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Suchovská republika
Obec Suchov v minulosti proslavila
„Suchovská republika“ - skupina
umìlcù okolo malíøe Joži Uprky, kteøí
se zde scházeli u místního uèitele
Matúše Béni.
Tito umìlci pìstovali èeskoslo-
venskou vzájemnost a svou tvorbou
se zasloužili o živý odkaz folklorních
tradic Horòácka.

Suchovskými Mlýny se soubornì nazývá øada
mlýnù na bøezích Velièky od obce Javorník po
Vápenky. Jde vesmìs o uzavøené skupiny domù
okolo pùvodního mlýna, které dodnes obývají
èlenové rodin pùvodních vlastníkù mlýna. Proto
se jednotlivé mlýny jmenují: Petruchovy,
Zámeènické, Èerešnákovy ap. Vlastní mlýny,
známé už ve støedovìku, byly vesmìs pøe-
stavìny, poslední kola klapala ještì po 2. svìtové
válce.

patrová sýpka (Zámeènické mlýny)

Suchovská historie
Po silnici na sever dojdete po 3 km do Suchova
(405 m n.m., 670 obyvatel), ulicové obce ležící
na pøíkrém svahu. Obec byla založena v polo-
vinì 13. století v období kolonizace Nìmci.
Pùvodnì se proto nazývala Suché Nìmèí.

pùdorys hradu Kanšperk

Hrad Kanšperk
Z katastru obce pocházejí ojedinìlé nálezy
pravìkých kamenných nástrojù ze starší doby
kamenné.
Nad obcí v lesíku byly v rámci archeologic-
kého prùzkumu novì odhaleny zbytky hradu
Kanšperku, místo narození Husova násle-
dovníka Jana Jiskry z Brandýsa.

kniha Suchovská republika

pohled na Suchovské Mlýny a Javoøinu

suchovští republikáni
s Jožou Uprkou (sedící
vpravo

mlýnské kolo na Velièce

Prostory mlýnic i náhony,
bohužel již bez velkých vnìjších
lopatkových kol, jsou zacho-
vány dodnes (Petruchùv mlýn,
Èerešòákùv mlýn).
Ve mlýnech se  dochovala
lidová stavení z 19. století,
z nichž nejzajímavìjší jsou
patrové sýpky.

hostinec U Svìtlíkù
s ubytováním

letecký pohled na obec

dopis Joži Uprky
Martinu Zemanovi

odkrývání hradu
dobrovolníky tábora INEX

  1. Pøedstavení NS; obec Velká n. Vel.
  2. Horòácko - o tradicích
  3. Javorník - obec a krajina
  4. Filipovské údolí - rekreace
  5. Megovka - buèiny
  6. Kubíkùv vrch - ochrana pøírody
  7. Nová Lhota - obec a folklor

Javoøinská nauèná stezka

Realizaci nauèné stezky finanènì podpoøilo:
Ministerstvo životního prostøedí

Realizace a spolupráce:
Èeský svaz ochráncù pøírody Bílé Karpaty

Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty
Správa CHKO Bílé Karpaty; obecní úøady

  8. U farmy - péèe o krajinu
  9. Vápenky - pøíroda, osídlení
10. Vadovská - hospodaøení v lesích
11. Velká Javoøina - rezervace
12. Kamenná búda - vzácná zvíøena
13. Suchovské Mlýny, Suchov - historie
14. Petruchovy Mlýny - lidová tvorba


