
      PAMÁTNÉ STROMY ČESKOTŘEBOVSKA
Při procházce městem a jeho blízkým okolím můžeme narazit na tabulku 
s označením „památný strom“. Tato je umisťována poblíž významného, 
pečlivě zaevidovaného stromu (popřípadě skupiny stromů či aleje). V na-
šem regionu máme takovýchto objektů 9 a z větší části se jedná o lípy.

/1/ Jistě nejmohutnější památný strom Českotřebovska je Rybkova lípa 
na Lhotce u č. p. 9, s obvodem měřeným ve výšce 130 cm dosahuje 
560 cm. /2/ Další lípa srdčitá se nachází ve Svinné u č. p. 6 a obvod 
jejího kmene činí 425 cm. /3/ Téměř stejným obvodem 420 cm se může 
pyšnit lípa srdčitá v Rybníku u č. p. 11. /4/ Šmajzrova lípa (velkolistá) je
v soukromé zahradě v Podbranské ulici přímo ve městě a její obvod činil 
dle měření v roce 2009  320 cm. /5/ Dva stromy lípy srdčité se nacházejí 
na Lhotce u tamního hřbitova po obou stranách brány a jejich obvod 
činí 230 resp. 240 cm. /6/ Další skupinu památných stromů můžeme 
nalézt v Kozlově u odbočky k Švabinského chatě a zde se jedná také 
o dva stromy. Mohutnější je lípa srdčitá s obvodem kmene 420 cm, 
vedle ní rostoucí buk lesní má „pouze“ 410 cm. /7/ Tabulku s nápisem 
„památný strom“ najdeme také v Rybníku u č. p. 254. Je umístěna poblíž 
solitérního dubu lesního s obvodem kmene 310 cm. /8/ Památné stromy 
- skupina se nachází také u rotundy sv. Kateřiny na bývalém hřbitově. 
Zde se jedná o 35 památných stromů, např. 21 líp srdčitých, 7 javorů 
mléčných atd. Obvod nejsilnějšího kmene činí 320 cm. /9/ Poslední
z této řady je alej Maxe Švabinského. V tomto stromořadí 3 km dlouhém 
z České Třebové do Kozlova přesné záznamy uvádí 455 ks převážně břízy 
bradavičnaté ve věku cca 110 let. Obvod kmenů se uvádí od 100 do 250 
cm. Na přelomu roku 2014/2015 došlo k doplnění již dříve odstraněných 
stromů novými exempláři bříz .

      VÝZNAMNÉ STROMY
Kromě těchto památných stromů můžeme v našem regionu narazit 
i na další krásné stromy, z nichž některé by určitě mohly patřit do výše 
zmíněné kategorie. /1/ Urbatonyho lípa nad Semanínem s 560 cm v ob-
vodě. /2/ Hraniční buk lesní nad Skuhrovem s obvodem 490 cm. /3/ Dub 
u hospody Na Horách s obvodem 320 cm. /4/ Smrk Goliáš u pramene 
Semanínského potoka s rozměrem 310 cm.

LEGENDA MAPY:

      STUDÁNKY ČESKOTŘEBOVSKA
1/ V PSÍ KUCHYNI (GPS: 49.8409444N, 16.4471167E), 2/ U SALAŠE (GPS: 
49.8600333N, 16.4421333E), 3/ ZLATÁ STUDÁNKA (GPS: 49.8610000N, 
16.4200992E), 4/ STŘÍBRNÁ STUDÁNKA (GPS: 49.8546500N, 16.4036722E), 
5/ SLADKÁ STUDÁNKA (GPS: 49.8655167N, 16.4408833E), 6/ STUDÁNKA 
AHASVERŮ (GPS: 49.8752778N, 16.4327444E), 7/ U HURTOVY LOU-
ŽE – U SAIDLOVY CHATY (GPS: 49.8799939N, 16.4303550E), 8/ HORNÍ 
STUDÁNKA (GPS: 49.8798000N, 16.4140000E), 9/ NA NÁVSI (GPS: 
49.8816106N, 16.4128722E), 10/ NAD OSADOU (GPS: 49.8871908N, 
16.4181844E), 11/ VČELAŘSKÁ (GPS: 49.8910642N, 16.4157153E),

12/ U SOKOLSKÉ CHATY (GPS: 49.8911525N, 16.4145381E), 13/ NA HO-
RÁCH (GPS: 49.8942878N, 16.4193494E), 14/ POD KŘÍŽOVOU CESTOU 
(GPS: 49.8947964N, 16.4186997E), 15/ NAD HORSKOU LOUKOU (GPS: 
49.8952131N, 16.4175283E), 16/ V UHROVÝCH DOLECH (GPS: 49.8950833N, 
16.4156333E), 17/ SMUTNÁ STUDÁNKA (GPS: 49.8943650N, 16.4142419E), 
18/ POD STROJVŮDCOVSKOU CHATOU (GPS: 49.8894906N, 16.4275797E), 
19/ U SERPENTIN (GPS: 49.8916500N, 16.4344944E), 20/ JAVORKA (GPS: 
49.8973167N, 16.4359008E), 21/ NAD KOUPALIŠTĚM (GPS: 49.9024803N, 
16.4302958E), 22/ PRAŽSKÉHO STUDÁNKA (GPS: 49.9050500N, 16.4136833E), 
23/ V DOLEČKÁCH (GPS: 49.8929653N, 16.4024950E) 24/ PECHÁČKO-
VA STUDÁNKA (GPS: 49.8979611N, 16.3767111E), 25/ U KAČENKY – HÁ-
COVA STUDÁNKA (GPS: 49.9079017N, 16.3752003E), 26/ NA BUKO-
VÉ STRÁNI (GPS: 49.9150167N, 16.3883444E), 27/ VACNÍKOVA (GPS: 
49.9166611N, 16.4075944E), 28/ BETONOVÁ (GPS: 49.9131011N, 16.4181003E), 
29/ ARTAGANA (GPS: 49.9085997N, 16.4211006E), 30/ NAD HABEŠÍ 
(GPS: 49.9092861N, 16.4220111E), 31/ POD HABEŠÍ (GPS: 49.9103011N, 
16.4253006E), 32/ NA PEKLÁKU (GPS: 49.9074053N, 16.4285472E), 
33/ PŘED VRÁTKY (GPS: 49.9113361N, 16.4276361E), 34/ POD 
ZAHRÁDKAMI (GPS: 49.9141147N, 16.4262033E), 35/ NAD SADEM 
(GPS: 49.9150556N, 16.4295944E), 36/ U TENISOVÝCH KURTŮ (GPS: 

49.9142889N, 16.4339167E), 37/ NA DRAHÁCH (GPS: 49.9174444N, 
16.4320278E) 38/ POD ZACHAROVCEM (GPS: 49.9281303N, 16.4185292E), 
39/ JASANOVA – KLOKOČKOVA STUDÁNKA (GPS: 49.9255556N, 16.3841667E), 
40/ VANCLIČKA (GPS: 49.9300231N, 16.3813181E), 41/ HLUBOČSKÁ 
STUDÁNKA (GPS: 49.9224333N, 16.4417333E), 42/ V HLUBOČKU 
(GPS: 49.9235950N, 16.4602650E), 43/ U DAŇKŮ (GPS: 49.9324767N, 
16.4418156E), 44/ V KOJOVCI - PÁRŽLABÍ (GPS: 49.9346100N, 16.4584900E), 
45/ V ČERNÉM LESE (GPS: 49.9280278N, 16.4665083E), 46/ V KROUŽ-
KU (GPS: 49.9409972N, 16.4663917E), 47. STUDÁNKA PANNY MARIE 
(GPS: 49.9454136N, 16.4916414E), 48/ PRAMEN SKUHROVSKÉHO 
POTOKA (GPS: 49.9353667N, 16.5018444E), 49/ POD LÉKÁRNÍKOVOU 
CHATOU (GPS: 49.9287444N, 16.4866833E), 50/ NA STUDENÉ HŮŘE 
(GPS: 49.9123278N, 16.4709611E), 51/ U KARLOVA MOSTKU (GPS: 
49.9142608N, 16.4907531E), 52/ BUKOVKA (GPS: 49.9132811N, 16.4901533E), 
53/ NAŠE STUDÁNKA (GPS: 49.9119222N, 16.4874583E), 54/ ŠTĚPÁN-
KOVA STUDÁNKA (GPS: 49.9074167N, 16.4842194E), 55/ BUBLAJZ (GPS: 
49.9056333N, 16.4820833E), 56/YUKON (GPS: 49.9046092N, 16.4863889E), 
57/ ZELENÉ ÚDOLÍ (GPS: 49.8995647N, 16.4820531E), 58/ POD SMR-
KEM (GPS: 49.8974472N, 16.4820436E), 59/ U SPÁLENÉ BOUDY (GPS: 
49.8923056N, 16.5262500E), 60/ NAD DAMNÍKOVSKOU HÁJENKOU 

(GPS: 49.8897222N, 16.5213889E), 61/ POD POMNÍČKEM (GPS: 
49.8819917N, 16.5146333E).

      LICHTENŠTEJNSKÉ KAMENY
1/ NAD SKUHROVEM (GPS: 49.9396614N, 16.4875131E), 2/ POD PALICÍ 
(GPS: 49.9151278N, 16.5190586E), 3/ NAD DAMNÍKOVSKOU HÁJOVNOU 
(GPS: 49.8907136N, 16.5173789E).

      CÍSAŘSKÝ KÁMEN NA TŘEBOVSKÝCH STĚNÁCH
1/ NAD DAMNÍKOVSKOU HÁJOVNOU (GPS: 49.8897222N, 16.5213889E).

      SMÍRČÍ KŘÍŽE
1/ SEMANÍNSKÝ (GPS: 49.8663889N, 16.4419444E), 2/ NA TŘEBOVSKÝCH 
STĚNÁCH (GPS: 49.9583333N, 16.5005556E).

      PAMÁTNÉ STROMY 
1/ RYBKOVA LÍPA (GPS: 49.9259978N, 16.4411675E), 2/ SVINNSKÁ LÍPA 
(GPS: 49.8984772N, 16.3843497E), 3/ RYBNICKÁ LÍPA (GPS: 49.8921383N, 
16.4743217E), 4/ ŠMAJZROVA LÍPA (GPS: 49.9028339N, 16.4486969E), 
5/ LHOTECKÉ LÍPY (GPS: 49.9272458N, 16.4363886E), 6/ KOZLOVSKÁ LÍPA 
(GPS: 49.8818219N, 16.4196089E), 7/ RYBNICKÝ DUB (GPS: 49.8842083N, 
16.4767719E), 8/ U SV. KATEŘINY (GPS: 49.9045778N, 16.4503319E), 
9/ ALEJ MAXE ŠVABINSKÉHO (GPS: 49.8871908N, 16.4181844E).

      VÝZNAMNÉ STROMY
1/ Urbatonyho lípa (GPS: 49.8701411N, 16.4419758E), 2/ Hraniční buk 
lesní (GPS: 49.9427325N, 16.4868867E), 3/ Dub u hospody Na Horách 
(GPS: 49.8953928N, 16.4209161E), 4/ Smrk Goliáš (GPS: 49.8695739N, 
16.4212250E)

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
STUDÁNKY A PRAMENY - PAMÁTNÉ KAMENY

SMÍRČÍ KŘÍŽE - PAMÁTNÉ STROMY

tip
na výlet

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, Tel.: / Fax: + 420 465 
500 211, e-mail: info@ceska-trebova.cz,
www.ceska-trebova.cz 

BEZPLATNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE
Aplikaci pro telefony s OS Android naleznete na Google 
play pod názvem Česká Třebová či použijte QR kód.

Vydalo Město Česká Třebová 2015, Text: Hana Grundová a Petr 
Vomáčka, Grafické zpracování, foto : tom@rt Michal Horák.
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dena hadicí na pravý břeh potoka. Chatařské osady v oblasti Sahary, 
Na Serpentinách volily samostatnou strategii získávání vody. Upravily 
vývod vod z dnes již neexistujícího rybníku Lochness.

V roce 1999 byla Sdružením Mladých ochránců přírody ČSOP a Lesy Čes-
ké republiky s.p. vyhlášena celostátní kampaň s názvem Zachraňme stu-
dánky. Od roku 2000 se průzkumem studánek v oblasti zabývá základní 
organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko Česká Třebová. 
Vznikl internetový registr studánek (http://www.estudanky.eu/), do kte-
rého zadávají lidé zjištěné údaje.

ZO ČSOP Zlatá Studánka pořádá každoročně otevírání stejnojmenné 
studánky /3/ na Kozlovském hřbetu.

Lesy České republiky s.p. udržují nejvíce studánek. Zajistily kamenné 
obložení studánek U Karlova mostku /51/ a Bukovka /52/,U Salaše /2/, 
U Panenky Marie na Skuhrově /47/.

      STUDÁNKY HŘEBEČOVSKÉHO HŘBETU
Skuhrovský potok je  přítok řeky Třebovky. Pramení ve vesnici Skuhrov. 
Délka toku je asi 8 km. Chaty stojící v údolí Skuhrovského potoka, v tzv. 
Dolech, mají ve svém okolí na dně údolí tolik dostupných pramenů, že té-
měř každý majitel chaty či srubu si zbudoval vlastní studánku. Ostatně 
dostupnost pitné vody byl jeden z důvodů, proč v tomto údolí vznikaly 
nejstarší trampské osady v regionu. O vlastní studánku se tak dobře do-
dnes starají osady Zelené Údolí /57/ a Yukon /56/

V Dolech u devátého zastavení smyslově naučné stezky je Štěpánkova 
studánka /54/. Ačkoliv dnes studánku vidíme především jako pramen 
vytékající z kovové trubky, dříve ji  zdobila pamětní deska. Na ní stál 
nápis: „Zřízeno za lesníka Štěpánka“. Tak studánka získala svůj název. 
Pomník byl bohužel za protektorátu vyvrácen, ale pramen byl díky panu 
Kašparovi podchycen a stejně čistou vodu, jakou mohli pít naši předkové, 
nalezneme ve studánce i dnes. Voda je hadicí převedena na druhý břeh 
potoka a je tedy lépe přístupná z panelové cesty procházející údolím.

V době 2. světové války se Skuhrovský potok stal hranicí Sudet a pro 
většinu českých trampských osad to znamenalo ztrátu pramenné vody. 
Pro toto území se ujal název Na Hraničkách. Ve snaze nahradit nedostupný 
zdroj za hranicí byla zaražena trubka do pukliny v opuce a vznikl tak nový 
pramen. O studánku se starají generace rodiny Jeníkovy a má označení 
Naše studánka/53/.

Studánku Bukovka /52/. objevíte za odpočívadlem u jedenáctého zasta-
vení naučné stezky. Okolí studánky bylo oblíbeným místem výletů pro 
obyvatele České Třebové již v době první republiky. Kousek od prame-
ne byla postavena vůbec první chata (srub) v údolí. Postavil ji Jindřich 
Jeník starší spolu se svými přáteli. Při její stavbě byla také zbudována 
studánka. Později chata i studánka zanikly. Vydatný pramen ale vytékal 

dál ze skalní dutiny pod kořeny mohutného buku. Studánka byla znovu 
upravena v roce 2002 při otevření smyslově naučné stezky.

Studánka U Karlova mostku /51/ bývá také nazývána Pod Kalvárkou. 
Je na levém břehu potoka za mostkem. Byla upravena zásluhou Lesů 
ČR a patří k nejdéle využívaným studánkám. Voda obsahovala vyšší 
množství zinku a pro jeho účinky bývala také nazývána Prdlavka. Pra-
men tryská trubkou z kamenného obložení ze skály. Místo na ostrohu 
mezi Skuhrovským potokem a periodickým potokem z Mločího dolu 
je léta využíváno výletníky, protože je zde ohniště. Strmá romantická 
skála Kalvárka skrývá puklinové jeskyně.

Skuhrovská studánka /48/ v obci je svědectvím péče obyvatel vesnice o vý-
znamný pramen vody. Jde zřejmě o největší kamennou stavbu upravující 
otevřený pramen vody v okolí České Třebové.

V oblasti Třebovských stěn nemusí mít turista obavu, že by mohl trpět 
žízní. Nalézají se zde studánky téměř všechny opravené a navíc všechny 
s pitnou vodou.

Poblíž trampského tábořiště je studánka Na Myšině. Studánka Panny 
Marie /47/ byla v roce 2013 zrenovovaná včetně sochy Panny Marie a je 
též vysvěcená. Poblíž je turistické posezení.

Nad Damníkovskou hájenkou je také nově opravená studánka s uni-
kátním Císařským kamenem, jediným v ČR. Poblíž pomníčku letecké 
nehody je studánka Pod pomníčkem /61/. Je to jediná dosud neopra-
vená studánka, výjimečná svou vodou. 

U Spálené boudy /59/ je téměř zapomenutá studánka na turistické
i cykloturistické cestě po Třebovských stěnách poblíž rozcestí Nad Dam-
níkovskou hájovnou /60/.

      STUDÁNKY KOZLOVSKÉHO HŘBETU
Podél kaňonovitého údolí, s bezejmenným tokem a s místním ná-
zvem Křivolík, najdeme vývěry mnoha pramenů většinou blízko 
toku. Toto území je osídleno jen málo, proto pouze některé prameny 
byly upraveny na studánky. Je to Smutná studánka /17/ u osady Svo-
bodná Obec, Včelařská studánka /11/ u Kameníkovy chaty a studánka 
U Sokolské chaty /12/. Nejznámější jsou studánky Na Horách /13/. Vy-
nikající voda pramene pod kaplí Panny Marie dala v r. 1770 vzniknout 
dřevěnému hostinci s lázněmi. Věhlas vody i lázní způsobil, že se staly 
jedněmi z nejnavštěvovanějších poutních míst ve východních Čechách. 
Pramen je upraven do dvou vývodů. Horní sloužil k pití, dolní k omývání 
končetin. Dnes mokřadní plocha pod prameništěm byla původně vyu-
žita k léčebným účelům jako tzv. knajpoviště, které sloužilo k přírodním 
otužovacím procedurám podle faráře Kneippa.

Jihovýchodní část Kozlovského hřbetu je na prameny chudá, proto má 
velký význam pěkně upravená Zlatá studánka /3/ U Lovecké chaty. Zají-
mavá je studánka Ahasverů u stejnojmenné trampské osady /6/.

Naopak severozápadní část Kozlovského hřbetu známá jako Jelenice je 
na prameny bohatá a to zejména v prostoru nad městskou čtvrtí Brázdov. 
Většina zdejších studánek byla upravena do betonových skruží a slouží 
jako zdroj vody pro zahrádkáře. Výjimkou je studánka Artagana /29/, kte-
rou pojmenovaly v roce 2003 děti z oddílu Mladých ochránců přírody. Stu-
dánka pramení pod kořeny buku a je pod lesní vrstevnicovou cestou, často 
využívanou běžkaři a turisty.

      LICHTENŠTEJNSKÉ KAMENY NA ČESKOTŘEBOVSKU
Severním a východním směrem od města se v lesích nachází památníky.

Jedná se o 3 Lichtenštejnské jubilejní pamětní kameny, které v roce 1898 
zbudoval knížecí lesnický personál k 40. výročí panování Jana II. z Lich-
tenštejna,z vděčnosti k svému dobrotivému knížeti. Na lanškrounském 
panství, kam tyto památníky patřily, je jejich tvar různorodý, jedinečný.

Máme pro vás tipy na výlety v okolí České Třebové. Můžete si vybrat 
putování po studánkách, či hledání památných stromů, smírčích 
křížů nebo jubilejních kamenů. 

      STUDÁNKY ČESKOTŘEBOVSKÉHO MEZIHOŘÍ
Oblast Českotřebovska je geologickým územím usazenin z druhohor, 
tzv. České křídové tabule. Propustné usazeniny druhohorního moře 
jsou důležitým rezervoárem podzemní vody a velkým bohatstvím 
místních obyvatel. V blízkém okolí města se podle Národního registru 
pramenů a studánek na webu www.estudánky.eu , kam přispívali údaji 
ochránci přírody a další občané města, nachází více než 200 studánek 
a pramenů. Podle tohoto registru to je nejvíce v Čechách! Tato jedineč-
nost určitě patří k turistickým zajímavostem města.

      PRAMENY
Pramen je nijak neupravený výtok vody v přírodě. Podle způsobu, ja-
kým se podzemní voda dostává na zemský povrch, se rozlišuje několik 
druhů pramenů (sestupné - vrstevné, přetékavé, puklinové, suťové).

      STUDÁNKY
Lidé upravovali vodní zdroje (prameny) pro snazší nabírání vody od pra-
dávna. Vznikaly tak studánky. Mnohdy se jednalo jen o prameny vyčiště-
né od listí, později bylo prameniště vyskládáno kameny, aby se voda při 
odběru nezakalovala. Některé studánky měly dřevěný kryt proti spadu 
listí (V Kojovci /44/). Vydatnější zdroje byly svedeny do vývodu trubkou 
(Štěpánkova studánka /54/). Kamenné obložení a vývod mají význam-
né studánky (Zlatá /3/, Bukovka /52/). Mnohdy je na kamenné desce 
uveden i rok výroby nebo donátor (U Salaše /2/). Některé studánky fun-
govaly i jako máchadla (studánka Pod Habeší /31/).

      HISTORIE STUDÁNEK
Vypátrat historii studánek není nijak jednoduché. Jejich názvy jsou 
předávány pouze ústní tradicí a opraví-li někdo studánku, často se její 
jméno změní. Například pro studánku Štěpánkovu /54/ byl používán 
také název Kašparova, Karlova, Frantova, V Dolech. Studánky v blízkosti 
lidských sídel byly využívány jako zdroj vody, až do vzniku vodovodu. 
Potom udržovali studánky zejména zemědělci, kteří potřebovali vodu 
při polních pracích. V 18.století se dostávaly do módy vodní lázně a ně-
které studánky byly využívány k léčebným účelům (Na Horách /13/). 
Také lesníci zřizovali studánky (Pražského /22/). V období vzniku Čes-
koslovenska se o některé studánky starali skauti, sokolové a zejména 
členové Klubu českých turistů (Zlatá studánka /32/). Od roku 1920 se 
rozvíjelo trampské hnutí v okolí města Česká Třebová. Vznikaly tramp-
ské osady a ty ve svém okolí upravovaly prameny na studánky (Smut-
ná studánka /17/, Zelené údolí /57/). Po druhé světové válce a odsunu 
německého obyvatelstva skončila péče o studánky v blízkosti obcí 
Semanín a Skuhrov. Neudržovanou se stala např. studánka U Panen-
ky Marie /47/. Měnila se i krajina a pozemky byly zcelovány a mokřady 
meliorovány. Zmizely cesty a s nimi i studánky. Například neudržova-
nou zůstala studánka U Malínské krčmy. Je to zastávka s pramenem na 
bývalé pěší cestě ze Semanína do Třebové (v místě údajného Malína, 
obce zpustlé ve středověku).

Poválečné období s uzavřenou železnou oponou podpořilo vznik 
chatařských a zahrádkářských kolonií. Ve většině případů byly tyto 
oblasti bez vodovodu a byly tedy opět závislé na nejbližších zdrojích 
vody - tedy na studánkách. Štěpánkova studánka, fungující jako zdroj 
vody pro chaty na Studené hůře, byla zásluhou pana Kašpara převe-

/1/ Nad Skuhrovem – památník tvořený hrubě opracovanými opukovými 
kameny, v největším je umístěna mramorová destička s latinským nápi-
sem. /2/ Pod Palicí u Korábovy chaty – kamenný blok se svisle opracova-
nou trojúhelníkovou svislou stěnou s německým textem. /3/ Nad Dam-
níkovskou hájovnou – opukový hranolový blok s německým nápisem na 
přední svislé stěně. V celém Pardubickém kraji se těchto památníků na-
chází 22. Okolo památníku byla také vysazena skupina 58 dubů (20 dubů 
letních a 20 dubů zimních značilo dobu panování a 18 dubů červených 
značilo věk Jana II z Lichtenštejna při nástupu panování) U památných 
kamenů na českotřebovsku se bohužel duby, až na výjimky, nezachovaly. 
Text na památnících v překladu zněl: Knížecí Janovy duby. 40 let panová-
ní. 12. listopadu 1898. U druhého kamene je dodatečný nápis po 10 letech 
k 50. výročí panování a rok 1908. Třetí kámen je přetesán z původních 
40 na 50 let panování a rok 1908. 

      CÍSAŘSKÝ KÁMEN NA TŘEBOVSKÝCH STĚNÁCH
Tento pamětní kámen, vybudovaný v roce 1908, je jediný svého druhu 
v ČR. Najdeme ho v těsné blízkosti studánky Nad Damníkovskou hájov-
nou, asi 200 m jihovýchodně od rozcestí s informační tabulí. Jako Lich-
tenštejnské jubilejní kameny byl památník zbudován knížecím lesnickým 
personálem k výročí doby panování panovníka, v tomto případě císaře 
Františka Josefa I. s dobou vlády 60 let. Okolo památníku byly vysazeny 
stromy v počtu let panování císaře, v tomto případě to bylo 60 javorů, což 
je i na památníku německy napsáno: KAISER AHORNE, LX. jähr. Reg. Jubil., 
2. Dez. MCMVIII. /1/ Císařský památník původně stával asi o 200 m dále 
na jihovýchod – u Damníkovské hájovny, po původních javorech kvůli 
jejich nižší životnosti již dnes není ani stopy. V roce 2013, kdy byl znovu 
objeven, došlo k jeho přemístění kvůli těžebním pracím k nově zrenovo-
vané studánce.

      SMÍRČÍ KŘÍŽE ČESKOTŘEBOVSKA
V okolí města se do dnešních dob zachovaly pouze dva smírčí kříže, 
připomínající pravděpodobně nešťastnou událost. /1/ Známější je zcela 
jistě ten Semanínský. Výklad o jeho umístění je dvojí. Podle jedné po-
věsti se zde měl propadnout kůň s jezdcem a druhá verze je, že se jedná 
o kříž cyrilometodějský, kteréžto kříže se umísťovaly v místě, kde kázali 
věrozvěstové Cyril a Metoděj. Tato verze by podle nápisu na smírčím 
kříži mohla být věrohodnější (vytesaný christogram IHS se ale jeví spíše 
jako IHC). /2/ Druhý, méně známý, je smírčí kříž na Třebovských stěnách, 
nedaleko od tábořiště Myšina. Dle ústního podání se traduje, že zde byl 
umístěn na paměť smrti kameníka v blízkém knížecím kamenolomu. 
Tento kříž je bez jakéhokoliv nápisu. /3/ Třetí smírčí kříž stával v polích, 
poblíž bývalé cesty do Litomyšle, v místech budoucího pivovaru. Byl 
zde osazen na paměť smrti řezníka, usmrceného krávou, kterou si vedl 
ze Zhoře domů na porážku. Na kříži byl vytesán letopočet jeho smrti 
a malé okénko na svíčku. Bohužel se okolo roku 1983 ztratil.
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