Špičák u Kounova: Kopec plný záhad
Na úpatí kopce byly objeveny kamenné kruhy a řady. Otázky vzbuzuje i sám Špičák - je to dílo přírody?
Kounov - Mohutnou kamennou
desku přetíná řada čtyř hlubokých důlků spojených mělkou rýhou. První dojem? Typická stopa po lámání kamene.
Do takových děr vráželi lamači dubové
klíny, které pak polévali vodou, a bobtnající dřevo kámen roztrhlo. Jasné vysvětlení. Jenže jste v oblasti záhadných
Kounovských kamenných řad. A tady
není jasné nic.
Zhruba dva metry vysoká kamenná deska s
důlky se
tyčí v lese
pod vrchem Špičák asi dva
kilometry severozápadně od
kounovských řad.
Kámen tu
v loňském
roce vztyčila skupina badatelů.
Stejný úmysl
mají i s dalšími
zdejšími kameny. Jsou totiž přesvědčení, že spousta
kamenů, které
dnes leží roztroušené v lese
pod Špičákem,
původně stály.
Důlky v kameni
možná
Silbury Hill.
souvisí s funkcí kamenů. Nikdo vám neřekne nic určitého, spokojit se musíte s
pouhými náznaky. Vlastně jediným. Že
jsou důlky mnohem starší, než se zdá. Z
čehož usoudíte, že vznikly v době, kdy
lidé ještě neměli potřebu kameny trhat
a důlky tudíž vytvořili za jiným účelem.
Kameny pod Špičákem dosud nevzbuzovaly žádnou zvláštní pozornost.
Až donedávna to byly prostě jen kameny v lese. Pak si ale někdo všiml, že rozmístění některých kamenů vzbuzuje do-
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jem pravidelných geometrických tvarů,
že leží v řadě za sebou, nebo tvoří kruh.
Součástí jednoho neúplného kruhu
je i zvláštně tvarovaný kámen. Viditelná
část kamene totiž na jednom konci tvoří výraznou klínovitou prohlubeň. Tato
skutečnost vyvolala spekulaci, že se jedná o záměrně opracovaný kámen, který
ve vztyčené poloze sloužil jako takzvaný
vizír, jakýsi kamenný hledáček ke sledování po-

dobře hodil mezi sopečné vrcholy nedalekého Českého Středohoří, mezi zploštělými výšinami Džbánu ovšem působí až nepatřičně. Jakmile se ocitnete až
na vrcholu kopce, uvědomíte si, že skutečně schází jen kousek, aby se příkré
svahy Špičáku setkaly v jednom bodě.
Okrouhlé temeno má v průměru sotva
pár metrů.
Špičák je zvláštní vrch. Jeho nápadná pravidelnost a spíše skromné
proporce dokonce vedly k fantastické myšlence, jestli je to vůbec dílo přírody. Špičák jako by
prý z oka vypadl slavnému umělému kopci Silbury Hill v Anglii,
navršenému z neznámého důvodu tři tisíce let před naším letopočtem.

Kudy na Špičák?
Od expozice Kounovských
kamenných řad v Kounově (u expozice možnost parkování) jděte po žluté turistické trase až na rozcestí Na Rovinách. Odtud pokračujte po modré na rozcestí Špičák. Rozcestí se nachází u silnice Kounov-Pnětluky. Z rozcestí pokračujte po silnici vlevo (směr
Kounov) a zhruba po 200
metrech odbočte vpraDeska s důlky.
vo na novou lesní cestu.
Cesta vás dovede nejdříve k vztyčenému kamenné desce s důlky (cca 400 kroků od
hybu slunce.
silnice), po dalších cca 150 krocích
Domněnodbočuje za pasekou cesta (průsek)
ku, že pod vrvpravo vzhůru na Špičák. Cesta vás
chem Špičákem
zavede až na vrchol kopce. Pokud
stály v dávných
chcete navštívit i kámen-vizír, vydobách vztyčedejte se z turistického rozcestí Špiné kameny, má podporovat i název točák po modré trase směrem k vrchu
Výrov. Modrá trasa odbočí po chvíli
hoto vrchu. O něm se můžete dočíst,
ze silnice na lesní cestu. Asi 200 meže jeho nevýrazný tvar nedává k tak extrů od silnice se nachází kámen-vitrémnímu pojmenování žádný důvod a
zír. Leží vlevo vedle cesty na okraže zřejmě vzniklo podle štíhlé kamenji paseky před mladým jehličnatým
né jehly, umístěné na jeho temeni. Nic
lesem. Kámen se nachází asi10 meovšem není dál od pravdy.
trů od cesty.

Vrch Špičák je dokonalým představitelem svého jména. Alespoň ve zdejší
krajině, charakteristické protáhlými stolovými vrchy. Homolovitý Špičák by se

Další rady na cestu, zajímavosti a
fotografie z vrchu Špičáku najdete
na www.obec-kounov.cz.
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