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Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje – domovem pro osoby se zdravotním postižením.  
Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob 
života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, 
pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí. 
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VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Titul: 

 
V arboretu Žampach byly objeveny čertovy kameny. 
 

Úvod: Při rekonstrukci opěrné zdi pod horní částí zámeckého parku byly vyzdviženy ze 
země tři obří pískovcové bloky. Objevené kameny nyní připomínají nedokončený 
most, který dle lidové pověsti měl spojovat vzdušnou cestou hrady Žampach a 
Lanšperk. 
Třítunové čertovy kameny byly nyní přemístěny a instalovány do horní části 
arboreta. 
 

Obsah: Dne 20.10.2011 proběhla na Žampachu instalace tří obřích kamenů, které byly objeveny 
při rekonstrukci opěrné zdi podél silnice vedoucí na Písečnou. Z toho dva byly instalovány 
do horní části parku u vzdušné lávky a jeden umístěn v dolní části horního parku u 
rozcestníku. Tyto kameny dostaly přízvisko čertovy, protože lze předpokládat návaznost na 
čertovskou pověst vztahující se k mostu spojujícímu hrad Lanšperk a Žampach. 
Protože již odedávna se traduje pověst o tom, jak se hradní pán z Lanšperka spřáhl se 
samotným Luciferem, který mu měl během jedné noci postavit vzdušný most, vedoucí na 
hrad Žampach, aby tito hradní páni měli k sobě snadnější a pohodlnější cestu. Pekelník si 
však kladl podmínku, že nesmí v celém kraji zakokrhat jediný kohout, proto je nechal 
lanšperský panovník pobít. Tu noc pak blesk stíhal blesk, skály pukaly a čertovští panáčci 
budovali velké dílo. Avšak jedna opuštěná stařenka svého kohouta schovala do pekáče do 
pece, protože kdo by právě tam hledal kohouta, a s ranním rozbřeskem ho pustila, aby 
mohl svým pronikavým hlasem přivolat nový den. V tom okamžiku se nedokončený most 
zřítil do údolí. A tak přišel lanšperský pán o svou duši, kterou upsal peklu a po celém údolí 
mezi Lanšperkem a Žampachem lze zbytky balvanů najít. 
Luděk Grätz ředitel Domova pod hradem Žampach, pod který spadá i arboretum, nám 
celou instalaci přiblížil: „Za pomoci akademického sochaře pana Reného Tikala, jeho 
spolupracovníka Petra Dufka a těžké techniky (jeřábu a traktoru) se nám ve čtvrtek 
podařilo instalovat jeden ležící a dva stojící kameny. Přestože byla instalace v nepříznivém 
terénu, spolupráce všech zúčastněných přispěla k úspěšné realizaci těchto 
architektonických prvků, jež jsou nyní součástí zdejšího arboreta a jsou tak celoročně 
přístupná veřejnosti, kterou tímto zveme ke zhlédnutí naší nejnovější parkové instalace.“ 
Organizační manažer domova Kristýna Hanzelková dodává: „O Lanšperku je známo, že 
tamní obyvatelé mají již léta památný kámen vztahující se k čertovské pověsti a 
vzdušnému mostu, proto i my jsme rádi, že se kameny objevily, byly instalovány a mohou 
tak zmiňovanou pověst připomínat i v našem arboretu.“  

 
Odkazy: 

 
http://www.uspza.cz/index.php?id=10809 
 

Přílohy: Dokumentační fotografie – archiv Domova pod hradem Žampach. 

 


