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Časový rozvrh 
a délka výpravy

Tato výprava nás zavede do neobyčejného místa – do pralesa v Železných horách. Budeme si povídat o stromech i hou-
bách, které v něm rostou, o historii pralesa a hospodaření v něm. Projdeme se krajinou Železných hor až k úctyhodné 
památné lípě, která pamatuje přemyslovské krále.

Informace k výpravě

Navíc

Co s sebou pro dospělý 
doprovod

Co s sebou

Orientační kalkulace 
dopravy

Aktuálnost informací

Nástupní místo 49.8031761N, 15.7421147E
Parkování v Horním Bradle poblíž mostu
4 hod výlet i s povídáním, 8 km v mírně zvlněném terénu

Stezka volně přístupná
WC ne (případně v přírodě)
Svačina vlastní

Před nebo po výpravě se můžeme podívat na krátký dokument o pralese:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11293373446-pridej-se/206562248410015-prales-polom
na zastávce za pralesem si můžeme pustit z youtube vtipné písníčky Kůrovec song – Brouka 
hledej! a Zalesňovací

Pevné boty

Obrázky renesanční módy např. z knihy Dějiny českých zemí v obrazech nebo z internetu – 
budeme ukazovat šlechtice a šlechtičnu s okružím
Fotografi e renesančních zámků: Doudleby nad O., Litomyšl, Nasavrky

Autobusová doprava – autobus pro 42 osob (ceny jsou orientační),
48 Kč/km, 242 Kč/hodina čekání – lze objednat 14 dní předem u autodopravce, 
kontakt: Autokempink Konopáč, p. Starý 602 371 768

www.hornibradlo.cz
https://zeleznehory.ochranaprirody.cz/, tel: 951 424 806, zelhory@nature.cz, případně na Lesní 
správě ČR Nasavrky Ing. Neznaj  tel.: 702 021 421

Vydal MAS Železnohorský region, z.s., Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec © 2021

Náročnost výpravy

těžkánízká střední
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MAPOVÝ PODKLAD

Odpočinkové místo Památná lípa na Lipce

Zámek na Lipce Zvonička na Lipce

Turistická pěší trasa

(c) Přispěvatelé OpenStreetMap
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Přírodní rezervace 
Polom



POPIS TRASY: Zaparkujeme na velkém parkovišti v Horním Bradle a vydáme se směrem po zelené turistické značce přes most na Malou 
Střítež. Projdeme Malou Stříteží a zastavíme se u odpočívadla na rozcestí na kraji lesa. 

ZASTAVENÍ – NA KRAJI LESA    

VYPRAVĚČ VYPRÁVÍ: Ve 20. století se do okolí Horního Bradla začalo jezdit na rekreace a za čerstvým vzduchem a krásnou příro-
dou.  Podél řeky Chrudimky, která Bradlem protéká, bylo několik letních táborů, kam děti jezdily na prázdniny. Možná to někdo 
z vaší rodiny zažil.

Tato část Železných hor je nejvýše položená, jsou v ní nejvyšší vrcholy: Vestec (668 m nad mořem) je vzdálený 7,5 km a Spála-
va (663 m nad mořem) je „co by kamenem dohodil“. Jen 3,5 km 
odtud. 

POPIS TRASY: Zelená turistická značka nás dovede na začátek re-
zervace, kde si prohlédneme obě naučné tabule.  

ZASTAVENÍ – ZAČÁTEK PRALESA

Možná jste si to ani neuvědomili, ale když chodíme do lesa 
– do přírody, tak je to příroda dosti ovlivněná člověkem. Člověk 
lesy vysazuje, probírá a kácí, spadlé stromy odváží… Rozhoduje, 
co a jak dlouho v nich poroste, všechny stromy jsou v něm stej-
ně staré. Tady vstupujeme do míst, kde to tak není – do pralesa 
Polom. Je to les ponechaný vlastnímu životu a vývoji. Nikdo tu 
nehospodaří a už staletí nehospodařil. 

Prohlédněte si barevnou tabuli na pravé straně cesty. Najdete na ní obrázky zvířat, rostlin ale i hub, které se tu vyskytují. 
Všimněte si zvláště neobvyklé mozkovky, kterou cestou možná uvidíme. 

Vstupme a vnímejme, jak vypadá les, když do jeho vývoje člověk nezasahuje. Všimněte si i velkého množství hub rostoucích 
na suchých kmenech, které tu různě stojí a leží. Celkem tu odborníci napočítali na 400 různých druhů. Na většině bychom si ne-
pochutnali, nejsou jedlé. Zato hodně z nich je chráněných a některé jsou opravdu vzácné. Díky přirozenému prostředí a tlejícímu 
dřevu tu taky žijí vzácní brouci. A na broucích a larvách si zase pochutnává datel a strakapoud.  

V přírodní rezervaci se má člověk chovat jako na návštěvě u někoho, koho si opravdu hodně váží. Tím hostitelem je samotná 
příroda Železných hor.

Pomalu postupujeme pralesem. Nespěcháme. Po levé straně bude-
me po čase míjet vykotlaný buk.

       ZASTAVENÍ U VYKOTLANÉHO BUKU 

Tenhle buk má dutinu tak velkou, že se do ní vejde dospě-
lý člověk. Tady se v lese opravdu nehospodaří. Představte si, že 
zabloudíte mimo cestu a budete se takovým lesem prodírat. Ně-
kde je křoví, někde bažina, jinde musíte přelézat padlé stromy. 
Takhle vypadaly kdysi dávno všechny lesy. Jeníček a Mařenka 
z pohádky o Perníkové chaloupce zabloudili právě v takovém 
lese a v takovémto lese přepadávali pocestné ve středověku lou-
pežníci.

Představovali jste si prales právě takhle? 
Možná jste čekali mnohem větší divočinu. V dřívějších do-

bách lesy vypadaly jako tento prales. Na sušších místech rostly 
především buky, duby, habry, javory a jedle, u potoků a na mo-
křinách zase spíš jasany a olše. Byly to lesy smíšené a listnatých 
stromů v něm bylo hodně. Pak přišel člověk a začal v lesích ko-
lem svých sídel hospodařit. Potřeboval dřevo na topení a stavby 
a taky na různé výrobky ze dřeva. Přirozeného lesa ubývalo už 
od středověku. V době, kdy nasavrcké panství a s ním i tohle 
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území vlastnil knížecí rod Auerspergů (tedy v 19. století), už byl prales Polom výjimečným územím. V hospodářských plánech 
z roku 1896 je výslovně uvedeno, že kníže František Auersperg si přeje, aby zdejší les zůstal jako ukázka bývalých pralesů 
a nazýval jej Krasoles.  A tak tady vznikla obora. V roce 1933 bylo území pralesa vyhlášeno přírodní rezervací. Je to vlastně jedna 
z nejstarších rezervací v Čechách. Rostou tu stromy a keře, které známe i z jiných lesů. Ale rostou si po svém. Nikdo je nesází ani 
nekácí. Starý uschlý strom zůstane na svém místě tak dlouho, dokud nespadne na zem. A pak větve i kmen leží na zemi, slouží 
jako úkryt nebo potrava broukům a larvám, rostlinám a houbám. Tak dlouho, dokud dřevo úplně nezetlí, nerozpadne se. Zby-
tečky dřeva dodají nové živiny půdě. Je to koloběh, který se stále opakuje.

Původně byl prales bukojedlový. Buků zde doposud najdeme hodně. S jedlemi je to horší. Dříve tu rostla spousta jedlí 
a některé byly přímo obří. Lidé jim říkali královny. Byly vysoké kolem 50 metrů a staré asi 300 let. Ty nejmohutnější byly tři – Stará 
královna, Nová královna a Mladá královna. Postupně zestárly, větry je polámaly, uschly. Ale lidé si o nich dodnes povídají. V době, 
kdy byla v pralese obora, měly mladé jedličky hodně těžký život. Bylo tu hodně srn a jelenů a těm maličké jedličky moc chutnaly. 
Dokázali je okousat tak, že jedličky zašly. Proto tu chybí mladé větší jedle.

Poznáte jedli? Čím se liší od smrku? 
V Čechách roste jedle bělokorá. Už z názvu víme, že bude mít světlejší kůru. Jehličí má podobné jako smrk, ale není tak 

pichlavé. Na větvičce je jehličí jakoby učísnuté na dvě strany. Jehličí je navrchu zelené, lesklé a zespodu má dvě bílé čárky. 
A šišky rostou z větviček nahoru jako svíčky. Podívejte se kolem sebe, jestli nějakou uvidíte. (Můžeme si pomoci obrázky a fotkami 
z internetu).

Budeme pokračovat dále pralesem a záhy poznáte, že je docela malý.  Jsou ho tu vlastně dva díly. My jsme prošli tím větším 
– Velkým Polomem, a kousek vedle je menší – Malý Polom, přes který ale cesta nevede.

Postupujeme dále až na konec rezervace k naučné tabuli. Půjdeme ještě kousek po zelené, až narazíme na širokou cestu, po které se 
vydáme doprava. Po 600 m dojdete na křižovatku. Na stromě je žlutá tabule – místo záchrany. Zahneme po cestě doleva, popojdeme 
ještě asi 100 m k odpočívadlu. 

ZASTAVENÍ – U ODPOČÍVADLA  

Jsme v místech, kde donedávna byl všude kolem les. 
Jaké stromy se v našich lesích vysazovaly nejčastěji? 
A proč? 

Jsou to smrky. Dobře a rychle rostou, mají rovné kmeny 
a dobře opracovatelné dřevo. Lesníci je sázeli jeden vedle dru-
hého pěkně do řad jako vojáky.

Víte, co je to monokultura?
Když vysázíte jediný druhu rostliny na velké ploše, ať už se 

jedná o kukuřici, banánovník nebo smrk. Zkušenosti s různými chorobami, škůdci i vichřicemi už nás poučily, že monokultura je 
velmi zranitelná. Prostě padne vše. Před asi sto lety monokultury tehdejších smrkových lesů napadla bekyně mniška. Výsledek? 
Všechny lesy kolem vzaly za své. Jenže tehdy je lidé obnovili znovu výsadbou monokultury smrku. A ty vzaly za své teď.

Víte, co se se smrky stalo?
V posledních letech je napadl kůrovec, takže bylo nutné je skácet. Smrk je totiž původní až opravdu ve vysokých horských 

polohách. Smrk je náročný na vláhu a chlad, a tak v teple a suchu se mu nemůže úplně dobře dařit. Několikaletá sucha ho osla-
bila, a zvláště to extrémní v roce 2018.

Kůrovec se správně  jmenuje lýkožrout smrkový. Larvám lýkožrouta obzvlášť chutná lýko ze smrků. Lýkem strom rozvádí 
vodu a živiny. A když o lýko přijde, usychá. Zdravý strom si dokáže poradit. Brouka zalije mízou a udusí ho. Jenže když je strom 
slabý nebo je lýkožroutů moc, strom se neubrání, lýkožrout vyžere lýko na velké ploše kmene a strom uschne. Kůrovci se přem-
nožili, proto se smrkové lesy kácí ve velkém. 

Lesníci na vykácených místech vysazují nové lesy. Teď už jsme snad moudřejší, takže se nově vysazuje les smíšený – s více 
druhy stromů, aby byl proti takovým kalamitám odolnější. Kácení kolem přírodní rezervace Polom má ještě jeden důvod. Vzniká 
tu ochranné pásmo, ve kterém budou lesníci vysazovat převážně jedle, buky a javory. Budou tu tedy z velké části zpět stromy, 
které sem patří.

V tuto chvíli je ideální pustit si z internetu vtipnou a poučnou písničku Kůrovec song – Brouka hledej! Z roku 2019, kdy 
kůrovcová kalamita naplno vypukla a po ní Zalesňovací z roku 2020.

 Od přístřešku pokračujeme dále a na první odbočce doprava zahneme. Tato cesta vede z kopce místy, kde všude kolem byl původně 
les. Ten dnes začíná až dole v údolíčku. Nikam z cesty neodbočujeme, přejdeme přes potůček a pak do mírného kopce, až dojdeme 
k silničce a značce Velká Střítež. Zastavíme se kousek před silnicí do Velké Stříteže poblíž dopravní značky obce.
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               ZASTAVENÍ – PŘED VELKOU STŘÍTEŽÍ

A teď se podíváme ještě zpátky do historie. Na základě zkušenosti s pralesem, který jsme dnes prošli, si zkusme představit, 
že se takovýto prales ještě ve 12. století rozkládal všude kolem nás do široka i daleka. Byl to pomezní prales mezi Čechami 
a Moravou. Pralesem vedly pouze průseky se zemskými stezkami. Část tohoto pomezního hvozdu daroval panovník právě ve 
12. století nově založenému klášteru ve Vilémově pod Železnými horami.  Ta část se jmenovala újezd bojanovský a rozkládala 
se mezi hřebenem Železných hor a dolním tokem Chrudimky. Domníváme se, že to byla v podstatě oblast liduprázdná, kde 
kralovala příroda. (Můžeme si oblast rámcově ukázat na mapě: patřilo do ní Bradlo, Krásné, Bojanov…)

Vilémovský klášter začal postupně území kolonizovat, tedy 
přivádět sem nové lidi, zakládat zde nové vesnice s poli a lou-
kami na úkor lesa, který byl vypálen. Kolonizace postupovala 
zvolna a do vyšších poloh v Železných horách se dostala asi ve 
druhé polovině 13. století. Tehdy bylo zřejmě založeno i Bradlo, 
kde jsme zaparkovali.  

Budeme pokračovat po silnici do vesnice až na náves se zvoničkou, 
kde odbočíme po žluté značce dolů ke křížku, kde se zastavíme.

  ZASTAVENÍ – U KŘÍŽKU MEZI LÍPAMI

Prošli jsme teď vesničkou Střítež. Stříteží se dříve nazýva-
lo místo vykácené v lese. A to nám opět připomíná, že zdejší 
vesnice vznikly v pohraničním lese jeho vykácením. Stříteží je 
v Čechách víc a jsou většinou tam, kde byly původně hluboké 
lesy jako tady. Během 13. století začal panovník své oblíbence 
obdarovávat územím, někdy větším, někdy jen malým, ale tak-
to začala vznikat šlechta. No a šlechtic si na svém panství stavěl 
důstojné sídlo. Ti méně bohatí tvrz a ti, kdo si to mohli dovolit, 
později třeba hrad. Tvrz byla postavena i v Lipce – vesnici, kam 
za chvíli dojdeme. Takže do té doby v celkem pusté a lesnaté 
krajině se ve 13. století objevily nejen vesnice, ale i pevný bod: 
kamenná gotická tvrz.

Pokračujeme přes louku do údolíčka k chatě, pak zase nahoru 
a krajem lesa k hrobce Kustošů. U cesty nás zastaví větve mohut-
ného javoru.

 ZASTAVENÍ  – HROBKA KUSTOŠŮ

Stojíme na místě, kde od 16. století býval hřbitov, u hrobky 
Kustošů. Na kříži jsou datována dvě období. První je obdobím, 
kdy na Lipce v gotické tvrzi sídlili vladykové z Lipky. O její vý-
stavbě někdy v druhé polovině 13. století jsme mluvili na minu-
lé zastávce. Druhá datace na křížku je obdobím vlády Kustošů. 
Kustošové byli pro zdejší kraj velmi významný rod – lipecké panství koupili v polovině 16. století a velmi jej zvelebili. V podzemí, 
v klenuté hrobce odpočívají ostatky členů této šlechtické rodiny. 

Ve zdi před námi jsou osazené pískovcové náhrobky, které původně ležely na zemi a zakrývaly hrobku. Je na nich Jan Kustoš 
a jeho manželka Dorota. Dva menší reliéfy jsou dětské. Na náhrobcích si všimneme bílých tuhých silně řasených límců. Ty byly 
moderní v době renesance. Říká se jim okruží. Zkusme si dávné šlechtice představit jako skutečné živé lidi a ne jako omšelý 
náhrobek! (Můžeme si ukázat pro představu obrázek s postavou renesančního šlechtice a šlechtičny s okružím – z knihy nebo 
z internetu).

Mohutné javory, které tu dnes rostou, byly nejspíše vysazeny v roce 1876. Tehdy totiž došlo k poškození hrobky. Strom, který 
u ní stál, byl zasažen bleskem a zřejmě na ni spadl a poškodil ji. Kněžna Vilemína Auerspergová nechala vše opravit a uvést do 
původního stavu. Současná podoba je z roku 1936. 

Popojdeme dál k lípě, kde je posezení.
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

   ZASTAVENÍ – TVRZ A STALETÁ LÍPA

Tato památná lípa je asi 800 let stará. Je až nepředstavitelné, co všechno pa-
matuje! Před 800 lety – to jsme ve 13. století, o kterém jsme dnes již několikrát 
mluvili.

Věděli byste, jaká dynastie vládla v Čechách ve 13. století?
Jsou to Přemyslovci. Takže kolem této lípy, když byla mladinká, mohl pro-

jet na koni třeba Přemysl Otakar II.
Tato lípa byla vyhlášena Stromem roku 2016 a pak zastupovala Českou 

republiku i v mezinárodní anketě Evropský strom roku 2017, kde skončila na 
3. místě.

Otočme se směrem k tvrzi. Památná lípa je možná z doby její výstavby. Tvrz 
v Lipce se postupně stala centrem panství, do nějž patřily okolní vesnice – třeba 

i Horní Bradlo nebo Střítež, kterou jsme procházeli, ale taky Trhová Kamenice.

Jaký sloh přišel do módy po gotice? Renesance

Co je hlavním rysem renesance v oblasti bydlení?
Je to důraz na pohodlí a snaha udělat co nejlepší dojem na návštěvníky.  Gotické hrady a tvrze měly být hlavně bezpečné, 

tedy nedobytné. Jenže se změnila vojenská technika, začala se používat děla, a tak hrady na nepřístupných místech začaly ztrá-
cet na významu. Válku už nebylo možné držet za zdí.

Kustošové byli dost bohatí na to, aby si mohli dovolit tvrz částečně přestavět v moderním renesančním slohu. Ke gotickému 
jádru přistavěli renesanční zámeček. Dal ho postavit Jan Kustoš, jehož náhrobek jsme před chvílí viděli.

Zařadíte renesanci časově? Kdy asi tak mohli Kustošové zámeček postavit?
Renesance v Čechách je především 16. a začátek 17. století.  Roku 1618 vypukla třicetiletá válka, takže se příliš nestavělo a 

po ní již přišlo do módy baroko. Renesanční zámeček byl postaven v polovině 16. století v podstatě hned poté, co Kustošové 
Lipku koupili.  Jako kdybyste si dnes koupili starý dům a radikálně moderně jej přestavěli. Zámeček měl čtyři křídla a dvě patra, 
nejspíše ozdobné štíty, arkády kolem nádvoří a sgrafi tovou výzdobu.  (Pro představu si můžeme ukázat fotku nějakého jiného 
renesančního zámečku např. Doudleby nad Orlicí nebo zámku Litomyšl, který je samozřejmě mnohem větší, ale má krásné 
renesanční štíty). A teď spojme ve své představě renesanční zámek s postavou Jana Kustoše v renesančním oděvu, jehož náhro-
bek jsme viděli, jak spokojeně ukazuje hostům své honosné sídlo.

Říkáte si možná, proč je zámek dnes v takovém stavu. Proč nevidíme půvabnou renesanční stavbu s ozdobnými štíty a mož-
ná i sgrafi ty. Proč ho je dnes jenom půlka?

Už od konce 18. století nebyl zámek udržován a začal chátrat. Místo oprav byla jeho velká část zbořena a zbylá křídla byla 
snížena o jedno patro. Zámek sloužil už jen jako sýpka a skladiště. Po válce se stal majetkem státu.

Víte, kdy byla zakládány JZD? Jednotná zemědělská družstva?
Bylo to v 50. letech 20. století a v té době byl zámek Lipka zabrán pro hospodaření místního JZD. To budovy pouze užívalo 

a nestaralo se o jejich údržbu. Budovy zámku začaly pochopitelně chátrat až do bodu, kdy to pro JZD bylo nevyhovující, a tak 
Lipku prostě opustilo a ponechalo svému osudu.  Současní majitelé se v posledních letech snaží o její záchranu.

Pokračujeme po žluté značce na náves a dále až k silnici s autobusovou čekárnou. Zde nepřehlédneme, že značka míří 
do lesa a dojdeme po ní do Horního Bradla až k obecnímu úřad. Odtud dojdeme ještě kousek po zelené k parkovišti.
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TIP: 
Pokud chceme vidět zachovaný renesanční zámek, můžeme si udělat výlet do Nasavrk. Pokud podnikneme Výpravu 
do kaňonu řeky Chrudimky, tak si kromě renesančního zámku prohlédneme i zříceninu gotického hradu Strádov.
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4. Kdy přibližně se v pomezním pralese mezi Čechami a Moravou začaly zakládat vesnice? 

6. Kdy se nosilo okruží?

 1. Jak se liší prales od běžného lesa?

 2. Co a proč napadlo po roce 2018 smrkové lesy?

3. Jaké lesy je teď správné vysazovat?

5. Co znamená název obce Střítež?

PRACOVNÍ LIST
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