněhové závěje.

 Hydrogeologické a hydrologické poměry
 Rozhodujícím zdrojem vody v naší krajině jsou dešťové a sněhové 
srážky. Částečně se vypaří, částečně vsáknou pod povrch a vytvářejí 
mělké horizonty podzemní vody v puklinových systémech hornin. Malá 
část vody odtéká přímo do vodotečí. Hlavním činitelem ovlivňujícím 
odtok vody je výpar, který činí 60 až 80 % průměrného ročního úhrnu 
srážek. Průměrný odtok je 20 % z úhrnu ročních srážek a na jednotlivá 
období připadá 26,1 % na zimu, 42,7 % na jaro, na léto 16,6% a na podzim 
14,6 %. Místy dosahuje skutečný odtok až 30 % díky vyšší reliéfové energii 
a menšímu výparu v lesních komplexech.
 Průměrný specifický odtok činí pro naši oblast 6,1 litrů, to zname-
ná z 1 km čtverečního odtéká průměrně za 1 sekundu 6,1 litrů vody. 
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Pro celé povodí řeky Jihlavy je specifický odtok 3,86 1/sec./km2. Celkově 
lze konstatovat, že vodní toky jsou málo vodnaté. Rovněž hustotou toků 
0,6 až 1,0 km/km2 se řadíme mezi oblasti se střední hustotou toků.
 Podzemní voda nevytváří souvislé horizonty, její pohyb v masiv-
ních horninách je umožněn pouze puklinovým systémem. V průlinově 
propustných zvětralých horninách se vytvářejí místní malé horizonty 
mělkých podzemních vod. Na mocnosti těchto zvětralin a propustnosti 
kvartérního pláště závisí vznik vydatnějších obzorů puklinových pod-
zemních vod. Území náleží do oblasti zvodnění převážně puklinového 
prvního stupně s vydatností v průměru do 1 litru za sekundu. Teplota 
vody je u jednotlivých vývěrů poměrně stálá, pohybuje se individuálně 
od 5,9 °C do 10 °C (měřeno ve studních na lokalitě Šance u Rohozné v do-
bě od 22. 2. do 30. 7. 1973 a 1. 2. 1975.
 Roční průměrná teplota vody na řece Jihlavě je 8,2  °C. Teplotou vody 
pod 9  °C se řeka Jihlava řadí mezi toky s podprůměrně teplou vodou. 
Průběh teploty vody na řece Jihlavě v závislosti na teplotě vzduchu byl 
sledován v lednu a v květnu 1975 u Spělova. Teploty vzduchu v lednu 
byly ve 12 dnech pod bodem mrazu, nejméně naměřeno 30. 1. –10,5  °C, 
nejnižší teplota vody toho dne dosáhla +0,8  °C. Průměrná teplota vody 
v lednu toho roku byla +2,2  °C, průměrná teplota vzduchu –0,2  °C. 
Průměrná teplota vzduchu v květnu byla 12,4  °C, vody 10,9  °C.
 Ledové úkazy začínají na řece Jihlavě průměrně v době od 11. 11. až 
do 20. 11. Období výskytu ledových úkazů končí v době od 21. do 31. 3. 
Počet dní se souvislým ledovým krytem je 126 (v posledních letech však 
značně nižší).
 Velmi aktuálním problémem je znečištění toků. Čistota vody v horní části 
řeky Jihlavy po Batelov náleží do II. třídy znečištění, od Batelova do III. třídy. 
V minulosti docházelo k sezónnímu znečišťování Jihlavy až na IV. třídu, kdy 
téměř vymizel život v řece (1958). Tradičním znečišťovatelem vodních toků 
je zemědělská výroba a kanalizační odpady. Dosud neřešeným problémem 
je zvýšená půdní eroze v době srážkové činnosti a tání sněhu.
 Průtoky vody na řece Jihlavě jsou značně nevyrovnané. Na vodo-
četných stanicích v Batelově a ve Dvorcích byly zjištěny extrémní stavy 
13. 8. 1960 399 cm v Batelově, 24. 3. 1960 240 cm ve Dvorcích. Minima 
byla zaznamenána v Batelově 23. 11. 1955 21 cm, ve Dvorcích 20. 7. 1930 
5 cm. Řeka Jihlava má pro oblast mimořádný vodohospodářský význam, 
vodácky je využívána v úseku od Horní Cerekve. 
 Říční síť tvoří řeka Jihlava a její přítoky Rohozenský a Hraniční potok 
od severu jako levostranné přítoky, Švábovský a Batelovský potok jako 
pravostranné přítoky. Hlavním tokem je Jihlava. Pramení u obce Jihlávka 
na jižním svahu Lísku v nadmořské výšce 670 m. Od pramene je řeka 
zatrubněna a regulována, v horním toku protéká několika rybníky.
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Řeka Jihlava pramení na mírném svahu jihozápadně od obce Jihlávka. Pramen vyvěrá na ploše porostlé 
dřevinnou vegetací, na snímku uprostřed. Počátek toku je sveden potrubím do podzemí. 3. 7. 1978. 

Další část toku Jihlavy je vedena regulovaným korytem. 3. 7. 1978.
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 Až po ústí Třešťského potoka v Kostelci u Jihlavy je plocha povodí 
162.095 km2, délka údolí 26,4 km. Spád řeky od pramene k ústí do řeky 
Svratky byl 492 m. Sklon 2,67 promile. Na nepropustném podkladu 
vytváří řeka široce otevřená úvalovitá údolí, místy asymetrická, prováze-
ná zlomovými svahy. Protéká krajinou od západu k východu, od Batelova 
se stáčí k severovýchodu. Na průtoku Jihlavy a jejích přítoků je nápadná 
pravoúhlá síť, příznačná pro území tektonického původu.
 Rohozenský potok tvořící severovýchodní hranici našeho zájmového 
území, pramení v nadmořské výšce 695 m severně od Nového Rychnova. 
Celková délka toku je 11,8 km, povodí měří 36,497 km2, lesnatost 40 %. 
Do Jihlavy vtéká z levé strany v nadmořské výšce 528 m u Spělova. Po celé 
délce je potok regulován. Průměrný průtok u ústí je 0,21 m3/sec.
 Hraniční potok pramení u Čejkova ve výšce 655 m n. m. U Batelova 
ústí zleva do Jihlavy ve výšce 535 m n. m. Plocha povodí je 27,7 km2, délka 
toku 11,1 km. Průměrný průtok u ústí je 0,17 m3/sec. 
 Švábovský potok (Ještěnický p.) pramení na jižním svahu vrchu 
Ještěnice v nadmořské výšce 693 metrů. Obtéká vrchol 710 m a teče 
severním směrem k Horní Cerekvi, východně od obce se vlévá do Jihlavy. 
Plocha povodí je 7,336 km2, délka toku 6 km. V lesním úseku V tálích 
jihozápadně od Švábova má zcela přirozený meandrující vývoj, mimo les 
je potok zregulován.

 Regulací toků, zrušením mezí, doprovodné i solitérní zeleně, se podstatně změnila tvář krajiny. 
Rohozenský potok po regulaci, pohled od Rohozné k jihu, 20. 8. 1975.
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Původní meandrující tok Švábovského potoka ve volné krajině, dnes regulovaný, 14. 5. 1978.

V lesním úseku je Švábovský potok jedním z posledních přirozených toků v širokém okolí. Údolí 
poskytuje přirozené podmínky pro vzácné ekosystémy. 15. 8. 1998.
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 Batelovský potok má pramennou oblast na Skelném vrchu ve výšce 
745 m a 730 m n. m., na vrchu Rovina 725 m n. m. a na Kamenném vrchu 
v nadmořské výšce 725 m. Po soutoku malých potůčků jako Novoveský 
potok přijímá ještě 3 drobné potůčky. V Nové Vsi se stáčí severovýchod-
ním směrem k Batelovu. Na své dosavadní cestě protéká rybníky Kotrba, 
Nový, Horní, Dolní a Pilský a na severním okraji Batelova je přítokem 
řeky Jihlavy. Plocha povodí je 17,208 km2, délka toku 9 km.
 Rejžovský potok pramenící na severovýchodním svahu Sovova kopce 
ve výšce 600 m n. m. má povodí o ploše 4,322 km2, protéká Rejžovským 
rybníkem a vlévá se do Jihlavy proti ústí Hraničního potoka. Rejžovský 
potok o délce 2,7 km odvodňuje jihovýchodní část katastru Batelova. 
 Lovětínský potok s levostranným přítokem od Dvořákova rybníka pra-
mení v nadmořské výšce 650 m na severovýchodním svahu Křepírku, protéká 
mokřady Mučí huby, Klubalovým, Mlynářským a Novým rybníkem a v Čen-
kově se vlévá do Valchovského potoka, přitékajícího od jihozápadu z prostoru 
Velkého lesa Řídelovského a Farského kopce. Délka toku je 4,5 km. Povodí 
Valchovského potoka včetně potoka Lovětínského je 22,804 km2.

 Rybníky jsou z hlediska hydrologického významným regulátorem 
odtoku vody z krajiny i významným estetickým prvkem, využívaným 
mnohdy k chovu ryb i k rekreaci. Plocha rybníků tvoří v krajině asi 2 %.  
 K nejvýznamnějším se řadí:
 Švábovský rybník 0,5 km jihovýchodně od Švábova o ploše 7 ha na 
pravostranném přítoku Jihlavy, je průtočný. Dosahuje objemu 120 tis. m3, 
hloubky 4 m, je využíván k chovu ryb. 
 Pilský rybník na jižním okraji Batelova má rozlohu 5,9 ha, objem 
49  is. m3 a hloubku u hráze 2,5 m.
 Škrobárenský rybník 600 m západně od Batelova, původně šestihek-
tarový je po úpravách podstatně menší.
 Na Novoveském potoce rybník Kotrba má plochu 2 ha a objem 
9 tis. m3, hloubku 1,5 m. Nový rybník severovýchodně od Nové Vsi 2 ha, 
objem 9 tis. m3, hloubku 1,3 m.
 Na Batelovském potoce severně od Rácova se nachází Nový rybník 
o ploše 2,6 ha, objemu 13 tis. m3 a hloubce 1,5 m. Dolní rybník má 3 ha 
o objemu 15 tis. m3, hloubka dosahuje 1,5 m.
 Západně samoty Medličky rybník Medlický zaujímá plochu 2,2 ha, 
21 tis. m3, dosahuje hloubky 2,5 m.
 U Těšenova V Zadních Polích 3,2 km až 2,2 km severozápadně od 
Batelova je soustava 6 rybníků, z nichž největší Netušil má plochu 2 ha 
a objem 24 tis. m3 a Dolní rybník 3 ha, 31 tis. m3 o hloubce 2 m.
 Rejžovský rybník s 1 ha plochy a 0,8 tis. m3 vody, nacházející se 
východně od Batelova má spíše estetický a krajinářský význam.
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 Na Lovětínském potoce připomeňme menší rybníčky, největší 
Klubalův o rozloze 1 ha a objemu 5 tis. m3, Mlynářský rybník rovněž 
1 ha plochy a 6 tis. m3, hloubky 2 m a Nový rybník východně od Lovětína 
2,6 ha, 13 tis. m3, hloubky 1,5 m.
 V terénu lze na několika místech nalézt stopy po zrušených rybnících, 
např. u Rácova v prostoru zvaném Mučí huba.
 V posledních letech sílí snahy o zakládání nových rybníků na pod-
máčených loukách nebo přirozených depresích. Tento trend je třeba 
velmi racionálně zvažovat s ohledem na nutnost zachování podmáče-
ných luk a rašelinišť pro přežití specifiky na prostředí zaměřených orga-
nismů. Z rostlin jsou to např. vstavače, vachta třílistá, ďáblík bahenní, 
všivec, ostřice, z živočichů užovky, ještěrka živorodá, žáby, bramborníčci, 
čejky a nesčetná řada dalších druhů.

 Geomorfologický vývoj
 Všechny dosud uvažované přírodní faktory vedly k vytvoření součas-
ného polygenetického reliéfu. Dnešní stav vývoje krajiny je výsledkem 
dlouhého vývoje povrchu v různých klimatických podmínkách. Kromě 
tvarů mírné humidní klimamorfogenní oblasti se nacházejí v krajině 
i tvary vzniklé v teplém humidním podnebí třetihor a zejména v perigla-
ciálních podmínkách starších čtvrtohor – pleistocénu. 
 Počátek vývoje reliéfu je možné sledovat po variském vrásnění. 
Zarovnání povrchu Českomoravské vrchoviny v parovinu předpoklá-
dáme již v kulmu. Krajina byla pokryta hlubokými zvětralinami (tzv. 
povariský příkrov), které byly v dalších geologických obdobích odstraně-
ny. Odolnější horniny vytvářejí vyvýšené vrchy a hřbety, jež představují 
zbytky původní výškové úrovně. Modelace terénu je značně ovlivněna 
tektonickými poruchami, které vedly k vytvoření příkrých svahů a zásad-
ním způsobem ovlivnily vývoj říční sítě, jež byla po celé třetihory hlavní 
exogenní silou. Přes rozsáhlou transgresi moře ve druhohorách zůstala 
centrální část Českomoravské vrchoviny souší. Další tektonické poruchy 
způsobily regresi moře z Českého masivu a vyvolaly klenbovité tvaro-
vání vrchoviny. Vyklenutí mělo zásadní význam pro vývoj říční sítě. Jím 
bylo přerušeno odvodňování jihočeských pánví do Dunaje. Tektonické 
vyzdvižení kry v dnešní pramenné oblasti řeky Jihlavy způsobilo získání 
současného horního toku Jihlavy, směřujícího dosud k jezeru Třeboňské 
pánve. Zdvihy vedly ke vzniku dnešní říční sítě a ke vzniku hlavního 
evropského rozvodí.
 Ve starších třetihorách se vytvořila paleogenní parovina. Vyklenování 
a vyzdvihování vrchoviny, spojené se vznikem okrajových a vnitřních 
zlomů probíhalo v další fázi nových tektonických pohybů na rozhraní 
paleogénu a neogénu. V této době dostává vrchovina dnešní hrásťovitou 
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podobu. V mladších třetihorách, v miocénu a pliocénu pokračovala tek-
tonická činnost, provázená odnosem paleogénních zvětralin z plošin za 
současného vývoje údolí toků. Při odnosu zvětralin se uplatnily rozdíly 
v odolnosti hornin. Obnažením bazální zvětrávací plochy vznikl typický 
kupovitý reliéf se zaoblenými tvary balvanů na vrcholech a vrcholo-
vých plošinách. Často se na těchto površích vyvinuly mikrotvary reliéfu 
v podobě skalních mís, odtokových járků, žlábkových škrapů, výklenků 
a voštin, které ve většině případů podlehly destrukci v následné éře čtvr-
tohor (např. mrazem roztržená skalní mísa na Čertově hrádku, známé 
čertovo kopyto).
 Vývoj reliéfu ve čtvrtohorách byl ovlivněn především klimatickými 
činiteli. V chladných obdobích pleistocénu se nacházelo naše území 
v periglaciální klimamorfogenní oblasti (na okraji pevninského ledov-
ce, tundrové klima). V teplých obdobích meziledových a v holocénu, 
mladších čtvrtohorách, vznikaly tvary humidního podnebí. Periglaciální 
pochody se projevily zejména ve vyšších polohách, okolo 700 m n. m. 
Především urychlily denudaci a po obnažení bazální zvětrávací plochy 
vyvolaly tvorbu typických tvarů periglacálního cyklu. Silným mrazovým 
zvětráváním (kongelifrakcí) vznikly svislé stěny mrazových srubů (např. 
Havlův kopec, Nový Dvůr u Spělova, Vršek, Šimečkův vrch). Jejich totál-
ním rozrušením vznikají kryoplanační plošiny, na svazích kamenná moře 

Zamokřené terénní sníženiny jsou zdrojem kvalitní pitné vody, jsou místem pro přežití mnoha 
druhů organismů. Dellen u Spělova, 20. 8. 1975.
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a proudy (Rácovský Lísek). Na úpatí mrazových srubů zůstávají hranáčo-
vé haldy. Pravidelným průvodním jevem mrazových srubů jsou kamenná 
moře. Balvany a kameny z úpatí srubů byly posunovány tak zvanou solif-
lukcí po svazích dolů v období oteplení. Tento proces se významně uplat-
nil při tvorbě širokých úvalovitých údolí potoků i řeky Jihlavy. Kryogenní 
pochody pleistocénního klimatu se projevily i v zeminách. V údolích i na 
svazích se vytvořily mírné protažené deprese, zvané úpady (dellen). Pro 
současný typ zarovnaných povrchů se užívá termínu etchplén.
 V holocénu probíhá modelace terénu již méně výrazně. Na některých 
skalních útvarech vznikají mikrotvary reliéfu v podobě výklenků, voštin 
a skalních mís. Tyto tvary se vyvíjejí i v současnosti.
 Pro vývoj reliéfu jsou velmi významné i lidské zásahy do přírody 
a vznik antropogenních tvarů povrchu. Tyto vlivy se uplatňují ve zdej-
ší krajině od počátků kolonizace. Se zakládáním sídel souvisel tlak na 
původní vegetační kryt, postupně vznikaly agrární, urbánní a komuni-
kační formy reliéfu. V údolích potoků byly zakládány rybníky, ve 13. sto-
letí byla zahájena těžba stříbrných rud. V nedávné minulosti byla krajina 
značně narušena odstraňováním protierozních agrárních teras a valů. 
Dochází k planaci přirozených sníženin terénu často odpadem z obcí, 
k sypání kamenů z polí podél okrajů lesů, jsou zaváženy staré úvozové 
cesty. Velmi nepříznivě se projevuje napřimování toků, dláždění jejich 
koryt a kácení doprovodné zeleně.

 Přehled geomorfologických tvarů a lokalit
 Nejrozšířenějším tvarem našeho území jsou svahy. Ty lze podle 
sklonitosti zařadit do tří kategorií. Svahy o sklonu 2 – 5° jsou nejčetněj-
ší, následují svahy o sklonu 5 – 15°. Oba typy jsou většinou využívány 
v zemědělství. Převažují zde půdy písčitohlinité a hlinitopísčité. Jsou 
převážně středně hluboké s obsahem štěrku 10 – 15%. Jsou minerálně 
chudé s obsahem humusu 5%, v lesní půdě až 20%. Chemická reakce je 
nejčastěji kyselá, pH 5,5, u lesních půd pH 4,5 i nižší.
 Svahy o sklonu 15 – 35° jsou méně rozšířeny, tvoří např. jihovýchod-
ní svah Šimečkova vrchu, západní a východní svahy Rácovského Lísku, 
v Rácově východní svah mezi Dolním a Horním rybníkem.
 Z hlediska vývoje svahů jsou na Batelovsku a v širším okolí svahy při 
zlomových liniích (Čeřínek, Křemešník, Javořice, pravý břeh Jihlavy, 
údolí Třešťského potoka), svahy strukturní, erozně denudační a erozní.
 Mrazové sruby a jejich doprovodné tvary se na Batelovsku vzhledem 
k nižším nadmořským výškám a vyššímu stupni zarovnávání povrchu 
zachovaly v menší míře. Tyto skalní tvary typické pro reliéf vyšších 
poloh periglaciálních oblastí vznikly silným mrazovým zvětráváním. 
Led v puklinách a trhlinách skalních útvarů způsobil odlučování jed-
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notlivých bloků a jejich řícení a ukládání na úpatí vznikající skalní stěny. 
Nejčastější jsou jednostranné mrazové sruby (Havlův kopec, Nový Dvůr, 
Šimečkův vrch). Oboustranným ustupováním srubu vzniká skalní hrad-
ba (Křemešník, Na skalce a Čertův hrádek v masivu Čeřínku). Úplným 
rozrušením mrazového srubu pokrývá vrcholovou plošinu balvaniště 
(Vršek, Rácovský Lísek).

 Vršek o nadmořské výšce 631 m se na jihovýchodě Batelova vypíná 
nad okolní terén jako výrazný odolnější rulový ostrůvek (ostrovní hora, 
svědecký vrch), jako zbytek pláště překrývající žulový pluton. Vývoj 
zde dosahuje úrovně, která tvoří přechod mezi zachovalými mrazovými 
sruby na Křemešníku a totálním zvětráváním srubů a vytvořením vrcho-
lové kryoplanační plošiny. Svahy jsou pokryty výchozy, sruby i jednot-
livými balvany ruly. Na vrcholové plošině jsou četné skalní výchozy, 
zbytky mrazových srubů, plošiny i kamenné moře. Nejmohutnějším je 
mrazový srub protažený 20 m ve směru severovýchod - jihozápad o výš-
ce 8,5 m, sklon stěny 60° k západu. Na úpatí je „Čertův kočár“ připomí-
nající viklan. Místo je známé návštěvou K.H. Borovského. Na protějším 
svahu je srub o délce 15 metrů a výšce 6 m. Na lokalitě Vršek jsou pozo-

Žulový peň v těsném sousedství rulové skalní hradby na Křemešníku. Pohled od jihozápadu, 1. 7. 1978.
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ruhodné výklenky čočkovitého tvaru v silně provrásněné rule, vzniklé 
zvětráním méně odolné vrstvičky ruly, obklopující křemenné čočkovité 
odolnější jádro. 
 Havlův kopec 679 m vysoký, je výrazný vrch severovýchodně od 
Rácova. Na vrcholu je rulové balvaniště, na svahu pod vrcholem se nachá-
zí žulový mrazový srub s orientací k západu v délce 30 m, na něj navazuje 
stěna směru západ - východ v délce 20m. Výška stěny jsou 3 m. Na úpatí 
je hranáčová halda s balvany o rozměrech až 150 x 60 x 60 cm. Na svahu 
orientovaném k Rácovu je malý lůmek. Havlův kopec je dosud cennou 
botanickou lokalitou a impozantní krajinnou dominantou.
 Šimečkův vrch severovýchodně od Nové Vsi dosahuje výšky 636 m n. 
m. Nápadný kuželovitý vrch je tvořen granitem a rulou. Na východním 
svahu je terénní hrana, zbytek mrazového srubu, vrchol je krytý bal-
vaništěm. Jihovýchodní strmý svah vznikl z ustupujících srubů. Bloky 
balvanů terasovitě ustupují po svahu. V severní části je zachován 3 metry 
vysoký a 25 m dlouhý rulový srub. Uvolněné balvany, hranáčové haldy 
přecházejí v kryoplanační terasu o ploše 25 x 30 m. Poblíž se nachází 
velmi zachovalá kolomazná pec. Lokalita je ekologicky významný biotop 
výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů (jedle, buk, věsenka nachová, 
konvalinka, bažanka, břečťan, na louce pod lesem otakárek fenyklový).

Skalní okno na východním svahu Křemešníku, 1. 7. 1978.
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 Rácovský Lísek 724 a 679 m n. m., granitový hřbet protáhlý ve směru 
sever – jih mezi Novou Vsí a Rácovem. V jižní části jej tvoří rozsáhlá plo-
šina pokrytá menšími haldami sesbíraného kamene s kruhovým nebo 
protaženým půdorysem. K jihu strmější svah je pokryt zbytkem kamen-
ného moře. Lesní porost tvoří smrk, borovice a borůvka, bříza kostřava, 
náprstník. Na vrcholu dominuje buk lesní a obvodem kmene 191 cm ve 
výši 120 cm. Povrch pokrývají ojedinělé žulové balvany. Jiný charakter má 
hřbet v jeho severní části. Je pokryt kameny a balvany. Prudce k severu 
sestupující svah je pokryt většími balvany lavicovité odlučnosti, nejčastě-
ji o rozměrech do 1 metru o mocnosti do 30 cm. Kamenné moře o ploše 
150 x 200 m je nejrozsáhlejší na Batelovsku.
 Křepírek s výškou 723 m je známý rozsáhlým, původně jámovým 
lomem. Těžba žuly je prováděna v rozšířeném perspektivním stěno-
vém lomě.
 Posvátný 630 m n. m., rozsáhlý vrch jihozápadně od Batelova. Při 
silnici na Novou Ves se nacházejí tři opuštěné stěnové pískovny na 
ploše 200 x 50 m. Těžila se silně písčitě zvětralá dvojslídá žula s hli-
nitou příměsí a drobnými úlomky žuly. Těžilo se ručně do hloubky 
2 – 3,5 m. Materiál byl vhodný k opravě cest a pro místní stavební čin-
nost. Z morfologického hlediska je pozoruhodný výskyt 9 nápadných 
rulových výchozů. Nacházejí se při kótě 596 m východně od Švábova 
na ploše 1 ha. 

Rulový výchoz u Švábova, 16. 8. 1989.
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 Zudův vrch 647 m n. m. severovýchodně od Lovětína, ve starší litera-
tuře pravděpodobně Ve vrších nebo Růžový vrch. Od roku 1870 se zde 
těžila žula, v 50.letech byla těžba ukončena. Stěnový lom o výšce 10 m. 
v okolí lomu jsou balvany kvádrovité odlučnosti, mnohé se stopami opra-
cování. V lesním porostu kruštík širolistý a kopytník evropský.
 Holejtna 617 m n. m. severně a severozápadně od Bezděčína, velký 
lesní komplex na plochém terénu pokrytém sporadicky žulovými bal-
vany, severovýchodní prudký zlomový svah spadá do údolí Hraničního 
potoka. V lesním porostu jsou četné haldičky a terasy sesbíraného kame-
ne, svědčící o původně polním hospodaření. Políčka byla jen několik 
metrů široká. Severní svah je pokrytý kamenným mořem, sporadicky se 
vyskytují i rulové kameny.
 Nový Dvůr mezi Křesovcem a Spělovem, v nadmořské výšce 585 m se 
na svahu zlomového původu zachoval mrazový srub délky 30 m, výšky 
7 m. je tvořen rulovými bloky s hranáčovou haldou a torsem kamenného 
moře (v bezprostřední blízkosti statku).

 Doly na stříbrnou rudu
 Batelovsko se nachází v těsném sousedství významné středověké těžby 
stříbrných rud mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Těžily se rudní žíly v okolí 
sídel Rohozná, Trsov, Čejkov, Chrástov, Černov, Nová Buková, Chaloupky, 
Vyskytná, Korce, Jezdovice, Salavice a v lesních komplexech Přední skála, 

Detail rulového balvanu u jednoho z výchozů u Švábova, 16. 8. 1989. 
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Čertův hrádek, Bařinka, Spálený vrch, Křemešník, Čihadlo, Lísek, Velké 
Javoří a Sítiny u Cejle, na Batelovsku v Zadních Polích a na lokalitě Mučí 
huba u Rácova. Stopy po dolování jsou v terénu velmi výrazné, zničeny 
byly v Jezdovicích. Nejčastějším povrchovým tvarem hornického díla je 
obval, kruhovitý vyvýšený val s visutým dnem, jež pokračuje šachtou do 
hloubky několika metrů (až 20 m). Ojediněle se razily štoly, v Rohozné 
jsou známy dvě.

 
 Dolování probíhalo hlavně ve 13. století, v 15. století dochází k úpad-
ku a zastavení těžby. Příčin bylo zřejmě více. Především zásoby rud se 
v hloubkách zmenšovaly, žíly ztrácely na mocnosti, doly byly v nižších 
polohách zaplavovány vodou. K zániku dolů přispěl jistě i všeobecně 
rostoucí feudální útlak. Počátkem 20. století byl učiněn pokus o obnove-
ní těžby na Rohozensku, během 2. světové války na lokalitě Mučí huba.
 Velmi dobře zachovalé horní dílo se nachází asi 2 km severoseverozá-
padně od Batelova, 1600 m jihozápadně od Rohozné v povodí Hraničního 
potoka. V lesním porostu 450 m jihovýchodně od osady Zadní Pole, 
severozápadně až jihovýchodně od kóty 567 m, severozápadně a východ-
ně od Dolního rybníka (Kosovy rybníky 1800 m od Rohozné), jsou dva 
tahy obvalů. Blíže rybníků se zachoval tah 31 obvalů s mohutnou 50 m 
dlouhou rýhou a navážkou v samém závěru tahu v nivě potoka. V pořadí 
10. obval je největší, má v průměru 12 m, hloubku 6 m. Dva poslední obva-

Zasypané ústí štoly severozápadně od kóty 606 m, severoseverozápadně od Rohozné, 25. 7. 1977.
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ly a větší jáma nepravidelného půdorysu jsou trvale zatopeny. K tomuto 
místu se vztahují pověsti: O hospodáři, který i s koňským potahem za 
tmy zapadl do jámy. V další se při pasení krav náhle zatopily některé jámy, 
pasák se vylekal a dále tam vícekrát nepásl. V další se objevuje motiv těžby. 
Dva muži tahali velký kus zlata a nesměli při tom promluvit. Na dotaz 
náhodného pocestného na cestu odpovídali nejdříve posunky. Při hlasité 
odpovědi se muž ztratil i se zlatem. Jiná pověst hovoří o průtrži mračen 
v jamách, při níž bylo vše zatopeno a zasypáno, pak se již nikdy nedolo-
valo. Poslední pověst hovoří o pasoucí se jalovici v jámě zarostlé trávou 
a vysokou smrčí. Najednou se ozval v jámě rachot, jalovice prudce vyběhla 
a hospodář spatřil jen propadlé dno s hladinou hluboké vody.
 Výše po svahu několik desítek metrů vzdálený tah je zřejmě zbyt-
kem původně většího díla. Začíná na okraji lesa haldou kamení (žula, 
rula, křemen, 5. 8. 1996 zde byla pozorována užovka hladká). V lese jsou 
zachovány 4 větší obvaly v tahu, který končí na svahu rozkopaným teré-
nem. Oba tahy mají směr severozápad – jihovýchod. Obvaly probíhají 
místy ve 4 řadách souběžně. Toto pole obvalů bylo značně devastováno 
zemědělskou činností.
 Další lokalitou se stopami dolování je Mučí huba (v lidovém podání 
i někdy v mapách Mlčící huba, Mlčí huba, Mlčící dolina). Dílo se nachá-
zí 1700 m jihovýchodně od Rácova v lesním komplexu jihozápadně 
od rozcestí lesní okružní cesty do Rácova a lesní cesty do Růžené.                 

Ústí druhé známé štoly u Rohozné, rovněž zasypané. 25. 7. 1977.
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V asi desetiletém lesním porostu se skrývá čtvercová jáma o straně 4 m 
se zbytky zpevňující výdřevy, v okolí s 1,5 m vysokou haldou hlíny. 
Údajně byly jámy původně dvě (jedna byla asi zasypána dřevním odpa-
dem po nedávné lesní kalamitě). Jáma je pozůstatkem pokusu o obno-
vení těžby stříbrné rudy v roce 1942.

 Kolomazné pece
 Poměrně málo známým projevem lidské činnosti v lesních komple-
xech poblíž lidských sídel jsou kolomazné pece. V našem kraji se zacho-
valy čtyři. U Hojkova, na Sovově kopci u Třeště, v Rácově a na Šimečkově 
vrchu u Nové Vsi. Podle ústního podání nejstarších pamětníků se kolo-
maz v těchto pecích vyráběla jen do počátku našeho století, v Hojkově 
byla ukončena v roce 1910.
 Pec sestávala z topeniště čtvercového nebo kruhového půdorysu, 
zhotoveného z naskládaných kamenů do výše několika decimetrů. Na 
něm byla položena kamenná lavice, opracovaná do podoby mísy s otvo-
rem na dně. Ze sukovitých větví, umístěných v míse a zakrytých vrstvou 
drnů k zamezení přístupu vzduchu, byla získávána pryskyřice. K topení 
se užívalo pařezů. Pryskyřice stékající do nádobky se míchala s tukem. 
Mazadlo, užívané na venkově donedávna, používali mimo jiné i kováři 
při topení ve výhni.

Kolomazná pec na Sovově kopci 618 m n. m., jihovýchodní svah, 26. 5. 1978.
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 Na Sovově kopci se zachovala již jen sběrná mísa. Čtvercová žulová mísa 
má rozměry 96 x 98 cm a výšku 25 cm. Vnitřní část je hladce opracovaná, 
stěny mají sklon 30 – 50° ke středu, kde je kruhovitý otvor o průměru 35 mm 
a hloubky 50 mm. Čtyři vnitřní stěny se sbíhají ve výrazných hranách.

 Kolomazná pec 
u Hojkova se nachá-
zí 1100 m od rozcestí 
v Hojkově jihovýchod-
ním směrem a 250 m 
jihozápadně od křížku 
z r. 1898 při pravém 
okraji silnice z Hojko-
va do Nového Hojkova 
a 200 m severoseve-
rovýchodně od kóty 
707 m Na skalce. Pec je 
neporušená, zachovala 
se v původním stavu. 
Má kruhový půdorys 
o průměru 250 cm, 
výšce 100 cm. Otvor na Kolomazná pec u Hojkova, 6. 7. 1984.

Pec na vaření kolomazi v Rácově, 17. 8. 1984.
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vytápění směřuje k severozápadu, je široký 90 cm a vysoký 60 cm. Mísa 
o rozměrech 92 a102 cm je vyrobena z kvádru s opracovanými a zaoble-
nými rohy. Tloušťka mísy je 25 cm, od horní hrany je ztesána směrem do 
středu vně i uvnitř. Tvar je v pravém smyslu slova mísovitý a liší se prove-
dením od mís na Sovově kopci i v Rácově, kde mají mísy vnější kvádrovitý 
tvar. Na dně mísy je odtokový otvor hluboký 4 cm.
 Dobře zachovalá pec v Rácově se nachází na úpatí výrazné agrární 
terasy, zpevněné zídkou zbudovanou z polí vysbíraného kamene, 200 m 
jihovýchodně od jižního okraje obce Rácov. Celková výška pece je 60 cm. 

Vlastní mísu tvoří žulo-
vý kvádr o rozměrech 
70 x 70 cm s vyhlou-
benou mísou, otvor na 
dně má průměr 25 mm, 
hloubka dna činí 15 cm.
 Kolom azná p ec 
na Šimečkově vrchu 
u Nové Vsi vyniká svou 
zachovalostí i  řeme-
s l n ý m  p r o v e d e n í m . 
Nachází se nedaleko 
lesní cesty při okraji 
lesa. Výška topeniště 
je 80 cm, největší roz-
měr žulové lavice je 
130 cm, její tloušťka 
je 25 – 17 cm. Vnější 
okraje mísy jsou nepra-
videlné, okraj vlastní 
mísy je kruhový, stěny 
mísy jsou rozčleněny 6 
rýhami 63 cm dlouhý-
mi, ústícími k otvoru na 
dně, který má průměr 
25 mm a hloubku 8 cm. 
Soudě podle vzrostlého 
smrku při topeništi, lze 
datovat ukončení výro-
by kolomazi rovněž do 
počátku 20. století. 

Kolomazná pec na Šimečkově vrchu u Nové Vsi, 9. 5. 1998. 

Detail mísy na Šimečkově vrchu, 9. 5. 1978.
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 Fytogeografická charakteristika
 Přes značné poškození krajiny soustavným znehodnocováním jed-
notlivých složek přírodního prostředí lidskou činností, vyskytuje se na 
Batelovsku několik lokalit s relativně zachovalými biologicky hodnot-
nými ekosystémy. Žádná z lokalit však již neposkytuje původní spo-
lečenstva. Příroda byla zřejmě nenávratně ochuzena o druhy rostlin 
a živočichů, které se dnes vyskytují již pouze v muzejních sbírkách nebo 
v soupisech badatelů. 
 V původním rostlinném společenstvu převládala jedle bělokorá a buk 
lesní. Poměrně málo se vyskytoval smrk a borovice lesní. Z listnáčů byly 
zastoupeny javor klen a javor mléč, jilm, olše, lípa, jasan, sporadicky dub 
letní, v pobřežní vegetaci habr. Dub zimní ve složení dřevin chyběl. 
 Z hlediska fytogeografického zařazení je podle J. Dostála naše krajina 
součástí oblasti středoevropské květeny (Hercynikum), podoblasti vlast-
ní hercynské květeny (Euhercynikum) s výskytem středoevropských, 
zvláště lesních, lučních a vřesovištních druhů vegetace. Druhová skladba 
byla ovlivněna čtvrtohorním zaledněním Evropy a působením tundro-
vého klimatu na Českomoravské vrchovině. Vyšší partie terénu náleží 
do jedlobukového stupně, nižší polohy, zejména při tocích, pak dubovo-
jehličnatému stupni. Vzhledem ke kyselému horninovému podkladu se 
vytvořily acidofilní řady geobiocenóz. 
 Podle nejnovějšího fytogeografického členění České republiky se řadí 
naše krajina do skupiny fytogeografických okresů mezofytika, konkrétně 
do fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina.
 K botanicky hodnotným lokalitám patří zejména vrchy se strmějšími 
svahy s kamenitými půdami nebo mokřady v nivách toků. Jsou to zejmé-
na Havlův kopec 679 m, Na vrších 595 m, Švábovský potok, Planiště 
u Nové Vsi 660 m, Novesko (U Noveska) 620 m, Zadní Pole 675 m (beze-
jmenný potůček). 
 Na Batelovsku roste přes 30 druhů lišejníků, 40 druhů mechorostů 
a stovky druhů vyšších rostlin. V širším okolí se počty druhů zvyšují 
a úměrně s nimi i počty živočichů. K nejcennějším a ojedinělým druhům 
patří Actaea spicata L., samorostlík klasnatý, Convallaria majalis L., kon-
valinka vonná, Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt at Summerh., prst-
natec májový, Daphne mezereum L., lýkovec jedovatý, Drosera rotun-
difolia L., rosnatka okrouhlolistá, Epipactis helleborine (L.) Cr., kruštík 
širolistý, Hedera helix L., břečťan popínavý, Hepatica nobilis Mill., jater-
ník podléška, Juniperus communis L., jalovec obecný, Lathraea squama-
ria L., podbílek šupinatý, Lycopodium clavatum L., plavuň vidlačka, Paris 
quadrifolia L., vraní oko čtyřlisté, Parnassia palustris L., tolie bahenní, 
Pedicularis palustris L., všivec bahenní, Pedicularis silvatica L., všivec 
lesní, Pirola minor L., hruštička menší, Platanthera bifolia (L.) Rich., 
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vemeník dvoulistý, Polygonum multiflorum (L.) All., kokořík mnoho-
květý, Polypodium vulgare L., osladič obecný, Prenanthes purpurea L., 
věšenka nachová, Primula veris L.em. Huds., prvosenka jarní.
 Složení fauny Batelovska je výsledkem migrace živočichů v různých 
klimatických podmínkách třetihor, pleistocénu a postglaciálu. Území 
se nachází v oblasti předělu mezi provinciemi variských a karpatských 
pohoří. Výskyt horských a severských druhů je ojedinělý, ve složení geo-
biocenóz se prakticky neuplatňují. Současná fauna je vázána na pozmě-
něné nebo zcela změněné biocenózy. Řada živočišných druhů z krajiny 
zmizela (tetřívek, sysel), některé druhy dosud přežívají v relativně méně 
poškozených územích, např. v nivě řeky Jihlavy, v údolí Švábovského 
potoka, na Křesovci, v masivu Čeřínku, na vrcholových partiích kopců, 
na agrárních terasách apod. 
 Při terénním výzkumu byla věnována pozornost výskytu obojživelní-
ků, plazů, ptáků a savců, z bezobratlých jsou sledováni pavouci, ploštice, 
stejnokřídlí, z brouků svižníkovití, střevlíkovití, mrchožroutovití, drabčí-
kovití, kovaříkovití, krascovití, potemníkovití, vrubounovití, tesaříkovití, 
nosatcovití a motýli.
 Z obojživelníků se vyskytují Bufo bufo (L.), ropucha obecná, Bufo 
viridis Laurenti, ropucha zelená, Hyla arborea (L.), rosnička zelená, Rana 
esculenta L., skokan zelený, Rana temporaria L., skokan hnědý, Triturus 
alpestris (Laurenti), čolek horský, Triturus vulgaris L., čolek obecný. 
Plazy reprezentuje Anguis fragilis L., slepýš křehký, Coronella austriaca 
Laurenti, užovka hnědá, Lacerta agilis L., ještěrka obecná, Lacerta vivipa-
ra Jacquin, ještěrka živorodá, Natrix natrix L., užovka obojková a Vipera 
berus L., zmije obecná.
 Z ptáků, kterých bylo pozorováno přes 100 druhů, jmenujme nejvzác-
nější. Alcedo atthis L., ledňáček říční, Ardea cinerea L., volavka pope-
lavá, Bombycilla garulla (L.), brkoslav severní, Bubo bubo L., výr velký, 
Carduelis flammea (L.), čečetka zimní, Casmerodius albus (L.), volavka 
bílá, 9.10. 1984, 1 exemplář na břehu rybníka u Rácova, Ciconia ciconia 
(L.), čáp bílý, hnízdí v Nové Vsi od počátku 50.let, v Batelově od r. 1955, 
Cinclus cinclus (L.), skorec vodní, Circus aeruginosus (L.), moták pochop, 
Circus cyaneus (L.), moták pilich, Coturnix coturnix (L.), křepelka obec-
ná, Gallinago gallinago (L.), bekasína otavní, Lanius excubitor L., ťuhýk 
šedý, Lyrurus tetrix (L.), tetřívek obecný (do roku 1975 hnízdil u Spělo-
va), Nucifraga caryocatactes (L.), ořešník kropenatý, Pandion haliaetus 
(L.), orlovec říční, Perdix perdix (L.), koroptev polní, Phasianus colchicus 
L., bažant obecný (oba druhy stále vzácnější). 
 U savců byl pozorován ojedinělý výskyt losa evropského, Alces alces 
L. v prosinci roku 1959 v katastru Rohozné, Batelova, Nové Vsi, Švábova 
a Bezděčína. Pravidelně se vyskytuje Erinaceus europaeus L., ježek 

SBORNIK_03.indd   Odd1:64SBORNIK_03.indd   Odd1:64 2.7.2007   8:28:102.7.2007   8:28:10



65

evropský, vzácně Lutra lutra L., 
vydra říční, z dalších druhů Martes 
foina Erxl., kuna skalní, Martes 
martes (L.), kuna lesní, Meles meles 
(L .), jezevec lesní, Muscardinus 
avellanarius (L .), plšík lískový, 
Mustela erminea L., lasice hranos-
taj, Mustela nivalis L., lasice kolčava, 
Plecotus auritus L., netopýr ušatý, 
Myotis myotis (Borkhhausen), neto-
pýr velký, Sciurus vulgaris L., vever-
ka obecná, Sorex araneus L., rejsek 
obecný.
 Z velkého množství bezobrat-
lých uvedeme pouze ty nejvzác-
nější druhy. Je to především stále 
vzácnější Astacus fluviatelis (Fabr.), 
rak říční, přežívající v některých 
rybnících. Z pavouků (Araneida) 
se běžně vyskytuje přes 30 druhů. 

Pár čápa bílého přijal umělou kovovou hnízdní podložku, hnízdění však nebylo úspěšné. 
Batelov 21. 7. 1998.

Úspěšné hnízdění čápa bílého na komíně 
staré místní cihelny v Nové Vsi. 5 mláďat 
procvičuje první lety. 21. 7. 1998.
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Ze 40 druhů ploštic (Heteroptera) je vzácná Corixa dentipes Thoms., 
Lygocoris spinolai May., Megalocoleus pilosus Schrk., Reduvius persona-
tus L. Brouci jsou nejpočetnější skupinou hmyzu, z nichž nejvzácnějšími 
druhy jsou z čeledi Cicindelidae, svižníkovití, Cicindela capmestris L., 
Cicindela hybrida L. Čeleď Carabidae, střevlíkovití je zastoupena 31 zjiš-
těnými druhy, z nichž jmenujme Carabus granulatus L., Carabus hor-
tensis L., Carabus monilis ssp. scheidleri Pz., Carabus problematicus 
(Herbst.), Carabus violaceus L., Cychrus caraboides rostratus L. Z čeledi 
Staphylinidae, drabčíkovití bylo zjištěno 24 druhů, Buprestidae, krascovití 
3 druhy, Silphidae, mrchožroutovití 5 druhů, Tenebrionidae, potemní-
kovití 2 druhy, Scarabeidae, vrubounovití 6 druhů. Z 19 druhů populární 
čeledi Cerambycidae, tesaříkovití je nejnápadnější Acanthocinus aedilis 
(L.), kozlíček dazule, Prionus coriarius (L.), tesařík piluna a nejvzácnější 
Leptura fulva Deg. 39 druhů čeledi Curculionidae, nosatcovití uzavírá 
stručný přehled vybraných čeledí brouků. Na závěr přehledu hmyzu si 
ponecháme řád motýlů, Lepidoptera. Zahrnuje množství druhů indi-
ferentních (babočky), druhů, které pronásledujeme (moli, bělásci) nebo 
vyhledáváme k potěše ducha. Co je v krajině krásnějšího než rozkvetlá 
louka plná motýlů a ptačího zpěvu? Přes 100 druhů motýlů nás provází 
v průběhu roku takřka na každém kroku, některé druhy dokonce ve dvou 
generacích, některé k nám přilétají až z jižní Evropy a vyvolávají v nás 
dojmy exotiky. Připomeňme si některé. Nejznámější jsou babočky, okáči, 

Hromadný výskyt housenek motýla předivky zhoubné v roce 1981 způsobil na Batelovsku holožír 
na střemchách. Švábovská silnice 18. 6. 1981.
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perleťovci, martináči, vřetenušky, lišajové, přástevníci, osenice, modrásci 
a celá řada dalších. K nejvzácnějším patří Acherontia atropos (L.), lišaj 
smrtihlav, Aglia tau (L.), martináček bukový, Apatura iris (L.), batolec 
duhový, Catocala elocata Esp., stužkonoska topolová, Catocala fraxini 
L., stužkonoska modrá, Eudia spini Den. et Schiff., paví oko trnkové, 
Herse convolvuli L., lišaj svlačcový, Papilio machaon L., otakárek feny-
klový (9. 5. 1998 na louce pod Šimečkovým vrchem), Sphinx pinastri L., 
lišaj borový.
 Jako zajímavý příklad populační exploze motýla Yponomeuta evo-
nymellus L., předivky zhoubné, lze uvést hromadný výskyt housenek na 
střemchách, rostoucích na mezích při silnici ke Švábovu v červnu roku 
1981. 18.června byl dokumentován již holožír a snaha housenek o za-
kuklení. V tom jim zabránil výskyt lumčíků, kteří nakladli do housenek 
svá vajíčka. Většina housenek uhynula před zakuklením. V letech 1982 
a 1983 byl výskyt motýla podstatně menší.
 Autor studie o přírodě Batelovska předkládá pozornému zájemci 
o přírodu pouze nástin přírodních poměrů našeho kraje. Nebylo účelem 
podat zde souhrnný přehled o výskytu všech druhů rostlin a živočichů 
nebo geologických a geomorfologických poznatků. Studie vychází pře-
devším z autorových dlouhodobých pozorování a studia terénu. V širším 
kontextu se autor opírá i o poznatky z širšího okolí, především z výzku-
mů masívu Čeřínku, Křemešníku, Velkého Špičáku a Jihlavských vrchů.

 Převážná část housenek předivky zhoubné byla zničena larvami lumčíků. 
Švábovská silnice 18. 6. 1981.
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 Krajina Batelovska, rozléhající se mezi těmito cennými přírodními 
oblastmi, přímo vybízí k systematickému interdisciplinárnímu výzkumu 
a nabízí, aby se stala spojnicí, koridorem, ochranným pásmem mezi nej-
cennějšímu lokalitami nebo dokonce součástí chráněného území.

  Za cenné informace o stavu krajiny v minulosti a za upřesnění míst 
výskytu přírodních zajímavostí nebo dokladů zaniklé lidské činnosti 
děkuji paní PeaDr. Marii Angelisové, Dolní Cerekev č. 144, Mgr. Zdeňce 
Hávové, Batelov č. 549, panu Mácovi, majiteli kamenosochařství v Lově-
tíně, manželům Vackovým z Rácova č. 4 a pánům Jaromíru Vobrovi, Nová 
Ves č. 24 a Janu Doležalovi, Nová Ves č. 4.

 Váženému čtenáři děkuji za trpělivé zvládnutí procházky přírodou 
Batelovska a za cenné doplňující informace, na které se velmi těším.

 V Dolní Cerekvi dne 10. září 1998
 RNDr. Ortwin Tauber 
 (Všechny snímky RNDr. Ortwin Tauber) 
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PfiEHLED ÎIDÒ PfiÍSLU·N¯CH DO TfiE·Tù

 Na základě přípisu Okresního úřadu v Telči ze dne 11. 8. 1942 vypraco-
val Městský úřad v Třešti přehled všech Židů příslušných do Třeště. Jedná 
se o zajímavý dokument z období okupace upřesňující jména, příjmení 
a data narození 277 osob. Následující přepis dokumentu uloženého dnes 
v jihlavském archivu může napomoci při pátrání po zmizelých osobách 
a při sestavování rodokmenů. 

Adler Marie 8. 12. 1864
Adler Vilemine 22. 7. 1866
Adler Josefa 10. 9. 1869
Berger Richard 7. 4. 1885
Berger Olga 20. 6. 1891
Berger Alfred 2. 7. 1877
Birnbaum Kamila 4. 2. 1872
Birnbaum Pavla 1. 6. 1883
Brunner Gustav 28. 3. 1866
Duschak Max 16. 6. 1864
Duschak Ernst 16. 9. 1912
Duschak Hynek 25. 12. 1868
Duschak Charlotta 8. 1. 1899
Eisenschütz Oskar 19. 12. 1896
Eisenschütz Irena 3. 9. 1893
Fischer Max 18. 12. 1861
Fischer Jeanette 31. 5. 1864
Fischer Dorota 1869
Fischer Otto  1. 6. 1889
Fischer Markéta 1882
Fischer Friedrich 9. 9. 1872
Fischer Selma 18. 8. 1877
Fischer Ignác 11. 1. 1874
Fischer Ida 1. 11. 1872
Fischmann Lothar 14. 5. 1898
Fischmann Ernst 3. 6. 1875
Fischmann Olga 20. 8. 1878
Freud Pavla 6. 11. 1880
Friedenthal Alois 8. 9. 1860
Friedenthal Ervin 2. 6. 1887
Friedenthal Hermine 29. 2. 1902
Friedenthal Michael 8. 7. 1927
Friedenthal Rosa 23. 11. 1880

Berthold Münch

dr. Adolf Weiss
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Friedenthal Max 30. 8. 1891
Friedenthal Franziska 1900
Friedenthal Kurt 1928
Friedenthal Robert 16. 2. 1885
Friedenthal Edeltrauta 24. 7. 1920
Friedenthal Franziska 5. 9. 1865
Friedenthal Paula 1. 11. 1874
Friedenthal Hermine 1. 11. 1874
Friedenthal Erna 30. 5. 1889
Furcht Walter 20. 2. 1917
Furcht Marta 15. 7. 1900
Golberg Walter 20. 2. 1917
Grünbaum Josef 21. 8. 1896
Grünbaum Erna 16. 10. 1905
Grünbaum Eva 16. 12. 1932
Grünberger Julius 13. 7. 1900
Grünberger Otto 13. 7. 1900
Grünberger Hedvig 5. 8. 1889
Grünberger Anna 2. 11. 1883
Grünberger Rosa 8. 3. 1888
Grünberger Malvína 26. 10. 1889
Grünberger Irma 22. 4. 1913
Grünberger Vítězslav 4. 3. 1892
Grünberger Bernard 27. 2. 1865
Grünberger Albert 5. 3. 1863
Grünberger Hilbert 31. 7. 1896
Grünberger Eleonora 10. 1. 1910
Grünberger Petr 13. 4. 1932
Hechter Katarina 3. 8. 1888
Hechter Sophie 18. 10. 1858
Held Cecilie 9. 5. 1878
Hesky Josefa 10. 6. 1862
Hesky Eduard 31. 7. 1911
Hayek Vítězslav 14. 6. 1892
Hayek Bedřiška 1. 10. 1894
Hayek Adolf 18. 7. 1926
Held Katharina 18. 10. 1882
Held Berthold 20. 11. 1868
Held Hildegarda 10. 7. 1887
Heller Samuel 14. 10. 1860
Isternitz Otto 31. 12. 1900
Isternitz Hermine 19. 7. 1882

dr. Albert S. Fischer

Rudolf Münch
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Isternitz Heinrich 23. 3. 1869
Isternitz Erich 31. 7. 1910
Isternitz Alfred  15. 11. 1882
Isternitz Katharine 11. 5. 1873
Isternitz Klementine 16. 5. 1879
Isternitz Luise 3. 8. 1873
Isternitz Hynek 31. 12. 1900
Isternitz Walter 13. 8. 1912
Isternitz Jeanetta 6. 1. 1875
Isternitz Franziska 5. 5. 1898
Kopfstein Moritz 30. 4. 1856
Knapp Franz 30. 10. 1909
Knapp Erich 26. 5. 1902
Knapp Gerda 25. 11. 1907
Knapp Ilse 24. 8. 1911
Knapp Otto 15. 12. 1871
Kraus Franz 26. 2. 1904
Kraus Marta 26. 7. 1906
Kraus Irena 28. 11. 1910
Kraus Adéla 29. 5. 1880
Kraus Josef 3. 5. 1874
Kraus Samuel 26. 4. 1878
Kraus Olga 14. 7. 1882
Krausz Netty 0. 12. 1877
Krausz Eugen 31. 8. 1910
Krausz Markéta 30. 5. 1915
Krausz Katharina 23. 7. 1937
Kurzweil Erich 29. 7. 1911
Kurzweil Stella 14. 1. 1915
Kurzweil Rosa 28. 4. 1876
Laub - Stiefelzieher Ernst  26. 4. 1899
Laube Maxmilian 3. 1. 1901
Lichtenfeld Ludwig 5. 11. 1873
Lichtenfeld Ida 1. 6. 1875
Meissner Charlotte 25. 2. 1894
Meissner Werner 8. 11. 1914
Meissner Ernst 26. 6. 1904
Meissner Zikmund 23. 9. 1877
Meissner Ida 25. 9. 1878
Meissner Ludwig 7. 5. 1876
Meissner Arnold 11. 7. 1883
Meissner Emil 1878

Ignaz Meissner

Isak Ledner
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Meissner Richard 15. 11. 1878
Meissner Max 17. 5. 1877
Meissner Elsa 1882
Meissner Artur 24. 4. 1876
Meissner Johanna 28. 2. 1896
Meissner Berta 17. 8. 1874
Meissner Julius 26. 11. 1880
Meissner Heinrich 19. 2. 1859
Meissner Rosa 13. 3. 1855
Meissner Marta 25. 10. 1896
Meissner Erich 6. 12. 1922
Meissner Alžběta 25. 11. 1887
Meissner Kurt 23. 5. 1913
Meissner Franz 28. 9. 1923
Meissner Johann 25. 6. 1926
Meissner Ida 18. 9. 1894
Meissner Helena 8. 3. 1898
Meissner Sophie 13. 4. 1922
Meissner Leo 6. 4. 1920
Meissner Paul 13. 8. 1929
Meissner Norbert 25. 5. 1884
Meissner Karolina 25. 2. 1894
Meissner Walter 1. 8. 1889
Meissner Ernst 5. 7. 1924
Menzl Ernst 22. 5. 1906
Münch Ludwig 19. 3. 1876
Münch Berthold 20. 8. 1854
Münch Zikmund 11. 3. 1891
Münch Heindrich 26. 5. 1856
Münch Ludwig 19. 3. 1876
Münch Gertruda 22. 5. 1916
Münch Wolfgang 8. 1. 1912
Münch Peter 25. 11. 1922
Münch Olga 13. 4. 1862
Münch Johann 19. 4. 1920
Münch Marie 23. 2. 1920
Münch Dora 28. 4. 1881
Münch Jeanetta 11. 3. 1891
Münch Marketa 10. 2. 1887
Oestereicher Nathan 16. 9. 1869
Oestereicher Ida 25. 1. 1884
Oestereicher Siegfried 7. 5. 1872

Jakob Meissner

Rabb. Abraham Kurzweil
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Oestereicher Gustav 3. 8. 1876
Oestereicher Luise 1867
Oestereicher Heinrich 1863
Oestereicher Sophie 1864
Oestereicher Paula 5. 7. 1879
Oestereicher Olga 23. 6. 1882
Oestereicher Karl 25. 8. 1879
Oestereicher Viktor 22. 3. 1888
Oestereicher Adolf 28. 5. 1888  
Pick Friedrich 21. 12. 1871
Pick Eugen 21. 1. 1877
Pick Richard 28. 10. 1878
Pick Hilbert 5. 8. 1880
Pick Irena 30. 10. 1894
Pick Peter 13. 6. 1919
Planer Herman 29. 12. 1869
Planer Flora 4. 3. 1873
Pollak Berthold 27. 6. 1873
Pollak Eduard 12. 5. 1875
Pollak Hermine 25. 5. 1877
Pollak Isidor 18. 12. 1877
Pollak Olga 23. 1. 1882
Pollak Alice 16. 4. 1891
Posiles Emil 18. 7. 1893
Posiles Valerie 1894
Posiles Irma 18. 6. 1899
Razdowitz Filip 1. 9. 1900
Razdowitz Antonie 5. 5. 1875
Razdowitz Arnold 30. 10. 1874
Razdowitz Adolf 15. 7. 1907
Razdowitz Teresie 23. 2. 1871
Razdowitz Otilie 1878
Razdowitz Amalie 4. 9. 1872
Razdowitz Olga 1880
Razdowitz Rudolf 2. 2. 1876
Razdowitz Vilemína 28. 2. 1878
Razdowitz Salomon 8. 3. 1866
Razdowitz Max 21. 5. 1877
Roubíček Emanuel 10. 3. 1890
Roubíček Gustav 1. 8. 1887
Roubíček Ignatz 1894
Roubíček Josef 15. 2. 1884

Moritz Meissner

Nathan Meissner
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Roubíček Karel 19. 8. 1880
Roubíček Marie 7. 5. 1892
Strauss Bruno 19. 4. 1912
Strauss Oskar 9. 11. 1905
Strauss Lola 1909
Strauss Johann 1935
Strauss Ludwig 30. 8. 1866
Straus Regina 16. 1. 1873
Strauss Selig 23. 6. 1876
Strauss Valentine 17. 10. 1874
Strauss Ernst 2. 8. 1894
Strauss Markete 16. 12. 1894
Strauss Gustav 8. 2. 1906
strauss Jolana 3. 11. 1907
Strauss Max 20. 1. 1865
Strauss Antonie 21. 5. 1867
Strauss Samuel 1876
Strauss Zikmund 5. 2. 1858
Strauss Wilhelm 23. 4. 1862
Strauss Bernard 12. 12. 1852
Strauss Rudolf 6. 3. 1884
Strauss Herman 11. 2. 1872
Strauss Siegfried 18. 12. 1903
Strauss Arthur 26. 5. 1901
Strauss Karel 24. 10. 1902
Strauss Edita 25. 6. 1893
Singer Alfred 14. 9. 1897
Singer Markéte 14. 7. 1900
Singer Franz 26. 9. 1929
Stern Viktor 29. 10. 1885
Stern Agáta 1. 9. 1887
Stern Rachel 1884
Stern Ludwig 9. 3. 1891
Stern Blanka 1889
Stern Ilka 5. 8. 1891
Stern Magdalena 9. 12. 1899
Schickl Ida 8. 11. 1903
Tiherfeld Berta 9. 5. 1881
Tiherfeld Veronika 1870
Thierfeld Amálie 30. 1. 1875
Thierfeld Arthur 4. 8. 1878
Thierfeld Johann 1872

Norbert Meissner

Frant. Meissner
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Thierfeld Josef 24. 6. 1882
Thierfeld Herman 17. 2. 1887
Thierfeld Rudolf 13. 12. 1876
Thierfeld Lili 28. 10. 1914
Thierfeld Karl 7. 1. 1885
Thierfeld Stephanie 13. 12. 1900
Turnauer Ida 28. 7. 1876
Turnauer August 18. 4. 1871
Turnauer Josef 17. 3. 1874
Thugut Ferdinand 7. 11. 1879
Thugut Klára 20. 5. 1883
Thugut Edmund 26. 2. 1885
Thugut Flora 20. 3. 1878
Thugut Alois 1. 5. 1881
Thugut Kamila 12. 12. 1889
Weiss Leo 12. 2. 1876
Weiss Rudolf 30. 1. 1893
Weiss Kamila 1889
Weiss Alice 1915
Weiss Emilie 17. 11. 1860
Wetter Rudolf 1. 8. 1912
Wisternitz Heinrich 28. 5. 1907
Wisternitz Franziska 5. 5. 1895
Wisternitz Johanna 4. 1. 1930
Wisternitz Elfrieda 12. 12. 1934
Wottitzky Elsa 12. 8. 1909
Wottitzky Ernst 14. 6. 1900
Wotitzky Richard 8. 6. 1898
Wotitzky Ida 8. 8. 1907
Wotitzky Edita 16. 6. 1936
Wotitzky Rosa 29. 3. 1863
Wurmfeld Rudolf 13. 11. 1913
Wurmfeld Friedrich 20. 12. 1916

Ladislav Vilímek
Rounek 25, 588 41 Vyskytná n. Jihl.

fotografie laskavě zapůjčila Ingrid Honsová

hrob Rachel de Mayo

hřbitov s márnicí v polovině 20. stol.

nová část hřbitova, polovina 20. stol.
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Vlastivědný sborník Třeště a okolí

Vydalo Město Třešť a Muzejní spolek v Třešti.
Za finanční podpory obce Suchá.

náklad: 300 kusů

odpovědný redaktor: Helena Štumarová
grafická úprava: Jan Morkus ml.

2007 © Muzejní spolek v Třešti
e-mail: ms.trest@volny.cz

Zakoupením tohoto sborníku
podpoříte další vydavatelskou
činnost Muzejního spolku v Třešti.

Děkujeme 

SBORNIK_03.indd   Odd1:76SBORNIK_03.indd   Odd1:76 2.7.2007   8:28:172.7.2007   8:28:17



SBORNIK_03.indd   Odd1:77SBORNIK_03.indd   Odd1:77 2.7.2007   8:28:182.7.2007   8:28:18



78

Vlastivědný sborník
Třeště a okolí
Muzejní spolek v Třešti

V
la

st
iv

ěd
n

ý 
sb

o
rn

ík
 T

ře
št

ě 
a 

o
k

o
lí

 
01

 /
 2

00
7

SBORNIK_03.indd   Odd1:78SBORNIK_03.indd   Odd1:78 2.7.2007   8:28:182.7.2007   8:28:18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


