STŘEDNÍ POVLTAVÍ
Vodní nádrž Slapy
Termín: 18. 5. 2013 v sobotu, odjezd v 6:00 od pošty Hlinsko
Kontaktní osoby: Drahošová Šárka mob.: 721 851 279, Drahoš Jaroslav mob.: 728 381 515
Cena: člen KČT 240 Kč , ostatní 340 Kč, děti v klubu KČT do 15 let mají 50 % slevu.
Číslo účtu: 1433966083/0800

(do poznámky prosím zapsat jméno a počet účastníků)

SOS telefon na řidiče:
Příjezd autobusem přes Havlíčkův Brod, Humpolec, Sedlčany asi v 09:00. Odjezd do
Hlinska okolo 18:00.
Doporučené trasy:
A.) Z Křepenic po modré na rozcestí Drbákov. Potom po naučné stezce Drbákov-Albertovy skály
dojít na žlutou značku. Možnost sejít k Vltavě do Častoboře, nebo po žluté pokračovat na rozcestí U
křížku. Po modré do Hrazan a na rozcestí Hradnice. Tam je možné odbočit na žlutou a dojít na
vyhlídku opata Zavorala, nebo až ke zřícenině hradu Ostromeč.
Poté se vrátit na modrou značku a po ní přes zříceninu Kozí Hřbet dojít do Radíče.
Délka trasy je bez odboček 16,5 km.
Celková délka trasy s odbočkami na Častoboř a na Ostromeč je 20,5 km.

B.) Trasa je prakticky stejná - přes Albertovy skály a dál do Hrazan. Poté je možnost po žluté
značce zkrátit si cestu přímo do Radíče.
Celková délka trasy je pak 14,5 km. Je možné vynechat Albertovy skály a jít vrchem po
modré, pak je trasa jen 12 km.

Možnost občerstvení by měla být v Častoboři (stánek, pokud už bude zahájena sezóna), možná hotel
Hrazany a pak až v Radíči.
Tvrz Křepenice:
Obec Křepenice mohla být založena už ve 13. století. V r. 1322 daroval Křepenice Jan Lucemburský Heřmanovi z
Miličína, později se i s Miličínem staly majetkem Rožmberků. P r. 1352 byly připojeny k rožmberským
Sedlčanům. V r. 1580 prodal Vilém z Rožmberka Sedlčany i s Křepenicemi rožmberskému regentovi Jakubu
Krčínovi z Jelčan, proslulému budovateli jihočeského rybníkářství.
Krčín, jenž na úhradu trhové ceny postoupil Vilém z Rožmberka svou tvrz Leptáč u Netolic, vybudoval si v
Křepenicích počátkem 80. let 16. století honosnou renesanční vodní tvrz, které dal pyšně jméno Nový hrádek
Krčínov na Křepenicích. Rok dokončení hlásá letopočet u stavebníkova hesla a jména nad vchodem (1584). Podle
urbáře z r. 1637 měla 24 místností, 8 sklepů suchých a 3 podzemní; 8 pokojů, 6 komor a mázhaus byly malované.
Zbytky renesančních nástěnných maleb se dodnes dochovaly v třech místnostech horního patra (kartuše a postavy
patrně mytologických osob).
Podle zvláštní smlouvy uzavřené brzy po koupi měl statek po Krčínově smrti připadnout zpět Vilému z
Rožmberka. Když pak Krčín na začátku r. 1604 zemřel, byly Sedlčany i s Křepenicemi a příslušenstvím předány
Zdeňkovi Vojtěchu Popelovi z Lobkovic, protože Vilémův dědic Petr Vok z Rožmberka mu je prodal.
Později byl statek připojen přímo k panství Vysoký Chlumec. Horní část obytné budovy byla upravena jako sýpka,
čímž byl objekt vážně poškozován, zejména jeho vnitřní výzdoba.
NPR Drbákov - Albertovy skály:
Tato naučná stezka Vás provede národní přírodní rezervací vyhlášenou již roku 1933 s názvem Albertovy skály
(dříve zvané skály Bílé). Jedná se o jedinečný soubor ekosystémů, typických pro střední Povltaví. Vyskytují se tu
velmi staré tisy. Lokalita se nachází na strmých skaliskách a slunných stráních lemujících pravý Vltavský břeh
naproti letoviska Smilovice. Trasa naučné stezky je dlouhá asi 7 km, z čehož minimálně polovina, vede skutečně
vysokohorským terénem. Stezka vás provede překrásnými přírodními partiemi s několika úchvatnými skalními
vyhlídkami na Vltavu. Po celé trase Vás bude provázet 11 informačních tabulí se zajímavými informacemi o

historii a současnosti této jedinečné lokality. Toto překrásné místo by jste rozhodně neměli na svých toulkách
Povltavím vynechat. Jedná se o skutečnou přírodní perlu tohoto kraje. Stezku upravil a ručně vysekal místní
nadšenec Karel Bartůněk ze samoty poblíž plavecké hospody Sejec, která byla později zatopena přehradou.
Hrazany:
Oppidum Hrazany vzniklo přibližně v polovině 2. století př. Kr. V této době byla zbudována starší hradba, která
podlehla požáru někdy na přelomu 1. a 2. století př. Kr. Po tomto požáru nastala na oppidu rozsáhlá stavební
aktivita, která probíhala v 90. letech 1. století př. Kr. Bylo vybudováno nové opevnění a také byla změněna vnitřní
dvorcová zástavba. V této době, která se patrně nesla v mírovém duchu, byla obývána celá plocha oppida a lze
dokonce mluvit i o přelidněnosti, na níž by mohla poukazovat poměrná chudoba v nálezech. Doba prosperity a
klidu byla patrně jednou přerušena, o čemž svědčí výstavba zátarasu při bráně do severního předhradí, kdy byl
taras i brána zapáleny. Požár byl naštěstí pouze lokální. O tom, kdo mohl narušit klid oppida, nemáme žádné
doklady. Je však téměř jisté, že útočníky byly Germáni. Život na hrazanském oppidu skončil někdy mezi lety 30-20
př. Kr., kdy byla lokalita klidně a nenásilně opuštěna.
Oppidum Hrazany působilo spíše jako menší správní centrum, které bylo také významnou zastávkou na dálkovém
dopravním spoji z Lince. Hrazany patrně těžily z poskytování útočiště a ubytování obchodníkům, z vybírání
celních poplatků ze zboží, které procházelo oppidem. Jeho provinční význam nebyl překročen patrně pro omezené
místní zdroje nerostného bohatství a řídce osídlené okolí. V některé literatuře je však uváděna zmínka o blízkých
ložiscích zlata, snad se mohlo jednat přímo o rýžováním na Mastníku, jenž mohly být jedním z důvodů, proč bylo
na této lokalitě oppidum založeno.
Hrad Ostromeč:
Počátky hradu nejsou uplně jasné. Oldřich z Hradnice píše roku 1369 o Hrádku, snad to je právě Ostromeč. Objekt
je na počátku 15. století uváděn jako pustý. Roku 1424 zde postavili nový hrad husité, roku 1428 byl pobořen. Poté
byl opět obnoven a v roce 1435 Hynkem Ptáčkem dobyt a pobořen. Zdeněk Konopišťský ho naposledy obnovil a
přes mohutné dobývání roku 1471 už nebyl dobyt. Roku 1542 je připomínán jako pustý.
Hrad Ostromeč stával na nejvyšším místě ostrohu nad ústím potoka Mastníka do Vltavy, kde na západní a
východní straně spadá terén příkře do meandrových údolí obou vodních toků. Ješté v první polovině 19. století zde
byly zřetelné zbytky zdiva, později zůstaly už jen sutiny a prohlubeniny na místě, kde hrad stával. Také příkop už
není patrný; navíc je vše zarostlé křovisky. Z hradu je výhled.
Hrad Kozí Hřbet:
V písemných pramenech se Kozí Hřbet poprvé připomíná k roku 1369. Keramika nalezená při povrchovém
průzkumu však dokládá jeho existenci již ve 13. století. Od roku 1392 až do doby po roce 1475 byli majiteli hradu
Břekovcové. Zanikl koncem 15. či na počátku 16. století a roku 1541 se uvádí jako "zámek pustý". Do hradního
jádra se vcházelo z nevelkého předhradí po mostě přes příkop věžovitou branou, vysunutou do příkopu. Druhá
brána se nacházela v příčné zdi sbíhající z nejvyššího místa staveniště, kde se tyčila čtverhranná věž. Dlouhé
nádvoří za ní lemovaly z obou stran stavby, z nichž jihozápadní se dochovala pouze ve formě terénních náznaků,
ze severovýchodní doposud stojí vnější nároží. Hrad byl zajištěn příkopem.
Zámek Radíč:
Dnešní raně barokní zámek byl vybudován na místě původní tvrze, postavené patrně na poč. 14. stol. (panství
Radíč se prvně zmiňuje r. 1333, kdy zde sídlil Odolen z Radíče).
V 2. pol. 17. stol. tvrz vyhořela, její tehdejší majitel Karel Leopold Henegk ji poté nechal přestavět na raně barokní
zámek. R. 1682 nechal postavit mariánskou kapli. Později bylo přistavěno východní křídlo. Interiér zámku je
bohatě zdoben malbami a štukami ze 17. stol.
Zámek vystřídal řadu majitelů; mezi významnější patřila rytířská rodina Antonína, Josefa a Šebastiána Losy z
Losenau – nechali r. 1713 vytesat u vynikajícího barokního sochaře Jana Brokoffa pískovcové sochy světců.
Dalším z majitelů byl např. zemský advokát JUDr. František Pistl, který zde hostil po několik desetiletí slavného
italského filosofa, kněze – reformátora a matematika Bernarda Bolzana. R. 1939 koupil zámek JUDr. František
Oberthor, prezident čsl. bank v Praze, který v době svého vlastnictví panství značně zvelebil. R. 1944 byl zámek
obsazen velením SS.
R. 1949 byl zabrán státem, poté byl využíván jako depozitář Státního památkového ústavu středních Čech. Původní
mobiliář byl odvezen jinam, rozkraden nebo zničen. Zámek bez údržby pustl, v 80. letech 20. stol. proběhla jeho
částečná rekonstrukce. R. 2003 bylo panství se zámkem po dlouhých soudních sporech vráceno potomkům JUDr.
Oberthora, následně bylo prodáno. Zámek je přístupný, otevírací doba do 17:00.

