REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS
vody jsou zadržov.:íny mohutnou dvoustupi\ovou hníú.

Na za{':;ítku trasy,

severně

od hn\:;,e, se na-

chází Rožmbersk;i bašla, obytn:í budova
rybničního statku postaven:\ v roce 1590.
Cesta pokrat;ujc po ]mizí rybníka (červené
zJwč·cc) až k samotě Smítka, kde se dúme po
:/.luté značce a:/" k rybníku Hodčjov, odtud po

modré turistkkl~ značce do obec Staní HUna a d:ílc pokračujeme stejně jako u trasy
č. 2 nebo si mCJ:I.cmc cestu zkrátit autobusem
do 'Jlcboně.
IAlt•nttltnt

I. ŠTf~R BOV Á. I.: I I i.~toric a sot!l~asnost ryhníkM·ství v Tf·eholtskC p<ínvi. Dipl. pr;íce pa !'f·i: UK
l:t:aha 1987. 106 s.-- 2. NEDB/\LOVA, L, .Šl~V
CIK, .J.: Kattl 11a 'J'f'eboiísku d(l pfírody. PrilV(Hkc,
Th.~holt 1904. fl I s.
:~. 'ITcbniisko a !!orní J.u?.ni·

cc. TuristicL\ mapa. I. vyd;íni 1902.

Ivon(! f(uh{nowí
c;ylii!Jd~~il/111,

1'/'e!JOJ/

Místa
zvaná Trojmezí
N:t turistických a podrobnějších topogral'ick)íeh map:ich naší republiky se místy set··
ldmc s núzvem Trojmezí. Většinou se V/Jahujc k parl i i st<ítní hranice, nčkdc se tak ří
kú i rnístCtm, kde se stl'ct;ivají m katastry či
polesí, silnice, cesty apod. V:;íznamn:i Jsou
zejména ta "trojmezí", od kterých se rozbíhaíí hr:tnicc tl'í zemí .... ať u;: souó\Sn\ích st:ítCt
ne.bo nčkdej.~ích L1zenmích celki'l. Pa!'rnč nejzn;ímčj.~í Trojmcl'.í je souč:ístí
hlavního hřbetu Sum:tvy, kde dalo pojmenování jak přilehlé hoh: Trojmczn:l (1:16! m),
tak i okolnlmu chr:lněnému tíze mí- rezervaci TrojmeJ'.IlÚ v I. ochrannt~m p;ísmu N:írodníllo parku Šuln:tv;t. Teprve odstranění
"žeh~J'.Jil~ opony" zph'stupnilo tuto pí'1sobivou
horskou partii i n;L~im n;\v.~tčvníkťnn. NcjSll<Íí'.e je dostupn;í z Nové Pece kolem
Plešm~ho jezera a přes ncjvyš.~í horu ,:cské
č:ís!i Suma vy Plechý (I 37B 111), nebo z Nového l)dolí přes TNstoličnfk a Trojmeznou.
Zajímavostí tčchto vrcholov)ích partií jsou
bizarní žulové Lít vary (tory, skalní hradby
aj.) a rol'.s;ihhí kamenn<í moře.
Nejvyhlcd;ívančjším 111ístem je tu v.~ak
vlastní Trojmezí (I J22 m) -- lesn;llé sedlo,
v němž se shíhaj í 1wjen i:·esk<í, nčmcck<í a rakousld hranice, ale t~ž turistícké trasy ze
všech tl'í st:íW. Oded<ívrw tu stojí hraniční
mezník, před ned;ívnem obnovený ve vkusný trojjehlan /, lc.~tčné žuly. Oba naši nč
mecky mluvící sousedé hk<~jí tomuto místu
Dreieckmark.
Pro ostatní místa styku tří současných st<ítních hranic se pojmcnov<iní Trojmezí neu:/J..
v.:í. Rozmezí česko··~německo-·polské při odtoku Lužické Nisy J'.II<L~eho tlzcmí bylo d:íno uspohhLiním hranic po druhé světové
válce, sti·et oficl;ílní hranice c":eskl~ republiky, Polska a Slovenska je necbívného data
a nachází se v nejvýchodnějším cípu našeho
st:ítu uprostřed Jablunkovského 1nezihoří.
Naše hranice se Slovenskem a Rakouskem
je pak "vodní" .... na soutoku řek Moravy

a Dyje.
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Žulová skalní hradba na hoře Trojmezná

Foto Jan Vítek

I
I
I
I
I
I
I
I
Ji

Soška sh"lněte na historickém trojme7.Í JlOtl vrcholem Králického Sněžníku

S názvem Trojmezí se však v prostom
st:ítní hranice sctk:íme i tam, kde bychom to
podle snučasnl~ho liSpořiídání sth~dní Evropy asi neočck::\vali. J{íld se tak například
nej1.azšímu bodu ašského výběžku. Nc proto, že se tu ještě před nedúvncm spojovaly
hranice SRN, NDR a (:eskos!ovenska, ale
díky historickému rozmezí bavorsko-prus··
ko-·českému. Také zde stával od roku 1722
kamenný mezník (tl'.v. Drciliindercck), ned<ivno nahrazcn)í betonovým pylonem.
Spolkov)ím sttítem je i njš jižní soused
Rakousko a v jednom případě se spojují dva
jeho zemní celky- Horní a Dolní Rakousko
···s naM hranicí. Je tomu tak v pomčrně odlehlé partii Novohradských hor, v lesnatém
sedle mezi Kamencem a Sepplbergcm.
Další hrani{:ní "trojmezí" najdeme i na
opačném konci naší republiky. Jedním
z nich je vrcholov;l partie horského masivu
Králického Snčžníku (1423 m), kde na sebe
navazují tři historick;i území: (~echy, Morava a Kladsko. Především s rozmezím česko-··
moravským se tu v.~ak v minulosti i v poměrně ncd~ivné době (administrativním
uspohldáním kraji'! a okrcsi'1) "hýbalo" bez
větších Z<íbran. Také zde st:íval hislorick)í
hraniční mezník, dnes je za poněkud ncobvykl)í symbol této "trojmezní" partie považov:ina kamenn;í soška slúnčtc (z 30. let tohoto století) při někdejší horské chatě.
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Ncda!ck)ím historick)ím "trojmezím" je
i Z<ípadní temeno nejvyššího vrchu Rychlebských hor-- Smrku (I 125 m)- nad Ramzov~

s kým sedlem. Zde se stýkají nyní už jen po··
myslné hranice Moravy, Slezska a Kladska
a kromč hraničního kamene je tu i výzmun ..
JHÍ kf'iY.ovatka turisticky značen)ích cest;_ naší a polské strany. Obdobnou roli kdysi hníl
i stejnojmenný nejvyšší vrch naší č<ísti Jizcrsk:;ích ho.r- Smrk ( 1124 m), kde se sbíhaly
hranice (:ech, Slezska a LuY.icc.
Jan \litek
Pedaf.!,of.!,iC/((.ifa/w/ra \I.~P,
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