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1. ÚVOD
Problematikou hranic feudálních panství a zejména různými formami jejich označení
se zabývám už od roku 2000. Nejprve v rámci výuky Zeměpisu na Gymnáziu L. Jaroše
v Holešově vznikla stručná seminární práce s názvem Hraniční kameny v Hostýnských
vrších, později v rámci soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) už byl učiněn pokus
o delší odborný text. Tyto práce obsahovaly základní informace o existenci hraničníků na
území Hostýnských vrchů a domněnky o jejich funkci. Postupně byly tyto texty také
doplňovány o informace o důvodech a okolnostech jejich osazení. S dalšími verzemi tohoto
textu vyvstávaly vždy nové otázky. Na řadu z nich se snažím odpovědět v řádcích této
práce.
Když se mě před časem kdosi zeptal, o čemže to vlastně budu psát svou diplomovou
práci, pomyslel jsem si: „Budu psát o hraničních značkách – o hraničnících, které
potkávám v lese, o erbu který jsem náhodou objevil v zákoutí skály. Budu psát o staré
zažloutlé mapě ukryté v archivu, kterou kdysi někdo opravdu vlastnoručně nakreslil.
Vlastně to bude o tajemství, které nikdo nezná a neví, koho bych

se měl zeptat.“

A tak jsem začal psát.

1. 1. Cíle práce

Hlavním cílem této práce je vytvoření obecného přehledu způsobů označování
feudálních hranic před rokem 1800. Tedy popsání zvyklostí týkajících se nejen zaměření
a stabilizace hranic, ale také jejich osazení značkami. Dalším stejně významným cílem
je zjištění výskytu hraničníků na území České republiky, vytvoření jejich soupisu a tvorba
mapy.
Podružným cílem této práce je provedení případové studie v zájmovém území, kterým
je centrální část oblasti Hostýnských vrchů. Zejména pak bude toto šetření zaměřeno
na vzájemné hranice panství Kelč, Lukov a Bystřice pod Hostýnem (případně i další).
Tato

studie

má

zahrnovat

terénní

výzkum

zaměřený

na

lokalizaci,

soupis

a fotodokumentaci hraničníků, a také snahu o zjištění technického stavu hraničních značek.
Součástí tvorby této případové studie je také přesné zaměření polohy hraničních kamenů
a jiných reliktů označení feudálních hranic pomocí technologie GPS a zanesení těchto
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souřadnic do digitálních map vytvořených v prostředí GIS. S využitím kopie historické
katastrální mapy mají také být porovnávány počty dochovaných hraničníků oproti
minulosti. S přihlédnutím k hlavním cílům této práce bude realizován další podružný cíl
– totiž zjišťování zda zjištěné označení hranice v zájmovém území případové studie
odpovídá zjištěným obecným zvyklostem a zda se významně neodlišuje oproti jiným
lokalitám na území České republiky.
Vedlejším cílem je pokus o podrobnější vhled do právní problematiky hraničníků.
Jedním ze závěrů minulé práce vytvořené v rámci SOČ bylo, že jsou hraničníky
dlouhodobě poškozovány a to jak přírodními vlivy, tak i úmyslně ze strany návštěvníků
lesa. Otázkou, která tedy zákonitě vyvstala je, jsou-li tyto hraničníky nějakým způsobem
chráněny. Pokud ano, je potřeba zjistit, proč tato ochrana není účinná, a pokud ne,
vyvstává zase otázka, jaké je potřeba podniknout kroky, aby tyto prvky krajiny byly
chráněny alespoň jako technická památka. Současně by se tato práce měla pokusit najít
odpověď na otázku, zda mají v současné době feudální hranice panství, resp. jejich
kamenná označení, ještě nějaký praktický význam. I tyto otázky jsem tedy zahrnul mezi
cíle mé diplomové práce.

1. 2. Základní pojmy a definice
Pro problematiku, kterou se zabývá tato práce, je klíčovým pojmem hranice a další
slova od tohoto výrazu odvozená. Proto považuji za důležité tento pojem přesně vysvětlit.
Potíž je ale v tom, že se jedná o tak známé a frekventované slovo, že se ve výkladových
slovnících téměř nevyskytuje. V Akademickém slovníku cizích slov (Praha, 2000) je tento
výraz definován jako: „linie oddělující dvě sousední, na sobě nezávislá území (hranice
katastrů, panství, krajů nebo států)“. Oproti tomu Ottova encyklopedie obecných
vědomostí (Zlín, 1998) říká, že: „hranice je čára, resp. pruh, dělící dvě sousední držby“.
Zajímavé je, jak tato publikace vysvětluje vznik tohoto pojmu: „Staří Čechové a Slované
vůbec vyznačovali hranice složením polen do čtyř hran, totiž hranicemi dříví, jež v jistých
vzdálenostech kladli na hraniční čáru. Tak se stalo, že slovo hranice, které původně
znamenalo pouze hromadu dříví srovnanou do čtyř hran, čili hraniční znamení (hraničník,
jak se později říkalo), dostalo též význam hraniční čáry.“ V případě této práce půjde
převážně o hranice majetkových držeb, čili hranice parcel buď v různých nebo dokonce
shodných katastrech.
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Jiným velmi významný pojmem využívaným často jako synonymum pojmu hranice
je výraz mez: „pruh trávníku, oddělující pozemky sousedních vlastníků“ Původní forma
tohoto slova však byla (Ottova encyklopedie obecných vědomostí, Zlín 1998). Od tohoto
pojmu byl odvozen výraz mezník (viz níže).
Další klíčový pojem je feudální panství. Ten vznikl odvozením ze slova feudum, výrazu
pro: „pozemky, výsady, věci propůjčované za určitých podmínek feudálem (příslušníkem
vládnoucí vrstvy s příslušnými právy) uživateli za slib věrnosti“ (Akademický slovník
cizích slov, Praha 2000). V našem případě se jedná o území - panství pod svrchovanou
vládou pána, případně majitele nebo správce (Ottova encyklopedie obecných vědomostí,
Zlín 1998). V této diplomové práci je však tento pojem používán spíše ve smyslu bližšího
určení období, ve kterém byly tyto hranice vytyčeny a osazeny hraničníky.
Důležitým výrazem je z hlediska této práce také s pojem katastr, kterým
je myšleno zakreslení a soupis pozemkového majetku s údaji o poloze, výměře a bonitě
jednotlivých pozemků pro vyměření daně z nemovitosti. Z tohoto pojmu je také poté
odvozen pojem katastrální mapa: „podrobná polohopisná mapa velkého měřítka
zobrazující nemovitosti a udržovaná ve stálém souladu se skutečným stavem v terénu. Tvoří
soubor geodetických informací katastru nemovitostí“ (www.urbis-geo.cz, 20.7. 2008).
Specifická terminologie byla vytvořena také pro objekty, které fyzicky vyznačují
průběh hranic. Prvním takovým výrazem je hraničník. Jde o širší pojem označující hraniční
linii. Může jít o znaky přírodní (moře, řeky, potoky, horské hřebeny, stráně, rokle a j.)
anebo různými v půdě pevně zasazenými nebo jinak vyznačenými předměty jako například
stromy, ploty, kůly, kameny, příkopy a jiné (upraveno s využitím Ottovy encyklopedie
obecných vědomostí, Zlín 1998 a Dvorník 1993). Následující pojmy jsou pak formy
hraničníků.
Pravděpodobně nejčastější formou hraničníku na našem území je hraniční kámen.
Jde o kamenné označení hraniční linie tedy o značku vyjadřující vlastnost bodu,
kde je umístěno. (upraveno dle: Akademický slovník cizích slov, Praha 2000). Pro tuto
formu hraničního označení se ale lze setkat také s výrazem mezník. „Mezníky (hraniční
kameny) mívaly u starých Čechů druhdy různé místní názvy, např.: sťatý (od toho,
že na místě sťaté borovice vsazen byl do země kámen), okleštěný (odtud, že postaven byl
mezní kámen na místě okleštěného dubu), prostředník (mezník uprostřed cesty), ustupný
(kámen zasazený na místě sťaté borovice) atd. (Ottova encyklopedie obecných vědomostí,
Zlín 1998).
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V případě, že se nejedná o samostatné kamenné označení hranice, může jít také
o hraniční kopečky (ale také kopky): hromádky země, nasypané a upěchované na hraniční
čáře, a dále tzv. líhy (též lízy), zářezy v hraničních stromech v podobě šípů, kol, křížů a j.
(upraveno s využitím Ottovy encyklopedie obecných vědomostí, Zlín 1998)
Velmi důležitým pojmem jsou také tzv. trojmezí - jedny z nejvýznamnějších bodů
feudálních hranic (někdy také trojstyk). Jde o geografické body, kde se setkávají hranice
tří geografických celků na stejné úrovni (panství, okresy, kraje, země, státy). Často bývá
tento bod označen značkou, monumentem případně trojmezním kamenem (upraveno
dle Dvorník, 1993).
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2. METODY ZPRACOVÁNÍ
Při zpracovávání textů pro tuto diplomovou práci bylo potřeba využít informace
získané z různých pramenů. Šlo především o informace získané z prací autorů, kteří
se přímo tímto tématem nebo tématem příbuzným zabývali, dále o informace získané
aktivním vyhledáváním v databázích a síti Internetu, a informace přímo získané terénním
výzkumem. Všechna tato data pak bylo nutné skloubit ve výsledném textu.

2. 1. Metody sběru informací
Podklady pro tuto diplomovou byly získávány různými způsoby. Základní údaje,
využité pro charakteristiku zájmového území, na kterém pak byla provedena případová
studie, byly čerpány z předešlé práce – Hraniční kameny v Hostýnských vrších. Informace
pro tuto práci byly získávány především kompilací textů pojednávajících o zájmové oblasti,
o historickém mapování apod. Ostatní zdroje informací se zpravidla podařilo objevit
pomocí rešerší v databázi Vědecké knihovny v Olomouci a dále také fulltextovým
vyhledáváním na světové informační síti Internetu. Takto byly získávány především
informace o výskytu dalších hraničníků, případně celých hraničních řad. Velkým přínosem
pak byla spolupráce s panem J. Brojířem z týmu pracujícím na webových stránkách
www.smircikrize.cz, který poskytl řadu nových informací týkajících se především dalších
lokalit, kde se nacházejí hraniční kameny. Tyto informace pak byly společně s těmi
od RNDr. Miloše Fňukala PhD. využity při tvorbě mapy, která je přílohou této práce
s číslem VI., nesoucí název Výskyt hraničníků v ČR. Velmi cenné byly také údaje, které
díky svým osobním zkušenostem poskytl pan Ing. František Dvorník, ředitel katastrálního
úřadu v Holešově. Informace, od něj byly získávány formou řízeného rozhovoru už během
tvorby předešlých prací, a byly významným zdrojem pro další doplnění a rozšíření této
práce. Díky bohaté emailové korespondenci a také četným odkazům na další literaturu
se podařilo získat i ilustrace, které lze najít v přílohách. Velkou část informací o počtu
a poloze kamenů také byly získány z kopie Opisu katastrální mapy z roku 1884, ke které
laskavě umožnili přístup pracovníci Katastrálního úřadu v Holešově. Část informací
o

hraničních

kamenech

(dále viz Kapitola 2.2.)

pak

byla

získána

samotným

terénním

výzkumem.
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2. 2. Metody terénního výzkumu
Terénní výzkum byl prováděn ve dvou etapách a v těchto etapách byly použity také
odlišné metody sběru informací.
V první etapě, která probíhala v letech 2000–2002 byly metody terénního výzkumu
velmi prosté. Snahou bylo podle souvislé řady hraničníků dojít co nejdále a rozšířit
co nejvíce povědomí o jejich rozmístění. Postupně byl vytvářen soupis kamenů, který
obsahoval poznámky o poloze, vzezření a typických znacích jednotlivých kamenů.
Na počátku roku 2001 se podařilo na Katastrálním úřadě v Holešově získat fotokopii
ručního opisu historické katastrální mapy z roku 1884. Díky této mapě tak bylo možné
přímo v terénu porovnávat, které kameny jsou stále na svém místě a které oproti situaci
na konci devatenáctého století chybí. V závěru roku 2001 také počala tvorba
fotodokumentace, která se ale v tehdejší době omezila pouze na fotografie nejtypičtějších
hraničníků. Posledním počinem první etapy terénního výzkumu bylo přibližné zakreslení
současné polohy hraničníků do mapy v měřítku 1:10 000. Výsledkem této fáze terénního
výzkumu byly základní charakteristiky řad hraničních kamenů v zájmové oblasti, první
počátky katalogu hraničních kamenů v Hostýnských vrších a čtyři mapové listy v měřítku
1: 10 000. Výsledky tohoto terénního výzkumu byly shrnuty v už zmíněné práci s názvem
Hraniční kameny v Hostýnských vrších.
Druhá etapa terénního výzkumu už se vztahuje k tvorbě této diplomové práce.
Hlavním těžištěm této etapy bylo ověření a upřesnění výsledků předešlého průzkumu.
Tomu také odpovídaly použité metody. Tak především samotné zaměřování hraničních
kamenů už nebylo prováděno přibližným zakreslováním do mapy, ale využita byla moderní
technologie GPS. Zaměřené souřadnice pak byly vyexportovány do PC ve formátu .gdb
a později využity k tvorbě mapy. Samotné zaměřování kamenů bylo problematické
zejména kvůli povaze lesního porostu v Hostýnských vrších. GPS signál je biomasou
přirozeným způsobem pohlcován a v měření tak vzniká nezanedbatelná chyba. Ta byla
odstraňována metodou tzv. průměrovaného měření. V praxi to znamená, že je na místě
provedeno více záznamů polohy (zpravidla bylo provedeno cca 20 měření) a propočtem
byla odchylka snížena na minimum. Průměrná chyba v měření se tak pohybuje okolo
5 metrů. Údaje o poloze kamenů tak byly zpřesněny a díky údajům z opisu historické
katastrální mapy se podařilo nalézt mnoho dalších hraničníků. Hlavně v lokalitě mezi
trojmezím U třech kamenů a turistickou chatou Na Trojáku se podařilo nalézt asi 60 dosud
nepopsaných hraničníků. Podobné rozšíření se díky nové metodě podařilo v oblasti obce
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Rusava. Významně byla také rozšířena fotodokumentace. Oproti původní fotodokumentaci,
která byla pořízena nejprve jen na film a o něco později sice už do digitálního formátu,
ale ve velmi malém rozlišení, vznikla nově rozsáhlá databáze snímků. V průběhu druhé
etapy terénního výzkumu se podařilo získat minimálně 2 snímky každého nalezeného
hraničníku (viz přílohy a fotodokumentace). Snahou bylo zajistit jeden snímek z čelního
pohledu a druhý z opačného. V případě, že je prvek hraničního značení nějakým způsobem
odlišný, byla snaha pořídit snímků více. Každý hraničník byl také popsán a do evidenčního
archu byly zaneseny typické rysy a zvláštnosti každého jednotlivého kamene.
Tyto zvláštnosti byly pak při tvorbě mapových příloh využity k výrobě mapy s názvem
Zvláštnosti v hraničním značení (viz příloha VI). Výsledkem druhé fáze terénního
výzkumu je tedy databáze souřadnic hraničníků ve formátu .gdb a .txt, detailní soupis
a popis hraničníků a jejich okolí a také rozsáhlý soubor fotografií jednotlivých kamenů.

2. 3. Metody tvorby mapových příloh v prostředí GIS
Aby bylo možné vytvořit potřebné mapové přílohy pro tuto diplomovou práci, bylo
nutné získat vhodná mapová data. Tato laskavě poskytl Český úřad zeměměřičský
a katastrální. Celkem deset mapových listů měřítka 1:10 000 z produktu ZABAGED®
(konkrétně listy 25-14-12, 25-14-13, 25-14-16, 25-14-17, 25-14-18, 25-14-21, 25-14-22,
25-32-01, 25-32-02 a 25-32-06) bylo poskytnuto ve formátu .dgn. Pro další zpracovávání
ale bylo potřeba tato data dále upravit. Na katedře Geoinformatiky při Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se podařilo mapová data ve formátu .dgn převést
pomocí programu ArcCatalog do formátu .shp (shapefile). Takto převedená vektorová data
vrstevnic pak byla použita v programu ArcView k vytvoření vektorového 3D modelu
terénu (TIN). Do tohoto modelu pak měly být zanášeny souřadnice hraničních kamenů,
které byly získány během terénního výzkumu přístrojem Garmin 60 Cs, který laskavě
zapůjčila Katedra Geografie při PřF UP v Olomouci.
V této fázi zpracování mapových příloh došlo na velmi nepříjemný problém
- nekompatibilitu u nás používaného souřadnicového systému JTSK, ve kterém byla
poskytnuta data od ČÚZaK, a celosvětově používaného systému WGS, ve kterém pracují
přijímače signálu GPS. Data ve formátu .dgb z katedrou zapůjčeného přístroje GPS Garmin
60Cs bylo nutné nejprve převést pomocí programu G7towin do formátu .csw. Tento soubor
bylo pak dále potřeba upravit do .shp (shapefile) a poté konečně vyřešit problém
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s nekompatibilitou dat konverzí v programu WGS2JTSK. Takto upravený formát souřadnic
pak už lze využít pro další tvorbu mapových příloh.
Do 3D modelu byly zanášeny souřadnicové body představující místa výskytu
jednotlivých hraničníků (resp. dvojic) a podle jejich povahy (stavu, druhu a vlastností
hraničních kamenů)byly těmto bodům přiřazovány kartografické znaky tak, aby je bylo
v mapě možné rozlišit. Na první pohled je pak v těchto mapkách možné rozeznat povalené,
poničené nebo netypicky tvarované hraniční kameny. Zvláštní znak pak byl přiřazen
kamenům trojmezním, případně erbu, který je součástí označení těchto feudálních hranic.
Kromě situačních plánků polohy jednotlivých kamenů byly vytvořeny také další
mapové přílohy pro upřesnění polohy zájmové oblasti případové studie. Jedna v rámci
území České republiky, další v rámci území Zlínského kraje. Vznikla také mapka
zjištěného výskytu hraničních kamenů (ať už solitérů nebo celých řad) v rámci území
České republiky. Tato naposledy zmíněná mapka je vytvořena na základě terénního
výzkumu, informací kolegů a díky rešerším na světové informační síti Internetu. Kromě
mapových dat, souřadnic bodů a vlastností těchto bodů, bylo nutné podle kartografických
zásad vytvořit další nezbytné prvky mapových příloh - titul, legendu, tiráž, grafická
i číselná měřítka a také rám mapového listu. Na závěr bylo potřeba celý projekt uložit ve
formátu .mxd výslednou mapu vyexportovat do formátu .jpg. S mapou v tomto
komprimovaném obrazovém formátu už pak lze pracovat ve všech běžných obrazových
editorech.
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3. HISTORICKÉ KOŘENY HRANIC FEUDÁLNÍCH PANSTVÍ
Pro objasnění původu a účelu hraničníků je nutné stručně nastínit též původ a účel
feudálních hranic a jejich pozdějšího označování, považuji za nutné se stručně zmínit
o historických souvislostech vývoje osidlování, postupných změnách ve správním
uspořádání státu a vývoji správních jednotek na našem území. Zvláštní kapitola byla
věnována také historii panství na území Hostýnských vrchů.

3.1. Správní uspořádání státu ve 13.–19. století
K osvětlení původu a účelu hraničních kamenů, je vhodné se stručně vrátit
k historickému vývoji osídlení a správního uspořádání českého státu.
Až do 10. století jsou naše znalosti o právních aspektech pozemkové držby
na našem území prakticky nulové. V 10.–12. století vznikají na území dnešního českého
státu opevněná knížecí centra, o kterých se v literatuře mluví jako o hradištích. V průběhu
12. století pak dochází k rozvoji středisek obchodu a řemeslnické výroby. V této době
dostávají příslušníci rodové aristokracie a bojovníci knížecích družin do propůjčení půdu
od panovníka a stávají se tak z nich feudálové (upraveno dle Dvorník,1993
a Vavroušková,1935). Ve 13. století je nejvýznamnějším stavebníkem v zemi panovník,
který buduje hrady na obranu země a zakládá opevněná královská města, která obdařuje
řadou privilegií. Ve druhé polovině 13. a na začátku 14. století se do stavby hradů
intenzivně zapojují i feudálové - šlechta, která se z dřevěněných nebo polokamenných tvrzí
stěhuje do hradů budovaných na strategických místech země. Tato sídla měla dominovat
určitému počtu poddanských vesnic a stala se správními centry právě zformovaných
panství. Vybíraly se tu poddanské dávky a zpravidla sem byla umístěna místní soudní moc.
V čele takového panství zastupoval majitele hejtman (ve velkých komplexech panství
regent), který měl ve svých rukách správu majetku a také dozor nad poddanými i jejich
samosprávou. Síť takovýchto panských sídel tedy představovala jakýsi systém správních
jednotek, kterým panovník ovládal své území. Tomuto obrazu se vymykal jen majetek,
který měla ve správě církev (zde byla „majitelem“ panství duchovenstvem reprezentovaná
instituce) a částečně města.
Síť panských sídel (center panství) ale nezůstávala neměnná celé období
feudalismu. V návaznosti na historické události některá panství zanikala, jiná zase vznikala
a jejich hranice se průběžně měnily (např. koupěmi nebo prodeji pozemků, vesnic, lesů
atd.). Už během 14. století tak zůstává řada hradů opuštěných a později tato sídla zanikla
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úplně. Bylo to nejen z válečných, ale i ze strategických důvodů. Některá sídla totiž
v souvislosti s historickým vývojem ztratila svou funkci a často také své vazby
s hospodářským zázemím českého státu. Některé hrady také doplatily na vzájemnou
konkurenci. V Hostýnských vrších to byly například hrady Křídlo a Chlum, které zanikly
oba (Macůrek, 1975).
S příchodem husitských válek došlo k dalším změnám v uspořádání sítě správních
jednotek českého státu. Vojenské výpady prověřily obranné schopnosti hradů a tvrzí. Řada
z nich byla dobyta a pobořena, zejména tvrze a méně opevněná obranná centra. Větší sídla
většinou odolaly bez potíží a z hlediska správního členění českého státu to pro nás znamená
vyšší stupeň centralizace (méně center správy) oproti předchozímu období. Funkce
panských sídel, jako správních center panství, ale zůstala zachována i po období husitství.
V průběhu 15. století a začátkem 16. století byla řada hradů přebudována
ve skutečné pevnosti ve smyslu tehdejších vojenských potřeb (např.: Pernštejn, Helfštýn
apod.). Takové rozsáhlé přestavby byly ale spíše výjimkou, protože většina feudálních
vlastníků neměla na tak nákladné změny prostředky. V tomto období proto dochází
k poklesu vojenského významu hradů a opět k posílení správního významu center. Během
třicetileté války byla řada panských sídel zpustošena a na jejím sklonku Ferdinand III.
vydal řadu příkazů na zboření dosud pevných hradů. Ty se totiž často stávaly útočištěm
nepřátelských vojsk nebo loupeživých skupin. Vojenská moc šlechty tak definitivně zanikla
a začala se stále více uplatňovat centrální moc panovníka. Šlechta se více než na bitevním
poli začala realizovat na poli politickém. Odpovídala tomu také proměna jejich sídel
z obranných a vojenských center na reprezentativní a pohodlná sídla s řadou přidružených
hospodářských aktivit. Vzniká tak nový druh staveb - tzv. feudální velkostatky (upraveno
s přihlédnutím k: Dvorník, 1993). V závislosti na posledních faktech dochází také
k diferenciaci šlechty. Zatímco dříve byla rozhodující starobylost rodu, dostává přednost
majetek a podnikavost. Tyto schopnosti jednotlivých šlechtických rodů se později projevují
v ekonomické síle, zámožnosti a tím i možnosti nákupu a slučování dalších panství ve větší
celky. Zatímco dříve dominovala praxe odměny panovníkem za vojenské zásluhy (šlechtic
získával léno - majetek, o který se měl starat a spravovat jej pro panovníka), nyní nastává
změna. Nejenže bohaté rody kupují od panovníka velká území, ale začínají s těmito
panstvími obchodovat i mezi sebou (tato praxe samozřejmě fungovala i dříve, ale
v mnohem menší míře). Celý systém se tedy postupně změnil z původní husté sítě
víceméně stejně významných malých center (panství), na nestejnorodou síť s různě
dominantními středisky (Hosák, 1983).
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3.2. Vývoj správních jednotek
Jak vyplývá z předchozí kapitoly, nejmenší správní jednotkou českého království
či markrabství moravského bylo v minulých staletích panství. Jejich velikost byla různá,
záležela na historii, zámožnosti či významu šlechtického rodu i místních geografických
podmínkách. Velikost panství se měnila v průběhu času tak, jak jednotlivé rody prodávaly
či kupovaly části těchto majetků. Také historické události, ať už v době husitských válek
nebo v období po bitvě na Bílé hoře, měly vliv na změny v držbě a velikosti jednotlivých
panství. Významným fenoménem feudální doby byly sňatky. Jejich funkce daleko
přesahovala jejich původní rodinný význam. Staly se z nich prakticky politické akty, které
významně ovlivňovaly vliv rodů a velikosti panství. Při všech těchto rozsáhlých
majetkových převodech byro nutné zajistit jejich právní jistotu. Tou se staly tak zvané
Zemské desky. Pro Moravu byly ustaveny dvě části - Olomoucká a Brněnská a zápisy
v nich počínají již v roce 1348. Desky samotné se dělí do několika knih, v nichž
se položky číslují vždy od 1. Každá položka je záznamem majetkového převodu a tyto
záznamy jsou tedy poměrně přesným dokladem o historických majitelích jednotlivých
panství (Vavroušková, 1935). Kromě snahy šlechty, aby jejich majetek byl co nejlépe
právně zajištěn se také začíná stále více projevovat snaha státu podchytit stav původní
držby. Důvod je jasný. Už v tehdejší době tvořil daňový příjem hlavní přísun financí
do státní pokladny a daň z pozemků byla jednou z nejvýznamnějších daní. Daně
(v některých publikacích se lze setkat s výrazem berně) byly na Moravě vybírány podle
usnesení Zemského sněmu. Byly proto prováděny soupisy poddanské neboli rustikální
půdy. Výsledkem těchto soupisů byly na Moravském území tzv. Lánské rejstříky.
Vzhledem ke svému účely ale tyto soupisy byly shledány nepřesnými a po určité době byla
provedena tzv. lánová vizitace (kontrola). Výsledkem byl tzv. starý katastr. Po roce 1748
byl zaveden Tereziánský katastr. Ten měl odlišná pravidla pro zdanění poddaných
(tzv. rustikálu) a šlechty (dominikálu). Dominikál byl samozřejmě zdaněn výhodněji.
Podle historických záznamů bylo tehdy na Moravě 375 panství a statků (Radimský, 1962).
Jejich hranice byly byly centrálně zaevidovány v mnoha případech už v této době, většina
ale až po zavedení tzv. Josefínského katastru, který byl zřízen patentem císaře Josefa II.
v roce 1785. Pro tento katastr se také vžilo označení pozemkový katastr podle nové daňové
jednotky - pozemku. Jde o první katastr u něhož byl pozemky skutečně zaměřeny (dříve se
velikost jen odhadovala). Měřením byli pověřeni jak zeměměřiči, tak sedláci a rychtáři pod
dohledem vrchnosti. Vydána byla tzv. Měřická instrukce Josefínského katastru.
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Obr. 3.1. Ukázka měřické instrukce Josefinského katastru

(Zdroj: Pozemkový katastr, Mašek, 1948)

Měřičské práce byly prováděny podle katastrálních území, jejichž hranice byly poprvé
jasně stabilizovány (zpravidla tak, aby katastrální území byla souvislá a kopírovala hranice
pozemkové držby obyvatel jednotlivých vesnic, případně hranic půdy patřící vrchnosti).
Označení hranic se provádělo tzv. hraničními kopečky, nebo kamennými mezníky.
Druhý způsob byl používán hlavně tam, kde byly hranice obcí zároveň i hranicemi panství
a to z důvodu vyšší nákladnosti takového značení. Výsledkem měřičských prací jsou plány
jednotlivých obcí (Mašek, 1948).
Obr. 3.2. Ukázka plánu obce Josefinský katastr

(Zdroj: Mapování katastr, J.Císař, F.Boguszak, J.Janeček, 1977)
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Tyto obce pak byly rozděleny do tehdejších šesti Moravských krajů (kraj Brněnský,
Hradišťský, Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský Katastrů obcí, které byly
v rámci tohoto měření na Moravě zmapovány, bylo 3 402 (upraveno dle Dvorník, 1993).
Josefský katastr jednotně zdaňoval poddanskou i panskou půdu a to byl pravděpodobně
důvod, proč nezůstal v platnosti delší dobu - platil pouze do roku 1789. Pro odpor šlechty
proti němu byl tehdejším císařem Leopoldem II. přijat dekret, jímž byla daň z panské půdy
vybírána opět podle pravidel dřívějšího Tereziánského katastru. Jelikož ale předešlá norma
měla k dispozici mnohem nepřesnější údaje o rozsahu a povaze majetků, bylo rozhodnuto,
že budou používány údaje aktuální. Daňový aspekt se tedy změnil, ale zjištěná měření
se používala pro účely výpočtu daní i nadále. Takto upravený katastr začal být nazýván
Tereziánsko - Josefským a daně byly podle něj vybírány až do roku 1860, kdy nabyl
platnosti tzv. katastr stabilní (Mašek, 1948). Základy stabilního katastru byly právně
založeny patentem císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817, o dani pozemkové
a vyměření půdy. Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Mapy tohoto
katastru jsou na většině našeho území používány dodnes. Mapovací komise pracovaly
na Moravě v letech 1824–1830 a 1833 až 1835 a jejich výsledkem je velké množství map,
které se od sebe liší nejen kvalitou zpracování, ale i měřítkem. Nejčastěji je možné se setkat
s tzv. povinnými císařskými otisky v měřítku 1:2880. Toto měřítko je typické i pro ostatní
mapy pocházející z období rakouské správy našeho území, vzniklo násobkem jednoho jitra,
které bylo v té době plošnou jednotkou (1 jitro = 40 x 40 sáhů, 1 sáh = 6 stop, 1 stopa
= 12 palců, proto 1 jitro = 2880 x 2880 palců), na mapě pak odpovídal jeden čtvereční
palec jednomu jitru v terénu. Pro centra měst pak byly vytvořeny mapy v měřítku 1:1440
nebo dokonce 1:720 (Ottova encyklopedie obecných vědomostí, Zlín 1998). V těchto
mapách

byly

zakresleny

definitivně

ustavené

hranice

jednotlivých

panství,

které se zpravidla ztotožňovaly s hranicemi katastrálních území a také hranice jednotlivých
pozemků.
Během každého z těchto zmiňovaných katastrů probíhala nutná měření a mapování
i na území Hostýnských vrchů. Současně se zaměřováním a narovnáváním hranic
docházelo také k upevňování hraničních linií hraničními kameny a hraničními kopečky.
Existuje tedy logicky odůvodnitelný předpoklad, že mezníky, které se nacházejí na území
Hostýnských vrchů, pocházejí ze všech tří jmenovaných katastrů.
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3.3. Historie feudálních panství na území Hostýnských vrchů
V následující kapitole budou krátce zmíněna některá fakta z minulosti těch panství,
která zasahují do Hostýnských vrchů a můžete v nich tedy teoreticky najít i jejich hraniční
kameny. Centra těchto panství zpravidla dříve představovala opevněná hradiska. V drtivé
většině se pak název panství shoduje s centrem panství (není-li výslovně uvedeno jinak).

Panství Lukov

Tabulka 3.1. Přehled historických mezníků Lukovského panství

Datace

komentář

1235

nejstarší existující písemná zmínka(“Lambertus plebanus de Lukov...”)

1332

majitelé - rod Šternberků

1334

hrad i panství vykoupeny Karlem IV.

po r. 1342 znovu náleží Šternberkům
1516

novým majitelem hradu i celého panství stal rod z Kunštátu

1547

přechází do majetku rodu Nekšů z Landeka

1614

majitelem Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

1625

Jan Adam z Víckova získal panství po Valdštejnově útěku

1663

panství koupili Minkvicové z Minkvicburku

1710

panství přešlo na rod Rottalů

1721

Pro dluhy prodán rodů Seilernů (poslední majitelé)
(Hosák,1981).

Před rokem 1848 sestávalo území Lukovského panství z katastrů 25 obcí (dle
abecedy: Březová, Dešná, Držková, Fryšták, Horní Lapač, Hrobice, Hvozdná, Kašava,
Klečůvka, Kostelec u Zlína, Liptál, Lukov, Lukoveček, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota,
Přílepy, Slušovice, Štípa, Trnava, Velíková, Veselá, Vlčková, Všemina). Některé obce
(např. Veselá a Klečůvka) ale bývaly zastavovány či prodávány a území se proto průběžně
měnilo (upraveno dle Zlínsko, 1995).
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Panství Holešov

Tabulka 3.2. Přehled historických mezníků Holešovského panství

datace

komentář

1141

první zmínka o městě Holešově, osada je lenním statkem olomouckých biskupů

1272

Holešov je již zmiňována jako město

14.stol Panství v držení rodu ze Šternberka
1643

Panství vypleněno Švédy

1650

Majitelem je rod z Lobkovitc

1651

Nový majitel Jan hrabě z Rottalu

1762

Rottalové vymírají, Holešovské panství získali hrabata Bruntálská z Vrbna
(poslední majitelé)
(upraveno dle Dvorník, 1993)
V období před rokem 1848 zahrnovalo Holešovské panství celkem 19 obcí

(abecedně: Brusné, 1/3 Chomýže, Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Kostelec
u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Miškovice, Němčice, Pacetluky,
Roštění, Rymice, Třebětice, Všetuly, Zahnašovice a Žopy). Zajímavostí je, že území
Holešova zahrnoval samostatnou židovskou obec (upraveno dle Zlínsko, 1995). Po dobu
držení panství rodem Rottalů bylo panství spojeno s územím panství Bystřice pod
Hostýnem a Prusinovice.
Panství Přílepy
Tabulka 3.3. Přehled historických mezníků Přílepského panství

datace

Komentář

1272

první zmínka, majitelem Jindřich z Přílep

1603

panství přešlo do vlastnictví rodu Nekšů z Landeka

1620

bylo panství kvůli bělohorským událostem zkonfiskováno zkonfiskovány
tehdejšímu majiteli, evangelíku Kryštofu Ulštorfarovi z Němčího

1620

zakoupil jej rod z Rožmitálu a připojil panství Přílepy k panství Žeranovickému.

Po r. 1620

Panství prodáno za Zdeňku Lvovi z Rožmitálu a Blatné za 6 000 zlatých

1779-1924

Správa panství rodem Seilernů
(Hosák, 1983)

Vzhledem k propojeným vlastnickým vztahům bylo panství součástí území panství Lukov
(viz výše).
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Panství Bystřice pod Hostýnem

Tabulka 3.4. Přehled historických mezníků Bystřického panství

datace
1368

komentář
písemná zpráva zástupce rodu Šternberků Albert ze Šternberka prodává část
městečka Bočkovi z Kunštátu (panství ve správě hradu)

1369

Začíná stavba hradu Obřany - budoucího centra panství

1374

panství prodáno Ctiborovi z Cimburka

Okolo
r. 1400

Panství zpět ve vlastnictví pánů z Kunštátu

1447

Zmínka, že byly Obřany zbořeny (prvděpodobně husité)

1448

majitel panství, Milota z Tvorkova prodává tvrz pánům z Landštejna

1555

1593

Po r.1600

bystřické panství prodáno Přemkovi z Víckova, podkomořímu markrabství
moravského
Město a část panství postiženo povodní a požárem
(vazba na znak města - kozel burcující město)
Panství v majetku pánů z Bítova ( dědička Bohunka z Víckova, se provdala
za Václava Bítovského z Bítova)
Václav Bítovský odsouzen jako rebel ke ztrátě hrdla, Bystřice mu byla

1622

zabavena a darována nejvyššímu kancléři, Zdeňku Vojtěchovi knížeti z
Lobkovic

1650

Bystřice, Holešov a Prusinovice prodány Janu hraběti z Rottalu

1827

Bystřice připadla svobodnému pánu Olivierovi Loudonovi (poslední majitel)
(Macůrek, 1975).

Před rokem 1848 zahrnovalo Bystřické panství 15 obcí (abecedně: Brusné, Bystřice
pod Hostýnem, Hlinsko, Chvalčov, Chomýž, Jestřebí, Křtomil, Mrlínek, Libosváry,
Lipová, Loukov, Rusava, Rychlov, Slavkov). Po dobu držení panství rodem Rottalů bylo
panství spojeno s územím panství Holešov a Prusinovice.
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Panství Kelč
Tabulka 3.5. Přehled historických mezníků Kelčského panství

datace

komentář

1131

Nejstarší zpráva o Kelči, majetek biskupství Olomouckého

1377

Kelč získala státut města, centrem nadále hrad Šaumburk

1451

Hrad Šaumburk zbořen, centrem panství Kelč

1580

Kelč osvobozena od robot

1617

Kelč se stává nájemcem celého panství

1621

Kelč několikrát vypleněna

1750

biskup Troyer výslovně zakázal používat Kelči označení město.

Konec 18.stol

správa panství se přestěhovala z Kelče do blízkých Všechovic,
úpadek významu města.
(upraveno dle Dvorník, 1993).

Panství Kelč bylo majetkem biskupství olomouckého. Centrem panství ale nebyla
Kelč jako taková, ale hrad Šaumburk. Kvůli často kritické finanční situaci byl hrad (ne celé
panství) často zastavován věřitelům. Je třeba zdůraznit, že majitelé Kelče nebyli většinou
majiteli Šaumburka, protože obě části byly většinou zastavovány nezávisle na sobě.
(upraveno dle Dvorník, 1993). Před rokem 1848 zahrnovalo Kelčské panství celkem 9 obcí
(Abcedně: Babice u Kelče, Kelč-Nové Město, Kelč-Staré Město, Komárovice, Police,
Rouské, Zámrsky, Lhota u Kelče a Němetice). (Upraveno s přihlédnutím k Hosák,1983
a Dvorník 1993).

Panství Kunovice – Loučka
Tabulka 3.6. Přehled historických mezníků Kunovicko-Loučského panství

datace

komentář

1389–1525

panství vlastnili Tarnfeldové z Tarnfeldu

1526

kterých jej zakoupili Chorynští z Lecké

1623

panství prodáno rodu Parisů z Eisenberku

Okolo r.1769 Majitelem Leopold z Lamberka
1840

Majitelem panství Jan Nepomuk Mohrweiser

1928

koupil zámek i s přilehlými okolními lesy Tomáš Baťa
(Hosák, 1983).
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Toto panství bylo podobně jako panství předešlé lénem olomouckého biskupství,
bývalo také velmi často zastavováno a nakonec prodáno. Panství představovaly tři obce
(Kunovice, Loučka a Podolí) ( upraveno dle Hosák, 1983).

Panství Vsetín
Tabulka 3.7. Přehled historických mezníků Vsetínského panství

datace

komentář

1464

první zmínka o Vsetíně

1505

vznik panství oddělením od panství Rožnov

1536

Střídavá držba pánů ze sv. Jiří a Pezinoku

Okolo
1585
1609

Panství vlastní páni z Kunštátu
panství získal sňatkem s vdovou Lukrécií Nekšovou
z Landeka Albrecht z Valdštejna

1652

Panství koupil hrabě Jiří Illesházy

1827

Panství darováno rodu Wachtlerových

1857

prodáno rodině Chateau – Wattel

1890

majiteli Thonetové
(Hosák, 1983).

Do roku 1848 zahrnovalo Vsetínské panství celkem 19 obcí (abecedně: Bobrky,
Červenka, Horní Jasenka, Hovězí, Janišov, Janová, Jablůnka, Kateřinice, Lázky, Lužná,
Ústí, Ratiboř, Rokytnice u Vsetína, Růžďka, Semetín, Srní, Trávníky, Valašská Polanka,
Vsetín (Hosák, 1983).

Panství Hošťálková
Tabulka 3.8. Přehled historických mezníků Hošťálkovského panství

datace komentář
1687

vznik oddělením od Panství Vsetín, majiteli rod z Kaltschmiedu

1679

panství získal Jan Karel Podstatský
rod Ealdorfů
Chorynští z Ledské (poslední majitelé panství)
(Hosák, 1983).

Do roku 1848 zahrnovalo Hošťálkovské panství pouze katastr této obce (Hosák, 1983).
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4. PRÁVNÍ OCHRANA HRANIČNÍKŮ
Na tomto místě bych se chtěl zmínit o právním statutu hraničních kamenů a jeho
vývoji. Je totiž velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se k ochraně hraničníků minulé
vlády stavěly, a jak vysoké tresty jimi schválenými zákony, za mezníkům způsobené újmy
stanovovaly. Svědčí to totiž o významu a funkcích, které mezníky zastávaly a také jak byly
tehdejší společností respektovány. Zákonné normy obsažené v této kapitole představují
jakýsi exkurz od doby Rakouska - Uherska přes počátky novodobého českého státu,
socialistické období naší vlasti až po současnost.Informace o zákonech souvisejících
s hranicemi, hraničníky a dalšími označeními hranic jsem získal díky Mgr. Robertu
Hanušovi. Díky vyhledávání v databázi ASPI® jsem mohl na základě výskytu klíčových
slov (viz. Kapitola1.2.) vyhledávat i v zákonných normách schválených před rokem 1918
(obsah databáze ASPI® je volně šiřitelný).
Ve výčtu nejsou uvedeny zákony týkající se výlovně vytyčování státních hranic,
pokud však lze zákon vyložit i ve spojitosti s ostatními hraničními značkami jsou zde
zahrnuty.

4. 1. Zákony do roku 1918
V období spadající před okamžik vzniku Československa vzniklo více zákonů
upravujících okolnosti hraničníků, o některých rozhodnutích se lze dočíst už v předchozích
částech této práce. Tato kapitola je ale věnována normám, které se podařilo vyhledat
v plném znění. Zdařilo se tak u pěti zákonů. Prvním z nich je Císařský patent č. 946/1811
Sb.z.s. - Obecný zákoník občanský - účinný pro České země a následně Československou
republiku až do 1.1.1966. Tento zákon ukládá povinnost označovat tzv. obapolné hranice
a určuje k tomuto označování sloupy, mezníky a dokonce i kola. Upravuje také, co může
být chápano jako přirozená hranice (řeky, hory, silnice). Zajímavé je jak má být
předcházeno podvodům a omylům: „Aby se předešlo podvodu a omylu, mají býti do
kamenů, sloupů nebo kolů, které skutečně k označení slouží, vtesány nebo pod nimi
zakopány křížky, erby, čísla nebo jiná znamení“. Zákon v jednom ze svých paragrafů udává
způsob řešení hraničních sporů a právo sousedů žádat soudní opravu hranice (Císařský
patent č. 946/1811 sb.z.s., obecný zákoník občanský ze dne 1. června 1811.)
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Druhou normou je Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech,
přečinecha přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 1927
a účinný do 1.8.1950, kdy tento zákon nahradil nový trestní zákon. Ten ve své dvacáté třetí
hlavě definuje podvod i takto: „Podvod stává se zločinem, když se mezníky k určení hranic
vsazené odstraní nebo přesadí.“. Zajímavostí je dlouhá doba, po kterou zákon díky svým
opakovaným novelizacím platil (upraveno dle Hanuš 2008 a s přihlédnutím k Zákonu
č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852).
Třetím zákonem týkajícím se hraničních kamenů je Císařský patent č. 146/1854 ř.z.
ze dne 23. května 1854 - Obecný horní zákon. Tento patent byl účinný dokonce až do
1.1.1958, kdy byl zrušen novým horním zákonem. O hraničnících se zmiňuje hned ve dvou
svých paragrafech. V § 66 ukládá povinnost sepsání protokolu o provedeném
vymezníkování v němž: „se každý mezník (hraničník) zevrubně popíše a poloha mezníků
(hraničníků) zanese do mapy o poloze měr“. Každý majitel byl také povinen: „za náhradu
způsobené škody trpěti umístění mezníků a kolíků potřebných k zaměření propůjčených
dolových neb povrchových měr, k označení kutišť a jejich vymezení na povrchu a nechati
tyto hraniční značky netknuty“ (upraveno dle Hanuš 2008 a s přihlédnutím k Císařskému
patentu č. 146/1854 ř.z. ze dne 23. května 1854 - Obecný horní zákon).
Čtvrtý zákon tohoto období je Zákon 19/1855 ř.z. - Uvozovací zákon
k vojenskému trestnímu zákonu o zločinech a přečinech ze dne 15. ledna 1855, účinný do
1.8.1950, kdy byl zrušen novým trestní zákonem. V zásadě se jedná o zákon shodný
s normou č. 117/1852 jeho platnost se ale vztahuje na speciální osoby (vojáky atd.).
Poslední normou tohoto období, kterou se mi podařilo vyhledat, je Zákon 113/1895 ř.z.
ze dne 1. srpna 1895 o soudním řízení v občanských rozepřích právních. Zákon byl účinný
až do 1.1.1950, zrušen byl novým civilním řádem soudním. Norma uvádí hraniční mezník
jako jedenz možných důkazů v civilním řízením. Uváděn byl jako věc předzvědná. Bohužel
se ale nepodařilo zjistit, co tento pojem v tehdejší době znamenal (upraveno s využitím
Veverka, 2007 a Hanuš 2008).
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4. 2. Zákony v letech 1919 - 1948
Z pohledu četnosti zákonných norem je období mezi vznikem ČSR a únorem 1948
nejbohatší. Ve vztahu s hraničními kameny a jinými hraničními označeními se podařilo
vyhledat hned pět zákonných norem, dvě vyhlášky ministerstva financí a tři nařízení vlády
Československé republiky. Řazeny jsou chronologicky.
První normou tohoto období je zákon č. 318/1919 Sb. ze dne 27. května 1919
o zajištění půdy drobným pachtýřům, účinný do 1.4.1964. Ten kromě jiného ukládá
obecním úřadům, aby na náklad účastníků vyznačily pachtované pozemky „bezpečným
způsobem na místě samém (mezníky)“. Dále také zákon stanovuje: „každé úmyslné
odstranění nebo posunutí hraničních značek (mezníků) - není-li tím založena skutková
podstata těžšího trestního činu - trestá soud jako přestupek vězením od jednoho týdne do
tří měsíců“ (upraveno dle Hanuš 2008 a s přihlédnutím k Zákonu č. 318/1919 Sb. ze dne
27. května 1919, O zajištění půdy drobným pachtýřům).
Druhý je zákon č. 118/1920 Sb. ze dne 12. února 1920, O hospodaření na zabraném
majetku pozemkovém. Tento e dodnes v platnosti i účinnosti. Otázkou je, jak by ho dnes
někdo uplatňoval, pravděpodobně zůstává v platnosti kvůli restitucím a podobně. Samotný
zákon ukládá novým majitelům zabraného majetku povinnost „řádného hospodaření“.
Jeden ze způsobů takovéhoto hospodařeníje i „znovuzřizování plotů, zdí a jiných ohrad,
udržování a obnovování mezníků, jestliže dosavadní taková zařízení svému účelu více
nestačí“ (upraveno dle Hanuš, 2008; s využitím zákona č. 118/1920 Sb. ze dne 12. února
1920, O hospodaření na zabraném majetku pozemkovém).
Třetím zákonem tohoto obdobíje zákon č. 54/1921 Sb. ze dne 30. června 1921,
O ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek. Tento zákon stanovuje trest
tomu kdo: „úmyslně a neoprávněně přemístí, odstraní, zničí nebo neznatelným učiní
mezník, značkový kámen neb jiné zařízení určené k přesnému stanovení hranic státu
a vedení jich v patrnosti“ Takový člověk pak „potrestán budiž tuhým vězením od jednoho
měsíce do jednoho roku“. V případě, že se člověk dopustil takového skutku z nedbalosti
hrozil mu trest od tří dnů do tří měsíců. Tato zákonná norma uvádí také tresty za úmyslné
poškozování hraničníků či jejich nápisů a značek. Za takový skutek býval uložen peněžitý
trest padesáti do pěti tisíc korun. (upraveno dle Hanuš, 2008; s využitím zákona č. 54/1921
Sb. ze dne 30. června 1921, O ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek).
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Z jiného úhlu se na hraniční značky dívá zákon č. 245/1921 Sb. ze dne 30. června
1921 o státních hranicích, který byl zrušen k 1.1.2002 z. č. 312/2001 Sb.. Ten stanovuje
povinnosti majitelů pozemků, na kterých se vyskytují hraničníky. Zpravidla je zprošťuje
nároku na odškodnění, ukládá jim spolupráci s úřady (hlášení změn) apod. Samozřejmostí
je také zákaz jejich přemisťování (Hanuš, 2008).
Prvním vládním nařízením zmíněném v této kapitole je nařízení č. 148/1922 Sb.
vlády republiky Československé ze dne 12. května 1922, O knihovním dělení parcel
a o činnosti oprávněných zeměměřičů při úpravě majetkových poměrů na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi, účinné do 3.6.1930. To krásným prvorepublikovým žargonem
nařizuje: „Hranice držebnosti buďtež ve skutečnosti vyznačeny mezníky, a to podle různých
místních poměrů kameny nebo koly zřetelným způsobem. Zpravidla buď zasazen mezník ve
všech bodech, ve kterých hranice se lomí. Jsou-li pozemky ohraničeny příkopy, ploty
a pod., stačí, zasadí-li se mezníky do bodů hlavních lomů.“ (Hanuš, 2008).
Jiným rozsáhlým právním materiálem týkajícím se hraničníků je zákon
č. 177/1927 Sb. ze dne 16. prosince 1927, O pozemkovém katastru a jeho vedení.
(Katastrální zákon.), účinný do 1.9.1971. Ten upřesňuje ohraničení katastrů takto: „Hranice
katastrálních území mají se přimykati ku přirozeným rozhraničovacím čarám a musí býti
omezníkovány.“ Norma dále ukládá poškozené hraničníky nahradit novými a upřesňuje
také kontrolu jejich stavu. Podobně jako v předešlé normě (viz. zákon č. 245/1921 Sb.)
je zde část povinnujicí majitele pozemků s osazenými hraničníky. Dále zákon udává
povinnost zakreslení hraničníků do katastrální mapy a v případě zjištěných chyb ukládá
také povinnost jejich opravy, pravidelné kontroly a hlášení změn (upraveno dle Hanuš,
2008; s využitím zákona č. 177/1927 Sb. ze dne 16. prosince 1927, O pozemkovém
katastru a jeho vedení).
Další normou je vládní nařízení č. 8/1928 Sb. ze dne 13. ledna 1928 o řízení ve
věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení), účinnédo 1.7.195.
Zmínka o hraničních meznících v tomto nařízení vlády je svým charakterem velmi
podobná, jako v předchozím předpisu o civilním řízení soudním (viz kapitola 4.1. Zákon
113/1895). Zde doslova: „Ustanovení o listinném důkazu platí obdobně také o přezvědných
věcech (pomnících, hraničních znameních, meznících, cejchovních a značkových kůlech a
pod.)“. To vládní nařízení č. 64/1930 Sb. ze dne 23. května 1930, účinné do 1.9.1971, je co
do zmínek o hraničních kamenech mnohem obsáhlejší. Podobně jako dříve tzv. Katastrální
zákon (viz. č. 177/1927 Sb.) obnovuje povinnost omezníkování hranic katastrálního území,
udržování hranic katastrálního území a jejich znaků atd. Tato norma také udává povinné
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rozměry hraničníků (nejméně 12x12x60 cm) a jejich zajištění podzemními značkami
(střepinami skla a pod.). Malou kuriozirou je upřesnění značení v bažinách: „kde kameny se
propadají, budiž použito kolů z tvrdého dřeva aspoň 15 cm silných a 2 m dlouhých,
opatřených ve spodu křížem (kotvou) rovněž z tvrdého dřeva“. Jinou zajímavostí je určení
vzdáleností hraničníků: „Přímá hranice katastrálního území budiž omezníkována tak, aby
bylo viděti s každého mezníku na oba sousední mezníky a aby vzdálenost mezníků nebyla
větší než asi 150 m.“ Jako první ze všech norem tento zákon pamatuje na různě důležité
body hraničních linií udává proto výslovně: „Hraniční body zvláštní důležitosti nebo na
styku hranic tří nebo více katastrálních území buďtež označeny důkladněji a hraniční znaky
opatřeny také vhodnými nápisy nebo jejich zkratkami.“ Podobně je pamatováno na různou
cenu jednotlivých pozemků: „Při omezníkování hranic méněcenných pozemků může býti
použití i kamenů netesaných (lomového kamene) nebo měkčích (pískovcových a pod.)
přiměřených tvarů a rozměrů. V územích, kde je nedostatek vhodného kamene, lze použíti
mezníků umělých (železobetonových) nebo kusů železničních kolejnic aspoň 50 cm
dlouhých nebo železných trubek, vyplněných betonem, aspoň 6 cm silných a 50 cm
dlouhých a pod. V bažinatém území, kde kameny propadají, lze použíti kolů z tvrdého dřeva
aspoň 10 cm silných a 1 m dlouhých. V souvisle zastavěném území lze zapustiti do zdiva
hřeby nebo jiné vhodné kovové znaky. Takové znaky je zapustiti do zdiva všude tam,
kde průběh držebnostní hranice není zřejmý z tvaru zdi. Držebnostní hranice na skále
lze označiti na př. zřetelným křížem, vytesaným na opracované ploše skály v rozměrech
nejméně 12x12 cm, a pod.“ Tento komplexní zákon neopomíná ani zaznamenání kamenů
v katastrálních mapách a přesně určuje jakými značkami a barvami to má být provedeno.
Vzhledem k faktu, že součástí ČSR bylo v té době i území východně od současných
slovenských hranic, pamatoval tento zákon také na odlišné podmínky této krajiny:
„V katastrálních územích v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, kde je nedostatek vhodného
kamene, lze až do 20 let ode dne účinnosti tohoto nařízení omezníkovati hranice
katastrálních území umělými (na př. železobetonovými) mezníky nebo nahraditi mezníky
t. zv. hraničními kopečky.“ (upraveno dle Hanuš, 2008; s využitím zákona vládního
nařízení č. 8/1928 Sb. ze dne 13. ledna 1928, O řízení ve věcech náležejících do působnosti
politických úřadů).
Další zákonnou normou je vyhláška č. 189/1933 Sb. ministerstva financí ze dne
2. října 1933. Ta zmiňuje provedení zápisu o novém osazení mezníky jen jako jednu
z možností a upřesňuje poplatky za tento a další úkony (Hanuš, 2008).
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Posledním právním dokumentem této kapitoly je vyhláška č. 108/1938 Sb.
ministerstva financí ze dne 13. května 1938, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí
ze dne 2. října 1933, č. 189 Sb. z. a n.,(viz. výše) a nově stanoví náhrady za úřední jednání
výkonných katastrálních úřadů za příčinou provedení zápisu nastalých změn v katastrálních
operátech (upraveno dle Hanuš, 2008; s využitím vyhlášky č. 108/1938 Sb. ministerstva
financí ze dne 13. května 1938).
.

4. 3. Zákony v letech 1948- 1989
Tato kapitola je nepoměrně stručnější než předešlá. V souvislosti s hraničníky se mi
podařilo dohledat pouze jednu zákonnou normu a dvě vyhlášky. Onou normou je zákon
č. 47/1948 Sb. ze dne 21. března 1948 o některých technicko-hospodářských úpravách
pozemků (scelovací zákon), platný od 14.4.1948, účinný od 14.5.1948. Zrušen byl
k 26.9.1955, jde o jeden ze zákonů v rámci kolektivizace. Norma stanovuje peněžitý trest
do výše 5.000 Kč, případně 14dnů odnětí svobody tomu, kdo: „poškodí, neoprávněně
odstraní nebo přemístí signály, kolíky, mezníky a jiné značky“ (upraveno dle Hanuš, 2008;
s přihlédnutím k zákonu č. 47/1948 Sb. ze dne 21. března 1948, O některých technicko
-hospodářských úpravách pozemků).
Oproti tomu vyhláška č. 62/1953 Ú.l. ministerstva vnitra ze dne 3. února 1953
o zásadách pro vyřazování (skartaci) písemností., účinné od 13.1.1953, zrušeno předpisem
č. 117/1974 ke dni 1.1.1975 se o trestech vůbec nezmiňuje. Stanovuje způsob skartace
písemností a jako jednu z výjimek této činnosti uvádí údaje a záznamy o hraničních
označeních. (upraveno dle Hanuš, 2008; s přihlédnutím k zákonu č. 47/1948 Sb. ze dne
21. března 1948, O některých technicko-hospodářských úpravách pozemků).
Poslední vyhláškou v této kapitole je vyhláška č. 23/1964 Sb. Ústřední správy
geodézie a kartografie ze dne 31. ledna 1964, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb.,
o evidenci nemovitostí. Tato vyhláška upevňuje povinnosti účastníků při zaměřování
vlastnických a pozemkových hranic: „musí být tyto hranice označeny trvalým způsobem na
náklad účastníků, např. mezníky, zdmi, ploty, železnými trubkami apod.“ (Hanuš, 2008).
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4. 4. Zákony po roce 1989
Pro obdobé po roce 1989 se zdařilo najít pouze tři zákony.
Prvním z nich je zákon č. 200/1990 Sb. České národní rady ze dne 17. května 1990
o přestupcích. Je dodnes účinný a platný. Tento zákon vychází ze z.č. 254/1921 Sb. ze dne
30. června 1921o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek. Norma sice
chrání mezníky obecně, sankce v něm uvedené nelze použít, tyto byly pozdějšími právními
úpravami de facto zrušeny (nahrazeny), kdy současně sankcionovat a chránit dle tohoto
zákona lze právě pomocí níže uvedeného § 44 přestupkového zákona: „Přestupku se
dopustí ten, kdo a) zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní
hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic, nebo jestliže se tím
změní jejich poloha.“ Za takovýto přestupek podle lze uložit pokutu až do výše 15 000 Kč
(upraveno dle zákona

č. 200/1990 Sb. České národní rady ze dne 17. května 1990

o přestupcích).
Další zákon č. 200/1994 Sb. ze dne 29. září 1994, O zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (je platný i účinný). Upřesňuje
přestupky na úseku zeměměřičství: „Přestupku na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo
zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí značku nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu
v geodetických údajích.“ Takový čin může být udělena pokuta až do výše 25 000 Kč,
v případě že k tomu dojde v objektech se zvláštním režimem může ministerstvo obrany
uložit pokutu až do výše 250 000 Kč (s přihlédnutím k zákonu č. 200/1994 Sb. ze dne
29. září 1994, O zeměměřictví).
Posledním zákonem o kterém bude zmínka je zákon č. 312/2001 Sb., O státních
hranicích a na to navazující změna o přestupcích. Ten ve své deváté hlavě upravuje tzv.
správní delikty. Jestliže tedy: „Právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu své
podnikatelské činnosti se dopustí porušení pořádku na úseku správy státních hranic,
jestliže zničí nebo poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak
nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic, může krajský úřad v přenesené
působnosti uložit pokutu do výše 500 000 Kč, a to i opakovaně.“ Přestupku na úseku správy
státních hranic se pak dopustí ten, kdo: „zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo
neoprávněně odstraní hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,
nebo jestliže se tím změní jejich poloha. Za takový čin lze pak uložit pokutu do 15 000 Kč.
(upraveno dle Hanuš, 2008; s přihlédnutím k zákonu zákon č. 312/2001 Sb., O státních
hranicích).
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Na základě podrobného šetření musím konstatovat, že původní domněnka, která
hovořila o nulové ochraně hraničníků, se nezakládá na pravdě. Hraniční označení jsou stále
chráněna řadou zákonů, problém je však v tom, že nikdo tyto zákony k ochraně těchto
reliktů z feudální doby nevyužívá. Krom norem výše uvedených lze využít i další.
Například v případě, že by kameny získaly statut kulturní památky – řešil by se problém
jejich ochrany zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. V tomto případě by
kameny musely být zahrnuty v Evidenci kulturních památek příslušného krajského úřadu.
Druhou i když méně reálnou možností je statut významného krajinného prvku. O této
možnosti mluví zákon č. 114/1992 Sb. §3 b), který vymezuje co všechno je krajinný prvek.
Jde ovšem pouze o výčet demonstrativní, takže záleží na příslušném orgánu ochrany
přírody, zda památku jako významný krajinný prvek zařadí.
Shrňme si to tedy: Hraniční kameny jsou v současné době chráněny především
zákonem č. 254/1921 Sb. ze dne 30. června 1921 o ochraně hraničních mezníků
a trigonometrických značek ve spojení se zákonem č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990
o přestupcích. Mimo to jsou nemovitou věcí, která patří vlastníkovi pozemku (není-li
výslovně uvedeno jinak). V případě, že vlastníkem je obec, může ochranu hraničních
kamenů stanovit obecně závaznou vyhláškou. Nestane-li se tak a nezačne být využíváno
zákonných prostředků k ochraně těchto hraničníků hrozí těmto technicko-historickým
památkám pozvolný zánik, tu a tam urychlený krádeží některého z mezníků.
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5. METODY OZNAČOVÁNÍ HRANIC PANSTVÍ V TERÉNU
Způsoby označování hranic feudálních panství se svou povahou na různých místech
České republiky liší a to v závislosti na povaze terénu, historických souvislostech nebo
případně i na zvyklostech oblasti, ve které byla tato hranice vytyčována. Základním
hlediskem, které bylo vybráno při označování hranic v rámci zaměřování katastrů, jehož
převážná část probíhala v závěru osmnáctého století (v drtivé většině případů hovoříme
o letech 1790-1798, velmi výjimečně o druhé etapě okolo roku 1830) byl fakt, je-li
označovaná hranice katastru nebo obce zároveň také hranicí panství. Pokud takováto shoda
nenastala, označoval se hraniční bod tzv. hraničními kopečky (upraveno dle Dvorník 1993),
pokud ano, byla tato hraniční linie osazována kamennými hraničníky. Zdůvodnění je
jednoduché - výroba i přeprava takového počtu hraničních kamenů (na území Hostýnských
vrchů lze bez rozpaků hovořit o stovkách kusů) byla i v tehdejší době velmi nákladná
záležitost. Na území České republiky však jsou doloženy i způsoby vytyčování hranic,
které se této praxi vymykají. Můžeme se tak setkat s hraničními zdmi, skalními značkami,
hraničními stromy ale i dalšími zvláštnostmi (Ottova encyklopedie obecných vědomostí,
Zlín 1998).

Obr. 5.1. Ukázka způsobů označování hranic

(Císař, Boguszak, Janeček,1977)
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5. 1. Hraniční kopečky
Bývají označovány také jako hraniční mohyly, mohylky případně i hraniční kupy.
V praxi šlo o kamenné mohyly zhruba o výšce jednoho metru, které bývaly navršeny
z hrubších kamenů Pozn.: Traduje se, že při umísťování těchto hraničních mohyl
ale i kamenů) byla prováděna celá řada opatření, aby bylo možné určit jeho polohu, kdyby
ho někdo zničil nebo přesunul. Do země poblíž se zakopávaly různé předměty, které
odolaly hnilobě, a hlavně se prováděl tzv. pardus

- zvyk „udělit“ na mohyle velice

bolestivý a tvrdý výprask několika místním chlapcům. Jako odškodné dostávali drobný
peníz, ale účel byl jasný – chlapci si pak umístění kamene zapamatovali po celý život
a když nastal spor, mohli i po několika desetiletích vydat svědectví, kde hraničník stál
(Dvorník, 1993). Podobnou verzí je, že osoba nezákonně poškozující hranici nebo její
označení, byla pro výstrahu na jejím místě nebo hraničním kameni potrestána. Zajímavé
je, že se žádný takový hraniční kopeček na území Hostýnských vrchů nepodařilo dohledat.
Předpoklad je, že takovéto hraniční prvky vznikaly zpravidla v polích a během
kolektivizace a tzv. rozorávání mezí beze stopy zanikly. V praxi se lze v krajině setkat
s kupami kamení, které tam byly navršeny během let

(hluboká orba, zúrodňování).

V tomto případě se ale o žádný hraniční prvek nejedná.

5. 2. Hraniční kameny
Pokud se tedy hranice obce shodovala s hranicí paství, byla osazována hraničním
kamenem, někdy dokonce dvojicí těchto kamenů a to povětšinou v případě, že hraniční linii
tvořila cesta. Hraniční kameny se samozřejmě často tvarově i velikostně liší
a to v závislosti na místech, na která jsou umístěny nebo na období, kdy jimi byla hranice
osazena. Obecně lze hraniční kameny rozdělit na kameny trojmezní, kameny řadové a snad
ještě i kameny atypické. Rozdělení bylo upraveno podle Dvorník (1993) s přihlédnutím
k Tomek (2006).
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5. 2. 1. Trojmezní kameny
Trojmezní kameny, nacházející se na trojném bodu (místo styku tří různých
panských hranic) jsou v drtivé většině případů vytesány z pískovce a mají většinou rozměry
přibližně 20 x 50 x 120 cm. Tvarově jsou tyto hraničníky velmi různorodé. Kameny
staršího data většinou mají jednodušší tvary, novější mají díky ozdobným prvkům tvary
složitější. Nejčastěji mají tyto hraničníky formu kvádrů, není ale výjimkou, že jsou na své
horní straně zaobleny, případně zkoseny. Některá hraniční označení dokonce mají podobu
stél či obelisků, vyskytují se také šestiboké kameny nebo lze narazit na zcela nepravidelné
hraničníky. Není výjimkou, že jsou v místě trojného bodu osazeny hned tři takovéto
kameny, za každé panství jeden. Narazit lze také na označení trojbokým kamenem, který
má na každé své straně vytesaný příslušné znaky a údaje podle svého původu. Na svém
povrchu mají trojmezníky často vytesaný erb a písmenné zkratky toho daného panství
(resp. rodu), které jej dalo zasadit, letopočet této události a téměř vždy je na takovémto
kameni vytesán symbol kříže. Často bývá připojeno i identifikační číslo, výjimečně delší
texty o zbudovateli hranice, majiteli panství atd.

Obr. 5.2. Trojmezního kámene Bystřického panství
- lokalita: U třech kamenů(Hostýnské vrchy)

Zdroj: Koláček (2006)

Obr. 5.3. Trojmezního kámene Kelčského panství
- lokalita: U třech kamenů (Hostýnské vrchy)

Zdroj: Koláček (2006)
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Zajímavé je, že na některých fotografiích zrestaurovaných kamenů, které se
podařilo získat, jsou erby kolorovány

Obr. 5.4. Příklad kolorovaného hraničního kamene - lokalita: Zámek Hluboká

(Fňukal, 2007)

Lze jen spekulovat, zda-li to bylo pravidlem u všech kamenů opatřených erbem
nebo jde pouze o výjimky. Hraničníky nacházející se volně v přírodě už ale samozřejmě
působením vnějších činitelů o svou barevnost dávno přišly. Často jsou tyto hraniční značky
ve velmi špatném stavu, byly velmi dlouhou dobu vystaveny působení povětrnostních
podmínek a biogenních vlivů. Trojné body totiž byly, jakožto nejdůležitější body hranic,
osazovány těmito hraničníky jako první a bez výjimky jde o nejstarší hraniční kameny
vůbec (upraveno s přihlédnutím k Dvorník, 1993).

5. 2. 2. Řadové kameny
Řadové kameny většinou označují jednoduchou hraniční linii představující styk
dvou panských území. Tyto kameny jsou, podobně jako ty trojmezí, v drtivé většině
vytesány

z pískovce.

Tento

materiál

by

pravděpodobně

vybrán

pro

snadnou

opracovatelnost a dobrou dostupnost v regionu (na území Hostýnských vrchů je hned
několik lokalit, kde byl těžen) a jejich průměrné rozměry se pohybují okolo 20 x 35 x 50
cm (vyčnívá tedy cca 50cm nad zem) (upraveno dle Dvorník, 1993).
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Najdeme-li v terénu nějaký vyvrácený hraničník, uvidíme že těleso hraničníku představuje
jen hrubě opracovaný kámen dlouhý přibližně jeden metr, který se ve spodní části směrem
dolů kónicky rozšiřuje.
Obr. 5.5. Povalený hraničník Kelčského panství s číslem 546 - lokalita: Kyčera (Hostýnské vrchy)

Zdroj: Koláček (2006)

Horní část má buďto tvar ležícího písmene „D“ nebo se jedná o prostý kvádr.
Obr. 5.6. Příklad zaobleného bystřického hraničníku
s číslem 543 - lokalita: Tesák (Hostýnské vrchy)

(Koláček, 2006)

Obr. 5.7. Příklad hranatého bystřickéko hraničníku
s číslem 540 - lokalita: Tesák (Hostýnské vrchy)

(Koláček, 2006)
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Hraniční linii většinou označovala souvislá řada kamenů, výjimečně dvojice
kamenů (a to často jen na frekventovanějších místech). Na rozdíl od trojmezních kamenů,
které svým zpracováním často téměř představují umělecká díla, byly tyto hraničníky
usazovány bez popisu. Ten byl doplňován kameníkem až později. Popis řadových kamenů
představuje většinou jen zkratku panství, ke kterému hraničník patří (zkratka je většinou
z němčiny, na pozdějších kamenech česká a velmi výjimečně dvojjazyčná), dále trojmístné
pořadové číslo a na vrcholku nezbytný křížek. Na kamenech pozdějšího data (počátek
19. století) lze najít také letopočet dokladující rok osazení kamene. V porovnání
s trojmezníky jsou tyto hraničníky v lepším technickém stavu. Vzhledem k jejich množství
(některé řady mají i několik stovek hraničníků) už jich ale mnoho následkem přírodních
katastrof (většinou polomy) nebo lidské činnosti (kolektivizace, těžba dřeva) zmizelo,
některé hraničníky jsou vyvrácené nebo dokonce i polámané.

5. 2. 3. Atypické hraniční kameny
Některé hraniční kameny nelze zařadit ani do jedné z předešlých skupin.
Tyto hraničníky neplní funkci označení

mimořádně význačného bodu, přesto

se ale ostatním „běžným“ hraničním kamenům tvarově vymykají.

Obr. 5.8. Atypický hraničník s popiskem „RH 21“, Lokalita: „Pod křížem“ (Hostýnské vrchy)

(Koláček, 2006)
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Tyto kameny mívají tvar jehlanu nebo jde o nepravidelný neopracovaný přírodní
kámen pouze s vytesaným popisem. V případě jehlanů jde zpravidla o pískovec. Rozměry
v podstatě odpovídají řadovým hraničním kamenům.V hraničníkových řadách se někdy
také vyskytne kámen nápadně menší, s jinými proporcemi, než jaké mají ostatní kameny.
Někdy se tyto kameny nacházejí i mimo řady. Z jejich povahy ale nelze vyvodit jejich účel.

5. 3. Ostatní hraniční označení
Na území České republiky se lze setkat také s několika poněkud netradičními
způsoby označování feudálních hranic. Je obtížné zjistit, proč se označení feudálních hranic
v těchto lokalitách zcela odklonilo od předpisů provázejících celé katastrální mapování
(např. Prvá měřičská instrukce Josefinského katastru viz kapitola 3.2.)
Můžeme se jen domnívat, že to byly buďto přírodní nebo ekonomické motivy. Mezi
prvně jmenované bych zcela jistě zařadil hraniční značky tesané do skal. Buďto se lze
setkat s prostými nápisy vyjadřujícími pouze letopočet a písmenné zkratky panství, které
kámen osadilo nebo přímo o kompletní rodový erb panství.

Obr. 5.9. Příklad tesaných hraničních značek - lokalita: Jetřichovice (České švýcarsko)

(Lamm, 2006)
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Obr. 5.10. Příklad tesaného erbu (pravděpodobně rodu Laudonů)
- lokalita: Kelčský Javorník (Hostýnské vrchy))

(Koláček, 2006)

Takovéto značky lze spatřit například ve skalních městech v Adršpachu.
Na stejných místech lze také spatřit takzvaně vtesané hraniční kameny V tomto případě jde
v podstatě o skalní výklenky upravené do tvaru hraničního kamene, které jsou doplněny o
běžný popis. Můžeme zde tedy nalézt pořadové číslo, iniciály panství a všudypřítomný
kříž.
Obr. 5.11. Příklad vtesaného hraničního kamene - lokalita: Jetřichovice (České švýcarsko)

(Lamm, 2006)
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Zcela odlišné je svou povahou označení hranic pomocí tzv. hraničních zdí. Takovéto
hraniční prvky lze nalézt v okolí Mníšku pod Brdy V podstatě jde o souvislé linie
navršených kamenů. Předpoklad autorů píšících o těchto brdských hraničních zdech je, že
byly původně navršeny za účelem oplocení lesní obory. Hranice obory později splynuly
s hranicemi panství či katastru a byly pak pravděpodobně rozšířeny do dnešních rozměrů.
Do současné doby se dochovaly linie dlouhé několik stovek metrů. Tyto zdi nejsou vůbec
udržovány a postupně se rozpadají.

Obr. 5.12. Hraniční zdi - Brdy

(Aleksandrovský, 2006)

V literatuře jsem nalezl také několik zmínek o dalších způsobech značení.
Jde především o označování hranic dřevěnými kůly a rozcestníky, značky na stromech,
případně jsou v mapách označeny i tzv. hraniční stromy (Ottova encyklopedie obecných
vědomostí,1998). Vzhledem ke své nevelké schopnosti přetrvat se většinou dochovaly jen
v písemných zmínkách.
Posledními hraničními „značkami“, které mají být zmíněny, jsou přirozené přírodní
překážky. Na některých lokalitách bylo jako hranice respektováno koryto řeky nebo
potoka, přičemž pokud tvořil hranici jen určitý díl toku, byl kamenem označen počáteční
a konečný bod. Na hřebenech pak mohla hranici představovat linie vrcholových skalisek
a v rovinatějších oblastech výrazný terénní zlom. V rámci předcházení hraničním sporům
však byly takovéto lokality zpravidla později označeny hraničníky.
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6. SOUČASNÝ STAV PŮVODNÍHO ZNAČENÍ HRANIC
Vzhledem k tomu, že je většina hraničníků v současné době starší než 150 let
a ty nejstarší už na svých místech stojí od poloviny šestnáctého století, je komentář dost
obtížný. Je totiž složité porovnávat hraničníky, které byly díky svému ozdobnému
provedení prohlášeny za památku, případně za umělecké dílo a umístěny do muzea nebo
depozitáře s jinými, třeba stejně věkovitými hraničními značkami, které stále na svém
místě čelí povětrnostním vlivům. Stejně tak je problematické posuzovat komplexnost
kamenných řad hraničníků na těžko přístupných místech se zákazem těžby dřeva oproti
oblastem s častými polomy, které se nevyhnou řádění turistů. To všechno jsou totiž faktory,
které ve spojení s téměř neexistující právní ochranou hraničníků stav původního označení
velmi významně ovlivnily.

6. 1. Výskyt hraničníků na území České republiky
Údaje obsažené v této kapitole jsou kartograficky zpracovány v mapě s názvem
Výskyt hraničních kamenů na území ČR (viz níže). Údaje o poloze hraničních kamenů byly
získávány částečně vlastním terénním výzkumem a na základě náhodných nálezů,
ale zejména vyhledáváním zmínek v literatuře a na Internetu. Přibližně o třetině lokalit
poskytl velmi podrobné informace pan Jiří Brojíř, zbylou část jsem pak byly nalezeny
pomocí fulltextového vyhledávání na Internetové síti. Jak se zdá, jsou hraniční kameny
vděčným objektem zájmu řady fotografů a amatérských vědců - nadšenců. I díky nim se
podařilo dohledat zmínky o 67 lokalitách s doloženým výskytem Pro větší přehlednost
textu bylo rozděleno území republiky do menších celků. Celky krajů se pro účely této
práce jevily jako příliš malé. Využity proto byly jednotky CZ-NUTS2, což je jednotka
normalizovaná klasifikaci územních celků v České republice pro potřeby statistického
úřadu a Eurostatu. Vzhledem k tomu, že v kraji Praha není žádná zmínka o jediné lokalitě
s hraničníky byla z tohoto přehledu vyňata.
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Obr. 6.1. Mapa výskytu hraničních kamenů na území ČR

(Koláček, 2008)

6. 1. 1. Střední Čechy
V této oblasti, které je svým územím totožná se Středočeským krajem, máme
informace o třech lokalitách s výskytem hraničníků.
Tab. 6.1. Lokality na území středních Čech

#

Název lokality

SO ORP

1

Kožová hora

Kladno

charakteristika

zdroj

Vytesaný výrazný kříž,

Vyletnik.cz

obnovený kámen

2008

letopočet 1777,
2

Velká Chmelišná

Rakovník

iniciály "G.G.H.", na rubu

Brojíř 2007

"S", přemístěn z okolních lesů
3

Vysoký Chlumec

Příbram

bližší specifikace chybí

Brojíř 2007
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6. 1. 2. Jihozápad
Tato oblast představuje území Jihočeského a Plzeňského kraje a lze tu spatřit hned
devět míst s doloženým výskytem hraničních kamenů. Hned šest z nich se nachází v jižních
Čechách.

Tab. 6.2. Lokality na území Jihozápad (NUTS2)

#

Název lokality

1

Hojná voda

2

Hluboká nad Vltavou

3

Přední Výtoň

4

Sedlce u Novosedel

5

Třeboň

6

Všechlapy

7

Kbelany

8

Potvorov

9

Soběkury

ORP, kraj
Trhové sviny
Jihočeský

charakteristika
velké iniciály "HG, LDI, VI".

zdroj
Vyletnik.cz
2008

Hluboká

Skupina hraničníků, rozličné

Fňukal

Jihočeský

druhy

2007

bližší specifikace chybí

Brojíř 2007

Vyšší Brod
Jihočeský
Třeboň
Jihočeský

bližší specifikace chybí

Fňukal
2007

Třeboň

letopočet 1688

Fňukal

Jihočeský

znake Eggenberků

2007

Tábor
Jihočeský

na rubu je reliéf hlavy jelena,
srnce nebo tura. Letopočet 1690
a reliéf slunce v kruhu

Nýřany

vytesaným reliéfem řeckého

Plzeňský

kříže

Plzeň 10

4 kameny s písmenem

Plzeňský

"P" a číslicí "731".

Plzeň 8
Plzeňský

Brojíř 2007

Brojíř 2007

Brojíř 2007

písmena "T T" ohraničoval
území Trauttmansdorfů nebo
Thun Taxisů

Brojíř 2007
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6. 1. 3. Severozápad
Na území Karlovarského a Ústeckého kraje je zdokumentováno jedenáct nalezišť
kamenných hraničních značek.

Tab. 6.3. Lokality na území Severozápad (NUTS2)

#
1

2

Název lokality
Cheb

Krásné údolí

ORP, kraj
Cheb
Karlovarský

charakteristika

zdroj

Špitálský vrch. reliéfy klínového
kříže a šesticípé hvězdy. Na rubu

Brojíř 2007

číslo "57".

Karlovy

2 kameny s letopočty 1659 a

Vary

1662 označení Toužimského

Karlovarský

panství

Škrochová
2006

7 kamenů s erby Zedwitzů a
3

Nový Žďár

Aš

rodu von Lindenfelsů z 1718 a

Křížová

Karlovarský

1754, kámen s křížem,

2006

je starší 1718
4

5

Polná

Děčín

6

Domaslavice

7

Duchcov

8

Hudcov

9

Krupka

10

Most

11

Osek u Teplic

Aš

erby Zedwitzů a rodu von

Karlovarský

Lindenfelsů z 1718 a 1754

Děčín
Ústeck

Kámen

ve

dvoře

muzea.

reliéf

erbu,

Okresního
písmena

označovaly hranice panství

Ústecký

Oseckého kláštera

Teplice

v místním muzeu

Ústecký

2 kameny z roku 1674,

Ústecký

Brojíř 2007

"GVS" a číslo "343".

Teplice

Teplice

Brojíř 2007

Viz 5), v tamním zámku

Teplice

letopočet 1766 a písmena

Ústecký

"HGKS

Most

hřbitov v Mostě, kámen

Ústecký

datovaný do roku 1672.

Teplice

označovaly hranice panství

Ústecký

Oseckého kláštera

Brojíř 2007

Brojíř 2007

Brojíř 2007

Brojíř 2007

Brojíř 2007

Brojíř 2007
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6. 1. 4. Severovýchod
Území toho celku sestává ze spojení krajů Libereckého, Královehradeckého
a Pardubického. Uvnitř jejich hranic se podařilo vyhledat hned dvanáct lokalit
s hraničníky.

Tab. 6.4. Lokality na území Severovýchod (NUTS2)

#
1

Název lokality
Adršpach

2

Běleč nad Orlicí

3

Běluň

4

5

Josefov

Lochenice

ORP, kraj
Broumov
Královehradecký

Šerlich

8

9

Lukavice

Pastvinská přehrada

Skuteč

10

Veselý Kopec

11

„Zemská brána“

12

Ještěd

Dolnoteplického panství z let
1790–1844.

Sýkora
2004

reliéf slunce a číslo "a7 01", na

Brojíř

Královehradecký

rubu číslo "114"

2007

Náchod
Královehradecký
Náchod
Královehradecký

u turistické cesty do Krabčic.
1 u pevnosti, 1 v městském
muzeu (letopočet 1730) 5 na
mohyle u kostela

Brojíř
2007
Brojíř
2007

Hradec Králové

před statkem č. p. 8 osmicípá

Brojíř

Královehradecký

hvězdice v kruhu a r. 1693

2007

Kněžnou
Královehradecký

7

hraničníky Adršpašského a

zdroj

Hradce Králové

Rychnov nad
6

charakteristika

Chrudim
Pardubický

Nápis "DEN 16 SEPTEMBRIS
ANNO 1636 XV". Původně na

Brojíř

hranici s Polskem. přemístěn

2007

při budování naučné stezky.
V místním zámku, Na čelní
straně reliéf dvou zkřížených
kladívek a pod nimi ratolesti.

Brojíř
2007

Žamberk

větší komplex hraničníků

Koláček

Pardubický

z poč. 19. století

2003

Chrudim
Pardubický

větší

komplex

hraničníků

hranice panství rodu ThurnTaxis. Datace 1688

Škrochová
2006

Hlinsko

3 hraničníky sreliéfem koruny

Brojíř

Pardubický

a dvou nožů.

2007

Žamberk

křížek vytesaný na vrcholku,

Koláček

Pardubický

číslo "47"

2006

Liberec
Liberecký

skupina hraničníků
s dvojcifernými čísly, tvar
kvádru s vrcholovým jehlanem.

Koláček
2007
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6. 1. 5. Jihovýchod
Toto území

obehnané spojenými hranicemi Jihomoravského kraje a Vysočiny

na svém území ukrývá hned 21 lokalit.
Tab. 6.5. Lokality na území Jihovýchod (NUTS2)

#

Název lokality

1

Deblín

2

Drnholec

3

4

5

6

7

8

Hevlín

Jundrov

Kohoutovice

Lanžhot

Ostrovačice

Rozseč nad Kunštátem

9

Šlapanice

10

Telnice

ORP, kraj
Tišnov
Jihomoravský
Mikulov
Jihomoravský
Znojmo
Jihomoravský

charakteristika
nečitelný erb u kostela
2 kameny označující hranici
mezi Drnholcem a Vlasaticemi
u vojenského pěchotního srubu
MJ-S-16. označoval hranici
Hrušovanského panství

zdroj
Brojíř
2007
Krejčiřík
2006
Krejčiřík
2006

Brno -střed

v lese jihozápadně od obce, erbu

Brojíř

Jihomoravský

s písmeny "SM" letopočet 1588.

2007

Brno -střed
Jihomoravský

Břeclav
Jihomoravský

Rosice
Jihomoravský

Olešnice
Jihomoravský

Více kamenů, Značky "SA"
(Sancta Anna) a "SM" Sancta
Maria (klášter Herburek,)
asi 200 m od soutoku Moravy
a Dyje, 3 velká písmena "M"
letopočet 1755.
U kostela, "H R" letopočet
1735. ohraničoval lesní katastr
rajhradských benediktýnů.
"K" a letopočet 1729. Na rubu
písmeno "D", 2 malé čtvercové
prohlubně a a letopočet 1729

Dlouhý
2006

Brojíř
2007

Brojíř
2007

Brojíř
2007

Šlapanice

u hřbitova nad náměstím.

Brojíř

Jihomoravský

rytina písmene "S" a erbu.

2007

Šlapanice

3 kameny, u kostela reliéf erbu

Brojíř

Jihomoravský

ve tvaru pavézy.

2007

u domu č.p. 357 v Hybešově
11

Tetčice

Rosice

ulici 4 hraniční kameny. motiv

Brojíř

Jihomoravský

větrného mlýna, iniciály

2007

"H.R.O.F."
12

Vranovice

13

Zálesná Zhoř

Pohořelice
Jihomoravský

a letopočet 1892.

písmeno "E", na rubu číslo "77"

Krejčiřík
2006

Rosice

severozápadně od obce

Brojíř

Jihomoravský

znaky"MR" a"79".

2007
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14

Hamry nad Sázavou

Žďár nad

označovaly hranice Žďárského

Sázavou

kláštera z r. 1683. znak, na čelní

Vysočina

ploše patří pánům z Mitrova

Havlíčkův
15

Havlíčkův Brod

-

Brod
Vysočina

16

Jihlava

17

Polná

18

Smrčná

19

Sobíňov

20

Stonařov

Jihlava
Vysočina

datace 1750 řešení předchozího
sporu o průběhu česko moravské zemské hranice

Šlapánov

2003

Krejčiřík
2006

Pelíšek
2005

Jihlava

v hradním depozitáři uloženy

Brojíř

Vysočina

hned tři hraniční kameny

2007

Jihlava
Vysočina

kámen z r. 1555. vysekán křížek

Brojíř
2007

Chotěboř

kdysi označoval trojný bod nad

Brojíř

Vysočina

Starým Ranskem

2007

Jihlava

reliéf překřížených kos a symbol

Brojíř

Vysočina

kříže.

2007

Havlíčkův
21

Lukáš

Brod

Nese výrazná písmena "H.D. "

Vysočina

Krejčiřík
2006

6. 1. 6. Střední Morava
Na střední Moravě tvořené území Zlínského a Olomouckého kraje máme zprávy
hned o devíti místech s doloženým výskytem kamenů.

Tab. 6.6. Lokality na území Střední Moravy (NUT2)

#

Název lokality

ORP, kraj

charakteristika

Bystřice pod
1

Hostýnské vrchy

Hostýnem

Viz případová studie

Zlínský

2

3

4

Chřiby

Osvětimany

Těšov

zdroj
Koláček
2000

Staré město u

Rozsáhlejší komplex hraničníků,

Uh. Hr.

Nejznámější kámen tzv. „mejto“

Zlínský

Různé datace, nejmladší 1818

Uher.Hradiště

z roku 1748 , půlkruhově

Brojíř

Zlínský

zaoblen, iniciály "H.B.".

2007

Uherský Brod
Zlínský

větší počet kamenů datovaných
do roku 1865. iniciály "P"
případně "C.W.R." a tvar kvádru

Marek
2007

Koláček
2008
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5

Vizovické vrchy

Vizovice
Zlínský
Uherské

6

Vlčnov

Hrad.
Zlínský

7

8

9

Jeseník

Olomouc

Olšany

Jeseník
Olomoucký

Nejvíce v okolí vrcholu Klášťov

Slíva
2005

3 hraničníky Lichtenštejnů s

Kukulka

letopočet 1724

1992

letopočet 1586, kříž a písmena
"A EPS". Vyznačoval hranici
vratislavského biskupství

Čep
2005

Olomouc

hraničníky v městských parcích

Koláček

Olomoucký

v areálu Flora

2008

Prostějov
Olomoucký

na návsi u věže kostela sv. Jana
Křtitele. Písmena "GM". Na
rubu je rytina erbu.

Brojíř
2007

6. 1. 7. Moravskoslezsko
Území Moravskoslezka je totožné s Moravskoslezským krajem. V této oblasti
můžete najít hraničníky hned na čtyřech „nalezištích“.
Tab. 6.7. Lokality na území Střední Moravy (NUT2)

#

Název lokality

ORP, kraj

charakteristika

Frenštát pod
1

Bumbálka-Třeštík

Radhoštěm

Podél cesty k rozhledně Čarták

Moravskoslezský
2

Horní Benešov

zdroj
Koláček
2004

Bruntál

letopočet 1731 a "B*",

Brojíř

Moravskoslezský

německý název obce - Benisch

2007

2 kameny na vrcholu Praděd a
3

Ovčárna

Bruntál

Dlouhé Hole. Kameny řádu

Koláček

Moravskoslezský

něm. rytířů a vratislavských

2006

biskupů z r. 1721
4

Velká Čantoryje

Bystřice

označeny výraznými iniciálami

Koláček

Moravskoslezský

"T.K."

2007

Hraniční kameny, o kterých se mi podařilo dohledat zmínky a zakreslit je do výše
zmiňované mapy, představují velmi pravděpodobně pouze menší část dochovaného
hraničního značení. Je velmi pravděpodobné, že na našem území existuje ještě velké
množství dalších lokalit, které zatím nebyly zdokumentovány.
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6. 2. Stav hraničníků na území České republiky
Stav hraničníků na území České republiky je poměrně složité zhodnotit. Jednak
máme informace pouze o části předpokládaného souboru hraničního značení, jednak
můžeme srovnávat pouze na základě fotodokumentace. Pokusíme-li se o zkratku,
lze konstatovat, že kameny umístěné v muzeích a depozitářích hradů a zámků jsou
v poměrně uspokojivém technickém stavu. Památky, které jsou stále ve svém dnes
už přirozeném prostředí, samozřejmě chátrají a hrozí reálná šance, že je působení vnějších
činitelů znehodnotí úplně. Vzhledem k počtu lokalit, na kterých se hraničníky nacházejí
můžeme mluvit o tisících hraničníků. Do depozitářů se však dostalo jen několik desítek
hraničníků. Odhaduji, že nejméně desetina všech těchto hraničních značek je akutně
ohrožena a na místě by byla jejich regenerace nebo alespoň zastavení destruktivních
erozních pochodů. Bohužel je to ale záležitost poměrně nákladná a vzhledem k tomu, že
velká část hraničníků není ani zákonem chráněna je hledání investora takovéto akce velmi
složité.
Mnohem větší nebezpečí než přírodní živly ale představují spíše stroje lesní
mechanizace, které především během těžby dřeva tyto hraničníky likvidují. Stále větším
problémem se stává také vandalství lidí navštěvujících les. Začínají se množit případy, kdy
lidé hraničníky nenávratně poškodí a výjimkou už nejsou ani případy krádeží hraničníků.
Opět tedy můžeme jen žehrat na neexistenci zákonné normy, která by také činy razantněji
trestala (více o právních souvislostech viz Kapitola 4.).
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7. PŘÍPADOVÁ STUDIE - STAV ZNAČENÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH
7. 1. Charakteristika zájmového území
Území, na kterém je tato případová studie zpracovávána se nachází na Moravě,
v severní části Zlínského kraje.
Obr. 7.1. Vymezení zájmové oblasti

Obr. 7.2. Vymezení zájmové oblasti
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Tato oblast se dá zjednodušeně vymezit katastry obcí Rusava, Bystřice pod
Hostýnem, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Hošťálková, Držková. Katastrální území těchto
obcí se rozkládají v Hostýnských vrších (Koláček 2002).
Hostýnské vrchy jsou součástí oblouku Západních Karpat. Jde o lesnatou vrchovinu
vystupující z nižších plošin Kelečské pahorkatiny, Holešovské plošiny a Fryštácké brázdy.
Geologické podloží Hostýnských vrchů je poměrně uniformní, tvořené souvrstvími
pískovců, slepenců, jílovců, jílovitých místy i vápnitých břidlic a slínovců. Toto složení
je často označováno jako karpatský flyš. Půdy jsou typu okrové hnědozemě, přecházející
v půdy azonální až sutě a místy je i oglejená hnědozem.
Dominantou pohoří je hřeben Kelečského Javorníku (865 m n. m.), který
je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů. Hřeben začíná Hradem (626 m n. m.)
nad Podhradní Lhotou a pokračuje ke Chvalčovu, kde strmě klesá do údolí Bystřičky.
Součástí

tohoto masívu je rovněž Čerňava (844 m n. m.) s vrcholovými flyšovitými

skalisky. Jedlobukové porosty Čerňavy jsou, jako přirozený karpatský prales, vyhlášeny
přírodní rezervací. Tato vyšší severozápadní část pohoří je od té nižší severovýchodní
oddělena hlubokým údolím Rajnochovické kotliny. Okrajové části hřbetu, oddělené
údolími Bystřičky a Rusavy, dominuje vrchol Hostýna (735 m n. m.).
Hřbety Hostýnských vrchů jsou převážně porostlé lesy. Původní složení lesních
porostů (smíšený jedlobukový les) je však zachováno jen místy. Jako příklad původního
porostu lze uvést Státní přírodní rezervaci Kelečský Javorník. V této části převažují porosty
dřevin ve stáří 140–170 let s převahou buku (60%), silným zastoupením klenu (18%)
a jasanu (15%). Asi 1/10 z celkové plochy je pokryta středněvěkými (50 až 70-ti letými)
porosty s dominantním jasanem, dále pak klenem, bukem a opět nepůvodním smrkem
a asi 1/20 ploch je osazena l3-ti letým bukem. Na většině ostatního území se vyskytuje
zde nepůvodní monokulturní smrkový porost. Přirozené bučiny jsou většinou chráněny
jako přírodní rezervace a přírodní památky (Kelečský Javorník, Čerňava, Tesák, Bernátka,
Obřany). Dalším typickým prvkem vrchoviny jsou karpatské louky, na kterých je stále ještě
zachován většinou původní bylinný porost, v němž dominuje řada druhů našich orchidejí
(vstavačů) (Dvorník, 1993).
Zvířena Hostýnských vrchů je ovlivněna

především blízkostí Beskydského

horského masívu, odkud se sem šíří živočichové vázaní svým výskytem na vyšší polohy.
Na celém území Hostýnských vrchů je vyhlášen přírodní park s cílem ochrany
výjimečného rázu této oblasti.
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Klimaticky území spadá na rozhraní dvou oblastí označovaných MT2 a CH7
(Quitt E. 1971: Klimatické oblasti Československa). Oblast MT2 je charakterizována
krátkým mírným až mírně chladným a mírně vlhkým létem. Přechodné období je krátké
s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá
s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. Oblast CH7 se vyznačuje velmi krátkým, mírně
chladným a vlhkým létem, přechodné období je dlouhé, s mírně chladným jarem
a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.
Z geologického hlediska se jedná o území spadající do Karpatské soustavy vzniklé
z usazených mořských sedimentů, následně vyvrásněných třetihorním tzv. alpínským
vrásněním. V období miocénu se na utváření tvaru krajiny také podílelo moře.

7. 2. Výskyt hraničníků na území Hostýnských vrchů
Během hledání těchto kamenů bylo vycházeno z katastrální mapy resp. jejího opisu
z roku 1884. Díky existenci této mapy se poměrně přesně podařilo určit polohu řady
dochovaných kamenů (s výjimkou směru od trojmezí U tří kamenů na Rusavu, kde se údaje
na této mapě se skutečností překvapivě rozcházejí).
Obr. 7.3. Hraniční kameny v Hostýnských vrších

53
Je třeba zdůraznit skutečnost, že ač Hostýnskými vrchy prochází hranice hned
několika panství (jmenovitě panství Lukov, Holešov, Přílepy, Bystřice pod Hostýnem,
Kelč, Kunovice – Loučka, Vsetín a Hošťálková), najít můžete hlavně hraničníky panství
lukovského, bystřického a kelčského. Přestože se samozřejmě dochovaly i hraničníky
ostatních panství, kameny těchto tří výše jmenovaných v Hostýnských vrších drtivě
převažují. Vzájemné hranice těchto panství procházejí většinou po hřebenech místních
vrchů.

7. 2. 1. Hranice bystřicko-lukovská
Linie kopíruje lesní cestu od trojmezí U tří kamenů směrem k Hostýnu, ze které
u Holého vrchu odbočuje a směřuje vzhůru na

vrch zvaný Na Šarmance a poté na

Jankovou. Odtud hranice vede k vrchu jménem Kotár a dále až k chatě Na grůni, u které
byl nalezen velmi netypický trojboký kámen. Odtud pokračuje linie přes louku k vodnímu
toku. Hranice dále kopíruje místní vodní tok, který je jednou ze zdrojnic říčky Rusavy
a pokračuje cca 1,5 km po směru jejího toku. V místě u fotbalového hřiště se do něj vlévá
další malá zdrojnice. Ta je další přirozenou hranicí, která stoupá až na kótu ve výšce 560 m
n.m. na úbočí vrcholu Javorčí. Odtud pak dále pokračuje po vrstevnici až k sedlu mezi
vrcholy Lysina a Poschlá, kde se nachází trojmezí panství Lukov, Holešov a Bystřice.
Během terénního průzkumu této hranice bylo lokalizováno celkem 90 hraničníků, přičemž
na etapu mezi trojmezím U třech kamenů a chatou Grůň připadá 46 hraničníků, na druhou
etapu mezi chatou Grůň a trojmezím v sedle Lysina - Poschlá pak zbývá 34 hraničníků.
Obr. 7.3. Hraniční kameny na hranici bystřicko-lukovské
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7. 2. 2. Hranice kelčsko-lukovská
Hranice začíná opět u trojmezí U tří kamenů a prakticky kopíruje lesní cestu na
Troják, během níž míjí vrch Hrubá jedle a pak pokračuje až ke kótě ve výšce 644 m n.m.
Zde hranice opouští hřebenovou linii a přesouvá se na jižní svah až na hranici louky a lesa.
Po této přirozené linii pokračuje hranice až k samotnému Trojáku, kde se nachází trojmezí
lukovsko - kelečsko - hošťálkovské. Na této hraniční linii se podařilo lokalizovat celkem
40 hraničníků.

Obr. 7.4. Hraniční kameny na hranici kelčsko-lukovské

7. 2. 3. Hranice bystřicko-kelčská
Třetí, poslední a zároveň nejdelší hranice mezi panstvími Bystřice pod Hostýnem
a Kelč začíná u stejného trojmezí jako předešlé a vine se přes vrchol Kyčera k chatové
kolonii Na Tesáku a odtud k chatě Slovan (v mapách bývá uveden její dřívější název
- zotavovna Tesáček), odkud stoupá až k vrcholu Čerňava. Z Čerňavy pak hranice
postupuje přes Humenec k vrcholu Jehelník až na vrchol Kelečského Javorníka, kde
hranice opouští cestu a prudkým klesáním směřuje k osíčsko – kelečsko – příkazskému
trojmezí označenému kamenem s letopočtem 1723. Tato linie kamenů pak pokračuje dále
skrze hustý porost a spadá do vodoteče, který je zdrojnicí potoka Deštná ráztoka, kterou
sleduje až k hranici lesa a pole. Linie pak pokračuje po vrstevnici až k samotnému toku
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Deštné ráztoky a kopíruje její tok proti proudu až k hotelu Zubříč. Odtud hranice sleduje
místní asfaltovou komunikaci až k hranici lesa. Tu pak sleduje vzhůru protíná potok
Škvořatina a podél hranice pastvin směřuje až k asfaltové lesní cestě. Opět ji protíná a dále
vede po hranici louky a lesa. Odtud pak prudce stoupá do sedla mezi vrcholy Šaumburk
s pozůstatkem zříceného hradu a vrcholem Hrad. Odtud pak přibližně kopíruje vrstevnici
o výšce 450 m n.m. až nad obec Rajnochovice. V tomto místě linie prudce klesá na dno
údolí, kde se napojuje na tok řeky Juhyně. Linii tohoto toku pak pravděpodobně kopíruje
proti proudu. Na této hraniční linii bylo celkem lokalizováno 183 hraničníků, z toho na
úseku hranice mezi trojmezím U třech kamenů a lokalitou Troják bylo nalezeno
17 kamenů (trojmezní kameny do tohoto součtu nejsou zahrnuty). Další etapa hranice mezi
lokalitou Troják a vrcholu Jehelník je osazena 34 kameny. Mezi Jehelníkem a trojmezím
u hotelu Zubříč se v současnosti nachází 58 hraničníků. Během dalšího terénního průzkumu
se mi podařilo prodloužit tuto sledovanou linii ještě o dalších 77 kamenů.

Obr. 7.4. Hraniční kameny na hranici bystřicko-kelčské
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7. 3. Typy hraničníků na území Hostýnských vrchů
Hraniční kameny nacházející se v Hostýnských vrších můžeme podle terminologie
použité v kapitole 5 rozdělit do tří základních skupin - kameny trojmezní, kameny řadové
a kameny atypické.
7. 3. 1. Trojmezní kameny
Tou první skupinou jsou kameny na trojmezí. Takovýchto hraničníků můžeme
na třech sledovaných hraničních liniích, na které je zaměřena tato případová studie, nalézt
hned sedm. Tyto hraničníky na sobě mají zpravidla vytesaný erb toho daného panství
(resp. rodu), který jej dal zasadit, bývá připojen slovní komentář (zpravidla v německém
jazyce) a letopočet. Často bývá připojeno i identifikační číslo a nikdy nechybí symbol
kříže. Trojmezníky vyskytující se na území případové studie jsou všechny vytesány
z pískovce a má se za to, že byly přivezeny na místo už opracované.
Na trojmezí U tří kamenů můžeme najít hned tři takovéto hraničníky. Lukovský
kámen je silně nakloněný a má na sobě krom velmi omšelého náznaku jakéhosi erbu také
zřetelné číslo "28" a písmeno "L". Patrné jsou i pozůstatky nějakého nápisu v německém
jazyce, ze kterého jsou už čitelné pouze skupiny písmen "HER" a "HEILIGSTE". První
shluk písmen je pravděpodobně pozůstatek slova "HERR" (pán) nebo "HERRSCHAFT"
(panství). Druhé slovo znamená německy “nejsvatější”. Kámen má rozměry 20 x 50 x 120
cm a jeho tvar odpovídá kvádru se zkosenými horními bočními hranami. Na zadní straně
nejsou stopy žádného nápisu ani jiných znaků.
Obr. 7.5. Trojmezní kámen Lukovského panství - Lokalita U třech kamenů“

(Koláček, 2006)
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Druhým takovým kamenem na stejném místě je kámen Bystřického panství
Ten zdobí na čelní straně erb Rottalů (štít čtvrcený rovnoramenným křížem) a letopočet
1792. Na druhé straně tohoto kamene jsou pak vytesána písmena “VR” a na horní straně
má vytesaný malý kříž. Kámen má rozměry 18 x 46 x 85 cm. Popisovaný kámen má tvar
na horní straně zakulaceného kvádru, je mírně ukloněn vpravo a u jeho paty je několik
menších valounů.
Obr. 7.6. Trojmezní kámen bystřického panství - Lokalita U třech kamenů“

(Koláček, 2006)

Třetím kamenem, který je vytesán ze stejného jako předešlé dva, je kámen kelečský
Na rozdíl od předešlých dvou je kámen kvádrovitého tvaru. Na čelní straně má vytesán erb
olomouckých arcibiskupů, jehož dominantním znakem jsou dvě moravské orlice
v protilehlých rozích a v rozích opačných červený štít se šesti stříbrnými kužely.
Dva v dolní řadě a čtyři v horní. Na horní straně vytesán křížek. Na zadní straně nese tento
kámen stopy značného poškození. Hluboká rýha způsobená neznámou příčinou zeje na
pravé straně a táhne se přes celou zadní stranu.

Kámen je mírně nakloněn nazad.

Má rozměry 22 x 43 x 60 cm, z čehož vyplývá, že jde o nejsubtilnější kámen na tomto
trojmezí.
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Obr. 7.7. Trojmezní kámen kelčského panství - Lokalita U třech kamenů“

(Koláček, 2006)

Další trojmezí se nachází na vrcholu Jehelník u pomníku Ladislava Jaroše. Tento
hraničník Příkazského panství na své čelní straně nese rovněž erb se zřetelným křížem,
ale je zlomený přibližně ve své polovině. Jinak je bez popisu.
Obr. 7.7. Trojmezní kámen Příkazského panství - Lokalita „Jehelník“

(Koláček, 2006)
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V blízkosti tohoto kamene se nachází další, který patří do této skupiny.
Hraničník kelečského panství, který tu stojí, má opět hranolovitý tvar, ale jeho
vrcholová část je zakončena komolým kuželem. Na čelní straně má pozůstatky erbu velmi
podobného tomu na kelečském kameni na trojmezí „U tří kamenů“. Jinak má kámen
ale odlišné rozměry. Je téměř 130 cm vysoký a další rozměry jsou přibližně 45 cm x 25 cm.
Obr. 7.8. Trojmezní kámen Příkazského panství - Lokalita „Jehelník“

(Koláček, 2006)

Další z kamenů tohoto typu můžete najít poblíž hotelu Zubříč u obce Podhradní
Lhota. Na tomto trojmezí stojí osamoceně kámen připisovaný kelečskému panství.
Kámen má tvar na plochou stranu položeného písmene D. Má rozměry 110 x 65 x 30 cm
a na přední straně vytesán erb nápadně připomínající srdce, jsou zde také připojeny znaky
"P 06 K" a letopočet 1723. Na straně opačné můžeme spatřit zřetelné číslice "6 2 4"
a také zřetelné znaky "W. C B Z O" a opět letopočet 1723.
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Obr. 7.9. Trojmezní kámen Kelčského panství - Lokalita „Zubříč“

(Koláček, 2006)

Posledním takovým trojhraničníkem na liniích těchto tří dokumentovaných hranic,
je kámen v lokalitě Troják na trojmezí lukovského, kelečského a hošťálkovského panství.
Kámen má tvar šestibokého kvádru se zaoblenými hranami. Jeho rozměry jsou 115 x 70
x 28 cm. Kámen má na čelní straně velmi omšelý a tudíž těžko čitelný erb. Patrné jsou
znaky "C H W H". Kámen je pravděpodobně společným označením pro všechny tři panské
linie.
Obr. 7.10. Trojmezní kámen Hošťálkovského panství - Lokalita „Troják“

(Koláček, 2006)
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Mezi těchto sedm významných kamenů jsem původně zamýšlel zařadit ještě
trojboký kámen v blízkosti chaty Grůň v katastru obce Rusava. Původně jsem totiž měl
za to, že v tomto místě řada hraničníků končí. Vzhledem k nalezenému pokračování
hranice podél vodního toku a dále ve směru k trojmezí v sedle mezi vrcholy Lysina
a Poschlá jsem musel tento záměr přehodnotit. Tento trojhraničník se však z mnoha
pohledů vymyká. Podle mého názoru ho mezi řadové kameny počítat nelze.

7. 3. 2. Řadové kameny
Tyto hraničníky označující zpravidla jednoduchou hraniční linii mají tvar na rovnou
stranu položeného písmene D. Mají rozměry přibližně 20 x 35 x 50 cm. Jeden z takovýchto
kamenů byl nalezen celý vytažený ze země, byl kónického tvaru.
Obr. 7.11. Příklad řadového hraničního kamene panství Kelč - lokalita: „U třech kamenů“

(Koláček, 2006)

Na užším konci měl rozměry 31 x 19 cm a na širším 42 x 35 cm. Dlouhý byl 97 cm.
Lze tedy předpokládat, že většina kamenů je velmi podobná. Tuto skupinu lze rozčlenit
do tří sort. Liší se především co do identifikačních čísel a znaků na nich vyrytých.
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Kameny bystřického panství nesou zřetelná písmena "HB" (Herrschaft Bystritz)
a letopočet - většinou dataci z roku 1826 nebo 1827.
Obr. 7.11. Příklad řadového hraničního kamene panství Kelč - lokalita: „Pod Jehelníkem“

(Koláček, 2006)

Kameny kelečské nesou písmena "HK" někdy zřetelně předělaná na "PK", někdy
jsou viditelné oba tyto nápisy, většinou jsou těsně vedle sebe nebo nad sebou. PK znamená
Panství Kelečské, HK pak německý překlad téhož. Kelečské kameny jsou číslované – díky
tomu jsem s pomocí mapy mohl určit jejich polohu. V lokalitě Tesák se jejich čísla
pohybují okolo číslice 500. Je zvláštností, že na vrcholu Kelečského Javorníku se k tomuto
číslování připojuje další, méně zřetelné s ozdobným písmenem "N". Číslování začíná na
nejvyšším vrcholu Hostýnských vrchů číslem 1 a směrem k Podhradní Lhotě roste.
Na vrcholu kamenů je většinou vytesán malý křížek.
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Obr. 7.12. Příklad řadového hraničního kamene panství Kelč - lokalita: „Pod Jehelníkem“

(Koláček, 2006)

Lukovské kameny nesou většinou nápis "HL" (Herrschaft Lukow) a letopočet. Jsou
číslovány a jejich čísla jsou 31 a vyšší. Některé z lukovských kamenů nejsou na horní
straně zakulaceny jako většina z nich, ale mají tvar kvádru. Ten zakulacený vršek jim byl
pravděpodobně useknut nebo ulomen až později. Důkazem toho jsou části těchto kulatých
vršků, které jsem nalezl poblíž samotných kamenů.
Obr. 7.13. Příklad řadového hraničního kamene panství Kelč - lokalita: „Pod Jehelníkem“

(Koláček, 2006)
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Kameny na kelečsko – bystřickéa lukovsko – kelečské hranici jsou stavěny vždy
ve dvojicích, většinou po stranách cesty, kterou lemují.
Obr. 7.13. Příklad dvojice hraničnícho kamenů - lokalita: „Pod Kyčerou“

(Koláček, 2006)

Na hranici bystřicko – lukovské kameny nejsou ve dvojicích, ale jen jednotlivě. Na
těchto kamenech můžete vedle identifikačního čísla najít dva letopočty 1730 a 1827.
Kameny s těmito letopočty se nepravidelně střídají.
Jeden z původních záměrů, které byl určen před prováděním terénního výzkumu,
byl stanovit počet hraničníků osazených jednotlivými panstvími. Ukázalo se ale,
že přiřazení k jednotlivým panstvím vzhledem k jejich technickému stavu (čitelnost) není
příliš reálné, a to až u třetiny kamenů. Lze tedy jen konstatovat, že na zájmovém území
bylo nalezeno a lokalizováno celkem 302 řadových hraničníků rozdělených do tří
hraničních větví. Na hranici kelečsko - lukovské 36 kamenů. Na hranici kelečsko
- bystřičské 189 mezníků a na hranici bystřicko - lukovskou tedy 87 řadových hraničníků.
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7. 3. 3. Atypické kameny
Na tomto místě bych se chtěl zmínit o několika zvláštních kamenech, které jsem
během svého terénního výzkumu našel. Prvním z nich je netypický kámen ve tvaru
pravidelného kvádru s jehlancovitým vrcholkem.

Obr. 7.14. Příklad atypického hraničníku - lokalita: „Pod křížem“

(Koláček, 2006)

Na čtyřstranném vrcholku je nápis "RH" a číslice "21" a "22". Kámen je hodně
nakloněný, téměř leží. Nachází se asi 30 metrů od místa nazývaného Pod křížkem,
které je na trase od trojmezí U tří kamenů směrem na Troják. Druhý kámen, který je tomu
prvnímu velmi podobný je o několik desítek metrů dál. Má stejný tvar, je ale menší. Nese
opět nápis "RH" a číslice "22" a "38". Další podivný kámen je na stejné trase asi 50 m
od těch předešlých. Je nepravidelného tvaru a na horní opracované ploché straně má křížek.
Vytesány jsou do něj sice písmena "PK" a "BK", což ukazuje, že se snad jedná o kelečský
kámen, ale má na sobě číslo "14", které vůbec nepatří do obvyklého číslování. Předešlý
kámen totiž má číslo "531" a následující nalezený "529". Další tři kameny shodné s těmito
hraničníky se vyskytují na hraniční linii mezi trojmezím U třech kamenů a rusavskou
chatou Grůň. První z nich se nachází asi dva kilometry od výše zmíněného trojmezí
na rozcestí lesních cest. Nese znaky "20 RH". Další jemu podobný lze nalézt dále na linii,
je označen "RH/5" a pořadovým "L5". Třetím v tomto výčtu je kámen o čtrnáct pozic dále.
Je označen písmeny "RC E7" a je vyvrácen.
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Další zvláštní kámen, který nedokážu zařadit vůbec nikam, je na hřebenu
Kelečského Javorníku nedaleko od památníku L. Jaroše. Jde o malý kámen vysoký
asi 25 – 35 cm. Nemá na sobě vytesány žádné alfanumerické znaky pouze na čelní straně
jakýsi výklenek pro erb nebo něco podobného. Otázkou je zda-li vůbec patří mezi hraniční
kameny a nejde např. o triangulační kámen, jakých je v horách také mnoho. Je i z jiného
kamene, pravděpodobně z žuly.
Obr. 7.14. Příklad atypického hraničníku - lokalita: „Kelčský Javorník“

(Koláček, 2006)

Poslední zvláštností na kterou bych zde chtěl upozornit je erb vytesaný
do vrcholové skály, která ční asi 50 metrů od vrcholu Jehelník.
Obr. 7.15. Erb Laudonů vytesaný do sklály - lokalita „Jehelník“

(Koláček, 2006)
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Jde s největší pravděpodobností o erb Laudonů (na štítě jsou dva kosmé proužky
- z levého horního okraje vedou vpravo dolů a mezi nimi jsou tři levhartí hlavy - červená
vlevo nahoře, stříbrná uprostřed a modrá vpravo dole), který je i dnes na skále dobře
čitelný. Pochází z doby, kdy byly hraniční kameny usazovány.
Hraničníků zařaditelných do této „kategorie“ je samozřejmě více. Otázkou je, jestli
je to opravdu úkolem této práce. Záměrem skutečně bylo spíše nalezení společných znaků
nebo jakéhosi trendu ve způsobech označování feudálních hranic. Proto výčet těchto osmi
atypií postačuje.

Obr. 7.16. Mapa zvláštností v hraničním označení v Hostýnských vrších.
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7. 4. Stavy hraničníků na území Hostýnských vrchů
Na území zpracovávané případové studie se podle opisu historické katastrální mapy
na třech sledovaných hraničních liniích v minulosti vyskytovalo přesně 265 hraničních
kamenů nejrůznějších typů. V první etapě terénního výzkumu, která proběhla v roce 2001
se mi podařilo nalézt 156 hraničníků, v etapě druhé v letech 2006 až 2007 se díky lepší
přípravě a přesnějším metodám povedlo zdokumentovat o 39 mezníků více, tedy 195.
Navíc se podařilo rozšířit povědomí o dalších lokalitách mimo tuto sledovanou zónu,
kterou zahrnuje historická mapa. Tyto výsky předtím nebyly známé a podařilo se zde
lokalizovat dalších 124 mezníků. Celkem tedy bylo dohledáno 316 hraničníků
(z toho 302 řadových, 7 trojmezních, 7 atypických) na 294 pozicích (počet hraničníků
a souřadnic se neshoduje z důvodu společného zaměřování dvojic či trojic v případech,
kdy mezníky stály těsně u sebe). Rozdělíme-li nálezy do už tolikrát zmiňovaných řad,
můžeme konstatovat, že na pomezí kelečsko - bystřičské připadá celkem 185 hraničníků,
na hranici bystřičsko - lukovskou 91 hraničníků a na hranici lukovsko-kelečskou
41 hraničních kamenů (kameny na trojmezí U třech kamenů, kde se všechny tři tyto linie
stýkají, byly po jednom přičteny ke každé řadě).

7. 5. Technický stav hraničníků na území Hostýnských vrchů
S využitím údajů z předchozí kapitoly můžeme odvodit, že z celkového počtu 265
původních kamenů, které se na porovnávatelném území (zobrazené na historické katastrální
mapě) původně vyskytovaly, se do současnosti dochovalo 195 hraničníků. Postrádáme tedy
70 hraničníků (asi 26% původního stavu). Dále lze konstatovat, že z těchto dochovaných
kamenů je hned 38 hraničníků vyvrácených (asi 19,5% současného stavu) a 21 rozlámáno
nebo jinak vážně poškozeno (asi 11% současného stavu). Rozvedeme-li tyto údaje mezi
jednotlivé hraniční větve, vychází pak na sledovatelné části pomezí kelečsko - bystřičské
109 dochovaných kamenů. Ztratilo se tedy 47 kamenů (asi 30% původního stavu).
Z nalezených hraničníků je 26 vyvrácených (asi 24% současného stavu) a 7 poškozených
hraničníků (asi 6,5%). Na hranici bystřičsko - lukovské je dochováno 47 hraničníků.
Pohřešováno je 6 kamenů (11,3% původního stavu). Z dohledaných hraničníků
je 8 ležících (17% současného stavu) a 8 poškozených (17% současného stavu). Mezníky
na hranici lukovsko-kelečské se dochovaly v počtu 40 kusů. Nalézt se tedy nepodařilo
16 mezníků (29%). Mezi dochovanými byly 4 povalené (10% současného stavu)
a 6 bylo poškozeno (15% současného stavu).
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Tab. 7.1. Technický stav hraničníků na území Hostýnských vrchů
Původně

Dochováno

Vyvráceno

Rozlámáno

kamenů

(ks/%)

(ks/%)

(ks/%)

kelčsko-bystřická

156

109/70

26/24

7/6,5

kelčsko-lukovská

40

40/71

4/10

6/15

bystřicko-lukovská

47

47/88,7

8/17

8/17

celkem

265

195/74

38/19,5

21/11

Hraniční linie

(s využitím Koláček, 2002)

Z tabulky lze odvodit, že v nejhorším stavu je značení na kelčsko-bystřické hranici.
Znepokojivý je tu hlavně počet vyvrácených hraničníků. Jedná se oblast v minulosti
zasaženou intenzivní těžbou dřeva (kameny jsou nejčastěji poškozovány lesní
mechanizací). Naopak nejvíce dochovaných hraničníků je na linii mezi panstvími Bystřice
a Lukov. Zde je však velmi vysoký podíl rozlámaných kamenů, vysvětlení je tentokrát
složitější. S kameny na této části hranice bylo podle všeho druhotně manipulováno
(byly jim seřezávány vrchní zakulacené části). Je tedy možné, že došlo k poškození
hraničníků, které urychlilo jejich lámání.
Obecný technický stav hostýnských hraničníků hodnotím jako neuspokojivý,
zejména k poměrně vysokému počtu povalených kamenů. Budeme-li zkoumat kondici
celého sledovaného souboru, lze za posledních sedm let pozorovat spíše zhoršení. Většina
kamenů nese značné známky poškození. Jsou poznamenány agresivními povětrnostními
podmínkami, které na hřebenech hor panují, často obrůstají nízkými dřevinami
nebo mechem. I proto jsou nápisy a číslice na nich často jen těžko čitelné. Některé
z kamenů také nesou známky vandalství, kterými je poznamenali kolemjdoucí.
Stále větším problémem je ale postupné mizení hraničníků. Pomineme-li živelné
pohromy, jakou byla například vichřice, která v roce 2001 způsobila nad Rusavskou
přehradou velký polom a destruktivní činnost těžké lesní mechanizace spojenou s těžbou
dřeva, nelze přehlédnout cílené přemísťování a krádeže kamenů zejména v rekreačních
chatových oblastech. Já sám jsem už byl svědkem zmizení dvou kamenů. Jeden
byl přemístěn z lokality Tesák, ten druhý v lese u Čerňavy prostě někdo vykopal a odvezl.
V rámci průzkumu technického stavu hraničníků jsem se také pokusil zjistit, původ
materiálu (pískovec), ze kterého jsou hraničníky vytesány. Podle zrnitosti a barvy, kterou
mají, se dá předpokládat, že jde o kámen z některého z místních lomů, možná i z více
lokalit.

Nejpravděpodobnější

je

ale

domněnka,

že

kámen

pochází

z lomu,
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který je v blízkosti tzv. císařské cesty, která vede z Hostýna směrem přes Lázně do Bystřice
pod

Hostýnem.

Tuto

teorii

jsem

konzultoval

se

třemi

kameníky

–

lidmi,

kteří se opracováváním kamenných bloků živí. Všichni tři mi potvrdili, že za 176 let,
během kterých byly kameny trvale vystaveny působení přírodních živlů, se povrch a vzhled
kamenů změnil natolik, že nelze s jistotou určit přesné místo jejich původu – tedy lom,
ve kterém byl materiál pro výrobu hraničníků získán. Pro přesnou odpověď na tuto otázku
by bylo potřeba odebrat z kamenů vzorky a ty podrobit hlubšímu zkoumání. To už však
podle mého názoru daleko přesahuje rámec této práce.

7. 6. Historie osazování hraničníků na území Hostýnských vrchů
V této oblasti probíhalo vytyčování a usazování hraničníků v různých časových
obdobích. Dokládají to letopočty na kamenech. Nejstarší kameny jsou ty trojmezní. Primát
nese kámen na trojmezí někdejších panství Osíčko, Příkazy a Kelč, který je z roku 1723.
Na kameni na trojmezí U tří kamenů můžeme narazit na letopočet 1792. Nejstaršími
řadovými kameny ty na pomezí mezi panstvími Kelč a Lukov. Nesou totiž letopočet 1730.
Na jiných místech pak můžete najít kameny s letopočtem 1826 a 1827. Tyto kameny byly
usazeny během měření, které na místním území probíhalo v letech 1824–43. Kameny
z roku 1827 můžete nalézt hlavně na hřebenu Javorníka a cestou na jeho vrchol z Tesáku
směrem přes Čerňavu. Kameny s letopočtem 1826 jsou podél cesty z Tesáku na Troják
směrem přes trojmezí U tří kamenů. Výsledkem zmíněného měření z let 1824–43
je katastrální mapa v měřítku 1 : 2880 na jejíž kopii z roku 1884 jsou tehdy ještě
kompletní kameny zakresleny. Tato mapa je uložena na Katastrálním úřadu v Holešově.
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8. ZÁVĚR
Hlavní cíl, totiž vytvoření obecného přehledu způsobů označování feudálních hranic,
se podařilo naplnit beze zbytku. Zamýšlený přehled byl dokonce vytvořen nad rámec
původního záměru, který šetření ohraničoval rokem 1800. Na zájmovém území se podle
pozdějšího zjištění vyskytovaly i mladší hraničníky, byly tedy do šetření zahrnuty. Hraniční
linie byly označovány tzv. hraničníky, mezi které lze zařadit zejména hraniční kameny,
hraniční kopečky, hraniční značky a také hraniční zdi. Existovala také celá řada
dopňkových metod značení hranice od umisťování tajných značek do zeminy blízkosti
kamenů, až po tzv. pardus – výprask pro zapamatování hraniční značky. Dominantní
metodou označování hranic je však osazování hraničních kamenů nebo jim podobných
značek.
Dalším stejně významným cílem této práce bylo zjištění výskytu hraničníků na území
České republiky. Celkem se tedy podařilo dohledat zmínky o 67 lokalitách v česku,
byl vytvořen jejich soupis a vznikla také mapa zahrnující všechny nám známé lokality.
Zajímavé je, že došlo ke zformování tří center, kde jsou počty nalezených hraničníků
nejvyšší. Jedná se o okolí Teplic, Havlíčkova Brodu a region města Brna.
Nepředpokládáme však, že by bylo hraniční značení v těchto lokalitách hustší než jinde,
spíše jde o výsledek činnosti komunity amatérských vědců, kteří prozkoumávají své okolí
a výsledky své práce pravidelně zveřejňují.
Podružným cílem této práce bylo vytvoření případové studie v zájmovém území,
kterým je centrální část oblasti Hostýnských vrchů, zejména pak vzájené hranice panství
Kelč, Lukov a Bystřice pod Hostýnem. Na tomto území se podařilo objevit a zaznamenat
celkem 316 hraničníků. Vzhledem k tomu, že některé z nich jsou opatřeny pořadovými
čísly převyšující hodnotu 950, existuje důvodný předpoklad, že se původní počty
hraničníků na území Hostýnských vrchů blížily 1500 hraničních značek. Díky zaměřování
hraničníků pomocí GPS mohla vzniknout také mapa v prostředí GIS. Ta byla později
porovnávána s historickou mapou. Díky tomu byly získány počty dochovaných hraničníků
a lze konstatovat, že se do dnešních dnů dochovalo přibližně 70% původního označení
hranic. Lze tedy odhadovat, že se současný počet hraničníků v celých Hostýnských vrších
pohybuje okolo tisíce hraničníků. Každý z 316 objevených hraničníků byl zahrnut do
podrobné fotodokumentace, byla zaznamenána jeho poloha i technický stav.
S přihlédnutím k hlavním cílům této práce byl realizován další podružný cíl.
Porovnáním faktů o způsobech vyznačování hranic na zbytku území lze vyslovit závěr,
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že se metody použité v zájmové oblasti případové studie nijak významně neodlišují.
Nepodařilo se však nikde v ČR doložit lokalitu s tak vysokým počtem hraničníků.
Současně se tato práce měla pokusit najít odpověď na otázku, zda mají v dnešní době
feudální hranice panství, resp. jejich kamenná označení, ještě nějaký praktický význam.
Dle mého názoru hraničníky už většinu svých původních funkcí ztratily. Feudální hranice
už zanikly a ačkoliv část hraničníků díky shodě stále označuje hranice katastrů obcí nemá
tato funkce žádný zásadní význam. V případě hraničních sporů mohou být samozřejmě
cennými pomocníky a vodítky, v současné úrovni zaměřovací techniky však i tato jejich
funkce pomalu slábne. Příkladem jejich praktického využití může být lesní hospodářství.
Na několika místech Hostýnských vrchů plní historické hraničníky funkci označení hranice
lesního statku a jsou lesním dělníkům pomocníkem k orientaci.
Jedním ze závěrů minulé práce vytvořené v rámci SOČ bylo, že jsou hraničníky
dlouhodobě poškozovány a to jak přírodními vlivy, tak i úmyslně ze strany návštěvníků
lesa. Otázkou, která tedy zákonitě vyvstala je, jsou-li tyto hraničníky nějakým způsobem
chráněny. Pokud ano, bylo potřeba zjistit, proč tato ochrana není účinná. Původní
předpoklad absence ochranných norem se nepotvrdila. Šetřením (viz kapitola 4.)
bylo jištěno, že ochrana hraničníků je dostatečná, ale problém tkví v nulovém vymáhání
této ochrany. Nabízí se tedy staré přísloví o chybějícím žalobci i soudci. Hraniční kameny,
které byly zdokumentovány během posledních sedmi let, stojí na svých místech
už mnoho let. Díky ochraně společnosti některé z nich přečkaly i 285 let. Doufejme,
že kameny přetrvají ještě dlouho a že nezaniknou. Ztratili bychom vzácné upomínky
na minulost naší země.
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10. SHRNUTÍ
This thesis discusses methods of marking feudal borders and their relicts in the terrain
of the present landscape. The main goal of this thesis is to summarize the types
of boundary stones (marks that tag borders) and describe the conventions related
to stabilization and surveing borders in the history. This thesis deals with appearance of the
landmarks in the area of Czech republic, creating their catalogue and charting them into the
map.
The secondary aim of this work is in execution of the case study in the area of interest,
which was the central zone of Hostýnské hills. The research was specialized on bilateral
borders of baronies Kelč, Lukov and Bystřice pod Hostýnem. The case study includes
terrain research which was focused on localization, catalogisation and fotodocumentation
of the landmarks and on monitoring of conditions of these boundary stones. The next part
involves results of surveying the landmarks and other relicts wich tag the old feudal
borders with the GPS technology and charting coordinates in the digital map created in the
GIS environment. Due to the comparison of new-built digital map with the old historical
catastral map the number of the preserved landmarks was obtained. In the context of this
work an additional aim was realized – to investigate whether the landmarks in the area
of interrest correspond with the general conventions and whether mentioned area’s
landmarks do not significantly differ from the other localities in the Czech republic.
In the thesis there are presented law-issues derived from Czech law system considering
the problems of position of landmarks taking in account the past aspects as well as
possibilities of protecting landmarks these days. In the very end of the thesis the question
whether there will be a future reason to keep these landmarks is laid out contrasting modern
digital age technologies.
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#1

#2

1

001

2

002

3

003

4

004

5

005

6

005

7

006

8

007

9

008

10

009

souřadnice

fotografie

#3

popis kamene

1381-1383

560

na cestě mezi asf. cestou a chatou na tesáku

1384-1386

563

1387-1390

N 49.22.15.8“
E017.46.38.2“
N 49.22.23.9“
E 017.46.28.6“

znaky HK a PR (R je snad nějakým způsobem
předělané K)a vytesán +,na cestě směr Čerňava

+/- 7,4 m

564

leží, na dole bílený, znaky PK a H

+/- 7,2 m

1391-1394

-

HB 1827, je bílený, kámen na vrcholu Čerňava

843m n.m.

1399-1400

-

H B 1827

822 m n.m

-

573

Zlomek 573,

822 m n.m

1401-1403

-

H B 1827

814 m n.m

1404-1407

571

1408-1412

-

1413-1415

-

N 49.22.27.0“
E 017.46.23.6“
N 49.22.36.6“
E017.46.08.9“
N 49.22.42.5“
E 017.45.53.8“
N 49.22.42.5“
E 017.45.53.8“
N 49.22.42.8“
E 017.45.52.0“

Znaky H K číslo 571 a +, Hranatý,nalezený

N 49.22.42.0“
E 017.45.57.0“
N 49.22.37.8“
E 017.46.06.9“
N 49.22.37.8“
E 017.45.06.9“

010

E 017.45.50.0“

mimo pořadí u kamene 004-asi přemístěný
H B 1827, lokalita „Pod Čerňavou“ - poblíž 004

824 m n.m.
-

HB 1827, na horní straně má hlubokou rovnou

808 m n.m.

rýhu, bílený,
Povalený, vedle cesty tvoří dvojici s 10), nese

N 49.22.45.3“

11

Odchylka
Nadm.Výš.
+/- 10m,
702 m.n.m

1416-1418

574

znaky PK, na horní straně je vytesán +, hranatý

-

ne zakulacený kámen jako ostatní., povalený

N 49.22.50.2“

12

011

E 017.45.47.4“

13

012

E 017.45.47.3“

14

013

E 017.45.43.7“

15

014

E 017.45.43.7“

1419-1421

-

1422-1424

-

1425-1427

578

Zakulacený kámen, zlomek, ve dvojici c 14)

714m n.m.

1428-1429

-

PK, bílený, + HB 82, zlomený, leží, ve dvojici
s 13)

-

1430-1432

579

Je bílený, HK PK, povalený u cesty

+/- 10,1 m
700m n.m.

1433-1435

580

Povalený, useknutý, na rozcestí

+/- 6,8 m

1438-1440

581

Povalený, hranatý, +,

-

1441-1442

582

Hranatý, PK, lokalita „Pod Jehelníkem“

-

1443-1444

-

Ve dvojici s 19), HB 1827

-

1445-1447

-

HB 1827,

-

1448-1449

584

Ve dvojici s 21), hranatý, P, +

-

HK PK, kousek vedle cesty

N 49.22.50.6“

769 m n.m.
+/- 11,1m
712m n.m.

N 49.22.52.3“

N 49.22.52.3“

N 49.23.05.3“

16 015/016

E 017.45.41.8“

17

017

E 017.45.40.9“

18

018

E 017.45.39.0“

19

019

E 017.45.37.0“

20

020

E 017.45.36.7“

21

021

E 017.45.36.9“

22

022

E 017.45.38.8“

N 49.23.08.7“

N 49.23.10.7“

N 49.23.13.7“

N 49.23.13.5“

N 49.23.14.7“

N 49.23.15.8“

N 49.23.15.6“

23

023

24

024

25

025

26

026

27

027

28

028

29

029

30

030

31

031

32

031

33

032

34

032

35

033

36

034

37

035

E 017.45.42.7“

38

036

E 017.45.43.0“

39

037

E 017.45.43.8“

40

038

E 017.45.44.2“

41

039

E 017.45.44.1“

42

040

E 017.45.48.2“

43

041

E 017.45.46.2“

44

042

E 017.45.46.4“

45

043

E 017.45.15.8“

46

043

E 017.45.15.8“

47

045

E 017.45.51.3“

E 017.45.38.9“

1450-1452

-

HB 1827, bílený

-

1454-1456

585

PK, +, ve dvojici s 23)

-

1457-1458

-

HB 1827,

+/- 13,1m

1459-1460

586

Ve dvojici s 25), PK

-

1461-1462

-

HB 1827, poblíž je malý žulový kámen
s bíleným vrškem

-

1463-1464

-

HB 1827, nalevo od cesty ve směru Jehelník

+/- 6,1m
777 m n.m.

1465-1466

-

HB 1827, bílený

-

1467-1469

589

Ležící, PK

-

1470-1471

590

Leží na úpatí vrcholu Jehelník

-

1472-1473

-

Ve dvojici s 32), leží, HB 1827

-

1474-1475

-

Trojmezní kámen (viz popis v kapitole 5.3.1.)

-

1476-1479

-

Trojmezní kámen (viz popis v kapitole 5.3.1.)

-

1480-1481

-

HB 1827, bílený, pod vrcholem Jehelníku směr
Kelečský Javorník

+/- 4,3m

1482-1484

592

HK, bílený, +, ve dvojici s 35)

-

1485-1487

-

Erb Arcibiskupství olomouckého, vytesaný do
skály během vytyčování hranice kolem r. 1827

-

1488-1489

-

Malý kámen, snad součást hraničníků, viz popis
v kapitole 5..3..3.

-

1490-1491

-

Zlomek u skály nápis HL

-

1492-1493

593

PK

-

1494-1496

-

Ve dvojici s 40), znaky HB 1827

-

1497-1498

595

HPK, bílený, nečitelný nápis s výrazným
písmenem „C“, +,

-

1499

-

HB, téměř celý v zemi, tvoří dvojici s 44)

-

1500-1501

594

PK, bílený

-

1502-1505

596

Výrazný znak N,

-

1506-1507

-

HB, ve dvojici s 45)

-

1508-1511

-

HB, +,bílený

-

N 49.23.20.1“
E 017.45.41.9“
N 49.23.20.3“
E 017.45.41.7“
N 49.23.21.6“
E 017.45.42.6“
N 49.23.21.4“
E 017.45.42.2“
N 49.23.23.4“
E 017.45.12.8“
N 49.23.23.3“
E 017.45.42.6“
N 49.23.08.7“
E 017.45.40.9“
N 49.23.36.7“
E 017.45.40.1“
N 49.23.36.7“
E 017.45.40.1“
N 49.23.42.3“
E 017.45.37.9“
N 49.23.42.3“
E 017.45.37.9“
N 49.23.44.6“
E 017.45.40.7“
N 49.23.44.9“
E 017.45.41.2“
N 49.23.47.5“

N 49.23.48.4“

N 49.23.47.5“

N 49.23.48.2“

N 49.23.48.2“

N 49.23.51.6“

N 49.23.49.2“

N 49.23.49.5“

N 49.23.53.3“

N 49.23.53.3“

N 49.23.55.6“

N 49.23.55.5“

48

044

49

046

50

047

51

048

52

049

53

050

54

051

55

052

56

053

57

054

58

054

59

055

60

056

61

057

62

058

E 017.45.47.6“

63

059

E 017.45.46.9“

64

059

E 017.45.46.9“

65

060

E 017.45.47.0“

66

061

E 017.45.49.0“

67

062

E 017.45.48.7“

68

063

E 017.45.48.5“

69

064

E 017.45.47.8“

70

065

E 017.45.49.0“

71

064

E 017.45.47.8“

72

066

E 017.45.46.4“

E 017.45.51.3“

597

1514-1515

598

PK N 87

-

1516-1517

-

HB 1827, ve dvojici s 50)

-

1518-1519

599

HPK N 86,

864 m n.m

1520-1521

-

HB, ve dvojici s 52)

864 m n.m

1522-1523

600

PK N 88,

836 m n.m.

1524-1525

-

HB, ve dvojici s 53)

836 m n.m.

1526

-

HB, bílený ve dvojici s 56)

-

1546-1549

602

HK, PK N 83, +, bílený, označený červenou
barvou

-

1544-1545

-

HB, bílený, +, zaoblený

-

1542-1543

601

Bílený, značený červeně, +, ve dvojici s 57)

-

1535-1537

-

13B, u „Holubovy chaty“

-

1538-1540

-

Vrchol K. Javorníka, kámen zaměřen mimo
pořadí, KK M 1875

-

1552-1553

603

1550-1551

-

1555-1556
1558

617

1557,1559

-

HB, ve dvojici s 63), položený přes něj

-

1560

616

HK, ležící,

-

1561-1563

615

+, MK PK, je bílený, tvar kvádru,

-

1564-1565

614

PK HK +

-

1570-1571

613

Červeněný, PK, bílený, N 39

-

1568-1569

612

+, bílený, nepravidelný tvar,

-

1566

611

1567,1569

-

HB

-

1572-1573

-

HB

-

Ve dvojici s 47)PK

N 49.23.58.6“
E 017.45.53.2“

N N ,99, hranatý

1512-1513

-

N 49.23.57.8“
E 017.45.52.7“
N 49.24.60.6“
E 017.45.55.5“
N 49.24.00.4“
E 017.45.55.2“
N 49.24.04.6“
E 017.45.52.6“
N 49.24.04.1“
E 017.45.52.3“
N 49.24.06.2“
E 017.45.51.7“
N 49.24.06.2“
E 017.45.51.8“
N 49.24.04.7“
E 017.45.52.2“
N 49.24.04.7“
E 017.45.52.2“
N 49.24.10.7“
E 017.45.47.4“
N 49.24.00.8“
E 017.45.50.6“
N 49.24.10.2“
E 017.45.47.5“

N

89, HK a +, značen červeně

-

N 49.24.10.0“

N 49.24.45.0“

Bílený, HB, ve dvojici s 61)

N

68, HK, ležící,+

-

N 49.24.45.0“

N 49.24.44.0“

N 49.24.42.9“

N 49.24.40.0“

N 49.24.36.9“

N 49.24.36.5“

N 49.24.37.0“

-

N 49.24.36.5“

N 49.24.34.6“

N 49.24.31.8“

73

067

74

068

75

069

76

070

77

071

78

072

79

073

80

073

81

074

82

074

83

075

84

075

85

076

86

076

87

077

E 017.45.45.1“

88

078

E 017.45.45.9“

89

078

E 017.45.45.9“

90

080

E 017.45.05.8“

91

080

E 017.45.05.8“

92

081

E 017.45.43.1“

E 017.45.44.6“

1576-1577

-

Leží, HB

-

1574-1575

-

HB, červený

-

1578-1579

610

HPK, N 75, vyvrácený,bílený, tvar kvádru,+,
Nečitelný nápis obsahující „020“

-

1580-1581

609

HK, N 76, opřený o kmen

-

1583-1584

-

Nečitelný nápis, červený

-

1582

608

HK, N 77, Leží, je ve dvojici s 77)

-

1585-1586

607

PK HK, N 78, bílený i červeněný

-

1587-1588

-

HB ve dvojici s 79)

-

1589-1591

606

Bílený, označen červeně,+, PK 36

-

1592-1594

-

HB, ve dvojici s 81, okolo něj je kamenná
mohylka

-

-

-

HB

-

-

605

PK HK, N 80, +, bílený, a označen červeně

-

1599-1600

-

HB, ve dvojici s 86), vyvrácený,

-

1601-1602

604

Ve dvojici s 85), HBK,+, je bílený a označený
červenou barvou, cca 10m na asf. cestou

-

1603-1604

618

PK, pod asfaltovou cestou na břehu potoka,
BK,+, bílený

-

1605-1606

619

1607-1608

-

-

620

-

-

HB, ve dvojici s 90)

-

-

-

-

-

N 49.24.37.7“
E 017.45.45.1“
N 49.24.30.5“
E 017.45.45.0“
N 49.24.30.0“
E 017.45.45.2“
N 49.24.29.2“
E 017.45.48.2“
N 49.24.27.2“
E 017.45.49.0“
N 49.24.25.0“
E 017.45.49.5“
N 49.24.25.0“
E 017.45.49.5“
N 49.24.22.4“
E 017.45.48.0“
N 49.24.22.4“
E 017.45.48.0“
N 49.24.20.0“
E 017.45.49.0“
N 49.24.20.0“
E 017.45.49.0“
N 49.24.15.2“
E 017.45.49.1“
N 49.24.15.2“
E 017.45.49.1“
N 49.24.29.9“

N 49.24.29.9“

PK HK, N

66, bílený, +

-

N 49.24.29.9“
Ve dvojici s 88), HB

N 49.25.11.9“

N

PK

-

N 49.25.11.9“

N 49.25.00.0“

Příloha II - Seznam kamenů, terénní výzkum 13.11.2006
#1

#2

1

083

2

084

3

085

4

086

5

087

6

088

7

089

8

090

9

091

10 092
11 093
12 094
13 095
14 096
15 097
16 097
17 097

souřadnice
N 49.21.57.2
E 017.46.20.8
N 49.21.57.2
E 017.46.20.1
N 49.21.47.9
E 017.46.11.0
N 49.21.47.3
E 017.46.11.2
N 49.21.40.5
E 017.46.07.8
N 49.21.40.5
E 017.45.52.2
N 49.21.40.6
E 017.45.52.1
N 49.21.38.2
E 017.45.48.5
N 49.21.36.7
E 017.45.42.1

#3

1515 - 1516

-

1513 - 1514

554

1517 - 1518

551

1519 - 1520

550

PK HK, na cestě ve stoupání k vrcholu Kyčera

-

1521 - 1523

549

PK HK, v blízkosti Kyčery

-

1524 - 1526

-

HB 1827, za Kyčerou směr 3 kameny

-

1524, 1527

546

PK HK, ve dvojici s předešlým, leží

-

1528 - 1529

545

PK HK, bílený

-

1530 - 1532

544

PK HK, bílený

-

HB 1827, ve dvojici s předešlým, bílený

-

HP PK, bílený

-

HB 12, zlomek, ležící

-

N 49.21.34.6

1530,

E 017.45.41.9

1533-1534

N 49.21.34.7
E 017.45.40.0

1535-1537

N 49.21.34.9

1535,

E 017.45.39.0

1538 - 1539

N 49.21.30.1
E 017.45.35.1
N 49.21.28.5
E 017.45.28.6
N 49.21.25.0
E 017.45.27.5
N 49.21.25.0
E 017.45.27.5
N 49.21.25.0
E 017.45.27.5

543
-

popis kamene

Odchylka
Nadm.Výš.

fotografie

HB 1827, +, ležící kámen, parkoviště Troják

-

PK HK, +, ve dvojici s předešlým

-

PK HK, nad rozcestím ve strmém stoupání
k vrcholu Kyčera

-

1540 - 1541

54?

zlomek, u cesty

-

1542 - 1544

540

HP PK, hranatý

-

1545 - 1546

-

1547 - 1548

-

1549, 1559

-

Kelečský kámen, lokalita „U tří kamenů“
Popis viz kapitola 5..3.1.
Lukovský kámen, lokalita „U tří kamenů“
Popis viz kapitola 5..3.1.
Bystřický kámen, lokalita „U tří kamenů“
Popis viz kapitola 5..3.1.

-

následujícím kamenem začíná hranice Kelečsko-Lukovská
18 098
19 098
20

~

21

~

N 49.21.23.3
E 017.45.26.6
N 49.21.23.3
E 017.45.26.6
slabý GPS signál
asi sto m. od 19)
slabý GPS signál
kousek dál

1553-54

-

Lukovský kámen leží, zlomek, nečitelný

-

1551-52

539

HP RK, ve dvojici s předešlým

-

1557-58

537

HP PK, červený

-

1555-56

3L

povalený, ve dvojici s předešlým

-

22

~

23

~

24

~

25

~

26

~

27

~

28

~

29

~

30

slabý GPS signál
asi o 30m dál
slabý GPS signál
slabý GPS signál
asi o 50 m dál
slabý GPS signál
slabý GPS signál
asi o 50 m dál

1559-60

536

HP PK, červený

-

1561-62

L31

povalený, ve dvojici s předešlým

-

1563-64

535

HP PK, červený.

-

1565-66

-

1567-69

534

HP PK, bílý

-

L33

HB 1826, (!)červený, ve dvojici s předešlým

-

1567,
slabý GPS signál

1570-1571
slabý GPS signál

Zlomek,

nečitelný

nápis,

ve

dvojici

s předešlým

HL, mimo řadu i cestu cca 20m vpravo ve

-

1572 -73

-

slabý GPS signál

Nezdokumentováno

533

-

-

~

slabý GPS signál

Nezdokumentováno

-

Ve dvojici s předešlým 30)

-

31

~

slabý GPS signál

Nezdokumentováno

532

-

-

32

~

slabý GPS signál

Nezdokumentováno

-

Ve dvojici s předešlým 31)

-

33

~

slabý GPS signál

1574 – 1575

123

Na rozcestí „Pod křížem“

-

1576 – 1578

-

Jehlan (!), 22 RH 21 – jeden ze 3 nalezených
kamenů tohoto výjimečného tvaru

-

1579 – 1580

531

1581 – 1582

asi o 20 m dále

směru z kopce

-

slabý GPS signál

34

~

asi o 50m dále od
33
slabý GPS signál

35

~

asi o 50 m dále od

bílený, HK, PK , jeho zaoblený vrch je
ulomený a položen na místo svého zlomu

-

-

Jehlan (!), 22 RH 23 – jeden ze 3 nalezených
kamenů tohoto výjimečného tvaru

-

1583 – 1584

L37

HK PK a letopočet 1827, Ve dvojici
s předešlým 36)

-

1585 – 1586

?14

-

-

1587 – 1588

529

1589 – 1590

-

Ve dvojici s předešlým 39)

1591 – 1592

L39

menšího kopce, v blízkosti kamenné úlomky,

34
slabý GPS signál

36

~

asi o 50 m dále od
35

37 099
38 099
39 100
40 100
41 101
42 102

N 49.21.09.9
E 017.46.09.7
N 49.21.09.9
E 017.46.09.7
N 49.21.10.8
E 017.46.09.7
N 49.21.10.8
E 017.46.09.7
N 49.21.10.7
E 017.46.14.4
N 49.21.10.3
E 017.46.16.4

bílený, nese znaky PK a číslo 529, je hranatý,
na horní straně je vytesán +

-

znaky L 39 a HL 1826, bílený, je na vrcholu

-

- snad pozůstatky druhého, kamene z dvojice

1593 – 1594

527

V zatáčce

-

43 103
44 104
45 105
46 106
47 107
48 108
49 109
50 110
51 111
52 112
53 113
54 114
55 115
56 116
57 117

N 49.21.08.4
E 017.46.17.7
N 49.21.07.1
E 017.46.26.3
N 49.21.55.0
E 017.47.07.1
N 49.20.56.5
E 017.47.21.4
N 49.20.56.5
E 017.47.24.7
N 49.20.57.4
E 017.47.27.8
N 49.20.58.2
E 017.47.32.0
N 49.20.57.9
E 017.47.33.1
N 49.20.51.1
E 017.48.00.9
N 49.20.52.0
E 017.48.06.3
N 49.20.51.7
E 017.48.11.5
N 49.20.54.7
E 017.48.26.3
N 49.20.58.8
E 017.48.25.1
N 49.20.59.9
E 017.48.24.3
N 49.2101.9
E 017.48.24.3

1595 – 1596

L

zlomek

-

1597 – 1598

L43

O strom opřený zlomek

-

1599 -1600

512?

je téměř celý v zemi, na horní straně vytesán +

-

1601 – 1602

509

Zlomek, hranatý, +

-

1603 – 1604

508

hranatý, +

-

1605 – 1606

507

PL, hranatý, bílý, +

-

1607

? 506

Nečitelný nápis, vyvrácený

-

1608 – 1609

505

Označený oranžovou,

-

1610 – 1612

-

1613 – 1615

72?

1616 – 1617

L

jehlan

-

1618 – 1619

LE3

Zlomek, cca 100m od pramene Dřevnice

-

1620 – 1622

-

Opřený o stavení

-

1623 – 1624

?

HL 1826

-

1625 – 1627

-

Nachází se zcela mimo řadu na druhé straně
hřebene
Nachází se zcela mimo řadu na druhé straně
hřebene

Trojmezní kámen, šestiboký hranol,
neidentifikovatelný erb a písmena C H W H

-

-

Příloha III
Seznam kamenů, terénní výzkum 15.11.2006 (zápis)
Pozn.: pozice 3–15 jsou znovu zaměřené kameny (shodné s pozicemi 20– 36 z 13.11. 2006)
#1

#2

1

118

2

119

3

120

4

121

5

122

6

123

7

124

8

125

9

126

10 127
11 128
12 129
13 130
14 131
15 132
16 133
17 134
18 135
19 136
20 137
21 138

souřadnice
N 49.2144.5“
E 017.46.02.5“
N 49.2133.2“
E 017.45.36.1“
N 49.2118.8“
E 017.45.38.4“
N 49.2118.5“
E 017.45.38.9“
N 49.2117.5“
E 017.45.40.4“
N 49.2117.1“
E 017.45.02.5“
N 49.2114.4“
E 017.45.42.4“
N 49.2114.4“
E 017.45.43.0“
N 49.2112.8“
E 017.45.44.4“
N 49.2112.6“
E 017.45.43.9“
N 49.2110.4“
E 017.45.44.8“
N 49.2110.4“
E 017.45.51.5“
N 49.2110.0“
E 017.45.55.8“
N 49.2109.9“
E 017.45.58.6“
N 49.2109.6“
E 017.46.02.0“
N 49.2121.8“
E 017.45.11.9“
N 49.2120.6“
E 017.45.05.9“
N 49.2120.7“
E 017.45.00.7“
N 49.2120.7“
E 017.45.04.1“
N 49.2119.3“
E 017.45.53.6“
N 49.2118.1“
E 017.44.51.5“

fotografie

#3

1730 - 1732

-

1739 – 1740

Odchylka
Nadm.Výš.

popis kamene
HB 182, vrchol Kyčera, pod cestou, leží

-

542

PK, povalený u cesty

-

1557-58

537

HP PK, červený

-

1555-56

3L

povalený, ve dvojici s předešlým

-

1559-60

536

HP PK, červený

-

1561-62

L31

povalený, ve dvojici s předešlým

-

1563-64

535

HP PK, červený.

-

1565-66

-

1567-69

534

1567,
1570-1571

L33

Zlomek,

nečitelný

nápis,

ve

dvojici

s předešlým

-

-

HP PK, bílý

HB 1826, (!)červený, ve dvojici
s předešlým
HL, mimo řadu i cestu cca 20m vpravo ve

-

1572 -73

-

Nezdokumentováno

533

-

-

Nezdokumentováno

-

Ve dvojici s předešlým 30)

-

Nezdokumentováno

532

-

-

Nezdokumentováno

-

Ve dvojici s předešlým 31)

-

1743 – 1746

VR23

směru z kopce

+, 7, nalevo u cesty od tří kamenů na
Hostýn

-

-

1747 – 1750

L21

9, 1730, z boku znovu L21

-

1754 - 1756

L18

HB

-

1751 – 1753

L20

I z boku znovu L20, +

-

1757 - 1759

L16

HB +

-

1760 – 1763

L15

HB HL, 1826

-

22 139
23 140
24 141
25 142
26 143
27 144
28 145
29 146
30 147
31 148
32 149
33 150
34 151
35 152
36 153
37 154
38 155
39 156
40 157
41 158
42 159
43 160
44 161
45 162
46 163

N 49.2116.4“
E 017.44.49.7“
N 49.2114.4“
E 017.4449.8“
N 49.2113.5“
E 017.4449.9“
N 49.2112.7“
E 017.4449.8“
N 49.2110.6“
E 017.4449.8“
N 49.2109.4“
E 017.4449.0“
N 49.2105.1“
E 017.4447.1“
N 49.2103.1“
E 017.44 46.4“
N 49.2101.4“
E 017.44.45.4“
N 49.2100.7“
E 017.44.45.4“
N 49.20 58.5“
E 017.44.43.9“
N 49.20 56.7“
E 017.44.43.0“
N 49.20 54.3“
E 017.44.43.8“
N 49.20 52.3“
E 017.44.42.3“
N 49.20 51.3“
E 017.44.41.1“
N 49.20 50.3“
E 017.44.41.0“
N 49.20 49.2“
E 017.44.39.4“
N 49.20 46.2“
E 017.44.36.4“
N 49.20 45.0“
E 017.44.34.5“
N 49.20 42.7“
E 017.44.30.3“
N 49.20 41.5“
E 017.44.25.7“
N 49.20 40.2“
E 017.44.17.3“
N 49.20 39.6“
E 017.44.13.3“
N 49.20 38.3“
E 017.44.09.8“
N 49.20 37.1“
E 017.44.07.5“

1764 – 1766

L14

HB HL 1730

-

1767 – 1768

L12

Ležící kámen, 1730,

-

1769 – 1771

-

20 RH, jehlanovitý tvar, u rozcestí

-

1772 – 1773

L11

1827,

-

1774 – 1776

L10

HB, červeněný

-

1777 – 1779

L9

U rozcestí

-

1780 – 1781

L8

1826, HB

-

1782 – 1783

L7

1730, leží

-

1784 – 1785

L6

GL

-

1786 – 1788

L5

Jehlan, 5/RH

-

1789 – 1790

L4

HB a na boku opět 4

+/- 7m

1791 – 1792

L3

HB

+/- 7m

1793 – 1795

L2

Z boku opět 2, HB

+/- 7m

1796 - 1797

L1

1798 - 1800

L458

HB L, oblasti polomu nad údolím Rusavy

-

1801 – 1803

L457

I, v průseku

-

1804 – 1806

H

HB, pod průsekem

-

1807 – 1808

-

IU 1827, povalený

-

1809 – 1811

L454

Na vrcholku vytesané L

-

1812 – 1814

L453

HB 1730

-

1815 – 1816

L452

HB 1730

-

1817 – 1818

L451

1826, leží

-

1819 – 1820

L450

1730, EB, leží

-

1821 – 1824

-

RC E7, jehlan, vyvrácený

-

1825 – 1827

L449

LH HB 1827

-

-

-

47 164
48 165
49 166
50 167
51 168
52 169
53 170
54 171
55 172
56 173
57 174
58 175
59 176
60 177

N 49.20 34.9“
E 017.43.58.4“
N 49.20 34.4“
E 017.43.55.9“
N 49.20 31.1“
E 017.43.47.1“
N 49.20 29.7“
E 017.43.42.8“
N 49.20 26.7“
E 017.43.34.9“
N 49.20 18.1“
E 017.43.12.0“
N 49.20 16.3“
E 017.43.07.4“
N 49.20 14.3“
E 017.43.02.7“
N 49.20 11.4“
E 017.42.54.3“
N 49.20 07.9“
E 017.42.38.4“
N 49.20 07.3“
E 017.42.36.8“
N 49.20 06.9“
E 017.42.32.3“
N 49.20 03.2“
E 017.42.32.1“
N 49.20 26.7“
E 017.41.10.3“

1828 – 1829

?

-

-

1830 – 1832

L446

1827, L vytesané na vrcholu

-

1833 – 1835

L444

-

-

1836 – 1837

L443

1730, leží

-

1838 – 1839

L442

Povalený, uprostřed lesní cesty

-

1840 – 1841

L435

Téměř celý v zemi, HB 1827

-

1842 – 1843

L434

I, zlomený

-

1844 – 1845

L431

Mimo cestu, oblast polomu

-

1846 – 1847

L429

Holina (polom)

-

1848 – 1850

L424

1851 - 1853

L423

1854 - 1858

L421

1859 - 1862

L408

1863 - 1864

HB1730

Na hřbetě mezi dvěma zaříznutými cestami
Na vrcholku vytesáno L
Na hřbetě mezi dvěma zaříznutými cestami
Na vrcholku vytesáno L
Trojboký kámen, KK/32,
V blízkosti restaurace Grůň
1828, Kámen u potoka (zdrojnice Rusavy)
HB 1730, Kámen u hřiště FK Rusava,
Pozn.: hrabě Seiler

-

Příloha IV
Seznam kamenů, terénní výzkum 24.11.2006 (zápis)
#1

#2

1

178

2

179

3

180

4

181

5

182

6

183

7

184

8

185

9

186

10 187
11 188
12 189
13 190
14 191
15 192
16 193
17 194
18 195
19 196
20 197
21 198

souřadnice

fotografie

N 49.19 57.8“

T1, T2

E 017.40.37.3“
N 49.19 59.5“
E 017.40.33.3“
N 49.20 01.2“
E 017.40.22.3“
N 49.20 00.7“
E 017.40.21.7“
N 49.20 01.0“
E 017.40.18.8“
N 49.20 01.4“
E 017.40.17.9“
N 49.20 03.9“
E 017.40.09.1“
N 49.20 04.8“
E 017.40.08.1“
N 49.20 05.0“
E 017.40.07.3“
N 49.20 05.8“
E 017.40.06.6“
N 49.20 09. 9“
E 017.39.58.9“
N 49.20 10.4“
E 017.39.58.2“
N 49.20 12.7“
E 017.39.40.3“
N 49.20 11.8“
E 017.39.28.4“
N 49.20 16.2“
E 017.39.21.6“
N 49.20 14.5“
E 017.39.19.5“
N 49.20 21.0“
E 017.39.27.6“
N 49.20 23.8“
E 017.39.30.4“
N 49.20 24.4“
E 017.39.31.7“
N 49.20 25.9“
E 017.39.32.2“
N 49.20 27.6“
E 017.39.32.0“

#3

popis kamene

Odchylka
Nadm.Výš.

L283

Žlutý kámen, u pramene

-

030 – 031

281

Žlutý kámen, u pramene

-

032 – 034

153

Opřený o kmen, červený

-

035 – 037

-

Označený oranžovým sprejem

-

038 – 040

-

CL 188, leží

-

041 – 043

-

Téměř celý v zemi

-

044 – 046

-

CL 188žlutý puntík na vrcholku

-

047 – 048

-

CL 188,zlomený

-

049 – 050

-

CL 188,leží

-

051 – 052

-

CL 188, leží na cestě

-

053 – 054

-

CL 188, leží nalevo od cesty,

-

055 – 056

-

CL 188, leží nalevo od cesty,

-

057 - 059

-

CL 188, leží nalevo od cesty,

-

060 064

-

GL, 1883, bílený, u rozcestí

-

065 - 067

48

Bílený kámen, pravděpodobně začátek
nové řady (snad jiné= hranice)

-

068 – 070

49

1936, lokalita „Pod Lysinou“

-

071 – 072

43

Bílený

-

073 – 074

41

-

-

076 – 077

40

Bílený

-

079 – 080

39

Bílený

-

081 – 082

38

Bílený

-

026 – 028

22 199
23 200
24 201
25 202
26 203
27 204
28 205
29 206
30 207
31 208
32 209
33 210
34 211
35 212
36 213
37 214
38 215
39 216
40 217
41 218
42 219

N 49.20 31.0“
E 017.39.31.6“
N 49.20 32.8“
E 017.39.31.5“
N 49.20 34.1“
E 017.39.30.7“
N 49.20 34.5“
E 017.39.31.0“
N 49.20 35.9“
E 017.39.31.5“
N 49.20 37.1“
E 017.39.32.5“
N 49.20 41.1“
E 017.39.35.3“
N 49.20 43.3“
E 017.39.36.8“
N 49.20 44.3“
E 017.39.36.8“
N 49.20 46.3“
E 017.39.37.3“
N 49.20 47.2“
E 017.39.38.4“
N 49.20 48.5“
E 017.39.38.1“
N 49.20 50.9“
E 017.39.37.7“
N 49.20 51.7“
E 017.39.36.6“
N 49.20 52.1“
E 017.39.36.0“
N 49.20 57.6“
E 017.39.31.5“
N 49.21 03.5“
E 017.39.27.8“
N 49.21 03.5“
E 017.39.24.8“
N 49.21 04.0“
E 017.39.23.6“
N 49.21 05.5“
E 017.39.22.3“
N 49.21 07.1“
E 017.39.22.2“

083 – 085

37

Bílený

-

086 – 087

36

Bílený

-

088 – 089

35

Bílený

-

090 – 091

34

Bílený

-

092 – 093

32

Bílený

-

094 – 095

31

-

-

096 – 097

26

Bílený

-

097 - 098

25

Bílený

-

099 – 100

24

Bílený

-

101 – 104

23

Bílený

-

105 – 106

22

-

-

107 – 108

21

Bílený, téměř celý v zemi

-

109 – 110

20

Bílený

-

111 – 112

19

113 – 114

18

Bílený

-

115 – 117

14

Bílený

-

118 – 119

10

O.CH., Bílený

-

120 – 122

9

Bílený

-

123 – 125

8

Bílený

-

126 – 128

7

Bílený

-

129 - 131

6

Bílený

-

Bílený

-

Příloha V -Seznam kamenů, terénní výzkum 26.11.2006 (zápis)
fotografie

#3

popis kamene

Odchylka
Nadm.Výš.

137-138, 141

618

N…

-

139, 141

-

HB, tvoří dvojici s předešlým

-

#1

#2

souřadnice

-

077

F 017.45.45.1“

-

077

F 017.45.45.1“
N 49.24.29.9“

142, 1605-

-

078

F 017.45.45.9“

1606

-

N 49.24.29.9“

143, 1607-

078

F 017.45.45.9“

1608

N 49.24.29.9“

N 49.24.29.9“

N 49.25.11.9“

-

080

-

080

F 017.45.05.8“

-

-

-

-

-

-

1

220

2

220

3

221

4

222

5

223

6

224

7

225

8

226

9

227

F 017.45.05.8“
N 49.25.11.9“

10 228
11 229
12 230
13 231

N 49.25 03.8“
E 017.45.40.2“
N 49.25 03.8“
E 017.45.40.2“
N 49.25 03.6“
E 017.45.46.2“
N 49.25 03.3“
E 017.45.46.6“
N 49.25 03.7“
E 017.45.47.6“
N 49.25 03.8“
E 017.45.47.8“
N 49.25 04.3“
E 017.45.50.8“
N 49.25 05.4“
E 017.45.52.3“
N 49.25 05.9“
E 017.45.52.9“
N 49.25 06.4“
E 017.45.54.3“
N 49.25 07.9“
E 017.45.54.9“
N 49.25 09.2“
E 017.45.55.7“
N 49.25 09.0“
E 017.45.56.7“

-

619
620

144
145-146
147-148,
151

623
624

PK HK, N

66, bílený, +

HB, tvoří dvojici s předešlým

PK

N

-

-

HB, tvoří dvojici s předešlým

-

Kvádr, +, PK, N

-

Nejstarší Trojmezní kámen, lokalita Zubříč
popis viz kapitola 5.3

-

149

?

Téměř celý je v zemi

-

151-152

?

tvoří dvojici s předešlým

-

155 - 156

628

157-158

629

159-161

630

Téměř celý je v zemi, +, PK, N

-

162-163

631

kvádr, +, PK, N

-

164

-

Zcela bez popisu, hrubě opracovaný kvádr

-

165

-

Zcela bez popisu, hrubě opracovaný kvádr

-

166-167

-

Zcela bez popisu, hrubě opracovaný kvádr

-

168

-

Zcela bez popisu, hrubě opracovaný kvádr

-

169

-

Zcela bez popisu, hrubě opracovaný kvádr

-

170-171

639

172-173

640

kvádr, +, PK, N

, iniciály J.J.

kvádr, +, PK, N

kvádr, +, PK, N
kvádr, +, PK, N

, bílený

-

, bílený, leží

-

, leží u potoka

-

14 232
15 233
16 234
17 235
18 236
19 237
20 238
21 239
22 240
23 241
24 242
25 243
26 244
27 245
28 246
29 247
30 248
31 249
32 250
33 251
34 252
35 253
36 254
37 255

N 49.25 09.8“
E 017.45.56.6“
N 49.25 09.9“
E 017.45.57.9“
N 49.25 11.2“
E 017.45.57.5“
N 49.25 13.0“
E 017.46.01.4“
N 49.25 14.3“
E 017.46.04.6“
N 49.25 14.5“
E 017.46.05.1“
N 49.25 12.8“
E 017.46.09.4“
N 49.25 13.1“
E 017.46.09.9“
N 49.25 11.7“
E 017.46.10.5“
N 49.25 10.7“
E 017.46.12.1“
N 49.25 10.0“
E 017.46.12.8“
N 49.25 09.3“
E 017.46.14.0“
N 49.25 08.5“
E 017.46.16.0“
N 49.25 08.4“
E 017.46.16.1“
N 49.25 06.9“
E 017.46.15.2“
N 49.25 06.9“
E 017.46.15.0“
N 49.25 06.5“
E 017.46.15.8“
N 49.25 06.3“
E 017.46.16.0“
N 49.25 06.2“
E 017.46.16.1“
N 49.25 06.1“
E 017.46.16.2“
N 49.25 05.2“
E 017.46.18.3“
N 49.25 05.1“
E 017.46.18.5“
N 49.25 07.2“
E 017.46.27.3“
N 49.25 06.0“
E 017.46.41.7“

kvádr, +, PK, N

174-175

641

176-177

642

178-179

647

kvádr, +, PK, N

-

180

651

zarostlý mechem

-

181

654

+, PK

-

182-183

?

Kvádr, značka červenou barvou

-

184-186

656

kvádr, +, PK, N

kvádr, +, PK, N

, leží

, iniciály J.J., v terénní

-

-

-

nerovnosti

187-188

657

PK, J.J. a +

-

189

?

Menší, hrubě opracovaný kvádr

-

190-191

658

kvádr, +, PK, N

-

192-193

659

+, kvádr

-

194-195

660

Téměř celý je v zemi, +, kvádr, P

-

196-197

662

PK, Zakulacený, + u potoka,PK

-

198-200

663

PK, Zakulacený, +, u potoka

-

201-202

664

PK, Zakulacený, +,

-

203

665

Zlomek, Zakulacený, +

-

204-205

666

PK, Zakulacený, +

-

206-208

667

PK, Zakulacený, +,

-

209-210

668

Zakulacený, +, HK

-

211-212

669

Leží, +

-

213-214

671

Kvádr, +

-

215-216

672

+

-

217-218

686

Leží, kvádr,

-

219-220

696

Bílený, u cesty, kvádr, PK,+

-

38 256
39 257
40 258
41 259
42 260
43 261
44 262
45 263
46 264
47 265
48 267
49 268
50 269
51 269
52 270
53 271
54 272
55 273
56 274
57 275
58 276
59 277
60 278
61 279

N 49.25 05.1“
E 017.46.42.6“
N 49.25 04.3“
E 017.46.42.0“
N 49.25 03.7“
E 017.46.42.0“
N 49.25 03.1“
E 017.46.41.6“
N 49.25 02.4“
E 017.46.41.3“
N 49.25 01.3“
E 017.46.41.3“
N 49.24 59.9“
E 017.46.41.9“
N 49.24 057.2“
E 017.46.43.2“
N 49.24 57.2“
E 017.46.44.1“
N 49.24 56.6“
E 017.46.47.2“
N 49.24 55.4“
E 017.46.49.1“
N 49.24 54.6“
E 017.46.51.5“
N 49.24 54.0“
E 017.46.51.9“
N 49.24 50.8“
E 017.46.51.9“
N 49.24 50.2“
E 017.46.52.7“
N 49.24 48.5“
E 017.46.56.5“
N 49.24 48.5“
E 017.46.56.5“
N 49.24 47.5“
E 017.47.62.7“
N 49.24 47.5“
E 017.47.05.3“
N 49.24 45.2“
E 017.47..08.5“
N 49.24 45.5“
E 017.47..08.9“
N 49.24 45.8“
E 017.47..09.9“
N 49.24 47.0“
E 017.47..11.9“
N 49.24 45.1“
E 017.47..13.4“

221-222

698

Bílený, kvádr, PK,+, téměř celý v zemi

-

223-224

699

Bílený, kvádr, PK,+, téměř celý v zemi, PK

-

225-228

700

Bílený, kvádr, PK,+, téměř celý v zemi, ∆

-

229-230

701

kvádr, PK,+,

-

231-232

702

kvádr, +,

-

233-234

703

kvádr, +,

-

235-237

704

kvádr, +, nakloněný

-

238-239

706

kvádr, +, PK

-

240-241

707

kvádr, +,

-

242-243

708

N , kvádr, +, PK, u ohrady

244-245

709

kvádr, +, PK, nakloněný

-

246-247

710

kvádr, +,

-

248-250

711

Zaoblený, kvádr, +,

-

251-252

715

kvádr, +, tvoří dvojici s předešlým

-

253-254

716

kvádr, +,

-

255-256

717

kvádr, +,

-

257-258

718

kvádr, +,

-

259-260

720

Povalený, kvádr, +, PK

-

261-262

721

Povalený, kvádr, +, PK

-

263-264

722

kvádr, +,

-

265-266

723

kvádr, +,

-

267-268

724

kvádr, +,

-

269-270

725

Ležící, kvádr, +, PK

-

271-272

1/7

Nakloněný, kvádr, +

-

-

62 280
63 281
64 282
65 283
66 284
67 285
68 286
69 287
70 288
71 289
72 290
73 291
74 292
75 293
76 294
77 294

N 49.24 44.2“
E 017.47..15.1“
N 49.24 45.3“
E 017.47..15.6“
N 49.24 45.9“
E 017.47..15.9“
N 49.24 46.0“
E 017.47..16.2“
N 49.24 47.9“
E 017.47..20.7“
N 49.24 49.2“
E 017.47..21.3“
N 49.24 48.7“
E 017.47..21.4“
N 49.24 45.4“
E 017.47..25.5“
N 49.24 45.8“
E 017.47..26.3“
N 49.24 44.1“
E 017.47..26.1“
N 49.24 47.9“
E 017.47..20.7“
N 49.24 43.5“
E 017.47..25.8“
N 49.24 42.8“
E 017.47..26.4“
N 49.24 42.3“
E 017.47..26.4“
N 49.24 41.2“
E 017.47..27.0“
N 49.24 41.2“
E 017.47..27.0“

273-274

N 36

Nepravidelný tvar, u pařezu

-

275-276

728

kvádr, +, PK

-

277-278

729

kvádr, +, PK, u potoka

-

279-280

730

kvádr, +, PK, u potoka

-

281-283

737

284-285

738

kvádr, +,

-

284-285

739

kvádr, +,

-

286-287

753

Ležící, kvádr, +,

-

288-289

754

kvádr, +,

-

290-291

761

kvádr, +, v potoce

-

292-293

763

kvádr, +, v potoce

-

294-295

765

kvádr, +,

-

294-295

768

296-297

770

kvádr, +,

-

298,300-302

775

Ležící, kvádr, +,PK

-

299,300-302

778

Ležící, kvádr, +,, tvoří dvojici s předešlým

-

kvádr, +,

kvádr, +,

-

-

Příloha XI

- Prvá měřická instrukce pozemkového katastru
z roku 1786

(Dvorník, 1993)

Příloha VII

- Prvá měřická instrukce pozemkového katastru
z roku 1786

(Dvorník, 1993)

Příloha VIII- - Ukázka Opisu katastrální mapy - lokalita „Troják“

(Katastrální úřad Holešov, 2003)

Příloha IX- - Ukázka Opisu katastrální mapy - lokalita „Jehelník“

(Katastrální úřad Holešov, 2003)

