Kámen hraniční, Stržanov
Popis:
Zemský hraniční kámen dělící Moravu a Čechy se nachází asi 300 m po pravé straně silnice za
Žďárem nad Sázavou ve směru na Stržanov. Kámen nejen rozděluje dvě země Koruny české, ale
zároveň byl milníkem značícím hranici sousedících panství. Mohutná čtyřboká kamenná stéla nese
na přední straně nápis „Landgrenze“, tedy zemská hranice, směrem k české straně pak je do
kamene vytesáno: „Kronland: Böhmen. Herrschaft: Vojnov Městetz. Čechy“, tedy „Královská země:
Čechy. Panství: Vojnův Městec. Čechy“. Na opačné straně směrem na Moravu je nápis: „Kronland:
Mahren. Herrschaft: Saar. Morava“, v překladu „Královská země: Morava. Panství: Žďár. Morava“.
Podrobný popis:
Zemská hranice se formovala zhruba od 12. století, její podoba se postupně přeměňovala v
souvislosti s držbou půdy a jejími vlastníky a také zakládáním klášterů, měst i vsí. Hraniční čára
často kopírovala přírodní ráz, nacházela se tedy kolem vodních toků či pohraničního hvozdu.
Historické hraniční kameny měly kolemjdoucím oznamovat přechod do jiného panství či země
Království českého, opticky tak dělily jednotlivá území a lidé byli informováni, na jakém území se
pohybují. Na pomyslné hraniční čáře je jich tak k vidění celá řada. Kamenné stély jsou dnes
umístěné kolem cest i uprostřed lesů.
K nejstarším bodům značícím zemskou hranici patřil kámen nacházející se přímo ve městě Žďár
nad Sázavou v lokalitě na Starém Městě. Pochází z roku 1698 a je na něm chronogram s reliéfem
kříže, pro značně narušený stav byl však hraničník přemístěn do depozitáře na zámku ve Žďáru nad
Sázavou. Další hraniční kámen v okolí Žďáru je umístěn na „Konci světa“, což je místo nacházející
se na konci Hamrů nad Sázavou ve směru na vrch Peperek. Hranici zde střeží také závora s
figurínou celníka. K místu se dá dojít po žluté či červené turistické značce.
Region: Novoměstsko a Ždársko
Město: Žďár nad Sázavou
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°35'29.209"N, 15°56'7.538"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.5914469,15.9354272&z=12
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