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Kámenský občasník č. 34
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
V roce 1316, kdy se Otec vlasti a císař Karel IV. teprve narodil,
tady hrad Kámen (ne ovšem v dnešní podobě) dávno stál a už jsou
o něm první písemné záznamy. Když hrad, tak i podhradí, tedy
naše vesnice, naše obec. Proto se sejdeme s kámenskými rodáky
a mnoha hosty, abychom důstojně oslavili konec 7. a začátek
8. století hradu a podhradí. Přijďte určitě i vy !
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Kámen před sto lety a dnes
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Jan Tomášek – Sedm staletí obce Kámen
Dějiny obce Kámena a hradu Kámena od jejich počátků až do 19. století lze jen těžko
oddělit, neboť jsou tak pevně svázány svým údělem historickým i hospodářským.
Obyvatelé Kámena, též někdy nazývaného městečkem, v dávných dobách přebývali
v sídlišti ohrazeném kolovou hradbou (palisádou) vybudovanou z opracovaných kmenů
stromů. Takovéto přihrazené sídliště - nazývané latrán – se rozprostíralo od západního
konce hradu obloukem až k jeho jihovýchodní části. Součástí tohoto latránu byla
i studna, která se nachází na prostranství pod novogotickou vstupní branou do hradu.
To, že hrad Kámen byl vyzdvižen na mohutné amfibolitové skále (která dala hradu
jméno – česky Kámen, německy Stein) již ve 13. století nepřímo naznačuje nález
několika kamenných stavebních prvků v někdejší studni vyhloubené na severní straně
podhradí v hradním parku. Samotný hrad ve své nejstarší části zahrnoval jen mohutný
obytný a útočištný palác (starý palác – vlastně donjon), ke kterému byla během
14. století dostavěna východní část hradu.
První věrohodná písemná zmínka o Kámenu a jeho držiteli z roku 1316 se váže k jistému
Nimíru (Němíru) z Kámena, kterou uvádí pramen „Pozůstatky Desk zemských království
Českého r. 1541 pohořelých“ (vyd. J. Emler 1870); zde stojí, že Nimír z Kámena
zakoupil ves Dolsko od Jetřicha ze Chvojna za 40 hřiven stříbrných. K roku 1318 je ještě
zmiňován spoluvlastník Kámena, Zdík z Kámena (snad bratr Nimírův), který byl spolu
s Nimírem pohnán k zemskému soudu za škody, jež způsobili ve vsích Dobrá Voda
a Věžná. Byli-li Nimír a Zdík příslušníky vladycké rodiny Tluksů z Vokova znaku
zkřížených mečů lze těžko doložit. Avšak jejich nástupce, Bušek Tluksa, první známý
majitel z tohoto rodu, přijal v Brně 4. března 1327 hrad a panství Kámen v ušlechtilé
léno a on i jeho nástupci se stali až do počátku 16. století many českého krále (ušlechtilé
manství Koruny české). Od Tluksů koupil hrad a panství Kámen v roce 1356 Jindřich
z Ciglheimu, německý šlechtic pocházející z Míšeňska v Sasku, který byl dvořanem
císaře a krále Karla IV, plniv úřad mistra královské kuchyně. V roce 1366 získal souhlas
od Karla IV., aby mohl založit zlaté doly v okolí (odtud i název vsi Zlátenka).
Z rodu Tluksů, který po Jindřichovi z Ciglheimu opět ovládl Kámen, stojí za zmínku
Přibík Tluksa z Kámena, jenž se v r. 1420 připojil k táborskému bratrstvu a škodil,
vlastně jako lapka, v širokém okolí Tábora rožmberským pánům.
Největší pocty dosáhl Kámen za majitele Purkarta ze Žirovnice (od r. 1437 majitelem
Kámena, ve znaku měl vztyčeného stříbrného jednorožce na modrém štítu). Purkart ze
Žirovnice byl velkým příznivcem budoucího českého krále Jiříka z Poděbrad. V roce
1450, v době konání tzv. pelhřimovského sjezdu českého panstva katolického a podobojí
o nastolení míru v zemi, pozval hlavní představitele protivných stran –Jindřicha
z Rožmberka a Jiřího z Poděbrad k rokování na hradě Kámen.
A tak bychom mohli pokračovat ve vyjmenování mnoha dalších vlastníků hradu
a panství Kámen, kteří se zde během následných pěti staletí vystřídali. Z nich si získal
nedobrou pověst Oldřich Fifka z Vydří (1468), jihočeský vladyka se stříbrným okounem
v erbu, jenž byl obviněn z ražení falešných mincí na Kámenu. Hrad Kámen zaznamenal
největší přestavbu z gotického hradu na raně barokní venkovské sídlo za majitele Jana
Kryštofa Malovce z Kámena (1640 – 1677, v erbu měl polovinu zlatého koně ve skoku
na modrém štítu), barokního šlechtice zastávajícího významné úřady zemského soudce,
malostranského hejtmana a nejvyššího zemského berníka. Jím vybudovaná barokní kaple
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P. Marie Bolestné s hrobkou rodiny Malovců a s milostnou sochou Piety byla až do
20. století jedním z poutních míst v kraji.
Když si připomínáme významné držitele a budovatele hradu a panství, mnohdy
zapomínáme na „anonymní“, prosté obyvatele Kámena i sousedních obcí, které
v různých dobách náležely k panství. Žádný kronikář (s výjimkami do 19. století)
nezmiňuje osudy lidí, kteří svou prací (a do časů císaře Josefa II. ve stavu nevolnickém)
pomáhali získávat majitelům prostředky na udržování panství i na opravy a přestavby
jejich sídla. A byli to právě tito „prostí“ lidé venkova, kteří dali jedinečnou tvář české
krajině (zejména v období barokním), kteří udrželi přes staletí víru v Boha a především,
zachovali v dobách germanizace český jazyk pro generace příští.
Vznik samostatného československého státu přivítalo obecní zastupitelstvo 4. listopadu
1918 rozhodnutím o výsadbě 27 sazenic „slovanské lípy“, z nichž 21 mělo být vysazeno
„na městečku“ a zbylých 6 u kostela. Nedlouho poté, 20. března 1919, rozhodlo obecní
zastupitelstvo v Kámeně o rozloučení doposud spojených obcí Kámen a Eš na dvě
samostatné místní obce.
Již v roce 1802, díky tehdejšímu majiteli Kámena Václavu Pietschmannovi, byla
v Kámenu zřízena první obecní škola, podřízena škole při farnosti Věžná. Až v roce
1847 zařídil tehdejší kamenský starosta František Tomšů u krajského úřadu v Táboře
školu samostatnou, pro niž byla v letech 1854 – 1855 postavena nová budova (jako MŠ
slouží dodnes). Pro zajímavost uvedeme, kolik dětí navštěvovalo školu v různých
dobách: např. ve škol. roce 1874/75 170 dětí, v škol. roce 1931/32 130 žáků a 1938/39
134 žáků.
Úřední list c. k. okresního hetmanství v Pelhřimově uvádí, že poštovní úřad v Kámeně
byl zřízen k datu 1. prosince 1873. Zajišťoval listovní a povozní službu a poštovní
spojení mezi Chýnovem a Pelhřimovem. Dodávací okršlek tvořily obce a samoty
Kámen, Věžná, Brná, Dobrá Voda, Vysoká Lhota, Zlátenka, Eš, Lázně Adolfsthal ( snad
v místě dnešního rekreačního tábora u Eše?), statek Borkov, Kejtov, Kohout, Sukdoly
a Červený mlýn u Eše. V roce 1924 dal Antonín Fleissig, majitel hradu, obci Kámen
k dispozici budovu nedaleko vstupní brány k zřízení poštovního úřadu. V témže roce
byla v obci zřízena telefonní stanice, na jejíž vybudování přispěla řada občanů Kámena
(mj. A. Fleissig či nájemce velkostatku Emil Grimm), zbytek uhradila obec výpůjčkou
u Hospodářské záložny v Pacově.
Skutečně převratrnou událostí pro Kámen bylo zavedení elektrického proudu do obce.
K elektrifikaci se obec odhodlala v roce 1922. Po absolvování všech přípravných kroků
byla stavba povolena Zemskou politickou správou v Praze. Na její realizaci se podílely
Jihočeské elektrárny a. s. a Lužnický elektrárenský svaz Tábor spol. s r.o.
K elektrickému vedení na trase Černovice – Kámen – Dobrá Voda o napětí 22000 V byly
zřízeny přípojky do obcí Černovice, Vintířov, Věžná, Kámen a Dobrá Voda. Akce byla
dokončena v roce 1929. Obec se stala členem elektrárenského družstva s podílem 10 000
Kč; podíl byl zaplacen obcí z výpůjčky a úhrada byla zařazena do rozpočtu na rok 1930.
Ze spolků a občanských sdružení si v Kámenu dodnes zachoval bohatou a aktivní
činnost Sbor dobrovolných hasičů, který byl na základě oznámení pražskému
c. k. místodržitelství založen 7. října 1911. Dochovaná kronika sboru je cenným
dokumentem jeho historie.
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Ve 30. letech 20. století působilo v obci 9 živnostníků, ale nejvíce výdělku stálým
i sezonním pracovníkům zajišťoval velkostatek náležející k hradu. Ten však tehdejší
majitel Antonín Fleissig prodal v roce 1937 agronomu z Tábora Jiřímu Zemanovi a jeho
manželce. Po roce 1989 byl statek restituován rodině Zemanově, která na něm hospodaří.
Zemědělská výroba zůstala do současnosti hlavním hospodářským odvětvím v obci. Tak
jako v celé zemi, i v Kámenu došlo po převzetí moci komunisty v roce 1948 ke
strukturálním změnám v pozemkovém vlastnictví i ve způsobu zemědělské produkce.
Kolektivizace zemědělství po sovětském vzoru začala v Kámenu v roce 1952, kdy zde
bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo s 25 zakládajícími členy o celkové výměře
200 ha obhospodařované půdy, prvním předsedou JZD se stal Josef Přibyl z Kámena.
Postupně se družstvo zvětšovalo sloučením s okolními JZD a byly položeny základy
zemědělského podniku, na který navázalo i přetransformované ZD (Zemědělské
družstvo) v roce 1992. Již o rok později bylo ustanoveno Výrobně obchodní družstvo
v Kámenu, které v současnosti obhospodařuje 1958 ha zemědělské půdy, z níž je 1420
půdy orné, a to na katastru Kámena a sousedních obcí Věžná, Dobrá Voda a Vintířov.
V tomto roce má VOD Kámen 244 členů, z toho bez pracovní účasti 92. Prvním
předsedou VOD byl ing. Pavel Hájek, současným předsedou je ing. Josef Houček. Za
jeho vedení se družstvo úspěšně drží v silné konkurenci výrobců potravin.
Kámen byl od poloviny 19. století součástí politického okresu (hejtmanství)
pelhřimovského a až do roku 1862, kdy byly kraje jako zbytečný mezičlánek zrušeny,
součástí kraje táborského (původně bechyňského). Patří tak historicky do jižních Čech.
V roce 1910 žilo v Kámenu 454 stálých obyvatel v 65 domech, ale již rok 1921
zaznamenal úbytek na 398 obyvatel v 67 domech. A bohužel, úbytek obyvatel Kámena
trvale pokračuje do současnosti. Není to výzvou pro mladé občany obce, kteří chtějí
zakládat rodiny?

Lenka Jirků – 105 let Sboru dobrovolných hasičů Kámen
V tomto roce, tedy roce 2016 si připomínáme 700 let od první písemné zmínky
o hradu Kámen, tudíž i o obci Kámen. Mimo to také slavíme sto páté výročí od založení
sboru dobrovolných hasičů v této obci. Sbor byl založen 7. října 1911. Tehdy čítal
28 členů a vůbec prvním starostou se stal Karel Tomšů. Sbor se přihlásil k župě
Pelhřimovské.
O rok později, 27. května 1912, byla slavnostně posvěcena stříkačka. Pro
zajímavost svěcení proběhlo takto: třikrát klepnutím sekyrkou na stříkačku a se slovy
„Ochrana majetku bližního budiž tvůj účel, tím staneš se chloubou svého sboru“.
Stříkačku sboru daroval tehdejší majitel velkostatku p. Bezdíček a sbor ji vlastní do
dnešní doby. Původně je tažená koňmi s ručním pumpování (později pumpování
přestavěno na motorový pohon). Stříkačka se používá při zvláštních událostech.
Naposledy tomu bylo v roce 2011, kdy jsme si připomínali 100. výročí od založení
sboru.
V současnosti má sbor 63 členů, z toho 56 mužů a 7 žen, které se ke sboru
přidali v roce 2014. SDH Kámen spadá pod okrsek č. 14 Obrataň a starostou je Pavel
Mareš. Své zázemí má SDH v hasičské zbrojnici, která byla roku 2012 z projektu SZIF
opravena a v roce 2013 k ní byla přistavěna garáž.
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Dobrovolní hasiči pořádají různé akce v obci. Jmenovat můžeme pálení
čarodějnic s lampionovým průvodem k ohni a následné posezení s občerstvením. Hasiči
se dále podílejí na zajištění různých akcí, jako je dětský den pro děti, na podzim výlov
místní hasičské nádrže spojený s rybími hody, čertovský rej, akce Den obce Kámen
a také hasičský ples. Pro zajímavost první ples se zde konal 19. 1. 1919. Mnohé akce se
konají ve spolupráci s kulturním výborem obce Kámen.
Mimo tyto akce se každoročně hasiči zúčastňují sběru kamene. Pomáhají při
mimořádných akcích – například pátrání po ztracených osobách, různorodých pracích
pro obec či pomocných pracích na požádání občanů.
Kromě práce se SDH také zúčastňuje různých soutěží. Pravidelně se jezdí na
soutěž do Věžné, kde se koná soutěž o pohár starosty obce, dále na okrskovou soutěž,
jejíž místo konání je každý rok jinde, absolvuje se také „srandamač“ v Dolních Hořicích
a noční soutěž v Salačově Lhotě. Ze soutěží si odvážíme dobrý pocit, když úspěšně
dokončíme a nikomu se nic nestane. Pokud přidáme třešničku na dort v podobě poháru
za stupně vítězů, jsme nadmíru spokojeni. Nutno říci, že výsledky, které podáváme,
patří většinou k těm lepším.

Zajímavosti:








První hasičský výjezd sboru dobrovolných hasičů v Kámeně, zaznamenán v Pamětní
knize, se konal v noci z 27. na 28. září 1912 do Křeče, kde hořelo hospodářské
stavení. Účastnily se kromě sboru z Kámena také sbory ze Křeče, Černovic,
Svatavy. Našemu sboru dostalo se uznání od starosty obce Křeč, protože vážil tak
dalekou cestu k tomuto ohni.
27. prosince 1915 byl sbor povolán k uhašení požáru obytného stavení čp. 59
p. Aloise Klinenbergra. Byl to první zásah v Kámeně. Nebyla však použita požární
stříkačka.
Ta byla poprvé použita u požáru v Kámeně 30. března 1916 při hašení obytného
stavení čp. 32 pana Emanuela Čáry.
Poslední požár, při kterém SDH Kámen zasahoval, vznikl v Dobré Vodě
v 90. letech.
Dále Hasičský sbor vyjížděl k požárům v Brné, Věžné, Dobré Vodě, Šimpachu, Eši,
Zlátence, Novém Dvoře, Proseči, Lhotě Německé, Dvořišti…
Dne 8. dubna 2014 byl nahlášen na operační středisko HZS Kraje Vysočina požár na
hradě Kámen. K hašení se dostavily profesionální hasiči z Pacova a Pelhřimova.
Dále jim vypomáhaly sbory dobrovolných hasičů Kámen, Nová Cerekev, Černovice,
Těmice a Obrataň. Naštěstí se jednalo pouze o naprosto utajené hasičské cvičení.
Sbory tak otestovaly připravenost, byla provedena kyvadlová doprava vody CAS
z rybníka Dvořiště a následně dálková doprava vody hadicemi na vzdálenost 2 km
(z rybníka Skalický).

Výběr ze zápisu z 23. zasedání zastupitelstva obce 4.8. 2016
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman.
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Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Pavel Podsklan
a Jan Král.
Ad 2. Program 23. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 22. ZZO:
- Posilový zdroj v Novém Dvoře - průběžné řešení.
- Je nutná výměna jímacích trubek v prameništi u Vintířova. Svazek obcí PSV začal
odebírat vodu také od obce Obrataň - z vodojemu ve Vintířově.
- Víceúčelová budova v místě Tosky a hřiště vedle kurtů se bude realizovat po vypsání
vhodného dotačního programu.
- Nová obecní technika - nosič pro kontejnery a valník za traktor - se aktivně a plně
využívá. Také kontejner na velkoobjemový odpad je využíván.
- Péče o zeleň a obecní pozemky je velmi dobrá.
- Prodej obecního pozemku p. č. 526 v k. ú. Nízká Lhota o výměře 110 m 2 - záměr
před schválením byl vyvěšen do 15. 6. 2016 a nebyly podány žádné námitky.
S kupujícím byla uzavřena kupní smlouva za cenu 30,- Kč/m2.
- Půjčka občanu obce Kámen na nákup dřevoobráběcích nástrojů byla realizována.
- Akce „Vítání prázdnin“ se kvůli špatnému počasí uskutečnilo jen z části - opékání
špekáčků proběhne nejspíš do konce prázdnin.
ZO kontrolu závěrů z 22. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Starosta seznámil zastupitele s jednáním KoPÚ. ZO projednalo a odsouhlasilo
Plán společných zařízení, a to aktualizaci k srpnu 2016.
Ad 5. Přípravy akce Den obce 2016 jsou v plném proudu. Program a upomínkové
předměty jsou zajištěny. Začátek proběhne v 10:00 hodin na parkovišti, kde ve stánku
bude všem rodákům a všem trvale bydlícím občanům obcí Kámen, Nízká Lhota a Nový
Dvůr vydány lístky na občerstvení a oběd. Veškeré občerstvení a výdej obědů bude
realizován na hradě Kámen. Zajistí se také objednání kontejnerů na odpad. V 10:00
hodin proběhne slavnostní žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého před hradem P. Mgr.
Jaroslavem Šmejkalem z farnosti Pacov.
Ad 6. Starosta obce seznámil zastupitele s dohodami o provedení práce za mimořádnou
práci pro obec v 1. pololetí roku 2016. ZO tento předložený návrh schválilo.
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o volbách ve dnech 7. a 8. října 2016 do zastupitelstev
krajů. Bylo určeno 5 členů volební komise. ZO vzalo na vědomí informaci o chystaných
volbách do zastupitelstev krajů a schválilo Ing. Hanu Škrletovou ml. za zapisovatelku
volební komise.
Ad 8. Starosta obce seznámil zastupitele s podnětem na změnu příslušnosti.
ZO projednalo a schválilo podnět na změnu příslušnosti MěÚ Pacov, odboru dopravy,
k žádosti o pověření k projednání stavebního povolení pro ty objekty a části stavby
„Silnice I/19 Kámen - obchvat“. ZO souhlasí s pověřením speciálního stavebního úřadu
Odboru dopravy MěÚ Pacov s projednáním stavebních prací a s vydáním společného
stavebního povolení ve věci.
Ad 9. Zastupitel Josef Dvořák podal zprávu o potřebě zamezení parkování kamionů
na parkovišti před Jednotou v obci Kámen. ZO schválilo zákaz parkování kamionů na
parkovišti před Jednotou v obci Kámen s platností od 1. 1. 2017.
Ad 10. Starosta obce podal zprávu o žádosti na odkup obecního pozemku č. 10001/72
o výměře 3565 m2. ZO žádost zamítlo v plném rozsahu. ZO souhlasí s tím, že je potřeba
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pozemky scelit, proto ZO navrhuje žadateli případný odkup pozemku žadatele č. 42/2
o výměře 473 m2.
Ad 11. Starosta obce informoval o tom, že k datu 7. 3. 2016 skončilo zástavní právo,
kterým byl zatížen pozemek č. 238/7 o výměře 86 m2.
ZO schválilo odkup pozemku č. 238/7 o výměře 86 m2 dle smlouvy o budoucí smlouvě
kupní z roku 2013 pod č.j. 130618/094 za podmínek v této smlouvě dohodnutých.
Ad 12. Různé
a) Starosta obce podal informaci o žádosti o vyjádření ke stavbě: Věžná - obnova NN,
kde investorem stavby je E-ON Distribuce, a.s. Vrchní vedení bude demontováno
a nahrazeno zemním kabelovým vedením NN, které je plánováno uložit do pozemku obce
Kámen p. č. 6/8 v k. ú. Věžná, kde se nachází ochranné pásmo vodních zdrojů.
ZO schválilo uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku obce Kámen p. č. 6/8
v k. ú. Věžná podle polohopisného plánu, který je součástí žádosti.
b) Starosta obce předložil žádost o poskytnutí finančního daru jako podporu organizace
Lékaři bez hranic. ZO schválilo jednorázový finanční dar ve výši 1.000,- Kč.
c) Starosta obce předložil žádost o poskytnutí finančního daru pro útulek pro kočky. ZO
schválilo jednorázový finanční dar ve výši 300,- Kč.
d) Zastupitelka Zlata Vobinušková konstatovala, že obec Kámen zakoupila nafukovací
skákací hrad, který bude využíván při obecních akcích. ZO zapůjčí skákací hrad
v případě zájmu i jiným organizacím a obcím, a to bezúplatně obcím Věžná a Eš, které
jsou součástí Svazku obcí PSV, a dále organizaci Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o., při
akcích na hradě Kámen. Ostatním zájemcům bude účtován pronájem 500,- Kč/den. ZO
schválilo případný pronájem skákacího hradu podle výše uvedeného návrhu.
e) Oznámení o přerušení dodávky el. Energie v místních částech Nový Dvůr a Nízká
Lhota dne 10. 8. 2016
Ad 13. Po projednání všech bodů proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 14. Starosta obce zasedání ukončil.

Jaroslava Přibylová
„Otáčivé hlediště v Týně“
Po roce jsme se opět autobusem vypravili do Týna nad Vltavou, kde jsme nejprve
obdivovali krásy města, posilnili se dobrým jídlem a pitím a pomalu se odebírali na
večerní ochotnické divadlo. Tentokrát nám ochotníci předvedli hru „Noc na Karlštejně“
– opět velmi správné a vydařené představení.
V případě většího zájmu v příštím roce, bychom mohli přiobjednat ještě jeden menší
autobus. Uvidíme …
„Rodáci“
Den obce, který v letošním roce obohatíme srazem rodáků, už nám klepe na dveře.
10. 9. 2016 v 10.00 h tato akce naplno vypukne. Přípravy vrcholí, ale věříme, že naše
vynaložené úsilí bude stát za to.
Průběh celého dne si můžete přečíst v programu, který už každý rodák obdržel spolu
s pozvánkou. Pokud se tak nestalo, určitě se ozvěte. Omlouváme se, ale při tak velkém
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počtu rodáků se chybička může vloudit. „Rodáci“, sbalte si s sebou především dobrou
náladu, protože my už se velmi těšíme až se všichni uvidíme a i seznámíme.
„Poděkování“
Byla jsem požádána, abych prostřednictvím tohoto občasníku poděkovala všem, kteří si
navzájem pomáháte a tím utužujete vztahy. Jsme rádi, že v naší obci jsou ohleduplní lidé.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 25
Pokud vím, a vím to jako každý zdejší občan dobře, slaví letos naše obec
700. výročí založení. Tyto oslavy mají vyvrcholit 10. září Dnem obce Kámen a setkáním
zdejších rodáků. Rád bych tedy i svůj dnešní článek pojal trochu ve znamení propagace
Kámenska. Při této příležitosti nezbývá, než uvést pár víceméně statistických údajů,
které nejsou tak docela běžně k dispozici.
Tak tedy: Z hlediska geomorfologického členění náleží Kámensko k Českomoravské soustavě provincie Česká vysočina a je součástí podsoustavy Českomoravská
vrchovina. Leží v západní části geomorfologického celku Křemešnická vrchovina, která
je zde reprezentována podcelkem Pacovská pahorkatina, se střední nadmořskou výškou
585 m n. m., což je náhodou zároveň nadmořská výška obce samé.
Geologicky patří Kámensko ke geologickému útvaru starému 300 až 660
milionů let, tvořenému převážně dvojslídnými rulami, zvanému moldanubikum. Sama
skála, na níž stojí hrad Kámen, je z amfibolitu a peridotitu, její pukliny vyplňuje
serpentin. Podobné skalní výchozy jsou v blízkém lese Skalice. V celém okolí bývaly
odnedávna nalézány krystaly křišťálu a v menší míře i granátu.
Půda je tu poměrně kyselá až neutrální, tzv. kambizem či hnědozem. V údolích
pak přistupují písčité sedimenty pradávných toků.
Dnes je větší část území je odvodňována Novodvorským potokem a jeho
přítoky, menší pak přítoky potoka Kejtovského. Ty spolu tvoří Trnávku či podle
některých map Trnavu, která se pak, řekou Želivkou vlévá do Sázavy. Nejrozsáhlejší
vodní plochou na Kámensku je přibližně pětihektarový rybník Skalický.
Biologicky náleží celá oblast k Pelhřimovskému bioregionu, což je území
s obdobnými přírodními poměry.
Uplatňují se tu rostlinné druhy typické pro střední Evropu tj. druhy původně lesní,
například olše lepkavá, kopytník evropský, jasan ztepilý, vrbina penízková apod. Přes
značné zornění je tu dosud poměrně hodně lesní i mimolesní zeleně. Na Kámensku není
znám výskyt některého ze zvláště chráněných rostlinných druhů. V parku před hradem
rostou dva památné stromy – cypřišek Lawsonův, na místě mylně uváděný jako cypřišek
nutkajský a červenolistá forma buku lesního.
Zoogeograficky náleží Kámensko do zóny listnatých lesů eurosibiřské podoblasti.
Jsou zde tedy zastoupeny převážně druhy evropsko-sibiřské. Ty reprezentuje například
datel černý, koroptev polní nebo veverka obecná. Dále jsou tu zastoupeny druhy
kosmopolitní, kam patří třeba babočka bodláková či slípka zelenonohá. Složku
holarktickou zastupuje kachna divoká, vrána obecná nebo štika obecná a palearktickou
ropucha obecná či strakapoud velký. Ze zástupců evropské složky lze jmenovat skokana
zeleného nebo sýkoru parukářku. Jen málo zástupců, například můru žebříčkovou či
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zvonohlíka zahradního, má zvířena sarmatská a mediteránní. Složku boreo-alpinní
představuje třeba drozd kvíčala nebo hraboš mokřadní. Zástupce složky arktické jako
káni rousnou či brkoslava severního lze zastihnout pouze sezónně. U živočichů je na
Kámenasku výskyt chráněných druhů podstatně bohatší, reprezentovaný například
několika druhy skokanů, čápem bílým hnízdícím přímo v obci, motákem pilichem, či
vydrou říční a několika druhy netopýrů.
Přesto, že stav zdejší přírody je silně poznamenán intenzivní lidskou činností, je
zde ještě v tomto směru na co se dívat a co obdivovat.

Sponzory Dne obce 2016 jsou:
KRAJ VYSOČINA
ELPE, s. r. o.
SWIETELSKY stavební, s.r.o.
FORST AGRO, s.r.o.
Pavel Hodáč
ADÉLKA, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
Bytový textil Vokurka

VOD Kámen
LIHOVAR DVOŘIŠTĚ, spol. s r.o.
KAMÍR a Co spol. s r.o.
Petr Přibyl
ČSOB, a.s.
Pivovar POUTNÍK
Bufet Na Panské Vošická

31. 8. 2016 - František Hofman, Jan Tomášek, Lenka Jirků, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk
foto Jiří Nováček, Petr Urbánek, Helena Králová, archivy občanů
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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