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Jaromír a kolomazníci v Kerharticích
V době, kdy si na lanšperském panství v klidu hlubokých hvozdů, tůní a jezer
žili lesní mužíčci v čele se Stromouchem, vodníci, baziliškové, víly, bludičky,
sem tam i babice bludice, a černovírský hejkal byl ještě jura, stával
v „předausteckém období“ na ostrohu zvaném Hradiště prý hrad, jehož
majitelem byl údajně loupeživý rytíř Gerhard z Gerhartů. V jeho podhradí si
lidé stavěli své příbytky, které postupně rozšiřovali, až se na levém břehu řeky
Orlice rozrostla celá vesnička. A jaké že dostala jméno? No přece Gerhartice.
Když už nebylo místa, nezbylo nic jiného, než si střechu nad hlavou postavit
také na pravém břehu řeky, jenž patřil k pozemkům pozdějšího hradu
v Brandýse nad Orlicí. Vzniklá vesnička dostala jméno Kerhartice. Obě se na
prahu nového věku spojily v jednu obec Kerhartice nad Orlicí. Tolik známá a po
dlouhý čas tradovaná historie.
Znalí Kerhartičtí však moc dobře vědí, že onen hrad nebyl hradem, ale
výstavním hradištěm s udatným zemanem Jaromírem. Skutečným pánem
celého panství byl kralevic žijící na nedalekém královském hradě Lanšperk a
ten by rozhodně ve svém obvodu nestrpěl žádného loupežníka s trvalým
bydlištěm. Proto loupeživí rytíři a lapkové pocházeli výlučně z okolních panství.
Nemohli si pomoct, byli kleptomany a bohatství Lanšperska prostě lákalo.
Jaromír, co rád slavil jaro, nebyl široko daleko slavný pouze svou silou, nýbrž i
gerhartickým důvtipem. Jeho hradiště bylo na svou dobu tak výstavné díky
umu a velkým výdělkům místních kolomazníků a stavebnímu materiálu
z opuštěného sídla hlídky chásky pána pekel. Jedno z mnoha čertovských míst
lanšperského území, podobně jako nad nedalekým Černým Výrem, si
služebníci pekla vystavěli, vedle cesty v lese mezi Kerharticemi a Říčkami, co by
kamenem dohodil od věhlasné kolomazné kamenné pece. Tady generace
nebojácných kolomazníků pálily z borového dříví kolomaz, kterou rozvážely
široko daleko, nejvíce samozřejmě po okolních vesnicích. Univerzální mazadlo
bylo žádané, a jak by i ne, protože bylo čertovsky kvalitní. Není se čemu divit,
protože skvělou recepturu gerhartičtí kolomazníci získali právě od svých
obávaných starousedlíků za pár stříbrných měsíčně a za výborný kalvados,
zrající výhradně po tři roky v morušovém soudku.
A jak už to tak bývá, zanedlouho se v některých probudila silná závist. Zvlášť
vynikala parta z nedalekého Wilhelmswerdu, v jejímž čele byli tři závistiví a
namyšlení učedníci. Cihlář Kápo, písař Držgrešle a bylinkář Všudebyl
pomlouvali kde co, kde koho a všude, kudy chodili. Na pokoji nenechali ani
gerhartické kamenné sídlo, údajně plné čárů a neřesti. I když jim to mohlo být
úplně jedno, protože začínající křesťanská víra jim vůbec nic neříkala. Naštěstí,

boží mlýny melou… přesněji - čertova hodina nakonec udeřila. Zvědavost
učedníkům nedala pokoje, a tak se jednoho dne vypravili do gerhartického
lesa vyšmírovat ten ekonomický zázrak drobných soukromníků řemeslníků.
Netušili však, že sám Lucifer již vydal příkazy. Stačilo jen jedno jejich hanlivé
grafiti na stěně čertova bydla a cihláře, písaře a bylinkáře si čerti odnesli tam,
kam všichni nenapravitelní hříšníci dávno patřili. Ptáček jim už nezazpíval.
Od těch dob se po čertech v Gerharticích slehla zem a z jejich sídla zbyla jen
hromada zmiňovaného stavebního kamení. Vyprávět by snad mohla už jen
místní studánka se zázračnou vodou, ale ta jen mlčí.
Pocestný by se mohl více dozvědět od hastrmana, pána jezera v Lipovci na
cestě z Kerhartic do Řetové. Avšak pozor, na místě je veliká obezřetnost.
Místní hastrman není žádný hodný dědeček se zeleným frakem. I nejeden
místní hospodář měl co dělat, aby neskončil v hlubinách kalné vody
s bezedným močálem. O paňmámách ani nemluvě.
Občas si hastrmana nějaký udatný chalupník chytil, přivedl domů, přivázal a
hospodyně nakrmila. Oba si pak troufli požádat o pomoc. Hastrman se
proměnil v koně a pomohl na poli. Nesměl však získat přístup k žádné vodě.
Stačila jedna jediná kapička a hastrmanovi se vrátila všechna síla a rázem byl
fuč.
O vzniku jezera se do současnosti vedou disputace. Nejpravděpodobnější je
varianta plačících Herzánových dcer.
Mezi Kerharticemi a Hrádkem totiž byla luka zvaná Herzánka podle bohatého
statku, který po rodičích zdědily tři dcery. Ty utekly před nájezdy loupeživých
rytířů, a když se vrátily, místo svého rodného domu marně hledaly. Od těch
dob dcery obchází místa v lukách a statek hledají, pláčou a vzlykají.
PS:
Z toho plyne několik dobrých rad pro účastníky pěšího klání:
Jakmile uslyšíte podezřelý pláč, větší déšť a náhlé vlhko od nohou - zdrhejte,
přijde záplavová vlna. Tři dcery pravděpodobně dostaly záchvat z toho, že jim
po okolních lukách chodí neznámí jim cizinci a tedy i možní loupežníci.
Jakmile vás požádá o cigaretu nebo tabák neznámý dědeček, nepanikařte.
Nervy ztraťte až ve chvíli, kdy rozpoznáte jeho nazelenalou barvu. Pozor,
nepleťte si s barvou pleti po nadměrné konzumaci alkoholických nápojů,
případně po vyrovnání „ph“ žaludku.
Černovírský hejkal, kterého jste mohli potkat při pěším soupeření v loňském
roce, se domluvil se svou švagrovou, aby Vás kerhartické bludičky nechaly bez
povšimnutí. Naštěstí se bojí místních kerhartických Sokolů.
-dr-

Kerhartice 16.05.-17.05.2015

Přihlášení sportovní nadšenci a vytrvalci
směřující k poznání sebe samého
Jednotlivci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Radka Pavelková
David Polák
Lenka Hajná
Jana Hajná
Karolína Cabalková
Monika Jirásková
Radek Hamerník
Pavel Brožek
Josef Vavřin
Dana Studničková
Lukáš Chadraba

20.

Divoké kočky
Nela Adamová
Simona Kovácsová
cyklo KUKUČKA
Miroslav Krejčí
Janka Hudecová
Pohodapes
Lukáš Franz
Iva Stejskalová
Čudlaři
Michal Kalousek
Luděk Varga

Sudslava
Ústí nad Orlicí - Hylváty
Česká Třebová
Česká Třebová
Žamberk
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Praha – Odolena Voda
Ústí nad Orlicí
Louny
Řetůvka

Dvoučlenná družstva

21.

22.

23.

Ústí nad Orlicí – Hylváty
Ústí nad Orlicí – Kerhartice
Slovensko - Bratislava
Slovensko - Bratislava
Libchavy – Dolní Libchavy
Libchavy – Dolní Libchavy
Ústí nad Orlicí - Kerhartice
Ústí nad Orlicí

Tříčlenná družstva
30.

31.

32.

D1
D2
D3
D4

Avengers
Michal Lehký
Petra Kadaňková
Petra Havránková
Zoom Zoom
Jiří Fikejz
Jakub Brokl
Robert Vlasák
SID
Dalibor Adam
Zuzana Betlachová
Tereza Betlachová

Tereza Jirásková
Toník Jirásek
David Pořický
Eliška Hamerníková

Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - Hylváty
Pardubice
Hvozdečko
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Borci do 15 let
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - Černovír
Ústí nad Orlicí

Místo sportovních vítězství i proher - Sportovní areál T. J. Sokola Kerhartice

Ohlédnutí za sportovními výkony
Černovír 20.09.-21.09.2014
Výsledková listina jednotlivců
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.

1.
2.
3.
4.
5.-6.

Ženy
Monika Jirásková (11)
Lenka Hajná (4)
Radka Pavelková (1)
Dana Studničková (5)
Jana Hajná (3)
Muži
Martin Marek (8)
Pavel Brožek (7)
Mojmír Dryml (9)
symbolická účast
Lukáš Chadraba (6)
Con Bordino (12)
Žako Belvedér (13)

118,80 km
112,86 km
89,10 km
67,32 km
65,34 km
148,50 km
122,76 km
108,90 km
7,92 km
1,98 km
1,98 km

Výsledková listina dvoučlenných družstev
Synové výčepu (25)
199,98 km
Ondřej Ježek, Josef Vavřín
To dáme (21)
186,12 km
Michal Lehký, Milan Bárta
Parničáci (23)
162,36 km
Martina Rábová, Jaroslav Poukar
Cyclo klub KUKUČ (26)
122,76 km
Miroslav Krejčí, Jana Hudecová
Pohodapes (22)
112,86 km
Lukáš Franz, Iva Stejskalová

5.-6.
7.

Divoké kočky (24)
Nela Adamová, Simona Kovácsová
Proplast (27)
David Adam, Michal Kalousek

112,86 km
104,94 km

Výsledková listina tříčlenných družstev
2 FDO (33)
170,28 km
Jiří Fikejz jr., Jakub Brokl, Robert Vlasák
Fofr klacky (31)
150,48 km
Sláva Sekelyová, Filip Tomašovič, Radek Tomašovič
SID (32)
126,72 km
Dalibor Adam, Zuzana Betlachová, Tereza Betlachová

1.
2.
3.

Borci do 15 let
1.
2.

David Pořický (D2)
Monika Knejpová (D1)

15,84 km
3,96 km

Sportovní výkony ve statistice
2014/I

2014/II

Černovír 17.05.-18.05.2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

jednotlivci

dvojice

trojice

161,02
139,68
81,48

139,68
131,92
98,94

100,88
89,24
85,36
77,60
77,60
75,66
71,78
54,32
52,38
46,56

Černovír 29.09.-21.09.2014

1
ženy

muži

118,80
112,86
89,10
67,32
65,34

148,50
122,76
108,90

2

3

dvojice

trojice

199,98
186,12
162,36
122,76
112,86
112,86
104,94

170,28
150,48
126,72

Houpák roku 2014

Ing. Bc. David Polák - 756 km
24 hodin na nohách 100,88 km

24 hodin na kole 655,2 km

Pořadatelé závodů Matouš Pořický a Dalibor Adam oceňují houpáka roku
Šťastný houpák roku

Ústí nad Orlicí sobota 05.07.2014 10 hodin - neděle 06.07.2014 10 hodin
Výsledková listina jednotlivců
1. Michal Kubišta (4) 84 kol - 764,4 km
2. Adam Cihlář (13) 78 kol - 709,8 km
3. Michal Klindera (17) 75 kol - 682,5 km
4. David Polák (1) 72 kol - 655,2 km
5. Gabriela Matějíčková (0) 69 kol - 627,9 km
6.-8. Milan Richter (7) 61 kol - 555,1 km
6.-8. Michal Mašanský (9) 61 kol - 555,1 km
6.-8. Pavel Kapoun (12) 61 kol - 555,1 km
9.-10. Miroslav Krejčí (2) 60 kol - 546 km
9.-10. Pavel Morávek (16) 60 kol - 546 km

11. Jaromír Škorpil (14) 59kol - 536,9 km
12. Josef Mlynář (3) 57 kol - 518,7 km
13. Radek Hamerník (6) 55 kol - 500,5 km
14. Lenka Hajná (20) 52 kol - 473,2 km
15. Michal Sedláček (19) 46 kol - 418,6 km
16.-17. Miloš Kosek (5) 45 kol - 409,5 km
16.-17. Václav Donát (11) 45 kol - 409,5 km
18. Valer Matuška (10) 40 kol - 364 km
19. Hana Mlynářová (18) 17 kol - 154,7 km

Výsledková listina dvoučlenných družstev
1. Chmelové šišky I - Petr Macek, Jiří Vyčítal (204) 80 kol - 728 km
2.-3. Stapol - Radek Dudek, Tomáš Schaffer (200) 71 kol - 646,1 km
2.-3. Kosí bratři - David Karpíšek, Martin Lebeda (207) 71 kol - 646,1 km
4. Kladiva - Lucie Hamerníková, Martin Kapoun (206) 69 kol - 627,9 km
5. Chmelové šišky II - Vladimír Vála, Vojtěch Švejkar (205) 67 kol - 609,7 km
6. Dva v jednom - Tomáš Havránek, Vladimír Novák (202) 51 kol - 464,1 km

Výsledková listina tříčlenných družstev
1. Renova Race Team - Petr Morávek, Aleš Komberec, Jan Roháček (305) 88 kol - 800,8 km
2. Chmelové šišky III - Milan Čechal, Zdeněk Čechal, Stanislav Motl (303) 85 kol - 773,5 km
3. Parničáři - Martina Rábová, Pavel Ráb, Jaroslav Poukar (301) 84 kol - 764,4 km
4. USTA IBK - Milan Morkes, Marek Eliáš, Martin Kysilka (302) 81 kol - 737,1 km
5. Jako o život - Luděk Solař, Jiří Živý, Vítězslav Vašalovský (306) 76 kol - 691,6 km
6. Modré želvy - Dalibor Adam, Lukáš Chadraba, Richard Mužátko (300) 64 kol - 582,4 km
7. Tango - Marek Hrabovský, Mirka Štětková, Zuzana Morávková (304) 50 kol - 455 km

Koloběžky
1. Jiří Dlabal (23) 41 kol - 373,1 km
2. Marian Burkart (24) 39 kol - 354,9 km
3. Libor Kment (22) 34 kol - 309,4 km

Borci
1. Patrik Kosek (3,5 roku) 2 kola - 18,2 km

Pohled na Kerhartice od místního hřbitova

Kerhartická kamenná kolomazná pec
byla po dlouhou dobu dokladem tradiční výroby dehtu na lanšperského panství. Kolomazná
pec byla dvouplášťová, vnější plášť se nazýval „okolnice“ a vnitřní tenčí „hrnec“. Vyzděna
byla z místního lomového kamene. Její rozměry již nebylo možné přesně ani našimi předky
vyměřit. Kolem pece musel být pravděpodobně sklad dřeva, prostor pro odkládání nádob
s dehtem a pro přípravu kolomazi.
Dehet se vyráběl na principu pyrolýzy (suché destilace) dřeva. Na dřevo s pryskyřicí bez
přístupu vzduchu působila pomalu stoupající teplota. Kromě dehtu se získávaly další
produkty jako kalafuna, kolomaz, smůla pro bednáře a ševce a terpentýn. Vedlejším
produktem bylo dřevěné uhlí.
Hrnec se naplnil jehličnatým pryskyřičným dřevem. Po jeho naložení byl horní plnící otvor
překryt krytem. V meziprostoru mezi hrncem a okolnicí byl rozdělán oheň. Zde se používalo
nesmolné dřevo. Dřevo v hrnci hořet nesmělo.
Teplota přes tenkou stěnu hrnce způsobila pomalé uvolňování žádané kapaliny. Po svažité
podlaze vnitřní části vytékala do jímky před středovým vstupním otvorem, kde se odebírala
do džberů. Nejprve odtékala voda, okolo 100 °C obsahovala malé množství dřevěného lihu
(metanol) a dřevného octa (kyselina octová). Při 150 °C se s vodou uvolňovala také
terpentýnová silice, jež plavala na hladině a byla sbírána. Za teploty 270 až 380 °C vytékala
světlá žlutá pryskyřice (kalafuna a bednářská smola). S dalším zvyšováním teploty pryskyřice
tmavla a houstla. Jakmile dosáhla teplota 400 °C vytékala černá tekutina (dehet), smíšená
se sazemi, nečistotami (ševcovská smola, produkt pro kolomaz). Vypálení trvalo kolem tří
dnů.
Vynikající kerhartická kolomaz vznikla smícháním dehtu s vápnem a živočišným lojem.
Podobná kolomazná pec stávala rovněž v Černovíře. Nevíme o ní však zdaleka tolik,
podobně je nám utajena kvalita kolomazi.
Kolomaznice je nádoba na kolomaz, kterou formani vozili připevněnou pod vozem.
-drDalší literatura: MORAVEC, Bedřich. Kolomazná pec. Národopisný věstník českoslovanský. 1912, roč. 7, s. 38-39.;
POCHMANOVÁ, Kateřina. Dějiny dehtářství a kolomaznická výstava v Muzeu T. G. Masaryka Rakovník. Muzejní a
vlastivědná práce. 2004, roč. 42/112, s. 116-119.

Chcete s námi zažít opravdu něco náročného!
Sledujte http://www.rozhoupej.cz/
Registrovat se můžete na:
info@rozhoupej.cz
4. ročník vytrvalostního kroužení pro amatérskou cyklistickou a koloběžkovou veřejnost
mezi městy Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou přes malebnou vesnici Dlouhou Třebovou
odstartuje z areálu Moldex/Metric v Hylvátech - v jedné z částí města Ústí nad Orlicí.
Kroužení se mohou zúčastnit jednotlivci, dvoučlenná a tříčlenná družstva. Speciální
kategorii mohou být také koloběžkáři. Trasa opět povede po ulici Třebovská přes Dlouhou
Třebovou po silnicích Ústecká a Na Rybníku, kde na konci rovinky se účastníci otočí a
pokračují zpět stejnou trasou ku místu startu. Trasa je dlouhá 9,2 km. Kroužení bude
ukončeno po 24 hodinách, tj. v neděli 5. července 2015 v 10 hodin. Počet amatérských
cyklistů je v rámci bezpečnosti omezen na 45 účastníků na trati. Závod je veden za plného
silničního provozu. Startovné činí 250 Kč za účastníka (náklady na povolení, trička a tisk).
Pro vítěze je připraven putovní pohár a pro další účastníky dárky od sponzorů.
Matouš Pořický, ředitel závodu +420 777 234 980
Dalibor Adam, technické a administrativní zajištění +420 723 654 234

Partneři a pomocníci – 24 hodin na nohách Kerhartice 16.05.-17.05.2015:
Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, BEE COOL.CZ, FITJUMPING, KONZUM,
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí - COOP, L D M, spol. s r. o., MAPO projekt, Nelly Tour,
nehtové a kosmetické studio PARADISE, Oftis spol. s r. o., Poliklinika Choceň, PROPLAST,
spol. s r. o., Radava SC Bowling club, Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, zapsaný spolek,
Skala servis s. r. o., SOR Libchavy spol. s r. o., T. J. Sokol Kerhartice, Tělocvičná jednota Sokol
Hylváty, 3D FITNESS. Děkujeme pomocníkům Michalu Fajtovi, Ivaně Heiderové, Lukáši
Skrabovi, Jiřímu Fikejzovi, Rudolfu Jonákovi a ateliéru Foto Irena v Ústí nad Orlicí.

Do rytmu chůze hraje skupina Benkrofti.
Zvláštní poděkování patří všem majitelům soukromých pozemků za ochotu a pochopení.

Kerhartická Sokolovna s hospůdkou U Kačera – start a cíl, místo občerstvení
i provizorní polní lazaret

Občasný informátor ROZHOUPEJ MĚSTA o. s. - 3/15.05.2015
Neformální, občansky i myšlenkou svobodný, bezgrantový projekt o spolku, o jeho členech,
o příznivcích, o akcích dobré nálady a o hledání svého já.
http://www.rozhoupej.cz/, e-mail: info@rozhoupej.cz
Realizace: Dalibor Adam, Matouš Pořický, výpomoc agentura -nbZa obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Bez cenzury a jazykové korektury.

