
Území nazývané „Za Horou“, táhnou-
cí se od dnešních Záhornic až k Zádo-
lí, tvořily až do 17. století polnosti, ob-
hospodařované přepyšskými majiteli. 
Při okraji lesa (dnešní Obora) stála 
pouze knížecí myslivna opočenské-
ho panství. Někdy po roce 1622, kdy 
Dvůr v Přepychách kupuje Fridrich 
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Již druhým rokem jsme svědky úprav okolí silnice, prodírající se masivem opukových skal, tolik charakteristických 
pro naši obec, do kopce směrem k Záhornici. I tento úsek Přepych má svou historii, která je popisována na mnoha 
stránkách našich kronik. Proměna krajiny, její industriální změny a jejich dopady do života místních lidí by měly 
být zachovávány v paměti, neboť ve většině případů zlepšují a ulehčují náš život, dostupněji nás propojují s okolní-
mi a tím nás vzájemně obohacují. A cesty tuto schopnost od nepaměti mají. 
Připomeňme si proto v Toulkách vzdálené souvislosti cesty našich předků přes kopec do míst, nazývaných dříve  
„Za Horou“. Připomeňme si několik útržků z této historie i proto, že je to cesta k našim nejbližším sousedům – ob-
čanům Záhornice a Zádolí.

CESTA ZA HORU
Toulky přepyšskou minulostí

Za dob nejstarších

 

František Vlkanovský, je vystavěn na 
dnešní Velké Záhornici menší dvo-
rec tímto šlechtickým rodem. Cesta 
hospodářů z Přepych byla pro potahy  
s těžkým nářadím těch dob po přík-
rém kopci velmi náročná. 
Podle dochovaných náznaků v kraji-
ně i některých indicií z kronik vedla 

pravděpodobně po levé (východní) 
straně dnešní silnice, kam odbočovala 
od současného čp. 188 (Růžičkovi) a je 
možné, že pokračovala po vrstevnici 
mezi domy čp. 123 (dnes Alena Vac-
ková, dříve Andršovi) a čp. 173 (dnes 
Hlavovi, dříve Zemánkovi).

V těchto místech stávala totiž v 17. století hájenka Vlkanovských z Vlkanova a Přepych a cesta mohla vést kolem ní. 

 

XIV. 
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Malebnost chaloupek na Malé Záhornici přetr-
vala dodnes.

Majitelé polností
Za Horou

Pohled od Kříže za Horu

Jako majitelé polností Za Horou 
jsou v zápisech ze 17. a 18. století 
často uváděny rody přepyšských 
hospodářů Roubalových z čp. 25 
(dnes Zdeňka Seidelová), Roh-
lenových z čp. 29 (dnes Ježkovo 
na Ehlově), Havelkových z čp. 89 
(dnes Klíčovo), Krejcarových z čp. 
35 (dnes mají toto čp. Kalousovi, 
ale dříve šlo o zaniklou roubenku 
u Tláskalových), Horákových z čp. 
47 (dnes Šmídovo), Kupkových  
z čp. 82 (dnes Havlovo), Rathous-
kých, Řízkových, Krumpánových, 
Herzánových a mnoha dalších 
jmen, s nimiž se již dnes v obci 
nesetkáme. Do konce 17. století se 
přepyšské pozemky táhly až blíz-
ko k Zádolí, které bývalo do roku 
1651 rovněž součástí obce přepyš-
ské. Kolem roku 1680 bylo kolem 
dvorce Za Horou vystavěno asi 7 
dědičných chalup (dnes Velká Zá-
hornice) a později dalších 9 cha-
lup v místě zvaném „Na Kališti“ 
(dnes Malá Záhornice). V těchto 
dobách se od živností přepyšských 
oddělovaly kusy rolí buď prode-
jem, dědictvím nebo výměnkem a 
na nich se pak stavěly příbytky. Od 
těch dob se zde říkalo "Obec Pře-
pyšská za horou". V přepyšské farní 
matrice, založené v roce 1663 se již  
v roce 1691 nazývá toto místo Nová 
Záhornice. Na Malé Záhornici se 
také nachází nejstarší záhornická 
usedlost číslo 16, kterou založil Jiří 
Chudý. V tomto čísle bývala jedi-
ná hospoda na obou Záhornicích. 
Je zajímavé, že právě tato nejstarší 
usedlost patří rodu Chudých od 
prvopočátku až do dneška. 
Původní hospodářské usedlosti 
„Záhoráků“ byly velmi skromné. 
Tvořila je dřevěná roubená chalu-
pa s doškovou střechou, kůlnou, 
malým chlévem, malou stodůl-
kou. Ojediněle zde byl kamenný 

Při vzpomínání na minulost našich 
záhornických sousedů se s vámi 
ještě podělím o několik zajímavos-
tí, na které jsem při pročítání pře-
pyšských kronik narazil. 
Neobvyklá událost je zachycena z 
roku 1693, kdy kobylky napadly a 
zpustošily polnosti od Zádolí, přes 
Záhornici k Semechnicím a Opoč-
nu. 
Z roku 1709 je zmínka o povin-
nosti Zádolí a Záhornice odvádět 
deputát přepyšské farnosti. V roce 
1718 je v Přepychách, Zádolí a Zá-
hornici uváděno celkem 718 duší. 
V roce 1752 dostali chalupníci na 
Záhornici od opočenského pan-
stva dědičné úpisy na tyto chalupy 
s rolemi asi 40 korců. 
Ke konci století 18., konkrétně ČČK 
v roce 1794, je v Přepychách uvede-
no 724 duší, v Záhornici 323 duší a 
v Zádolí 88 duší. Do obce přepyš-
ské volili záhorničtí svého konšela. 
Teprve roku 1762 se uvádí v matri-
kách přepyšské fary poprvé rychtář 
záhornický Jakub Chudý z č. 16. 
Od roku 1763 do roku 1770 byla 
Záhornice spojena se Zádolím.  
V tomtéž roce byla za účelem re-
krutního systému všechna stavení 
na Záhornici opatřena čísly po-
sloupnými. 
Od roku 1762 spravovali Záhornici 
rychtáři, které jmenovala opočen-
ská vrchnost, po zrušení roboty v 

sklípek. U každé chalupy však byl 
nezbytný důl na chytání dešťové 
vody, jak ještě dnes vidíme na Malé 
Záhornici. Nebylo zde totiž běžně 
dostupných zdrojů vody.

Záhoráci
v našich kronikách

roce 1848 byli voleni starostové. 
V roce 1804 prodal Mikuláš Štěch z 
Přepych ½ statku Jakubovi Chudé-
mu ze Záhornice za 14 000 zlatých.
V roce 1807 odkázal přepyšský dě-
kan Martin Kayser chudým lidem 
ze Záhornice po 30 krejcarech za 
každou z 27 navštívených mší sva-
tých, sloužených na jeho památku.
V roce 1815 Veronika Mertová ze 
Záhornice, služka u faráře Aloise 
Bachmana, se údajně s děvečkou 
Kateřinou Plichtovou z Přepych 
pokusily otrávit faráře jedem na 
krysy. Veronika byla odeslána na 
hrdelní právo do Hradce Králové, 
ale protože se nepřiznala, byla po 
37 týdnech propuštěna. Kateřina 
Plichtová byla odsouzena k 1 roku 
žaláře. Motiv činu nebyl nikdy zjiš-
těn.
Od nepaměti stával na vrcholku 
„Hory“ při staré cestě křížek, který 
byl jistě místem k nabrání dalších 
sil sedláka a potahu i místem chvil-
kového spočinutí a rozjímání.
V měsíci květnu roku 1829 „nechal 
chalupník Jan Chudý ze Záhornice 
kříž kamenný při statku na kopci k 
Záhornici obnoviti a vyštafýrovati 
nákladem vlastním, což stálo ho 70 
zlatých vídeňských.“ 
Z kroniky opět víme, že roku 1852 
„jakýsi rouhavý zbojník rozbil ka-
mennou sochu sv. Kříže na kopci 
Záhornickém. Obec Přepyšská dala 
kříž se sochami opravit a znovu 
oštafírovat od natírače cestovního z 
Jablonné za 47 zlatých a k ohražení 
dala železnou mřížku za 3 zlaté.“

V roce 1885 byl kříž větrem vyvrá-
cen a poničen. Obecní zastupitel-
stvo rozhodlo objednati nový kříž 
z pískovce, ale kaplan Alois Mádr 
se uvolil, že doplatí ze svého kříž 
žulový. Kříž byl postaven a 22. lis-
topadu 1885 vysvěcen na památku 
tisíciletého jubilea úmrtí sv. Meto-
děje, apoštola Slovanstva. Přítom-
no bylo velké množství občanstva 
z Přepych, Záhornice a Nové Vsi. 
Obec vyplatila za kříž 130 zlatých  
a kaplan Alois Mádr 80 zlatých.

K historickým místům, památní-
kům, bludným balvanům a mo-
hutným starým stromům se často 
vážou historky, více či méně zkres-
lené ústním lidovým podáním. Ně-
kdy mohou mít třeba i racionální 
jádro, ale přenos z generace na ge-
neraci, osobní fantazie vyprávěčů 
nebo jejich snaha po ozvláštnění 

Sakrální památka „Kříž“ na kopci. Nápis na 
zadní straně vzkazuje budoucím generacím: 
Tento kříž postaven
nákladem obce Přepyšské
v jubilujním roce 1885
k tisícileté památce
úmrtí sv.  METHODĚJE
apoštola Slovanstva.



Myšlenky a plány na zlepšení spo-
jení se Záhornicí sahají až do po-
loviny 19. století. Přednostně ale 

mohou po letech vést i ke kurióz-
ním závěrům. Nejinak je to i s kříž-
kem na Záhornickém kopci. 
Jedna „lidová verze“ například vy-
práví, že „v době, kdy se prolamo-
vala silnice k Záhornici, vedla pů-
vodní cesta po okraji vylámaného 
srázu. Když se z pouti v Přepychách 
vracela do Záhornice nějaká babka, 
zadul silný vítr a ona spadla do pro-
lámané průrvy. Její větrem naduté 
dlouhé sukně zmírnily pád a žena 
jako na padáku vyvázla zcela bez 
zranění. Její rodina nechala na tom 
místě u staré cesty, jako dík Boží 
prozřetelnosti, postavit kříž.“ 
Historka je to kuriózní, ale opět je 
dokladem vyprávěčské lidové tvo-
řivosti. Jinak by pečlivými kroni-
káři naší obce byla jistě zazname-
nána.
Tolik z dob, kdy po kopci k Záhor-
nici vedla  z Přepych jen stará cesta.
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A jak to bylo s tou novou 
silnicí

byly upravovány cesty uvnitř obce, 
zejména v horní části od Pomníku 
padlých. Již v roce 1852 dala obec 
na tuto úpravu 60 sáhů kamene za 
20 zlatých 14 krejcarů (sáh byl asi 
1,8m). V roce 1870 začínaly první 
pokusy o prokopání Záhornického 
kopce, na které obec uvolnila 246 
zlatých 5 krejcarů. Vylámaný ká-
men byl použit na úpravy ostatních 
silnic. Tak byla v roce 1878 udělá-
na silnice od hospody č. 66 (Stole-
tá - dnes Krulichovo a Karlíčkovo) 
až ke kopci Záhornickému. Též 
na tom kopci cesta prolamována, 
avšak další práce zastaveny, poně-
vadž nedocílilo se shody ohledně 
směru silnice. Přesto lze tento rok 
považovat za počátek skutečné vý-
stavby, jak je uvedeno v kronikář-
ském zápisu, kde je naznačena i 
kritika předchozích generací.
Dejme opět místo doslovnému 
zápisu v kronice: „…velmi obtížná 
byla jízda příkrou a úzkou cestou 
kopcem Záhornickým a podivno, že 
předkové naši, kterým druhdy po-
zemky za horou vyjma dvorce, až 
ku Zádolí náležely, tuto stále potře-
bovanou ode všech cestu sjízdnější 
učiniti se nevysnažili. 

Roku 1878 učiněn v tom počátek. 
Poněvadž ale náklad s lámáním 
kamene spojený byl veliký, muselo 
se jen tolik pracovati, by co možná 
lamači z prodaného kamene vy-
placeni být mohli. Povoz a dělníci  
k nakládání rozvrženy na poplatní-
ky obce. Jak už praveno, byla z toho 
kamene zřízena silnice od hospody 
č. 66 až asi k č. 85 (Volencovo – dnes 
Barvířovo). Pak ale nakrátko ustalo 
se od práce.“
A chronologicky, spolu s kronikou, 
pokračujme:
Rok 1880 – Zaváženy šutrem  
z kopce rybníčky u silnice před 
školou;
Rok 1881 – V lámání na kopci 
bylo pilně pokračováno. Cesta pod 
kopcem navážena téměř o 2 met-
ry vysoko a kde byla už dostatečně 
zvýšena, opatřena štětem;
Rok 1882 – V lámání skály v kopci 
Záhornickém pokračováno;
Rok 1883 – Ke konci máje ukon-
čena navážka do kopce Záhornic-
kého a sice až k chalupě Jana Šes-
táka č. 137 (dnes František Kunc). 
Silnice opatřena dobrým štětem  
a tvrdým štěrkem posypána;

Rok 1884 – Kámen z hory pou-
žit na silnici Ke spáleništi k č. 124 
Václava Chudého (dnes Josef Chu-
dý) a od kostela k hospodě Ignáce 
Milera č. 3 (dnes obcí odkoupené 
EMKO);
Rok 1889 – Stavba silnic Trnov, 
Záhornice, Přepychy, Mokré, Me-
ziříčí. Kámen z kopce přenechává 
se obcím za 1,35 zlatých za povoz. 
Tato silnice přechází do správy 
okresní.
Rok 1902 – Úprava silnice před 

školou ke kovárně Křečkové – 
část občanů byla proti. Provedena 
úprava cesty od hřbitova (starého 
– nový zbudován až v roce 1925) 
kolem kostela ke mlýnu;
V tomto roce si dovolím ještě jed-
no malé odbočení v kronice, týka-
jící se okolí silnice do Záhornice. 
Ve Štěpánských dolech, kde se kdy-
si pálívaly cihly si lidé brali hlínu  
a vznikly tu nevzhledné dolíky.
Obecní zastupitelstvo nechalo do-
líky urovnat a osázelo je jasanový-

mi a olšovými sazenicemi. Později 
byly dolíky používány i k zakopá-
vání zdechlých zvířat. 
Rok 1907 – Silnice od čísla 10 (dnes 
Alena Boukalová a Michal Štěpán)) 
k Mádrovým (dnes Naděžda Tatai-
ová) kolem kostela, ničená těžkými 
povozy byla upravena a převzata 
okresem jako okresní.
Udělám nyní větší časový skok do 
doby, kdy skončila 1. světová vál-
ka a po 300 letech vznikl opět náš 
samostatný státní útvar – Česko-
slovenská republika. Za dva roky 
si budeme připomínat sté výročí 
této přelomové historické událos-
ti. Jejím svědkem, v přepyšských 
rozměrech, byl i Záhornický kopec  
a proto připomenu, co naše kroni-
ky popisují: „V neděli 10. listopadu 
1918 byly do školy sneseny všechny 
věci, připomínající C. K. Rakous-
ko, přikryty rakouským praporem 
a školními dětmi odneseny v prů-
vodu občanů na Záhornický kopec. 
Pronesen vlastenecký projev učitele 
Josefa Brabence, kde vysvětlil ne-
přátelské smýšlení Habsburků vůči 

Pohled od prolámané Hory na Přepychy (po roku 1935)

Pohled  na Přepychy od Hory (kresba asi někdy kolem roku 1900)
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našemu národu a jak národ pod 
nátlakem nezahynul. Spravedlivá 
věc zvítězila. Nato byla hranice za-
pálena, hudba zahrála hymnu ná-
rodní a jiné vlastenecké písně, dříve 
zakázané. Všechen lid s nadšením 
zpíval pospolu.“  
Moje matka, která v té době cho-
dila asi do 2. třídy nám vyprávěla, 
jak pan učitel Brabenec, když vha-
zoval do ohně prapor s rakouskou 
orlicí, hřímal: „Zhyň ty ptáku ohni-
váku…“.
Rok 1928 – Konaly se volby sta-
rosty a zastupitelstva obce. Staros-
tou byl zvolen Jaromír Holanec, 
č.38/39 (dnes Jiří Havlíček), syn 
řídícího učitele v Přepychách. Prv-
ní a nejnesnadnější úkol nového 
zastupitelstva byla rekonstrukce 
a dokončení silnice v kopci k Zá-
hornici. Důvodem bylo mimo jiné 
i zavedení autobusové dopravy 
Rychnov nad Kněžnou – Opočno, 
majitele autodopravy Karla Motyč-
ky. Autobus pojme 20-25 lidí, cena 
celé jízdy je 10Kčs, 50 haléřů.
Rok 1929 – Silnice vedoucí přes 
Záhornický kopec byla přestavě-
na, kopec byl snížen a silnice byla 
předána okresu. Náklad na stavbu 
činil 192 000 Kč, subvence byla 
40. tisíc. Stavbu provedl František 
Kašpar, stavitel z Náchoda.
Na závěr připomenu ještě jed-
nu smutnou příhodu, popsanou  
v kronice, která se k této silni-
ci váže. Je sice již z doby po jejím 
dokončení, ale poskytuje i mno-
ho symbolických podobenství  
o charakteru bezejmenných lidí, 
lidí práce, kteří před mnoha lety 
kopec prolamovali, aby se jiní do-
stali pohodlněji Za Horu.
„V úterý, 2. února 1932 čeledín rol-
níka Němečka z Meziříčí vezl ze 
Škaldova lomu náklad kamene,  
a protože silnice byla kluzká, obá-
val se, že koně těžký náklad z kopce 
neudrží. Aby se jim nic nestalo, vy-
přáhl je a pokusil se svézt vůz z kop-

ce sám. Vůz se rozjel velmi prudce, 
srazil ho k zemi a na místě zabil. Za 
koně dal život svůj. Pochován je na 
zdejším hřbitově. Ve prospěch sta-
rých rodičů, o které se čeledín staral, 
byla v obci vykonána sbírka, která 
vynesla 560 korun.“
Tak byla v roce 1929 po 51 letech 
dokončena stavba, která naplni-
la vizi předků a otevřela snadnější 
cestu k Záhornici, Zádolí, Trnovu  
a prakticky i k Rychnovu nad Kněž-
nou. Cesta k té cestě nebyla lehká. 
Z dnešního pohledu se v opukové 
skále pracovalo s primitivní me-
chanizací, jediným potahem byl 
kůň nebo i kravka, často docházely 
finanční prostředky, nebo přeruše-
ní stavby zapříčinila válka. Za tu 

VE SKALÁCH 
cesta za Horu v historických mapách

dobu se na výstavbě vystřídaly dvě 
generace.
Potom již nastala v dalších letech 
„doba asfaltová“, ale o tom vám 
mohou lépe vyprávět i dnešní pa-
mětníci.
Až někdy pojedete pohodlně au-
tem k Záhornici, možná si historii 
cesty Za Horu, zachycené útržkovi-
tě v tomto vyprávění, připomenete. 

Vladimír Zdeněk st.
Použité zdroje: Kroniky Přepych 

farní a obecní; Z minulosti a 
současnosti Záhornice – 1990; 

Historický přehled majitelů domů 
v Houdkovicích, Trnově, Zádolí a 

Záhornici; Wikipedie
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Pohled prolámanou Horou (Ve Skalách) cestou ze Záhornice (rok 2015)

Historická mapa ze sedmdesátých let 19. století


