Kámen Žižkův, Horní Dubenky
Popis:
Žižkův kámen je jeden z památníků připomínajících události roku 1423 v souvislosti s husitským
hnutím v oblasti okolo obce Horní Dubenky. Dva metry vysoký kámen je usazen do země přímo u
silnice do Janštejna.
Podrobný popis:
Na rok 1924 připadalo 500. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova. Místní osvětová komise v Horních
Dubenkách vyzvala všechny místní spolky ke společné oslavě. Připojila se i církev a právě vznikající
Spolek pro zachování památek dokonce usnesl postavit na Žižkovinách pomník, který měl být při
společných oslavách 31. 8. 1924 odhalen. Vyskytly se zde však problémy s pozemkem na němž
měl Žižkův pomník stát. Nikdo se nedokázal včas a uspokojivě dohodnout s majitelem pozemku,
tedy v den slavnosti nemohl být odhalen. Pomník byl nakonec vystavěn až o pět let později, tedy v
roce 1929. Skládá se ze dvou kusů kamene na sobě položených. Na jeho přední straně je nápis "Na
Žižkovinách 1423". Zadní strana nese nápis "Darován Fr. Volavka z Nové Vsi 1929". Ten daroval
kámen ze svého lesa v Nové Vsi. Oba nápisy na památník vyryl místní kameník Antonín Hořava.
Žižkův kámen není jediným pomníkem husitství v okolí Horních Dubenek. U rybníku Bor se nachází
pomník, který připomíná přímo bitvu, která se strhla mezi táborským houfem, vracejícímu se z
rakouského pohraničí a odpůrci radikálních husitů vedených Menhartem z Hradce v roce 1423.
Podrobnosti o této srážce jsou pochybné a s určitostí ani nelze určit vítěze. Pověst, která se
zachovala vypráví, že z prolité krve husitů se zbarvil rybník Bor do červena a dostal tak své druhé
jméno Krvavec. Pravdou je, že toto jméno dostal dávno před tím, než se husité objevily u Horních
Dubenek a načervenalou barvu způsobují rašelinové břehy.
Region: Jihlavsko
Město: Horní Dubenky
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°15'12.187"N, 15°18'59.428"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.2533853,15.3165078&z=12
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