
 

  

Sprievodca silový mi 
miestami Č R 
Objavte magické miesta tejto krajiny a prebuďte ich opäť k životu  

 

 



Silové miesta v Českej republike 

MIlí priatelia silových miest,  

 

práve sa k Vám dostal e-book, do ktorého som vybrala niekoľko zaujímavých miest v Českej 

republike, ktoré pútajú pozornosť svojou nevšednou históriou, osobitým vyžarovaním a energiou či 

svojou jedinečnosťou vo svete prírodných krás. 

Berte to ako malú ochutnávku toho, čo sa v krajine našich susedov nachádza. Som presvedčená, že 

ktorékoľvek z týchto miest navštívite, bude to pre Vás veľký zážitok. A  týmito miestami sa to 

pravdaže nekončí.  

Naša facebooková skupina Silové miesta v SR a ČR sa stále rozrastá a ja verím, že aj vďaka Vášmu 

zdieľaniu svojich tipov na ďalšie zaujímavé miesta – v Čechách či na Slovensku sa budeme navzájom 

inšpirovať a naša krajina opäť získa tú pozornosť, ktorú od nás, tých čo na nej žijú a čerpajú jej zdroje, 

potrebuje, aby  bola rovnováha zachovávaná.  

 

Želám Vám príjemné čítanie,  

 

Daniela Trudičová    

  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/554706458221240/


1. Nedostavaný chrám Panny Márie v Panenskom Týnci (Ústecký 

kraj, okres Louny) 

 
Začiatok stavby tohto chrámu sa datuje do 14.storočia (niekde okolo roku 1316). Je pravdepodobne 

dielom pánov zo Žerotína (svedčia o tom dve gotické orlice nad portálom, ktoré boli znakom tohto 

rodu). Podľa dochovaných údajov ho nechal stavať Jaroslav Plichta z rodu Žerotínov, ktorý patril 

medzi slávnych bojovníkov Jána Luxemburského. Tento rytier si práve v bitkách zarobil veľké peniaze 

a jeho meno poznali dokonca aj v Anglicku, bohužiaľ v roku 1322 padol v boji a jeho dediči už nemali 

taký intenzívny záujem o dostavanie chrámu.  

Budovanie celého  chrámu teda síce pokračovalo, ale najmä kvôli nedostatku finančných 

prostriedkov, len veľmi pozvoľna – niekoľko desaťročí – a po požiari susedného kláštora klarisiek 

v roku 1382 sa zastavilo úplne.  

V roku 1744 bola postavená Jaroslavom zo Žerotína nová baroková zvonica, ktorá definitívne 

spečatila možnosť dokončenia pôvodného konceptu trojloďového dvojvežového kláštorného kostola. 

Chrám tvorí 21 metrov dlhé, 9 metrov široké a 20 metrov vysoké presbytérium. Zo západnej 

trojloďovej časti zostali len južná stena s portálom, polovica západnej steny a z ostatných stien iba 

základy. Tri loďové piliere boli zbúrané a na štvrtom čiastočne spočíva nová zvonica. Nedokončený 

chrám stojí na silnej pozitívnej zóne v tvare kríža, kde sa krížia dve energetické zóny a ich sila sa tým 

násobí.  

V priestoroch chrámu bola nameraná pozitívna zóna č. 8 – čo je najsilnejšia, uzdravujúca.         

Táto energia má údajne silu liečiť depresívne stavy, vnášať optimizmus do života, dodať elán 

a sebavedomie.       

 

  
 



2. Vrch Hostýn (Morava) 
 

Tento vrch patrí vďaka svojej mariánskej svätyni (bazilika Nanebovzatia Panny Márie) 
k najnavštevovanejším pútnickým miestam na Morave. Miesto je odpradávna vyhľadávané ľuďmi, 
dozaista aj kvôli svojej polohe, nakoľko sa nachádza v blízkosti geomorfologického celku Moravská 
brána, ktorým viedla slávna Jantárová cesta. Viaceré archeologické výskumy preukázali prítomnosť 
pravekého hradiska a viacerých kultúr vrátane lužickej, Keltov či napokon Slovanov. 

Samotnému pútnictvu predchádzala udalosť vpádu Tatárov  v roku 1241, kedy sa údajne miestni 
obyvatelia ukrývali na vrchu Hostýn. Podľa povesti ukrývajúce sa obyvateľstvo trpelo nedostatkom 
vody, tak sa začalo modliť k Panne Márii, čoho dôsledkom malo byť vytrysknutie prameňa vody a 
príchod mohutnej búrky, ktorá dobyvateľské vojská donútila k ústupu. Či už je legenda pravdivá alebo 
nie, faktom ostáva, že v roku 1544 tu bola vybudovaná kaplnka a od roku 1567 je zaznamenaná prvá 
púť. Toto miesto vyžaruje citeľnú mystickú atmosféru dodnes. 

Cesta k bazilike, ktorá sa nachádza sa v nižšej časti vrchu Hostýn vedie po množstve kamenných 
schodov. Postupným kráčaním na vrchol máte pocit, že stúpate k nebu – čo bolo asi zámerom. Po 
dosiahnutí cieľa budete stáť pred neskoro barokovým až klasicistickým kostolom, ktorý bol do terajšej 
podoby dokončený v roku 1748.  

Okrem baziliky sa tu nachádza aj hostinec, veľká ubytovňa, jezuitský kláštor či hneď pri chráme 
stojaca Sarkandrova kaplnka. V roku 1898 tu pribudla aj 15 metrov vysoká  kamenná rozhľadňa, 
ktorej základný kameň bol položený na vyššej časti vrcholu Hostýn v čase návštevy cisára Františka 
Jozefa I.  ako pripomienka 50. výročia jeho nástupu na trón. Súčasťou rozhľadne je aj kaplnka. 
Nájdete tu aj viaceré krížové cesty. Tá najstaršia je postavená od roku 1900 a vedie od tzv. 
Sarkandrovky až k rozhľadni. Tvoria ju tri jednoduché kaplnky a osem zastavení v podobe kamenných 
podstavcov s obrazovým reliéfom a krížom. Samozrejme nachádza sa tu aj množstvo ďalších 
sakrálnych pamiatok a nádherných miest. Pokojne tu môžete stráviť celý deň a stále budete mať čo 
objavovať. 

 

 

http://www.infoglobe.cz/res/archive/934/105135_05_1205692.jpg?seek=1485167616


3. Hora Krudum v Slavkovskom lese 

 

O tajomnom vrchu Krudum, ktorý sa nachádza v západných Čechách medzi mestami Horní Slavkov a 

Sokolov sa hovorí, že má zelenú hlavu (les), strieborné srdce (ruda) a zlatú pätu (na úpätí sa kedysi 

ryžovalo zlato). Niekomu môže Krudum (predtým sa mu hovorilo tiež Chrudim) pripadať ako obyčajný 

zalesnený kopec, akých je v okolí veľa.  Ale len do chvíle, než tam zavíta.  Ide totiž o mystickú horu, 

ktorá je opradená mnohými povesťami a bájmi.  Celá oblasť v okolí Horného Slavkova, Krásna a Lokťa 

bola s touto horou aj jej okolím úzko spätá.  Pôvodné obyvateľstvo si rozprávalo mnoho bájí, ktorých 

pôvod je veľmi starý.   

Vďaka nedávno vykonanému archeologickému výskumu tu boli odhalené pozostatky strateného 

Kostola svätého Mikuláša a miesto upravené pre turistov, ktorí tak majú príležitosť navštíviť 

zaujímavé ruiny s krásnym výhľadom do okolia. Všetko okolo tejto stavby bolo po stáročia zahalené 

tajomstvom.  Rozprávali sa povesti o škriatkoch, vílach a obrovských pokladoch. V súčasnej dobe sú 

múry kostola zakonzervované, okolie je pekne upravené a doplnené vysvetľujúcimi tabuľkami. 

Krudumem ho nazvali naši dávni keltskí predkovia, čo v ich reči znamenalo "okrúhlu pevnosť". Tá tu 

zrejme naozaj stávala a strážila soľný chodník, po ktorom sa vozila vzácna surovina z Norimbergu cez 

Cheb až do Prahy. Pred niekoľkými storočiami tu bol nájdený keltský kameň, ale bohužiaľ záhadne 

zmizol. Vraj na ňom boli nápisy a jedna z povestí hovorí, že šlo o návod, ako nájsť ukrytý poklad. 

Jednu dobu sa to tu hemžilo hľadačmi pokladov, ale nikto nič nenašiel.  V okolí hory tiež nájdeme 

doposiaľ nie celkom jasne vysvetlené veci. Jedná sa o presne kruhový otvor v kameni neďaleko 

vrcholu hory. Pod kopcom sa tiež nachádzajú základy niekoľkých stavieb, ktoré nie sú uvedené na 

žiadnej z máp a nikto nevie (ani bývalí starousadlíci), k akému účelu slúžili. Neďaleko týchto základov 

sa nachádza niekoľko vstupov do podzemia, ktoré zatiaľ nikto neskúmal a nikto nevie, kam vedú a čo 

sa v nich dá nájsť.   

 

 



4. Boží kameny pri Strakoniciach 

Neďaleko od Strakoníc leží v údolí obec Tažovická Lhota. Práve v lesíku nad obcou nájdete zhluk 

veľkých balvanov, ktoré sú označované ako jedna z najsilnejších prírodných svätýň v Česku. Malé 

zalesnené návršie je pokryté niekoľkými veľkými žulovými kameňmi, na prvý pohľad nezaujímavými. 

Kameň s najväčším prúdom energie sa dá od ostatných rozpoznať poľahky. Balvan má tvar lode 

a v strede má veľkú priehlbinu, do ktorej sa dá pohodlne usadiť aj ľahnúť. Najsilnejšie miesto na 

nabíjanie sa však nenachádza v jeho strede, ale na kraji. Je to tam vychodené, takže by ste to mali 

poľahky nájsť. Na mieste by ste sa nemali zdržať dlhšie ako polhodinu.  

Toto prírodné mystické miesto medzi Kraselovom a Tažovicami často navštevujú ľudia hľadajúci 

duchovné zážitky. Tie sa im skutočne dostávajú a to najmä pri prvej návšteve. Energia tohto miesta je 

popisovaná návštevníkmi ako mimoriadne príjemná a upokojujúca.  

K Božím kameňom, ktoré sú značené mimo turistickej trasy sa dostanete z diaľnice medzi Kraselovom 

a Tažovicami, z ktorej doprava odbočuje poľná cesta k samote Dřetiny. Ku kameňom tiež vedie 

náučný chodník z Tažovíc.  

 

 

 

 

 

 



5. Hora Blaník  

Táto hora je legendárnym českým vrchom. V skutočnosti sa jedná o dva zalesnené skalnaté vrchy 

Veľký Blaník a Malý Blaník. Na vrchole Veľkého Blaníku sa nachádza 30 m vysoká drevená 

rozhľadňa z roku 1941, ktorá je v tvare husitskej hlásky.  Na vrchole Malého Blaníku stojí  

zrúcanina kaplnky sv. Márie Magdalény, v ktorej vraj duch posledného pustovníka stráži ukrytý 

poklad. Z doposiaľ dochovaných informácií je zrejmé, že už prvé správy o Blaníku boli spojené s 

magickou mocou tejto hory. Už v roku 1404 pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburk nariadil 

(zrejme na upozornenie majstra Jána Husa) okolitým farárom, aby zakázali putovanie ľudu na 

Blaník. Akýsi človek v okolí tejto hory vyhlasoval, že Blaník je sväté miesto a že tam odpočívajú 

telá svätých apoštolov Petra a Pavla. Ktokoľvek vraj toto miesto navštívi a prinesie so sebou dva 

tri kamene na stavbu kostola, dosiahne ľahšie večnej blaženosti.  

Blaník je opradený mnohými, vskutku zaujímavými, povesťami, z ktorých niektoré majú pôvod 

zrejme už v keltských časoch. Povesť o vojsku bojovníkov spiacich vo vnútri hory, odkiaľ vyjdú na 

pomoc svojmu ľudu, je rozšírená v celom keltskom svete. Najznámejšia povesť rozpráva o tom, že 

vo vnútri hory odpočíva vojsko, ktoré čaká, až bude českému národu najhoršie (malá vsuvka odo 

mňa – spomínate si na slovenský vrch Sitno? Pre mňa je medzi nimi akási paralela). Jeho 

veliteľom je sám patrón krajiny Českej Svätý Václav. Vo chvíli, keď bude česká vlasť v najväčšej 

tiesni, zazelená sa suchý dub na Blaníku a prameň pod ním vydá toľko vody, že sa studnička 

preplní a voda potečie až po stráni dole. Potom sa v hore otvorí tzv. Veřejová skala, rytieri vnútri 

sa prebudia z hlbokého spánku a pod vedením patróna českej krajiny vyrazia proti nepriateľom, 

porazia ho a v Čechách nastane opäť pokoj a mier. 

 

 



6. Kounovské rady  
 

Píše sa o nich ako o jednom z najzáhadnejších miest v Česku. V roku 1934 objavil mladý kounovský 

učiteľ Antonín Patejdl na vrchu Rovina severne od Kounova podivné rady z veľkých kameňov. 

Presnejšie štrnásť kamenných radov. Dovtedy nikto týmto radám nevenoval žiadnu zvláštnu 

pozornosť, ale Patejdl si uvedomil, že stojí pred niečím mimoriadnym. Keď rady zameral a spočítal 

kamene, prebehol mu po chrbte mráz. Série ukryté v lese boli obrovské - boli rozprestreté na ploche 

niekoľkých hektárov a podľa jeho odhadu ich tvorilo niekoľko tisíc kameňov, niektoré tak mohutné, 

že si nedokázal predstaviť silu, ktorá by s nimi dokázala pohnúť. Série sa tiahli v dĺžke až niekoľko sto 

metrov a čo bolo najpodivnejšie - v nepravidelných rozostupoch bežali vedľa seba takmer 

rovnobežne a takmer presne v smere od severu na juh. Dva najväčšie kamene s váhou niekoľko ton 

boli nazvané Pegas (podľa rýh pripomínajúcich súhvezdie Pegas) a Gibbon (na počesť anglického 

historika Edwarda Gibbona). Najväčšie kamene vyčnievajú asi pol metra nad zem. Patejdl si bol istý, 

že pred sebou nemá hračku prírody, ale ľudské dielo. Kto by však niečo také ohromujúce dokázal 

vytvoriť? A prečo? Búrka dohadov, ktorá sa rozpútala po zverejnení Patejdlovho objavu, neutíchla 

dodnes. Boli záhadné kounovské rady pravekým chrámom pre uctievaniu slnka, pohanským 

kalendárom alebo sa jedná o prostý, no napriek tomu unikátny systém poľných medzí, ktorý svojou 

podobou nemá obdobu? Kvôli poškodzovaniu radov v minulosti, už nie je veľká časť z nich úplná 

a menšie kamene pokrýva dnes už aj vrstva zeme.  

Okrem samotných kamenných radov je tu však aj nesmierne zaujímavý les, ktorý akoby v rôznych 

fragmentoch okolo radov menil svoju energetickú podobu. Akoby prechádzaním od jednej rady 

k druhej sa menila aj celková okolitá časť prírody. Bližšie sa tieto veci ťažko popisujú, je treba tam len 

zájsť a zažiť to na vlastnej koži 

.  



7. Kláštor Rosa Coeli  

V starobylom meste Dolní Kounice umiestnenom v údolí rieky Jihlavy, 25 km juhozápadne od Brna sa 

nachádza najstarší ženský kláštor na Morave – Rosa coeli (Ruža nebies). Písomná zmienka o ňom 

pochádza z roku 1181. Tento kláštor premonštrátok sa postupne dostal pod ochranu samotného 

pápeža i českých panovníkov. Aj vďaka tomu získavajú Dolní Kounice postupne charakter mesta. Za 

vlády Karola IV. došlo k veľkolepej prestavbe kláštora „Rosa coeli“ v gotickom slohu. V roku 1420 za 

čias husitských vojsk však bol kláštor vypálený.  Napriek tomu sa z tejto pohromy spamätal a rádový 

život tu bol obnovený a trval až do roku 1527, kedy bol kláštor celkom zrušený. Zrúcanina bývalého 

kláštorného kostola (chrámu Panny Márie) je úchvatná gotika v tej „najsurovejšej“ kamennej podobe.  

Namiesto klenutého stropu obdivujeme oblaky a vtáky, namiesto organov kvíli v kamenných 

portáloch vietor. Svoje o tom vedel aj Ján Skácel, na ktorého pobyt v Rosa Coeli urobil taký dojem, že 

o tom napísal rovnomennú báseň. „Na celom svete nie je toľko ticha, ako keď sneží v Dolných 

Kouniciach a preborenou strechou katedrály znáša sa k zemi biely sneh...“ (Ján Skácel).  

Toto miesto skutočne pôsobí na človeka blahodarnou energiou a už niekoľko minút pobytu 

v magických priestoroch bývalého kláštora vám vylepší náladu.  

Okrem samotného kláštora nájdete v tomto malom meste ešte niekoľko veľmi zaujímavých miest  – 

neprehliadnuteľnou dominantou, ktorá sa týči na kopci, je kaplnka svätého Antonína, postavená 

v roku 1757 staviteľom F.A.Grimom. Ku kaplnke vedie z mesta krížová cesta so 14 zastaveniami. Ako 

protipól sa na návrší na opačnom brehu rieky vypína rozsiahla silueta zámku. Táto významná 

renesančná pamiatka ukrýva vo svojom vnútri pôvodný kláštorný hrad. V meste sa tiež nachádza 

židovská synagóga a židovský cintorín, ktorý bol založený v 17. storočí a nachádzajú sa tu veľmi cenné 

barokové a klasicistické náhrobky.   

 



8. Zámok Lemberk a Zdislavina studnička  

Zámok Lemberk sa nachádza v obci Lvová u Jablonného v Podještědí. Pôvodný stredoveký hrad 

Lovemberg bol vybudovaný na strmom svahu hory Krutina. Pôvodný hrad chránil obchodné 

a vojenské cesty z Čiech do Lužice.  

Najznámejším z držiteľov tohto hradu bol Havel z rodu Markvarticů, ktorého manželka Zdislava mala 

na svoju dobu neobyčajné sociálne cítenie. Finančne podporovala kláštornú nemocnicu aj 

chudobinec. Spolu so svojim manželom sa podieľala na výstavbe mesta Jablonné aj na založení 

miestneho kláštora. Zomrela pravdepodobne na tuberkulózu krátko pred rokom 1252 vo veku cca 30-

35 rokov. Jej dobročinné skutky sa stali legendami a v roku 1995 bola vyhlásená pápežom Jánom 

Pavlom II. za svätú. Pamiatku sv. Zdislavy pripomína aj Zdislavina studnička, ktorá sa nachádza pod 

zámkom. Podľa povesti studničku pod skalnatým masívom vyhĺbila sama sv. Zdislava a jej blahodarnú 

vodu používala na liečenie chorých. K studničke chodí denne veľa ľudí - napiť sa z nej, nabrať si 

z chutnej vody domov či len tak posedieť pri studničke a zapáliť sviečku pri soche sv. Zdislavy.  

Po roku 1550 došlo k prestavbe hradu na renesančný zámok. Z pôvodných stien však zostalo 

zachovaných veľmi málo.  

Okrem samotného zámku či studničky stojí za zmienku aj chránená lipová alej neďaleko zámku. 

Prechádzka po nej v ktoromkoľvek ročnom období je nesmierne čarovná a pôsobí veľmi upokojujúco 

na myseľ aj srdce ( mám to odskúšané na sebe-). 

  

 



9. Holašovice – novodobý menhirový kruh  

Juhočeská obec Holašovice je okrem toho, že bola zapísaná do zoznamu pamiatok UNESCO  v roku 

1998, známa ešte ďalšou zaujímavosťou. Tou je menhirové pole za dedinou, ktoré môžeme nazvať aj 

„juhočeský Stonehenge“ Túto obdobu slávneho a o „niečo staršieho“ kamenného komplexu vytvoril 

miestny stavbár a majiteľ pozemku Václav Jílek. Celá stavba bola dokončená v auguste 2008.    

Všetky kamene pochádzajú z okolia Holašovíc, ich pôvodná vzdialenosť od obce nikdy neprekročila 

vzdialenosť 15 km. Pôvodne sa nemalo jednať o megalitický kruh, ale len o akúsi galériu krásnych 

kameňov pod šírym nebom. Majiteľ pozemku totiž dovtedy niečo také ako menhiry nepoznal. 

Nakoniec sa rozhodol, po naštudovaní mnohých knižiek a po porade s psychotronikom Pavlom 

Kozákom,  vytvoriť novodobú megalitickú stavbu. Dnes pán Jílek zastáva názor, že už samotná 

náročnosť týchto stavieb je dôkazom, že Kelti museli mať veľmi silný dôvod na ich stavanie a vplyv na 

ich život, keď im venovali toľko energie.   

Holašovický kruh je teda okrúhle zoskupenie jednotlivých vztýčených žulových kameňov, ktorých je 

celkom 25 vrátane jedného centrálneho. K vytvoreniu dolmenu – teda položeniu plochého kameňa 

na vrcholy troch menhirov došlo v rámci osláv letného slnovratu – 25.6.2011. Všetky prvky v kruhu o 

priemere 30 metrov na seba navzájom pôsobia. K meditáciám je najlepší gigantický menhir – solitér, 

ktorý sa nachádza cca 200 metrov juhovýchodne od kruhu a časom bol doplnený ešte o jeden menší.  

Súčasťou tohto menhirového areálu je tiež rybníček, ktorého breh lemujú stromy a menšie menhiry a 

tiež pahorok, na ktorého úpätí stojí tabuľa informujúca o areáli, ale aj  o návode na použitie 

menhirov. Necelý kilometer od menhirov sa tiež nachádza mohylové pohrebisko knovízské kultúry 

doby bronzovej.  

 

 



10. Hradisko Budeč pri Zákolanoch  

Pár kilometrov severozápadne od Prahy sa nachádza najstarší známy zachovaný kostolík na území 

Čiech datovaný už na prelome 9. a 10. storočia. Rotunda zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi stojí nad 

obcou Zákolany v areáli zaniknutého přemyslovského hradiska a pamätá ešte školské roky sv. 

Václava. 

Rotundu mal založiť podľa písomných prameňov Spytihněv I., druhé známe přemyslovské knieža 

okolo roku 895. Podľa iných zdrojov stavbu dala postaviť sv. Ludmila okolo roku 902. Pôvodne bola 

zasvätená len sv. Petrovi, k rozšíreniu patrocínia došlo už na konci 11. storočia. Stavba slúžila ako 

hlavný kostol hradiska, okolo ktorého bola pochovávaná vtedajšia elita žijúca na tomto kniežacom 

dvore. Legendy o sv. Václavovi uvádzajú, že práve na Budeč ho poslal jeho otec, knieža Vratislav, aby 

sa tu naučil latinskému písmu a v širšom význame získal kresťanské vzdelanie v latinčine. 

Zlom vo vývoji celej lokality predstavuje dobytie hradiska vojakmi Boleslava I. krátko po smrti sv. 

Václava v roku 935. Došlo tu k výmene vládnucej elity, pričom sa prestalo pochovávať na pôvodnom 

cintoríne a noví obyvatelia areálu (zrejme Boleslavov kastelán a jeho ľudia) si postavili nové sídlo 

vrátane kostola. Súčasnú podobu získala rotunda v 17. storočí, keď bola zbúraná východná apsida a 

miesto nej postavená nová obdĺžniková svätyňa s bočnou sakristiou.    

K hradisku vedie od dediny upravená cesta, ktorú lemujú lavičky. Vedľa kostola sa nachádza 

spomínaný cintorín, kde vládne veľmi osobitá atmosféra.  

 

 



11. Hrad Dívčí Kámen 

Ide o monumentálnu romantickú zrúcaninu, ktorá sa rozprestiera na vysokej skale v prekrásnej 

prírode nad sútokom Křemžského potoka a rieky Vltavy medzi mestami České Budějovice a Český 

Krumlov. Hrad je jednou z najrozsiahlejších a najlepšie dochovaných stredovekých pamiatok v Českej 

republike.  

Zrúcanina hradu Dívčí Kámen stelesňuje harmóniu histórie a prírody. Vzhľadom ku spojeniu skalného 

útvaru, meandrujúcich vodných tokov i zásahu človeka je táto oblasť veľmi pestrá z botanického aj 

zoologického hľadiska. Preto bola oblasť hradu vyhlásená za prírodnú rezerváciu, ktorá je zároveň 

súčasťou CHKO Blanský les. Miesto umocňuje tesná blízkosť keltského oppida, ktorý sa významom 

a veľkosťou radí k európskym unikátom.    

Spomeniem tiež niečo málo z histórie – názov Dívčí kámen je pravdepodobne starší než hrad, ktorý tu 

bol postavený. Vyplýva to z listiny z roku 1349, ktorou Karol IV. dovoľuje bratom Petrovi, Joštovi, 

Oldřichovi a Jánovi z Rožmberka postaviť v Českom kráľovstve hrad, nazvaný v českom jazyku Dívčí 

Kámen. Napriek tomu, že bol hrad na svoju dobu veľmi moderným a pohodlným obydlím, nikdy sa 

nestal trvalým sídlom vrchnosti, jeho funkcia bola najmä mocensko-správna. Hrad nemal dlhú 

históriu, nakoľko v roku 1506 sa Peter z Rožmberka rozhodol hrad ďalej neudržiavať, zariadenie 

presťahoval do Českého Krumlova a v roku 1541 sa o Dívčím Kameni písomné pramene zmieňujú ako 

o pustom hrade.     

 

 



12. Pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého  na Zelenej Hore 

Kostol pri meste Žďár nad Sázavou patrí medzi najvýznamnejšie stavby barokového staviteľa Jána 

Blažeja Santiniho – Aichela.  Tento vrcholný Santiniho výtvor bol roku 1994 zaradený na zoznam 

svetových a prírodných pamiatok UNESCO. Pražský architekt s talianskym pôvodom, ktorý bol 

vzrastom drobný a telesne postihnutý (mal ochrnutú časť tela), dokázal vtesnať do svojej stavby 

numerologické symboly, prepojiť ducha miesta so samotnou stavbou a úžasným spôsobom ho 

presvetliť. Na tomto mieste sa gotika a barok prelína s mystikou čísel. Takmer všetko, čo je viditeľné 

na tejto stavbe, sa tiež nejako prekrýva s mystickým príbehom Jána Nepomuckého. Legenda vraví, že 

na mieste, kde sa svätý Ján utopil, objavila sa koruna z piatich hviezd.  S číslami a kružidlom pracoval 

Santini najradšej. Na Zelenej hore preto do piatich napočítate mnohokrát. Ako druhé číslo si tu zvolil 

trojku – symbol svätej Trojice. Pôdorys samotného kostola má tvar päťcípej hviezdy a je uzavretý 

v ambitoch tvaru desaťcípej hviezdy s piatimi bránami a piatimi kaplnkami. Vo vnútri kostola je 

dominantnou sochou samozrejme sv. Jan Nepomucký, stojaci na zemeguli a stúpajúci do neba. Päť 

osemcípych cisterciáckych hviezd tu zastupuje päť kontinentov, na ktorých je šírené kresťanstvo. 

V najvyššom mieste kupole je umiestnená schránka v tvare jazyka, v ktorej je snáď uchovaná vzácna 

relikvia svätca – kúsok kosti s prirasteným jazykom. Niektoré okná v kostole majú taktiež tvar jazyka, 

iné pripomínajú biskupskú mitru, čo je odkaz na opáta Vejmluvu, a ďalší pravidelný trojcípy tvar 

symbolizujúci svätú Trojicu. Je to stavba, na ktorej každý oblúk niečo znamená, každý detail na niečo 

odkazuje. Až budete sami stáť v kostole, skúste sa sústrediť na hru svetiel prenikajúcich oknami.  

A názov Zelená hora? Miesto sa pôvodne nazývalo Čierny les. Ten však bol pred zahájením stavby 

vyrúbaný a aj dnes je snahou udržať pahorok bez porastov, ktoré by zacláňali kostol. Názov Zelená 

hora je odkazom na Zelenú horu pri Nepomuku, odkiaľ pochádzal svätec a kde už vtedy stál 

domovský kláštor cisterciákov. 

 



13. Kamenná brána v Dubňanoch  

Celý komplex vychádza z posvätných areálov, ktoré ľudstvo sprevádza od počiatku jeho vývoja. 

Obsahuje tri vnútorné časti. V prvom labyrinte sa od menšieho vstupného menhiru putovaním 

špirálou dostanete k centrálnemu vysokému menhiru. Ten symbolizuje ľudskú pokoru voči ostatným 

tvorom, prírode, ľuďom, avšak predovšetkým voči sebe. Aj druhý podcelok je zastúpený dvojicou 

menhirov, ktoré zosobňujú previazanie muža so ženou. Poslednej vyvýšenej časti dominuje tzv. 

prechodový portál, teda kamenná brána na vrchu kamenného návršia. Okolo kamennej brány sú 

sústredené dve kružnice vždy zložené z dvanástich liečivých kameňov. Tu pod klenbou brány sa 

s nami lúči minulosť a prechodom brány vchádzame zmenení do novej etapy nášho bytia, nášho 

poslania, našej životnej dráhy. Celý súbor potom rozvíjajú ešte ďalšie prvky.  

Dubňanské menhiry sa nachádzajú na špecifickom mieste – na území zaniknutej Veľkej Moravy, 

samozrejme aj Samovej ríše, teda nositeľov najstarších historických tradícií.       

 

 



14. Prachovské skály  

Prírodná rezervácia Prachovské skály je jednou z najstarších prírodných rezervácií v  Českej republike. 

V roku 2002 bola pripojená k CHKO Český ráj. Prachovské skály sú pieskovcové skalné mesto. 

Tabuľová plošina z kvádrových pieskovcov je rozčlenená skalnými roklinami na niekoľko častí. 

Pieskovce dosahujú hrúbky až 90 metrov a miestami sú medzi nimi prestúpené telesá neovulkanitov. 

Plošinu brázdi sústava prevažne suchých skalnatých údolí, nazývaných tiež „chodby“, napríklad 

„Cisárska chodba“. Južná strana má odlišný charakter, pretože bola postihnutá svahovými pohybmi. 

Nachádzajú sa tu naklonené či spadnuté skalné bloky. Skalné útvary Prachovských skál dosahujú 

výšku až 40 metrov.    

Východiskovým miestom na prehliadku Prachovských skál môže byť Jičín, ktorý je od nich vzdialený 

asi 6 km. V horúcich letných dňoch sa môžete po túre osviežiť v prírodnom kúpalisku U Pelíška, ktoré 

je pomenované po duchu týchto skál. Veľký okruh vás zoznámi s veľkým množstvom zaujímavých 

miest Prachovských skál a je najatraktívnejšou a najzaujímavejšou cestou medzi skalnými masívmi. 

Menej náročnou prehliadkou je kratší Malý okruh, asi 1,5 km dlhý, ktorý vedie nádherným 

prostredím Cisárskej chodby a nájdete tu dve vyhliadky.  

Stred Prachovských skál tvorí romantické skalné mesto štíhlych vysokých veží a pilierov, medzi 

ktorými sú hlboké a tesné rokliny.  

 

 



15. Dívčí hrad a CHKO Pálava  
Na vrcholkoch Pálavy vyrástli v stredoveku tri kamenné sídla. Nad Klentnicou sa týči zrúcanina hradu, 

ktorý nesie názov Sirotčí hrádok. Na vrchole Obory sú dnes už celkom nepatrné pozostatky Nového 

hradu. Najdlhšie prežívajúcim a v súčasnosti najlepšie zachovaný hradom sú Děvičky – Dívčí hrad.  

Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1222, keď tu bol správcom Štěpán z Medlova.  

 

Hrad slúžil k zaisteniu správy zemepanského majetku a k ochrane zemskej cesty vedúcej od Mikulova 

k Dolním Věstonicím a ďalej smerom k Olomoucu. V druhej polovici 13.storočia meno hradu mizne 

z historických prameňov a tak sa zdá, že bol zničený a obnovený až na konci 13.storočia. Hrad 

medzitým niekoľkokrát zmenil majiteľov a v roku 1572 získal značne schátraný hrad Zigmund 

z Ditrichštejna, ktorý ho ako posledný prebudoval – hlavne zastaval voľné nádvorie a severovýchodnú 

časť vnútorného hradu. Skazu hradu spôsobili Švédi, ktorý ho obsadili a pred svojím odchodom v roku 

1645 spolu so susedným Pavlovom zapálili. Ešte v roku 1784 býval na hrade strážca a zvonom na 

hradnej veži upozorňoval osady pod kopcom na požiar alebo blížiacu sa búrku. Po jeho smrti bol zvon 

predaný do Klentnice a hrad zostal úplne opustený. Zvon z Děvičiek prežil v klentnickom kostole obe 

svetové vojny a dodnes môžete započuť z Klentnice jeho vyzváňanie.       

A na záver ešte pár slov k CHKO Pálava, bez nej by pre mňa zoznam silových miest v Českej republike 

nebol kompletný. Pálava leží uprostred prastarej kultúrnej krajiny južnej Moravy, ktorá patrí 

k najdlhšie osídleným miestam českej zeme. Medzi dnešnými Dolnými Věstonicami a Pavlovom 

existovali praveké táboriská lovcov mamutov, po ktorých zostali nielen skládky mamutích kostí 

a pozostatky ohnísk, ale aj svetoznáma soška Věstonickej venuše. Práve v tejto oblasti sa objavili prví 

poľnohospodári, v stredoveku patril Mikulov k najvýznamnejším moravským mestám a dodnes 

zostáva strediskom moravského vinárstva. Navzdory intenzívnemu ľudskému vplyvu však uprostred 

obrábanej krajiny zostali na svahoch Pavlovských vrchov aj v členitej pahorkatine Milovického lesa 

zachované cenné partie prírodnej krajiny, ktorá poskytuje útočisko mnohým vzácnym rastlinám 

a živočíchom. Pálava tak so svojim okolím predstavuje dobrý príklad vyváženého vzťahu medzi 

človekom a prírodou, ktorej výsledkom je malebná kultúrna krajina.   

 



Za tvorbou a šírením tohto ebooku je mnoho hodín našej práce a je chránený autorským 

zákonom. Ďakujeme, že to rešpektujete.  

Ak sa vám náš Sprievodca silovými miestami ČR páčil, môžete o ňom dať vedieť aj vašim 

kamarátkam, kolegyniam, ženám z vašej rodiny...  

Pošlite ich na náš web http://www.tajomstvozenskejprosperity.sk/silove-miesta/, kde si ho 

môžu po registrácii stiahnuť. Ďakujem, že nám pomáhate túto myšlienku posúvať ďalej. 

Pomáhate nám tak rozširovať potenciál tejto knihy, čo si naozaj veľmi vážime a sme vám za to 

hlboko vďačné:) 

Stanka Sobolová a Zuzka Koščová, autorky programu Tajomstvo ženskej prosperity 
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