
Panský vrch
Na Panském vrchu je rozhledna. Je to jediné místo, 
ze kterého vidíte celé Mariánskolázeňsko jako 
na dlani. Rozhledna je v létě otevřená a výstup na ní 
je zdarma.

Cech sv. Víta
Sv. Vít byl krom jiných i patronem horníků. V 17. sto-
letí se dobývaly rudy nedaleko Skelných Hutí. 
Na přelomu 17. a 18. století se tam otevřelo nové 
důlní dílo a dostalo jméno podle patrona trstěnic-
kého kostela, sv. Víta. Dílo se rozrůstalo a vynášelo.

Jednoho svátečního dne roku 1756 se stalo neštěstí. 
Šichtmistr zapomněl zavřít hráz rybníka, jehož voda 
byla používána při těžbě, a  odešel domů za  rodi-
nou. Toto opomenutí způsobilo, že celá štola byla 
zatopena a těžba zastavena.

Vodní hrádek v Drmoulu
Tento malý hrádek málem upadl v  zapomenutí 
a častěji se vyprávělo o hrádku na Panském vrchu. 
Majitelé vodního hrádku Trmaly se stali loupeživý-
mi rytíři a  jejich sídlo, obklopené vodní ochranou, 
bylo zničeno tak, že tu nenacházíme téměř žádné 
stopy.

Hrádek stával pravděpodobně na břehu Zámecké-
ho rybníka. Ten je po  pravé straně na  výjezdu 
z Drmoulu na Trstěnice. Za rybníkem je dnes baži-
na. Tam dříve býval široký vodní příkop.

Pohřebiště na Tišině
Když půjdete po  jedné z  cest naučné stezky Cech 
sv.  Víta, dovede vás až pod vrch Tišina. Na  tomto 
vrchu jsou zbytky neznámých a tajemných staveb.

Legenda praví, že za dob, kdy ještě ve Třech Seke-
rách nebyl katolický kostel, chodívali místní do les-
ního kostelíka sv. Mikuláše přes hranici do Němec. 
Prý zde i pohřbívali své nebožtíky.

V  zimě, když byla země příliš tuhá, nechávali prý 
na  Tišině zesnulé zahrabané do  sněhu, aby jejich 
těla nepodlehla rozkladu, a pohřbívali je až na jaře, 
kdy země povolila.

Drmoul, Trstěnice, Tři Sekery
Místní zajímavosti



Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Minimuzeum Bouda
Ve Třech Sekerách najdete příjemné muzeum zaměře-
né na život na venkově. Vstup je na objednávku pře-
dem, nebo ve dnech, kdy je otevřen nedaleký obecní 
úřad.

Jak přišli plánští Židé do Drmoulu
Zvláštností obce Drmoul byla silná židovská menšina. 
Osudy židů v této obci i v kraji byly pohnuté. Židé byli 
v  minulosti vyčleněni ze společnosti jako cizí prvek. 
Plánská hraběnka hledala cestu, jak se zbavit zdejší 
staré židovské obce. Lstí vylákala v  roce 1683 židy 
z Plané za město a nato vyhlásila přísný zákaz jejich 
vstupu do Plané na věčné časy. Nakonec nalezli plánští 
židé útočiště v Chodové Plané a v Drmoulu, kde rozší-
řili místní židovské menšiny. Zdejší páni Haimhau-
senové byli snášenlivější, ale i  vypočítaví. Dovolili ži-
dům stavbu nové synagogy. Ročně však vybírali 
8 zlatých za dům, 5 zlatých za osobu, 1 zl. 30 kr. za sy-
nagogu, 1 zlatý za rabína, 30 krejcarů školné, 3 zlatky 
novoroční peníz a  další. K  drmoulské židovské obci, 
která měla i  vlastní školu, patřilo církevně šestnáct 
obcí mezi Chodovou Planou a Kynžvartem.

Židovský hřbitov je umístěn na Panském vrchu. Je to lesní hřbitov s náhrobky barokního a klasického 
typu. Židovský hřbitov je poprvé zaznamenán na mapě chodovoplánského panství v roce 1676. Odbor-
níky je uznáván jako velice cenný, částečně zachovalý s klasicistními žulovými náhrobky. Nejstarší ná-
hrobek je poznán z roku 1656.

Více na: www.marianskolazensko.info

Kvíz:
K čemu ve středověku 
nejčastěji sloužila měď?
1. k výrobě nádobí
2. k výrobě bronzu
3. k výrobě šperků

Jaký prvek se získává 
ze smolince?
1. pryskyřice
2. měď
3. uran

Která obec měla vlastní 
synagogu?
1. Drmoul
2. Trstěnice
3. Tři Sekery

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fHXx 
Panský vrch 49.9351875N, 12.6382633E
Cech sv. Víta 49.9299633N, 12.6519906E
Tišina 49.9393414N, 12.5484981E
Vodní tvrz Drmoul 49.9331128N, 12.6651525E

Tipy pro výlet: Všechna uvedená místa jsou veřejně přístupná, k jejich návštěvě je 
vhodné využít kolo. Jen je potřeba být ostražitý, protože v bažinách nebo nad pod-
dolovanými místy není radno se pohybovat.
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