Název projektu: Naučná stezka „Po stopách Lichtenštejnského panství“
Cíle projektu:
 Obnovení starých úvozových cest podél historické hranice
Lichtenštejnského panství.
 Renovace unikátního souboru historických hraničníků podél této hranice.
 Vytvoření naučné stezky o historii mapování krajiny v okolí Lelekovic,
zaměřování pozemků v terénu a zakreslování do katastrálních map.

Předkladatel: Dr. Martin Plšek

Zdůvodnění záměru
Náhoda tomu chtěla, že jsem jednoho lednového dne na svých „home-offisových“ toulkách
navštívil místo historického hraničníku v lese na Pasekách. Po loňské podzimní těžbě v okolí
jsem kámen postrádal. Až nyní jsem šel blíže, abych zjistil, proč hraničník z dálky nevidím.
Ležel na zemi, zasněžený a zlomený vejpůl. Informoval jsem starostu obce, který velmi
ochotně nechal kámen odvézt a opravit. Já zatím vyhledal fotografie z doby před poničením
a začal se pídit, proč tam ten kámen vlastně je. Kdo a kdy ho tam umístil? Proč je na něm
vytesáno FL, S.B., 299? Co ta šifra znamená? A nejsou v okolí další kameny?
Jak jsem pátral, začal jsem postupně odhalovat dávno zapomenutá tajemství našich předků.
Jedná se o hraniční kameny dvou feudálních panství. S.B. HG na straně jedné (směr do
Lelekovic) a FL HP na straně druhé (směr k Vranovu). Zkratka S.B. HG značí Stadt Brünn
(Město Brno), Herrschaft Gurein (Panství Kuřimské). Zkratka FL HP potom Fürstentum
Liechtenstein (Knížectví Lichtenštejnské), Herrschaft Pozoritz (Panství Pozořické). Vlastníky
pozořického panství byli od počátku 17. století právě Lichtenštejnové.

Historické okénko
V archivních mapách lze dohledat, že původní hranice obou panství v podstatě kopíruje
dnešní hranici katastru obcí Lelekovice – Vranov. Táhne se od křižovatky státní silnice
Lelekovice – Vranov – Jehnice podél Ponávky směrem k Vranovu. Po 300m zatáčí do
prudkého kopce, souběžně se starou úvozovou cestou (dnes zarostlou). Nahoře míjí zbořený
hraničník FL299, pokračuje nad Obrázkem ve stopách poutní cesty na Vranov až k dnešní
seismické stanici. Dále k lesní školce u Jelínka, opět starým úvozem přímo za zahradnictvím,
k trojmezí katastrů Lelekovice – Vranov – Svinošice. Zde se hranice láme k Vranovu.
Na mapách císařského stabilního katastru z roku 1827 jsou hraničníky umístěny v lomových
bodech hranice a nesou označení SB HP 1824. Jsou nakresleny po obou stranách cesty od
trojmezí L-V-S směrem k seismické stanici, a ještě cca 250m níže ke kameni s pořadovým

číslem 284 (dnes už tam není). Dále pokračují už jen v jedné linii – dolů pod kopec ke státní
silnici a k trojmezí katastrů Lelekovice – Vranov – Jehnice.
Kameny jsou z vranovské strany hranice číslované a mají vytesané znaky FL S.B. HG a někde i
letopočet 1824. Protější hraničníky zpravidla nesou symboly HP S.B. 1824 a jsou nečíslované.
Numerické údaje jsou dvojího druhu. Hlavní samostatná číslice a někde i doplňkový údaj ve
tvaru VI<číslo>. U trojmezí L-V-S za Jelínkem se nachází hraničník 270, u trojmezí L-V-J u
státní silnice 310.
Zajímavostí může být, že na mapách z roku 1827 jsou z pohledu vranovského katastru
hraničníky označeny SB HP 1763, nikoliv SB HP 1824. Stejně tak v katastrální evidenci z roku
1871. Letopočet 1824 je obecně udáván jako počátek budování triangulační sítě na Moravě.
Jednak pro účely vojenského mapování a také jako podklad zaměřování pozemků v krajině.
S obdobím počátku 19. století souvisí i vznik císařského stabilního katastru. Rok 1763 je pak
vztažen k 1. vojenskému mapování území rakouského císařství (bez podrobného měření).

Stávající stav
Na mapě evidence nemovitostí Ústřední správy geodézie a kartografie z roku 1965 jsou
hraničníky znázorněny ještě v kompletním stavu. Včetně blízkých geodetických bodů
v krajině, tzv. PPBP (podrobné polohové bodové pole). U mezníků jsou zapsány údaje 1824,
včetně číslování vytesaného na kamenech. Na předchozích mapách toto číslování chybí.
Porovnání současného stavu s minulostí je znázorněno na obrázku. Zelené body ukazují
nalezené mezníky, červené nenalezené (to však ještě neznamená, že tam někde přece jenom
nejsou). Dva unikátní dochované úseky se nachází v poslední třetině pěšiny od Obrázku
k seismické stanici a podél zarostlé cesty za Jelínkem.
Bylo nalezeno 20 kamenů z celkového počtu 56 a pouze 2 místa, kde jsou hraničníky ještě po
obou stranách cesty. Je zřejmé, že od roku 1965 došlo k výraznému úbytku. Proč? Necitlivá
lesní těžba v posledních letech, kdy těžké stroje devastují nejen cesty, ale i samotný les?
Rozšiřování cest? Kam se kameny poděly?

Realizace záměru
Práci rozdělme do několika bodů:
1. Obnova a ochrana starých úvozových cest
a. Cesta od státní silnice k hraničníku FL299
Od státní silnice na Vranov vede do kopce zelená turistická trasa. Do protějšího svahu
se nápadně zařezává hluboká brázda. Podle mapy 2. vojenského mapování z roku 1835
zde skutečně byla cesta. Pokusme se ji obnovit. Vlastní hranice katastru se táhne více
vpravo po břichu kopce. I tady je patrná stezka zahloubená do terénu. Obě cesty se
spojují u hraničníku FL305 (dnes pouze betonová kostka) a pokračují zarostlým
korytem k mohutnému buku. Stáří tohoto solitéru lze odhadnout na 200 let. Stoupáme
nahoru kolem podobně starých dubů a statné borovice až ke kameni FL299. Zde
v současné době probíhá intenzivní „hospodaření“ Lesů města Brna na pozemcích

města Brna. Po dohodě s vlastníkem bych s ochranou neváhal, pokud nechceme o tuto
krásnou část okolí Lelekovic přijít.
b. Cesta za Jelínkem k trojmezí katastrů Lelekovice-Vranov-Svinošice
Velmi zachovalý zbytek hraničníků se nachází přímo za lesní školkou u Jelínka. Původní
úvozová cesta je dnes zarostlá a po loňském kácení okolních lesů i těžko průchodná. Po
její obnově by vyústila u dětských průlezek pod Jelínkem.
2. Nalezení a zakonzervování historických hraničních kamenů
Zmapování hraničníků. Oprava poškozených, vyvalených a nestabilních kamenů. Dohledání
chybějících. Kam zmizely? Získat informace od Lesní školky u Jelínka, Lesů města Brna,
města Brna, …
3. Naučná stezka podél hraničníků s využitím obnovených úvozových cest
Vytvoření naučné stezky s tématem historie mapování krajiny v Lelekovicích, zaměřování
pozemků v terénu, vzniku katastrálních map i popisu okolní přírody. Na začátku a konci
stezky mohou být informační tabule o zjištěných skutečnostech. Anebo ještě lépe, využít
decentní směrovníky s QR kódy, které poutníka nasměrují na textovou, či audiovizuální
prezentaci stezky, kterou právě prochází (s využitím chytrého telefonu).

Závěr
Soubor zachovalých hraničních kamenů bývalých Pánů je unikátním dědictvím našich předků.
Svědectvím života dávno minulého, které by nemělo být zapomenuto, a o které bychom měli
pečovat s péčí řádného hospodáře. Vždyť kolem putovali poutníci na vranovské poutě.
Hraničníky jsou toho němými svědky.
Za 29 % času zmizelo 64 % hraničních kamenů. Úcta současníků k minulosti je pramalá.
Příkladem může být příběh zničeného mezníku FL299 při těžbě lesa na podzim 2021. Dotyční
vědí, že způsobili škodu, ale neudělají nic. Čekají, že si toho nikdo nevšimne a problém se
vyřeší sám plynutím času.
Zbylé staré stromy v okolí zapomenutých úvozových cest jsou posledními živými svědky doby
zaměřování hranice. Mohou napovědět, jak tehdy vypadaly vranovské lesy. Ještě před pár
desítkami let byly pověstné svou neprostupností. Říkalo se jim černé vranovské lesy. Před
staletími nebyly cesty samozřejmostí jako dnes. V hustém porostu bylo snadné zabloudit.
Naopak nyní se při výletu na Babí lom opálíte.
Realizací představeného projektu se můžeme společně vydat po stopách Lichtenštejnského
panství a jeho historie. Sledovat, jak kráčel čas a generace mizely v zapomnění. Nebylo by od
věci přemýšlet o památkové ochraně kamenů i staleté vegetace.

Mezník FL286 (VI19) z pohledu Lelekovic i Vranova a osamocený kámen HP 1824 naproti FL282 (ten už tam není).

Vlevo mezník FL281 – jedno z mála míst, kde existuje i protilehlý kus.
Nahoře FL270 u trojmezí Lelekovice-Vranov-Svinošice.
Dole FL293 u cesty na Vranov kousek za Obrázkem.
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