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V našem okolí je mnoho věcí, které tu jsou s námi od nepaměti, považujeme je natolik za zcela přirozené, že 
jejich přítomnost ani příliš nevnímáme. Teprve podrobnější pohled může ukázat, jak významně zasahovaly 
do tváře minulosti i jakou podobou obohacují naši přítomnost. Takovou obyčejnou věcí v našem příběhu 
bude kámen, kterému říkáme opuka. V Přepychách skutečně nic vzácného. Nemusíte ho složitě hledat jako 
vltavín v Jižních Čechách nebo český granát na Turnovsku. U nás „zakopnete“ o opuku na každém kroku. 
Utvářela krajinu i osídlení, byla páteří církevních staveb, ale i dnes je častým dekorativním prvkem našich 
moderních příbytků. Vydejme se proto po jejich stopách.

KÁMEN JMÉNEM OPUKA, autor Vladimír Zdeněk st.
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Nejprve trochu teorie

Opuka je usazená hornina, pracho-
vitý druh slínovce. Opuka vznikala 
z nejjemnějších částic usazených na 
mořském dně. Tvoří ji jílovité a pra-
chovité částice, vápencové složky a 
jehlice mořských hub mikroskopic-
kých rozměrů (tzv. spongie). Množ-
ství jehlic určuje pevnost a trvanli-
vost opuky. Kromě jehlic jsou časté i 
zbytky dírkonošců. Také u nás, jsme 
občas nalézali v takovém kameni 
otisk lastur, svědčících o tom, že i 
zde bývalo kdysi mělké moře. 
Opuka má bělavou až pískově žluto-
šedou barvu. V Evropě je označení 
opuka (z dnešního hlediska geo-
logicky nepřesné) rozšířené stejně, 
jako bylo používání opuky coby 
lehce opracovatelného stavebního 
kamene.
V románském slohu byla opuka vý-
znamným stavebním materiálem. 
Jako stavební materiál byly opuky 
používány převážně ve stavbách ro-
mánského slohu. Protože se opuka 
snadno opracovává, sloužila a slouží 
i v kamenosochařství. 

Zlatavě zbarvená pražská opuka, 
těžená v lomech na Bílé Hoře a  
v Přední Kopanině, si krátce po vy-
lomení uchovává vlhkost a měkkost 
a umožňuje velmi detailní zpraco-
vání řezbářskými nástroji. Byla pro-
to hojně využívána jako sochařský 
materiál v období gotiky a jsou z ní 
zhotoveny některé sochy krásného 
slohu (Sv. Petr ze Slivice, Krumlov-
ská madona, Plzeňská madona). Při 
nízkém obsahu křemičitých jehlic a 
vysokém obsahu vápnité složky se 
někdy opuka využívala pro výrobu 
vápna a cementu. Na českém území 
patří opuka k prvním hromadně tě-
ženým kamenům. Tolik několik dat 
z Wikipedie a nyní již pojďme hle-
dat stopy opuky v našem regionu.

Kámen v běhu historie

Pro jednu z nejstarších připomínek 
historické souvislosti opuky a naše-
ho osídlení nemusíme chodit příliš 
daleko. Svědectví té souvislosti na-
lezneme ve městě Opočno. Místo 
bylo osídleno již na konci doby bron-
zové, avšak první písemná zmínka o 
Opočně pochází z roku 1068 v Kos-
mově kronice české. Vzpomíná se 
zde oppidum Opocen, což je jméno, 
odvozené od slova opuka, která se v 
místě těžila. Oppidum bylo známé 
již od Keltů. Bylo to obydlené mís-
to, které bylo nutné kvůli hradbám 
obejít, obecně opevněné sídliště s 
výraznými rysy města. 

Při nedávných úpravách Trčkova náměstí 
byla na zemi vytvořena upomínka na stavbu 
z počátku minulého tisíciletí, připomínající 
kamennou čelní plentu valu Hradiště. Lze 
předpokládat, že k opevnění byl již tehdy vy-
užíván kámen, kterého byl v okolí dostatek.
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Ráz krajiny Opočna na kresbě z 18. století.

Zajímavou lokalitou v našem blízkém okolí jsou dvě obce nedaleko Ledců. 
Vysoký Újezd nad Dědinou a Klášter nad Dědinou. Mají za sebou velice po-
hnutou historii, do které se promítají střety husitství, související s činností 
orebitů působících v nedalekých Třebechovicích pod Orebem i střety a vlivy 
katolické a protestantské. 
Nalezneme zde také doklady toho, co bylo řečeno výše. Že v románském 
slohu byla opuka významným stavebním materiálem. Nejcennější památ-
kou Vysokého Újezda je kostel svatého Jakuba Většího. Jedná se o románský 
kostel z druhé poloviny 12. století, který patří k nejstarším stavbám svého 
druhu ve východních Čechách. Nalezl jsem i údaj, že kostel patří mezi šest 
nejstarších kostelů v České republice. Nejprve zde stál dřevěný kostel, jenž 
byl zasvěcen sv. Klimentu. Z něho se zachovala až do 18. století dřevěná kos-
telnice a zvonice. Současný chrám vznikl nejspíše v souvislosti s působením 
cisterciáckého kláštera Svaté Pole ve 2. polovině 12. století. Někdy se udává 
rok 1150. Ke kostelu se vztahuje pověst o tajné spojovací chodbě z kláštera 

Vysoký Újezd, Klášter nad Dědinou a cisterciácký klášter Svaté Pole

svatopolského na Újezd, v níž měly 
být uschovány poklady kláštera i se 
zlatou kvočnou a s dvanácti kuřátky. 
V knihách zřizovacích pražského ar-
cibiskupství se o tomto svatostánku 
objevuje zpráva k roku 1350, kdy měl 
již svého plebána a v roce 1384 ná-
ležel k dobrušskému děkanátu. Roku 
1358 byl zdejší plebán Půta úvodcem 
v Třebechovicích pod Orebem. 
V roce 1369 bylo z Vysokého Újezda 
odváděno 6 grošů papežského de-
sátku. Roku 1380 si směnil místo 
Šimon, kanovník u sv. Jiří v Praze 
s plebánem Benešem. V 80. letech 
14. století byl opraven a po požáru  
v 15. století byla přistavěna horní 
část věže, jež byla znovuobnovena  
v roce 1885. 

Kostel na Vysokém Újezdu je známý přede-
vším svými náhrobními kameny a tak zva-
nou „Sibylinou destičkou“. Na náhrobním 
kamenu rytířů z Tamchinů je znak jelena 
a nápis: „Léta páně patnáctistého osmého  
v středu před květnou nedělí umřel rytíř Jan 
Jiřík Tamchina z Dubraviců“. Nejznámější 
památkou kostelíčka na Vysokém Újezdu 
jsou náhrobní destičky připomínající paní 
šlechtičnu Vojislavu a mnicha svatopolského 
kláštera Bartoloměje. 
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Osada Klášter nad Dědinou je při-
pomínána již roku 1149. Stával zde 
cisterciácký klášter Svaté Pole - Sacer 
campus. Pohromou pro ves a klášter 
byl rok 1420, kdy byl klášter vypá-
len husity a zanikl. Majetky kláštera 
byly posléze připojeny k opočenské-
mu panství. Jádro kláštera se nachá-
zelo v severovýchodní části obce.  
V místech kláštera byl v 16. století 
postaven kostel sv. Jana Křtitele, kte-
rý zůstal zachován dodnes a je kul-
turní památkou. 

Kostel sv. Jana Křtitele v Klášteře n. Dědinou

Klášter nad Dědinou a okolí Ledce a vodní tvrz Šárovců ze Šárova

První písemná zmínka se datuje k 
roku 1450 v souvislosti s kruhovou 
vodní tvrzí. Avšak přítomnost člo-
věka, jak potvrzují nálezy kamen-
ných nástrojů, lze doložit již v do-
bách starších.
Ve středověku hrály významnou 
roli zemské stezky. Poblíž Kláštera 
nad Dědinou vedla takzvaná „Bys-
třická stezka“ od Hradce Králové do 
Deštného a odtud do kladské Nisy. 
V přemyslovských dobách v této les-
naté krajině probíhala pod vlivem 
tehdejšího centra, hradu Opočno 
(první písemná zmínka o hradišti 
je z roku 1068), kolonizace. Kromě 
světské probíhala i kolonizace cír-
kevní, na níž se podílel cisterciácký 
klášter Svaté Pole, jenž dostal jméno 
podle hlíny přivezené ze Svaté země. 
Myšlenka založení kláštera vzešla 
zřejmě od pánů dobrušských a po-
dle posledních poznatků se nejspíše 
datuje do druhé poloviny 13. století.
Ledecká tvrz vznikla pravděpodob-
ně již ve 14. století, ačkoliv se poprvé 
připomíná s první zprávou o vsi te-
prve v roce 1450. 

Tvrz stála po pravé straně dnešní 
silnice od Opočna u bývalého pan-
ského dvora. Byla to kruhová vodní 
tvrz, jejíž příkop byl napuštěn vo-
dou z řeky Dědiny.

Roku 1835 byl při ledeckém dvoře 
zahájen provoz prvního cukrovaru 
ve východních Čechách. Cukrová 
řepa se zde zpracovávala až do roku 
1870.

Těžba kamene

Zmíním ještě jednu skutečnost, kte-
rá je pro naše okolí charakteristická. 
Vlastníci pozemků si začali uvědo-
movat, že stavební materiál (kámen) 
se zde skrývá kousek pod povrchem 
a je tudíž docela dobře přístupný. 
Ojedinělé nebyly proto ani pokusy 
na svých pozemcích potřebný ká-
men těžit. I když čas vykonal své, 
ještě dnes rozeznáme v okolí obce 
vícero takových menších skalních 
jam, kde místní sedláci a majitelé 
pozemků těžili stavební kámen pro 
své potřeby.
Některé nesou dodnes lidové po-
jmenování (třeba Ulrichovy skály 
na jihozápadě obce; skály a jámy v 
„Bašově lese“ směrem k Bolehošti, 
les u Obory za Malou Záhornicí 

apod.). Osobně mám vzpomínky na 
Ulrichovy skály z dětství, kde malé 
jeskyňky sloužily k ukrývání našich 
pokladů, nebo si pamatuji, že děda 
Hodoval, který u Ulrichů pracoval 
jako kočí, v případě potřeby „ze 
skály“ nějaký kámen, třeba na vy-
spravení dvora nebo chléva přivezl. 
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Podzemní chodby

Začátkem tohoto tisíciletí jsme v Pře-
pychách objevili nebývalé kulturní 
dědictví, kde právě opuka je tím roz-
hodujícím prvkem. Jde o část středo-
věké podzemní chodby, která vede 
od zdejšího kostela po faru a zřejmě 
tvoří rozcestí právě pod kostelem, 
kde kdysi stála strážní věž. Dno pro-
zatím zprůchodněné cesty je zhruba 
ve čtyřmetrové hloubce. U fary je 
chodba vysoká téměř 230 centimet-

Renezance kamene

Ze středověku si nyní „odběhnu“ do 
poslední třetiny století devatenác-
tého. Myslím, že někdy v té době se 
začíná měnit charakter centrálních 
(selských) usedlostí v obci. Mizely 
doškové střechy, dominance dřevě-
ných roubenek ustupovala kameni 
(později i cihlám), vyrůstaly kamen-
né stodoly a chlévy, dvory se zpev-
ňovaly opukovými placáky, selská 
stavení okrašlovaly honosnější vjez-
dy a průčelí. Možné důvody těchto 
změn se pokusím několika postřehy 
přiblížit. 

rů. V místě, kde se vykopal vchod, je 
vysoká pouze 160 centimetrů. Strop 
tvoří dva velikánské opukové placá-
ky na sobě umístěné. Jeden je tlustý 
alespoň patnáct centimetrů. Takto 
se podařilo zabránit případnému 
sesunutí a díky vypracovanosti zřej-
mě chodby zůstaly v takovém stavu,  
v jakém jsou dnes. Jde o unikátní 
objev, neboť chodby jsou totiž nejen 
precizně vybudované, kameny téměř 
dokonale opracované, ale hlavně celá 
stavba je natolik zachovaná, jako by 

nešlo ani o odkaz předků několik set 
let starý. Chodba zřejmě vznikla ve 
14. až 16. století. 
Dne 11. 6. 2016 se poprvé chodba 
slavnostně otevřela veřejnosti. Přes 
sto lidí, včetně dětí si v dopoledních 
hodinách přišlo prohlédnout podze-
mí Přepych. I dnes, při prohlídkách 
v rámci Týdne kostelů musíme ob-
divovat práci našich předků a jejich 
schopnost, využít zdejšího charak-
teristického kamene k dokonalé 
stavbě.

1) V polovině století byla zrušena ro-
bota. Nastávalo postupné (feudální) 
uvolňování, s příznivým dopadem 
na rozvíjení hospodářství i zlepšo-
vání životních podmínek. I na ves-
nici rostla možnost investovat a své 
usedlosti zvelebovat.
2) Souviselo to mimo jiné i s velkým 
požárem Přepych v roce 1865, kdy 
shořelo asi 47 domů a zastupitelstvo 
potom vydalo nařízení, že místo 
sroubených domů (taková byla vět-
šina) je nutno stavět z kamene, na 
střechy nepoužívat již došky nebo 
šindele apod). Tím rostl zájem o 

místní stavební kámen, kterým byla 
především opuka.
3) K oblibě a využívání opuky v té 
době možná přispěla i skutečnost, 
že již od roku 1870 začínaly první 
pokusy o prokopání Záhornického 
kopce, vylámaný kámen byl pou-
žit jednak na úpravy ostatních cest, 
ale byl také odprodáván sedlákům  
z Přepych i okolí. To zaručovalo jed-
nak příjem obce na další výstavbu, 
ale bylo i relativně dostupným sta-
vebním materiálem při rozšiřování 
a rekonstrukcích místních selských 
usedlostí.
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Opuka v lidové architektuře v Přepychách

Ještě dnes můžeme „starou dobrou opuku“ potkat v Přepy-
chách třeba u Chudých z čp. 12 nebo 124, u Šmídových, u 
kostelní zdi, ukrývající původní hřbitov, u Nováků z čp. 32, 
nebo ve Dvoře na čp. 43. To vše jsou svědci toho, jak kámen 
jménem opuka, utvářel v minulosti tvář naší obce.

Opuka dnes (beze slov) Opuka ve znaku obce

Nepřehlédnutelnou součástí zdejší 
krajiny je několik opukových lomů. 
Mohutná vrstva opukového podloží 
je patrná v zářezu silnice do Záhor-
nice. Zde, stejně jako v lomu směrem 
na Dřízno, lze pozorovat přirozené 
rozpadávání opukové vrstvy na mo-
hutné horizontální kamenné bloky, 
ohraničené viditelnými vodorovnými 
spárami. Ve znaku obce jsou opukové 
lomy symbolizovány v podobě žluté-
ho stupňovitého klínu.
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Po stopách Škaldova lomu

V našem putování za opukou nelze 
pominout pojem, s nímž je tento ká-
men, pro více generací, propojen v 
Přepychách přímo bytostně – Škal-
dův lom. Ještě dříve, než se dostane-
me k vlastnímu lomu, podívejme se 
na neobyčejně poutavý rodokmen 
Škaldovy rodiny, z hlediska počát-
ku jejich působení v Přepychách. 

Zápis v matrice z roku 1895 o narození syna Josefa

Zápis v matrice z roku 1896 o svatbě Josefa Škaldy a Alžběty Boháčové

V příběhu rodiny Škaldovy hraje důležitou roli také již zmí-
něný dům č. 49, z něhož pocházela Alžběta Boháčová. Podle 
Soupisu živností Antonína Flesara zakoupili Boháčovi tento 
dům v roce 1873 (od Václava Macháčka z Dobříkovce) a dům 
stál (podle katastrální mapy z roku 1840) na dnešním roz-
cestí do Mokrého, naproti Holancova statku (dnes Šmídovi). 
Pravděpodobně zde žil i Josef Škalda s Alžbětou Boháčo-
vou a jejich prvními dětmi. Někdy po roce 1900 tento dům 
do základů vyhořel. Podle rodinného vyprávění pracoval  
v těch letech Josef Škalda jako zedník na stavbě hotelu Čer-
ný v Opočně a za vydělané peníze zakoupil parcelu na od-
bočce do Dřízen a postavil zde dům čp. 141. Je to ve stráni.  
I z dnešního pohledu je patrné, že prostor k výstavbě musel 
být vylamován i do skály. Možná se právě tehdy zrodila i 
myšlenka zřídit zde lom na těžbu opukového kamene. Při-
pomínám, že jde o nedoloženou úvahu, směřující k poznání 
počátku Škaldova lomu. Katastrální mapa z roku 1840

Začít musíme u Josefa Škaldy, naro-
zeného 11. listopadu 1873 v Bohusla-
vicích, tehdy v okrese Nové Město 
nad Metují. Jeho první přepyšskou 
stopu jsem objevil v matrice z roku 
1895. Tehdy Josef Škalda, zedník ve 
Lhotě Bolehošťské, přiznává otcov-
ství syna Josefa, narozeného 28. lis-
topadu 1895. Jako matka je uvedena 

Alžběta Boháčová, narozená 5. čer-
vence 1876 v Přepychách, čp. 49. S 
tou se 7. července 1896 Josef Škalda 
oženil a v roce následujícím (1897) 
se jim narodila dcera Marie. V roce 
1899 následoval syn Václav a v roce 
1900 dcera Anežka. Mimochodem, 
ta se přivdala do rodiny Bahníkovy 
a byla to babička naší paní starostky.
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Rodinný pohled z otevření Hotelu Černý roku 1905 a jeho vzhled v první polovině 20. století

Jan Škalda - Po stopách Škaldova lomu

Tato úvaha vychází termínově také 
ze sčítacího archu z roku 1921, kde 
se uvádí, že rodina Josef Škaldy 
žije v čp. 141 od roku 1905. Rodi-
na to byla početná, měli s manžel-
kou Alžbětou celkem 8 dětí (mimo 
zmíněných Josefa, Marie, Václava a 
Anežky ještě Jana-*1902; Bohumila- 
*1908; Jaroslava-*1912, †1913; Jaro-
slava-*1917). 
Bohužel, v kronice jsem nějaké úda-
je, vztahující se k počátku otevře-
ní lomu nenašel, je popsána pouze 
smutná událost z roku 1932: 
„V úterý, 2. února 1932 čeledín rolní-
ka Němečka z Meziříčí vezl ze Škal-
dova lomu náklad kamene, a protože 
silnice byla kluzká, obával se, že koně 
těžký náklad z kopce neudrží. Aby se 
jim nic nestalo, vypřáhl je a pokusil 
se svézt vůz z kopce sám. Vůz se roz-

jel velmi prudce, srazil ho k zemi a na 
místě zabil. Za koně dal život svůj. 
Pochován je na zdejším hřbitově. Ve 
prospěch starých rodičů, o které se 
čeledín staral, byla v obci vykonána 
sbírka, která vynesla 560 korun.“
Škaldův lom může mít určitou spo-
jitost i s prolamováním kopce do 
Záhornice, neboť jak prolamováním 
opuka postupně ve dvacátých letech 
docházela, mohl tento lom, jako 
zdroj stavebního materiálu prospe-
rovat a dále se rozvíjet. Jeho zakla-
datel Josef Škalda zemřel 14. března 
1942 ve věku 68 let. Pravděpodobně 
jako součást dědického řízení byl 
ve stejném roce (31.3.1942) předlo-
žen Situační plán opukového lomu 
p. Josefa Škaldy v Přepyších, který 
přikládám. Zde je označen již celý 
prostor, který byl v danou dobu vy-
lámán.
Po smrti otce přešlo vedení lomu 
na syna Jana, který byl vyučen 
sedlářem. Ten se oženil s Alžbětou 
Aubrechtovou z Voděrad, založi-
li rodinu a vytvořili v Přepychách 
trvalé zázemí pro pokračovatele 
svého rodu. Když po založení JZD 
Přepychy v roce 1957 převzalo lom 
družstvo, působil zde Jan Škalda 
jako lamač. Později zde bylo lámání 
ukončeno.

Jan Škalda

Situační plán lomu



Toulky přepyšskou minulostí

KÁMEN JMÉNEM OPUKA

Z rodinného alba s dětmi Josefem, Janem a Věroslavou

NA ZÁVĚR
Pokusil jsem se tímto téma-
tem vzdát hold obyčejnému 
kameni. Považoval jsem za 
správné, připomenout, že 
byli také lidé, kteří ho na-
máhavou prací dokázali 
skále vzít, umně ho opra-
covat a využít. Za inspiraci 
vděčím Ing. Tereze Zemán-
kové z Muzea a galerie Or-
lických hor, která mě svým 
dotazem k tomuto téma-
tu přivedla, děkuji za do-
kumenty rodině Škaldové, 
Janě Krulichové i za mate-
riály a vzpomínky Zdeňky 
Seidelové i jejího otce, kro-
nikáře Zdeňka Bahníka.

Vladimír Zdeněk, st.
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Až půjdete někdy na pro-
cházku do kopce k Záhor-
nici, postůjte u skal a dobře 
si ten obyčejný kámen pro-
hlédněte. 
Možná vám ten pohled vy-
volá myšlenky o síle času, 
který dokáže takovým způ-
sobem přetvořit bahnité 
mořské dno, které po milio-
nech let poslouží i nám. 
Možná zjistíme, že příroda 
a Země při svém přetváření 
má pro nás zcela jiný a často 
nepochopitelný rozměr.
Možná to bude i myšlen-
ka docela prostá – „musím 
doma ten kamenný plot 
opravit“. Pro to všechno 
možná zjistíme, že ten ká-
men je neobyčejný.


