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1. ÚČEL PRŮZKUMU
Tématem naučných stezek jsou relikty keltské a předkeltské kultury v území
západně od obce Strážný. Taková místa se zde nacházejí. Většinou je jejich
charakter sakrální, výjimečně spojený přímo s obytnými sídly. Stezky mají
procházet nejvýznamnějšími z nich, jež jsou zároveň zajímavé vizuálně. Úkolem
průzkumu bylo proto tato místa dohledat a určit jejich charakter. Dále pak najít
jejich nejvhodnější spojnice z hlediska pěší turistiky, která je jediným
prostředkem dopravy v těchto rozsáhlých lesních komplexech. Bylo přitom
nutno dbát, aby úseků, kde by byla mezi zastaveními větší vzdálenost, bylo co
nejméně. Také je nutné, aby se přístupy vyhýbaly 1. zónám NP Šumava.
Průzkum byl proveden postupně v měsících srpnu, září a říjnu 2005. Výchozími
podklady byly mapy 1:10 000 a turistická mapa 1:50 000. V jednotlivých
místech byly stanoveny souřadnice a pořízena fotodokumentace.
2. CELKOVÁ SITUACE A POVAHA MÍST
V zalesněném území jihozápadně od obce Strážný se nachází řada míst se
známkami velmi starého původu, i když byla ve středověku a později součástí
novějších osídlení a staveb. Většina z nich se zachovala téměř v původní
podobě, některá byla christianizována. Jde o megalitické stavby, jejichž účel byl
kultovní nebo pohřební; jsou nápadné svým vzhledem. Dále tu jsou výrazná
místa přírodní, která byla kultovně využita, případně pro něj nepatrně upravena.
Lze říci, že rozsah těchto lokalit je omezen na jihovýchodní straně obcí Strážný,
na severozápadní Žďáreckou horou a Jelení horou. Dále směrem ke Knížecím
Pláním nebyla zajímavá místa nalezena.
Jednotlivé lokality – zastavení - jsou rozmístěny na vrchách po obou stranách
potoka Častá, to jest od hřebenu Homole po Žďárek a od stráženské kaple po
Jelení horu. Přístup k nim je možno označit za turisticky náročnější, jen
částečně je možný po značených cestách. Jejich počet je 15 a jsou vyznačeny
čísly v mapě v okruhu počínajícím na Homoli. Je poměrně dlouhý (více než 20
km) a je vytvořen dvěma víceméně samostatnými částmi, oddělenými od sebe
potokem.
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3. PODROBNÁ LOKACE A POPIS JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ
Zastavení, která se doporučují pro zařazení do naučných stezek, jsou v dalším
podrobně popsána dle výsledků průzkumu.

1
Homole (Fanflek), skála s megality. Skalní útvar v západní části Skalnatého
hřbetu, v blízkosti lesní cesty. Nachází se nad bývalou vesnicí Horní Světlé Hory,
německy Oberlichtbuchet. Monumentální objekt, v českém rámci výjimečný.
Kameny

jsou

odedávna

známy

jako

„pohanské

kameny“,

německy

Heidensteine. Jde o dva poměrně masivní kameny, postavené na vrcholu skály.
Pod nimi je vodní mísa v balvanu.
Původně stály kameny vedle sebe; většinu doby ve 20. století byl východní
z nich položen (úmyslně svalen). Nyní je krátkou dobu opět ve svislé poloze,
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téměř původní. Oba kameny jsou z hlediska funkce nepochybně menhiry a tvoří
kultovní místo, patrně předkeltské. (Úvahy o tom, že kameny stály původně tři,
se nepotvrdily.)
Předchozí

výzkumy

usuzovaly

podle

směrové

orientace

menhirů

na

astronomický systém, vázaný na slunovraty. Podle této teorie zde měl být určen
čas slunovratu podle azimutu východu Slunce při letním a západu při zimním
slunovratu. Vzhledem k vrcholové poloze kamenů a štěrbiny mezi nimi však bylo
takové pozorování velmi obtížné, spíše byl důležitý směr paprsku procházejícího
štěrbinou. Teorie nicméně poskytla lokalitě ještě další název: Sonnwendsteine –
slunovratové kameny. Místo sloužilo mnohem pravděpodobněji slunovratovým
obřadům, než obětem, jak se také někdy usuzovalo z důvodu blízkosti mísy. Ta
však je spíše věštebná.
Je pravděpodobný také léčebný účel menhirů.
Souřadnice: N 48°54.486´
E 13°40.536´
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2
Homole západ, kamenná rovnanina. Podlouhlá trojúhelníková rovnanina v lese
asi 400 m západně od „pohanských kamenů“, 120 metrů od jižního okraje lesa.
Jejím účelem byl nejspíše pohřeb, i když velmi neobvyklý. Kratší čelní strana
sloužila pravděpodobně k rituálům, souvisejícím s pohřbem. Časové určení
zahrnuje dobu předkeltskou, keltskou i počátek našeho letopočtu.
Souřadnice: N 48°54.558´
E 13°40.305´

3
Horní Světlé Hory, mohyla. V prostoru bývalé vesnice v louce na dohled od
rybníku větší pahorek složený z kamenů s pohřebním účelem. Tradice byla
zřejmě důvodem pro to, aby byl zachováván a obnovován po celý středověk až
do konce 19. století. Plochý kámen asi 15 m západně je rituální. Pohřeb a
počátky obřadu lze datovat do předkeltské doby, samotný rituál ještě do doby
keltské.
Souřadnice: N 48°54.555´
E 13°39.990´
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4
Pod Žďárkem, svatyně. Asi 600 m jižně od rozcestí Žďárek na západní straně
asfaltové cesty (červená) v zatáčce, asi 15m od ní (průsek). Na hraně, která
tvoří okraj lesa čtyři menší kameny, jeden povalen. Jde o svatyni, jež byla
pravděpodobně používána od předkeltské doby do příchodu Slovanů. K jejímu
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porušení a svalení menhiru asi 10 m SZ došlo zřejmě při stavbě drátěné stěny.
Rituální místo je pod svážkem před čelním kamenem.
Je nutno obnovit polohu pravého kamene svatyně a zároveň znovu postavit
menhir.
Souřadnice: N 48°55.247´
E 13°38.815´

5
Pod Žďárkem, kruh. Asi 50 m západně od asfaltové cesty Točná – Žďárek
(červená) v lese. Asi 500 m jižně od rozcestí Žďárek, severně od zastavení 4.
Jde o zbytky menšího kamenného kruhu (kromlechu) z malých kamenů se
svatyní uvnitř. Účel mohl kromě obřadního být i léčivý. Datace do doby
předkeltské.
Je nutno zviditelnit kameny v kruhu očištěním od mechu apod., případně doplnit
chybějící.
Souřadnice: N 48°55.296´
E 13°38.712
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6
Žďárecká hora sever, menhir. U silnice ze Žďárku ke Žďárecké nádrži před první
levotočivou zatáčkou, vpravo před kamennou hrázkou. Malý velmi starý menhir,
který zřejmě sloužil jako rituální.
Souřadnice: N 48°55.602´
E 13°38.997ˇ

7
Žďárecká hora, svatyně a menhiry. Okolí vrcholu hory a horní část severního
svahu.
Blízko vrcholu je velký kámen upravený člověkem, který spolu s prohlubní na
západní straně tvořil sakrální předkeltské i místo. Povaha tohoto kultu by mohla
významně osvětlit typ šumavského předkeltského osídlení.
Souřadnice: N 48°55.440´
E 13°39.079´
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Blíže k průseku je na mohyle malý menhir, zřejmě součást kultu podsvětí.
Souřadnice: N 48°55.477´
E 13°39.067´

Ještě blíže k průseku je větší menhir, jeho účel se jeví jako léčivý.
Souřadnice: N 48°55.491´
E 13°39.076´
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Vpravo asi 20 m od klesajícího průseku je čtvrtý menhir, poměrně masivní.
Náležel době předkeltské i keltské. Jeho účel byl pravděpodobně kultovní, jeví
se určitá spojitost s párovými rituály.
Souřadnice: N 48°55.545´
E 13°38.775´
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8
Jelení hora, kultovní místo. Asi 100 m západně od vrcholu hory blízko oplocenky
v mýtině je přírodní šikmá skála, která pro svou polohu zřejmě sloužila jako
rituální místo. Šlo o kult Matky Země a obřady vázané na rovnodennost. Tu bylo
možno zjistit pomocí směru západu Slunce; jako vizír tu sloužila hora Luzný, jež
se nachází v azimutu 270°.
Souřadnice: N 48°56.126´
E 13°40.488´
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9
Jelení hora, „dolmen“. Nachází se severovýchodně po cestě od rozcestí na Jelení
hoře, asi po 200 m v mýti. Přírodní vývoj tu vytvořil dva masivy skalek
oddělených chodbou. Nad ní je jako strop položen zřejmě již v předkeltské době
plochý kámen, který vytváří „dolmenový efekt“. Tím byl získán prostor pro
zasvěcovací rituály, spočívající v průchodu chodbou. Tento byl však určen pouze
pro muže. Pro lepší vzhled je nutno odstranit zbytky posedu.
Souřadnice: N 48°56.194´
E 13°40.730´
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10
Jelení hora, ženská svatyně. Je asi 70 m západně od zastavení 9, přístup je však
po samostatné cestě. Přírodní skalka byla využívána k zasvěcovacímu rituálu pro
ženy ve smyslu kultu Země. Při něm hrál úlohu malý menhir pod sedlem a
prostor pod převisem na zadní straně, vzniklý přiklopením plochého kamene
jako stěny.
Souřadnice: N 48°56.210´
E 13°40.679´
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11
Pod oborou, skála. V lese asi 50 m jižně od plotu obory, 250 m západně od kóty
1012. Kultovní místo na východní straně přírodní skály. Šlo pravděpodobně o
kult Matky Země. Skála souvisela s kamennou řadou, jejíž zbytky jsou
v západním směru.
Souřadnice: N 48°55.752´
E 13°40.925´
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12
Strážný západ, plošina. Západně od vrcholu Strážný, 900 m jižně od zastavení
11. Plošina v lese, velmi staré zbytky osídlení a pohřbů. N jižním okraji malý
menhir s obřadním místem před ním.
Souřadnice: N 48°55.276´
E 13°40.988´

13
Strážný západ, „kaple“. Přírodní skála u cesty 250 m západně o rozcestí na
kótě 1044. V mapě vyznačena křížkem. Jedna ze dvou skal, používaná
v předkeltské době jako kosmická svatyně. V podstatě se funkčně chová jako
menhir. Byla christianizována umístěním sošky nebo obrázku ve vytesaném
výklenku.
Souřadnice: N 48°55.463´
E 13°41.276´
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14
Kunžvart, kultovní místo. Na skále vedle věže strážního hrádku skalní plošina
s vodními mísami. Nejde o obětiště, ale svatyni kultu Země, spojeného
s věštěním. Pochází z doby předkeltské, ale byla využívána do počátků
křesťanství.
Souřadnice: N 48°55.183´
E 13°42.565´
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15
Strážný, kaple. Kaple nad obcí, postavená na místě předkeltské svatyně, kde
však rituály trvaly hluboko do středověku. Byla to svatyně ženská, která vedle
kultu Země byla zaměřena též na léčení. Staré kultovní místo je ve starší, horní
části kaple.
Souřadnice: N 48°54.730´
E 13°42.987´
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4. NÁVRH TRASY STEZEK
Jako výchozí i návratové místo se jeví parkoviště u správy polesí, které je
přirozeným vstupem do zájmové oblasti. Vychází odtud i zelená turistická
značka podél potoka Častá.
Celková délka stezek je asi 21 km, což je pro zdatného turistu přijatelné.
Z časového hlediska však délka překračuje denní limit, uvažujeme-li nutnou
dobu prohlídky jednotlivých zastavení a obtížnost některých úseků - stav cest a
výškové rozdíly. Proto je vhodné rozdělit celkovou délku na dvě části, oddělené
potokem Častá.
Trasy jsou v detailu uvedeny v mapkách 1:10 000, zde je ještě níže uvedena
celková mapa.
STEZKA 1
Vychází z parkoviště podél potoka po asfaltové značené cestě a po necelých
dvou kilometrech odbočuje doprava na levý břeh potoka po lesní cestě.
Pokračuje po ní asi 1,7 km a odbočuje vlevo vzhůru lesní cestou.
Souřadnice místa odbočení: N 48°54.698´
E 13°40.269´
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Cesta přetíná další vrstevnicovou cestu a pokračuje na hřeben západně od
Homole, kde končí na příčné cestě vedoucí podél lesa. Po ní vlevo je zastavení 1
asi 300 m, dosažitelné z cesty lesem.

trasa stezek
Úsek 1-2
Je nutno se 300 m vrátit a odbočit po lesní pěšině mírně doprava. Zastavení 2
je po 150 m.
Úsek 2-3
Pokračuje dále po lesní pěšině po svahu dolů až na širokou vrstevnicovou cestu.
Po ní doleva ven z lesa. Zastavení 3 je po 150 m vpravo asi 40 m v louce; je
nutno upravit přístup po louce.
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Úsek 3-4
Návrat na hlavní cestu, po ní vpravo dolů po svahu až na asfaltovou silničku
(červená značka). Po ní vpravo směrem Točná – Žďárek. Asi po 2,5 km v pravé
zatáčce je vlevo zastavení 4 na okraji lesa.
Úsek 4-5
Asi o 100 m dále po červené, 50 m doleva lesem. Je nutno upravit přístup
k zastavení 5 lesní pěšinou. (Úpravy cest jsou v mapě vyznačeny červeně
přerušovaně.)
Úsek 5-6
Návrat na červenou, pokračování na rozcestí Žďárek. Tam odbočení doprava
kolem bývalé roty PS. Po asfaltu do lesa a již asi po 100m vpravo pře kamennou
hrázkou je zastavení 6.
Úsek 6-7
Návrat na silnici, ale hned doprava lesní cestou a lesem k příčnému průseku a
dále za něj k vrcholu Žďárské hory. Větší část se doporučuje upravit jako lesní
pěšinu. K menhirům od vrcholového bloku je nutno se vrátit do průseku a
k jednotlivým kamenům přecházet vždy lesem.
Úsek 7- Častá
Průsekem východně dolů ze svahu až k potoku a na Jelení stezku (zelená).
Některé části průseku bude nutno zprůchodnit; pod příčnou vrstevnicovou
cestou se doporučuje zřídit dřevěné schody v délce asi 20 m.
Častá – parkoviště Strážný
Návrat po Jelení stezce podél potoku 4,5 km na parkoviště. Pokud bude chtít
turista pokračovat stezkou 2, je odbočka po 500 m doleva.
STEZKA 2
Počátek je opět na parkovišti. Odtud je nutno dosáhnout po 4 km odbočení
lesní cesty vpravo (průchod 1. zónou) - Častá.
Častá - 8
Po cestě severně do svahu 1,5 km na rozcestí na kótě 987. Odtud dále vzhůru
400 m užší cestou, která se stáčí doprava k vrcholu Jelení hory. Těsně před
dosažením hřebene v myti je vpravo roh oplocenky. Podél plotu asi 10 m a pak
několik metrů vpravo je zastavení 8. Pěšinu od lesní cesty je nutno upravit.
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8-9
Návrat na lesní cestu, po ní doprava asi 300 m na rozcestí. Zde vlevo cestou, na
které je po 100m odbočení vlevo k zastavení 10. K 9 stále rovně a po 150 m je
viditelná skála vpravo v myti. Postačí přístup lesem (odstranění větví).
9-10
Návrat po cestě směrem k rozcestí, 100 m před ním ostře doprava cestou
v myti. Po 170 m je vpravo viditelná skála, postačí přístup lesem. Pro zkrácení
je vhodné vytvořit mezi 9 a10 přímý průchod mlázím.
10-11
Návrat k rozcestí, pak vlevo do obory na rozcestí na kótě 1015. Vpravo ven
z obory, po 700 m ostře doprava po lesní cestě. Po 250 m přetíná cesta zbytek
kamenné řady a 40 m vpravo je vlastní zastavení 10, přístup lesem.
11-12
Návrat na severojižní cestu, po ní vpravo jižně na rozcestí pěti cest. Přes ně
stále jižně (vpravo v lese méně významný menhir) asi 250 m na rozcestí poblíž
kóty 996. Dále 100 m a doprava lesní pěšinou kolem zbytků kamenných staveb.
Asi po 70 m je zastavení 12.
12-13
Návrat na rozcestí pěti cest, pokračování cestou východně do svahu směrem
hora Strážný. V polovině úseku cesty asi po 270 m prochází cesta mezi dvěma
skalkami. Pravá z nich je zastavení 13.
13-14
Pokračuje se dále vzhůru na rozcestí – kóta 1044. Odtud šikmo vlevo cestou po
vrstevnici po severním a východním úbočí hory Strážný. V současné době je
cesta svážením dřeva rozbahněná, v některých úsecích bude vhodné zřídit po
jejím okraji pěšinu. Po 1,1 km v místě, kde kříží západovýchodní průsek
z vrcholu Strážný, se odbočí vlevo průsekem východně. Bude nutné zde upravit
pěšinu po celé délce průseku, neboť je zvodnělý a neurovnaný. Po 250 m se
dospěje na rozcestí žluté a modré značky. Po žluté na hrad Kunžvart, na severní
straně věže je zastavení 14.
14-15
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Zpět na modrou značku, po ní směrem obec Strážný až ke kapli na Vyhlídce –
zastavení 15.
15-parkoviště Strážný
Zpět po modré na cestu do Strážného, po ní vlevo 150 m k remízu. Protože
další pokračování zavede turistu k novým rodinným domům a teprve pak ostře
vpravo na parkoviště, doporučuje se zřídit od remízu novou cestu pro pěší mezi
pozemky hájenky a polesí, kde je parkoviště.
Délka stezky 1 je přibližně 14,8 km, stezky 2 15,2 km. V přímé návaznosti obě
stezky celkem 21 km.
Stezky se doporučuje značit sytě oranžovou barvou z důvodu odlišení od
stávajícího turistického značení a číslem stezky.
Počet informačních tabulek včetně hlavní informace na parkovišti je 16, počet
směrovek na hlavních odbočkách rovněž 16. Počet prostých značek odhadem
75.
5. TEXT INFORMACÍ K MÍSTŮM
Doporučuje opatřit jednotlivá zastavení tabulkou s krátkou informací o povaze
místa. Tabulky budiž umístěny v odstupu od míst tak, aby nebránily fotografování. V dalším jsou uvedena doporučená znění informací.
HLAVNÍ INFORMACE – PARKOVIŠTĚ (doplněno přehlednou mapkou)
„NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ STRÁŽNÉHO
Tématem stezek jsou kulturní pozůstatky keltského i předkeltského osídlení,
možná až neolitického, tj. z pozdní doby kamenné. Nacházejí se na nich
především kultovní místa různého zaměření, často ve spojení s pohřby. Proto
jsou významnou výpovědí o způsobu života tehdejších lidí, všedního i
duchovního. Jako taková náleží k nemnohým českým pravěkým lokalitám, které
jsou nově objevovány.
Jde o místa vytvořená člověkem jako megalitické stavby i o přírodní skalní
útvary využité k sakrálním potřebám. Někdy též o kombinaci obou podob nebo
upravené části skal. Lokality jsou zajímavé nejen svým vzhledem, ale uspokojí i
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návštěvníka s esoterním zaměřením. Vzhledem k celkové délce 21 km jsou
zastavení rozdělena do dvou stezek.
Stezka 1, délka včetně návratu 15 km:
1 Slunovratové kameny
2 Mohyla
3 Mohyla
4 Kamenná svatyně
5 Rituální kruh
6 Menhir
7 Kultovní místo a menhiry
Stezka 2, délka včetně příchodu 15 km:
8 Kultovní skála
9 Dolmen
10 Kultovní jeskyně
11 Kultovní skála
12 Menhir a osídlení
13 Christianizovaná kultovní skála
14 Rituální místo s mísami
15 Kaple na předkřesťanském sakrálním místě
1
SLUNOVRATOVÉ KAMENY
Obnovená sestava dvou menhirů na přírodní skále. Je nazývána Pohanské
kameny (Heidensteine), podle astronomického účelu, který jim je přičítán, též
Slunovratové kameny (Sonnwendsteine). Jejich původ je zřejmě předkeltský.
Měly určovat datum letního slunovratu podle pozorování místa východu Slunce,
dle místa západu pak okamžik zimního slunovratu, neboť jim odpovídá směr
průchodu mezi nimi. Vzhledem k jejich vrcholové poloze však není možné
pozorování pomocí třetího kamene – vizíru. Proto lze připustit pouze stanovení
letního slunovratu pomocí pruhu světla přicházejícího při rozednění mezerou
mezi kameny. Původní poloha většího z nich byla blíže menšímu, jak nasvědčuje
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přizpůsobení spodní strany tvaru podkladové skály. Mezerou širokou asi 30 cm
pak označil paprsek místo na plochém kamenu za menhiry, kde byly o
slunovratu konány obřady. V dnešní mezeře je pravděpodobný léčebný účinek,
zvláště pro ženy. Vodní mísa pod skálou není obětní, ale sloužila nejspíše
k věštebným rituálům.
Spodní větší kámen byl během posledních sto let dvakrát svalen a opět znovu
postaven, naposledy v roce 2003.
2
MOHYLA
Kamenná rovnanina, pravděpodobně s pohřebním účelem. Jeho charakter se
jeví jako velmi neobvyklý a je spojen s rituálem. Obřadní místo je na úpatí kratší
strany trojúhelníkové mohyly. Obřady tu zřejmě přetrvávaly i v období tzv.
stěhování národů.
3
MOHYLA
Pravděpodobný jednorázový pohřeb několika lidí. Místo mělo zřejmě silnou
tradici a proto se zachovalo i v lokalitě středověkého a novodobého osídlení –
vesnice Horní Světlé Hory (Oberlichtbuchet). Jeho vzhled svědčí o tom, že bylo
několikrát i novodobě opravováno. Zajímavé je také zdůraznění listnatými
stromy. Charakter lokality je významně podpořen plochým kamenem ležícím
jihozápadně, jehož účel byl rituální a to možná již v době předkeltské a
následně keltské.
4
KAMENNÁ SVATYNĚ
Před třemi kameny se nachází pravděpodobně předkeltské i keltské obřadní
místo, jehož kultovní zaměření spočívalo na fenoménu známém dnes jako proud
kosmické energie. Dnešní podoba je výsledkem částečného obnovení po
porušení místa stavebními pracemi v polovině 20. století. Opodál stojící menhir
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je rovněž obnoven. Je obtížné říci, zda souvisel se svatyní, neboť byl zřejmě
odsunut daleko od původního stanoviště.
5
RITUÁLNÍ KRUH
Zřejmě předkeltské obřadní místo, vymezené malými kameny do kruhu, tzv.
kromlech. Geometrie kruhu, byť nepřesného, hrála úlohu v některých typech
obřadů. Uvnitř je ještě zvláště vyznačena svatyně; její charakter ukazuje na
pravděpodobně druidský kult s kosmickým zaměřením. Vstup do kruhu je ve
směru od silnice.
6
MENHIR
Jedno z nejstarších obřadních míst v okolí. Je označeno malým menhirem;
rituální místo se nachází na opačné straně kamene, nežli je kamenná hrázka.
Kult, který tu byl praktikován, byl nejspíše součástí uctívání Země jako božstva
či inteligentní bytosti.
7
KULTOVNÍ MÍSTO A MENHIRY
Kamenný blok na vrcholu Žďárské hory jeví známky lidského zacházení,
pravděpodobně v předkeltské době. Je součástí svatyně, kterou vymezuje.
Sakrální místa tohoto druhu sestávala z malého okrsku ohraničeného menšími
kameny, ve kterém se nacházelo vlastní obřadní místo, a vně stojícího
výrazného monumentu, jenž dával místu vizuální charakter. Proto i zde je
rituální místo v prohlubni před kamenem. Obřad, který tu probíhal, byl zřejmě
pro druidy netypický. Určení povahy tohoto kultu je složité a ukazuje možná do
oblasti, která byla v středověku nepřímo zachycena v legendách o grálu.
V tomto regionu a dané době jsou tyto záležitosti zatím nepoznané.
Na mohyle blíž k průseku je malý kámen. Je to jeden z mnoha takto použitých
menhirů. Jednak měly vytvářet příznivé podmínky v prostoru hrobu, jednak
sloužily kultu podsvětí, pro keltskou dobu typickému.
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Další menhir, již větší, měl nejspíše léčivý účel. Poslední, dále po svahu, je
kámen,

který

pravděpodobně

sloužil

jako

zasvěcovací

a

to

v období

předkeltském i keltském. Zdá se však, že byly vždy současně zasvěcovány dvě
osoby opačného pohlaví a že obřad mohl mít určitou souvislost i s tím, který
známe dnes jako svatební.
Na Žďárské hoře je soustředěno několik megalitických staveb různého určení, a
byla tedy jakýmsi sakrálním centrem zahrnujícím i pohřby.
8
KULTOVNÍ SKÁLA
Nenápadná skalka na Jelení hoře nese známky kultovního používání před
příchodem Keltů. Zřejmě zde byl praktikován kultu Země i kulty kosmické,
především však ty, které byly vázány na čas rovnodennosti. K jeho určení tu
sloužila jako vizír nedaleká a dobře viditelná hora Luzný, která leží přesně ve
směru západu Slunce, tj. v azimutu 270°. Praktikování obřadů právě v době
rovnodennosti či slunovratu.
9
DOLMEN
Tvar, který připomíná klasické dolmeny jen vzdáleně, vznikl položením
kamenného stropu přes chodbu mezi dvěma přírodními skálami, zřejmě již
v době předkeltské. Průchod pod ním byl postupným obřadem, jehož účel byl
zasvěcovací. Zdá se, že sloužil pouze pro muže a byl součástí kosmického kultu.
V dělení duchovních záležitostí podle pohlavních principů viděly staré kultury
často souvislost s kosmickými zákony.
10
KULTOVNÍ JESKYNĚ
Na zadní straně skály je malá jeskyně vytvořená uměle přiklopením kamenné
desky. Byla vlastně jakýmsi dolmenem. Sloužila zasvěcování žen a cesta do ní
vedla postupným rituálem. Začínal u malého menhiru na přední straně a
pokračoval přes sedlo mezi skalami. Zasvěcení se týkalo kultu Země, který je
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znám jako jeden z hlavních druidských kultů. V konečné fázi muselo probíhat
v sedě nebo vleže.
11
KULTOVNÍ SKÁLA
V blízkosti lesní cesty je několik kamenů, nacházejících se v přímce. Je to
pravděpodobně zbytek kamenné řady, která končila větší skálou východně. U ní
je na východní straně místo obřadů, věnovaných Zemi. Takové obřady byly
běžnou duchovní součástí života tehdejších lidí. Kamenná řada byla zřejmě
podmínkou funkce rituálů.
12
MENHIR A OSÍDLENÍ
Na plochém výběžku můžeme vidět četné pozůstatky lidské činnosti, které
mohou náležet starému osídlení. Jeho součástí je svatyňka vyznačená malým
kamenem. Rituály, které měly nejspíš ochranný charakter, se děly na severní
straně menhiru. Je to příklad potřeby chránit jednotlivce nebo celé sídlo před
ohroženími, které byly stálou součástí myšlení pravěkých lidí.
13
CHRISTIANIZOVANÁ KULTOVNÍ SKÁLA
Průchod cesty mezi dvěma skalami je možná symbolický, ke starým rituálům je
však vázána ta, ve které je vytesán malý výklenek. V něm byla původně
umístěna soška křesťanské duchovní bytosti, nejspíše P. Marie. Jde o příklad
christianizace předkřesťanského (zde i předkeltského) sakrálního místa. To se
nachází u skály před výklenkem a jeho smysl se s příchody vždy nových kultur
nezměnil.
14
RITUÁLNÍ MÍSTO S MÍSAMI
Na severní straně hradní věže proti vchodu je plochá skála, která byla dějištěm
obřadů od předkeltských dob do počátků křesťanství. Jsou na ní vodní mísy,
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které sloužily k věštění z vodní hladiny. Kromě toho jsou tu známky rituálů
k posílení a ochraně okolního území a také kultu Země. Obřadní místo je na
skále před mísami. Výběr staveniště hradu Kunžvart (Kungenslen, Kungenstein)
ve 14. století byl možná ovlivněn i povahou skály. V Čechách je více hradů,
postavených na prehistorických lokalitách.
15
Kaple P. Marie Pomocné z roku 1834 je místním příkladem křesťanské sakrální
stavby na prehistorickém kultovním okrsku. Místo starých obřadů je ve starší
části kaple a je tu zajímavá souvislost s oltářem obráceným netradičně
k západu. Rituály byly zřejmě datací shodné s kunžvartskými, uchovaly se tu
však dále do středověku. I jejich orientace na Zemi byla stejná. Byly určeny
pouze ženám a pro ně jako léčivé.
6. URČENÍ STEZEK
Navržené naučné stezky 1 i 2 jsou zajímavé pro návštěvníky se zaměřením na
prehistorická osídlení a jejich kulturní projevy. Mohou jim poskytnout poznatky
z této oblasti týkající se tohoto šumavského regionu, tedy doposud nepříliš
známé a probádané. Mnoho z významných míst tu ztratilo s odchodem
sudetoněmeckého etnika své pokračování v krajině a teprve nyní jsou znovu
nalézána, což není příznačné jen pro Šumavu ale například i pro Sedmihoří na
Tachovsku.
Lokality na stezkách jsou dostatečně přitažlivé pro turistu, který touží vidět a
zažít krajinné monumenty nebo výrazná díla lidských rukou. I z hlediska běžné
archeologie a prehistorie jde nepochybně o nezanedbatelné stavby a místa.
Jejich výpověď spolu s výrazem šumavské krajiny obohatí každého citlivého
člověka o zážitky, které stěží najde jinde.
Nelze opomenout ani duchovní stránku míst s kultovní minulostí. Jistě může
uspokojí i návštěvníka, ubírajícího se tímto směrem, který patří rovněž ke tváři
dnešní civilizace.
Z těchto hledisek jsou navržené naučné stezky u Strážného výjimečné a mají
proto naději patřit k vyhledávaným.
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