
 

106. setkání KPR – Melechov – měřická věž 

 
Dlouho plánovaná akce (ještě s Pepíkem Šlapákem) - návštěva měřické věže na 

Melechově  se uskutečnila v neděli 15. května 2022, bohužel už bez Pepíka ( 30. března 2021). 

Vzpomněli jsme ale na něj a pozvali na věž jeho syna s rodinou.  

Akce, která byla přes rok slibovaná zástupcem radioamatérů, jež mají 

věž v pronájmu, nakonec byla asi jen díky „keškařům“, kteří si tuto 

návštěvu také objednali.  

Na místě se nás tedy sešlo na můj vkus až příliš mnoho. Věž byla 

otevřena pouhé 2 hodiny. Stálo to ale za to. Počasí se velmi vydařilo a 

rozhledy byly úchvatné. České lesy totiž v let. 2021-22 vykácely docela 

velkou část vrcholového lesa, ale jen na pozemku lesní správy, takže 

na pozemku okolo měřické věže zůstalo pár stromů zastiňujících úplný 

kruhový výhled. Přesto lze zahlédnout vysílač Javořice, Křemešník, 

Velký a Malý Blaník, města Světlá, Ledeč a Zruč nad Sázavou, 

průhledem stromem i hrad Lipnici. 

Něco z historie: Na nejvyšším místě Ledečska dvojvrcholovém 

Melechově (715 a 709 m), stojí na jeho nižším vrchu od roku 1937 

měřická věž. Je to jedna z devíti věží toho druhu a má sedmiboký 

půdorys. Věž není veřejnosti přístupná, ale OÚ v Trpišovicích usiluje o 

získání objektu a vytvoření rozhledny pro turisty. Tomu se však zatím úspěšně brání skupina 

radioamatérů, kteří věž občas využívají k vysílání. Některé prameny uvádějí Melechov jako střed 

Evropy, ale otázkou zůstává samotná definice středu Evropy. K věži vedou cesty z každé světové 

strany (vždy cca 2 km). V blízkosti nalezneme zbytky tvrze z 15. stol., která sloužila k obraně zemské 

stezky z Rakouska do Kutné Hory, dále pak Melechovskou studánku, památník II. světové války a 

Čertův kámen. Kdysi se zde prý sešlo obrovské shromáždění husitů a později pro změnu partyzánů a 

nyní se zde scházejí radioamatéři. 
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