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Abstrakt 

Práce se zabývá relikty osídlení a dalšími stopami využívání krajiny, pocházejícími ze středověku až  

1. poloviny 20. století, zachované v pískovcovém podloží severních Čech. Podrobně zpracovává tři 

polygony o výměře 1 km2 v oblasti Lešnice v Roverských skalách u Dubé, Truskavny na Kokořínsku  

a Podkosti v Českém ráji. Srovnává mezi sebou jak celé oblasti, tak jednotlivé objekty; podkladem je 

vlastní terénní výzkum z let 2015 a 2017–2019. Součástí práce je katalog dokumentovaných objektů, 

fotografická a kresebná dokumentace, plány některých lokalit a podrobné mapy pro každý z vybraných 

polygonů. 

Klíčová slova 

pískovec, terénní průzkum, drobné památky, skalní obydlí, středověk, novověk, každodenní život 

Abstract 

The thesis discusses settlement relics and other traces of landscape use in sandstone bedrock of northern 

Bohemia from medieval ages up to 1st half of the 20th century. Three polygonal areas of interest covering 

an area of 1 km2 each were selected: area of hamlet Lešnice in the region of Roverské skály, area of 

Truskavna village in the region of Kokořínsko and area of Podkost village in the Český ráj region. The 

thesis compares these area and types of object found by field survey from 2015 and 2017–2019. It 

includes a detailed listing of documented objects, plans of chosen sites and detailed maps for each 

polygon. 
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1. Úvod 

Způsoby využívání krajiny lidskou kulturou jsou determinovány mnoha faktory, mezi nimiž hrají 

důležitou roli přírodní podmínky. Stejně tak ale přírodní podmínky určují, jak se stopy po tomto využívání 

dochovají v archeologických pramenech. Skladbu a podobu archeologických lokalit tak vlastně ovlivňují 

rovnou dvakrát. V českém kontextu představují zvláště zajímavý prostor, na kterém je možné tyto 

interakce sledovat, regiony s pískovcovým podložím. Vesměs jde o oblast České křídové pánve  

v severních až severovýchodních Čechách (Chlupáč a kol. 2002, 263–296), i když menší oblasti  

s podobnými vlastnostmi a způsoby využití krajiny můžeme nalézt i v jiných regionech (srov. např. 

Prokop – Veselý – Sobotka 2004; Svitáková 2010). Pískovcové krajiny se vyznačují jak specifickými 

přírodními podmínkami, například členitým reliéfem či výraznými rozdíly mikroklimatu (viz např. Cílek 

2007), tak i specifickou skladbou některých typů archeologických pramenů, které jsou ovlivněny 

materiálovými vlastnostmi pískovce. 

Pískovec jako dobře opracovatelná hornina je totiž nejen snadno využitelným stavebním materiálem, 

ale také umožňuje zahlubování konstrukcí a otiskování dalších stop lidské činnosti způsobem, který by  

u jiných tvrdších materiálů nebyl efektivní nebo vůbec možný. V pískovcovém podloží se tak podstatně 

častěji než jinde můžeme setkat například s různými zahloubenými sklípky, vysekanými či díky postupné 

erozi do skalního podloží zasahujícími úseky cest, skalními rytinami a skulpturami nebo dokonce 

kamennými variantami obvykle spíše dřevěných konstrukcí, jako jsou například posedy, krmelce, různé 

typy ohrazení či jednoduchá hospodářská a obytná stavení. Tyto stopy pak přidávají další informace  

o vývoji využívání krajiny, které by například v rovinatých regionech bez vystupujícího skalního podkladu 

byly čitelné jen velmi obtížně nebo vůbec.  

Naprostá většina známých stop lidské činnosti zachovaných v pískovci alespoň u nás pochází ze 

středověku nebo mladších období. I když v některých částech světa nejsou obdobné, avšak mnohem starší 

úpravy skalního terénu výjimkou (srov. např. Bakhtadze 2011), na území České republiky zastupuje 

viditelné pravěké či raně středověké stopy lidské činnosti v pískovci jen několik spíše sporných případů 

(viz např. Cílek – Lederer 2014). Většina našich lokalit tohoto typu tak pochází z doby od vrcholného 

středověku po 1. polovinu 20. století, kdy docházelo k rozsáhlým změnám ve způsobu tradičního užívání 

krajiny. Archeologické prameny vypovídající o způsobu sídlení a ekonomickém i symbolickém významu 

krajiny se zde tak přirozeně setkávají s prameny etnografickými i historickými. 

Ve své diplomové práci, která tematicky a částečně i výběrem zkoumané oblasti navazuje na práci 

bakalářskou (Pohunková 2015), se na příkladě vybraných krajinných sond v oblastech Roverských skal 

(Lešnice), centrálního Kokořínska (Truskavna) a Českého ráje (Podkost) pokouším zachytit a interpretovat 

stopy po využívání pískovcového terénu v prostředí českého venkova. Cílem práce není jen zaměřit  

a popsat tyto stopy, byť je terénní průzkum její důležitou a neopomenutelnou součástí, ale také definovat 

jejich vzájemné vztahy, kontext vývoje a proces archeologizace. 

1.1 Dosavadní výzkum pískovcové krajiny 

Historický, archeologický a etnografický výzkum pískovcové krajiny má u nás již jistou tradici, a to  

i v oblastech, kterým se v této práci věnuji. Jen menší část spíše novější literatury se ale věnuje specificky 

„pískovcovému fenoménu“ a jeho významu pro lidskou kulturu (např. Podroužek 2018, podrobněji viz 

níže). Oproti tomu jednotlivé výrazné lokality upoutávaly pozornost odborníků i lokálních badatelů už od 

časů romantických počátků moderní vědy. Mezi časně zpracovávané objekty tak patřívaly například skalní 

hrady (např. Bernau 1888, 387–388; Sedláček 1997, 28, 172 a j.; viz též Bahenský 2002, 239) nebo místa  

s barvitou historií či návazným folklorem (např. Krolmus 1857; Sklenář 2012, 115–116, 119–125). S tím, 

jak postupovalo poznání jednotlivých lokalit, byly některé z nich vyhodnoceny podrobně a na dostačující 

odborné úrovni, v případě sledovaných území je možné zmínit například dlouhodobý zájem věnovaný 

hradu Kost (Pekař 1935a; 1935b; 1970). Do pískovcové krajiny během 19. a 1. poloviny 20. století 

zasahovala samozřejmě také řada výzkumů či dalších odborných aktivit orientovaných obecněji nebo  

v nadregionálním rámci, například různé studie lidové architektury (např. Baláš 1959; 1960; 1961; 1962; 
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Havlíčková 1980) nebo archeologické výzkumy dané náhodnými nálezy (viz např. Matoušek – Jenč – Peša 

2005, 39–93). 

Výzkum pískovcové krajiny a specifických vlastností lidských sídel jako samostatných témat nastoupil 

až později. Z hlediska pravěké archeologie je možné zmínit projekty věnované zvláštnímu významu 

severních Čech pro poznání mezolitu (srov. např. Svoboda 2003). Lidovou architekturou a různými 

drobnými památkámi pískovcových oblastí s důrazem na objekty zahloubené do pískovce se od konce  

80. let zabývali například František Bahenský (Bahenský 2002), pracovníci Vlastivědného muzea a galerie  

v České Lípě Vladimír Peša a Petr Jenč v rámci projektu Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků 

historické krajiny severních a severovýchodních Čech (Peša – Jenč 2003; Jenč – Peša – Barus 2008), Natalie 

Belisová v oblasti Českosaského Švýcarska (např. Belisová 2006; Belisová 2014) nebo zejména Kamil 

Podroužek (m. j. Podroužek 1992; 2015; 2018). 

Za zmínku stojí, že částečnou pozornost některým antropogenním součástem či kontextům české 

pískovcové krajiny věnovali i badatelé z oblasti přírodních věd, v posledních desetiletích například 

geologové jako Jiří Adamovič (např. Adamovič – Schubert 2012; Piller – Adamovič 2019), Radek Mikuláš 

(např. Mikuláš 1996; 1997) nebo Václav Cílek (např. Cílek 1996; 2000). I v tomto ohledu se jedná  

o problematiku s multidisciplinárními přesahy. 

I když jde o téma, jehož výzkum má jistou tradici, ať už v rámci archeologie nebo etnologie, část témat 

a typů reliktů není dosud dostatečně vyhodnocena. Rezervy jsou zejména v poznání drobnějších, méně 

obvyklých objektů, jako jsou například některé lesnické či hospodářské přístřešky. Stejně tak stále existuje 

prostor i pro širší zhodnocení role skalní architektury v lidové kultuře a využívání pískovce v širším, 

nadregionálním rámci nebo i pro vyhodnocení vývoje těchto fenoménů včetně období po roce 1945.  

1.2 Metodika a průběh terénního výzkumu 

Oproti bakalářské práci, v níž jsem se soustředila na vymapování stop lidské činnosti v pískovci na 

území Roverských skal (Pohunková 2015), které představovalo větší souvislejší území, převážně mimo 

osídlené oblasti, se v diplomové práci zaměřuji na podrobnější popis a vyhodnocení tří vybraných 

polygonů o ploše 1 km2 (v zadání práce byly původně požadovány čtyři, jejich počet byl však po dohodě  

s vedoucím práce snížen). Ve všech třech případech jde o oblasti, které zahrnují okolí intravilánu menších 

sídelních jednotek – osady Lešnice při obci Pavličky v oblasti Roverských skal u Dubé, která byla již 

součástí bakalářské práce, vsi Truskavny na Kokořínsku a obce Podkost v Českém ráji vzniklé z podhradí 

hradu Kost. Rozsah jednotlivých polygonů byl volen tak, aby postihl zejména ty části okolí obcí, kde 

vystupuje skalní podloží a kde je možné očekávat jeho různé úpravy. Zároveň byla zájmová území 

vymezena tak, aby bylo možné sledovat postupný přechod intravilánu do extravilánu, i s ohledem na 

výskyt zaniklých sídelních objektů. Primární důraz jsem kladla na volnou venkovskou krajinu a v terénu 

dostupné archeologické prameny oproti doposud využívané a často soukromé zástavbě. I když totiž může 

existující a obývaná zástavba napovědět řadu informací o tom, jak vypadaly objekty zaniklé, její podrobná 

dokumentace (např. stavebně-historický průzkum venkovských stavení nebo hradu Kost) by vyžadovala 

volbu jiných metod, než jaké jsou pro tuto práci prioritní a rozsahem by šla výrazně nad stanovený rozsah 

práce. Taktéž nebyly zdokumentovány objekty již zaniklé, ale nacházející se na nepřístupných soukromých 

pozemcích. 

Zaznamenávány byly prioritně objekty zahloubené do pískovcového podloží. Výjimečně jsem také 

dokumentovala prvky, které do skály zahloubeny nebyly, ale vypovídaly o širším celku, kde se už 

zahloubení vyskytovalo, konkrétně například hraniční kameny, které navazovaly na geodetické značky 

(kříže vysekané do skal) a bez nichž by informace o průběhu hranice nebyla kompletní. Ojediněle jsem ze 

stejného důvodu také do katalogu zahrnula některé archeologizované zemní práce bez viditelného 

zahloubení do skalního podloží (např. okop nad silnicí poblíž Podkosti – CF01 nebo agrární terasy nad 

Šemanovickým dolem pod Truskavnou – KP03, KP04, KP08). Úseky úvozů bez viditelného zahloubení 

do skalního podloží zaznamenány nebyly, většina takových výraznějších úseků cest však do skály alespoň 

částí svého průběhu zasahovala (např. cesta ke dvoru Zájezd u Podkosti – CK02). Do práce jsem rovněž 

nezahrnovala objekty jednoznačně mladší roku 1945, pokud netvořily jeden celek se staršími (např. skalní 
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stěna v ústí údolí Plakánku u Podkosti s rytinami různého stáří – CR02 nebo psí hřbitov u hradu Kost, kde 

jsou i mladší pomníčky – CS02, CS03). 

Při vlastní terénní dokumentaci jsem postupovala stejně jako při tvorbě bakalářské práce (Pohunková 

2015, 6) a zohlednila doporučení daná později publikovanými metodikami pro dokumentaci drobných 

památek (Hrubý – Altová – Kadlec 2015) a archeologických lokalit (Sokol a kol. 2017). V první fázi jsem 

systematicky procházela vybranou oblast po cestách i napříč terénem, zvláštní pozornost jsem věnovala 

místům s vystupujícím skalním podložím, jednotlivým patrům skalních stěn a průběhu současných  

i dřívějších hranic. Polohu jednotlivých zjištěných objektů jsem zaměřovala pomocí přijímače GPS 

Garmin Dakota 10. Jde o turistický přístroj, u kterého je ale možné při opakovaném nebo déle trvajícím 

měření dosáhnout přesnosti do 3–7 m. Každému objektu byl přidělen zaměřený bod nebo, zejména  

v případě delších liniových prvků jako jsou staré cesty či lomy, skupina bodů, které reprezentovaly jeho 

průběh. 

Současně se zaměřováním probíhala také fotodokumentace. K zachycení zjištěných objektů byly 

použity fotoaparáty Canon EOS 7D a Leica D-Lux 5, v případě horších světelných podmínek doplněné  

o stativ, silnou svítilnu nebo externí blesk. V každém záběru byla také umístěna trasírka, která poskytovala 

orientační přehled o rozměrech objektu, a severka určující jeho polohu vůči světovým stranám. Při 

dokumentaci se ukázalo důležité ukládat body ve stejnou chvíli jako fotografie a názvy bodů co nejdříve 

po návratu z terénu vložit i do názvů fotografií. Tento postup pak velmi usnadnil pozdější zpracování, 

zvláště pokud probíhalo s časovým odstupem od terénní části. 

Zjištěné objekty byly průběžně srovnávány s literaturou i dostupnými mapovými díly, a to jak 

historickými mapami, jako jsou zejména mapy stabilního katastru (ČÚZK 2019) nebo I., II. a III. vojenské 

mapování (Arcanum Adatbázis 2019a; 2019b; 2019c), tak i specializovanými současnými mapovými 

podklady, především ZM 10 a LIDARovým digitálním modelem terénu 5. generace (Mapový podklad © 

Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz). Použitelnost LIDARových dat ve skalním terénu 

byla proměnlivá, v příliš členitých skalních patrech obvykle menší prvky jako antropogenní zářezy nebo 

prohlubně opticky zanikají, na rovinatějším povrchu je ale bylo možné efektivně dohledávat zejména 

zahloubené úseky starých cest nebo výrazné lomové stěny. Ačkoliv v jiných oblastech bylo možné 

LIDARová data využít také ke studiu zaniklých polních systémů (srov. Milsimerová – Čulíková – Menšík 

– Starková 2012), ve sledovaných územích pro tento účel neosvědčila (srov. obr. 1). 

Do všech oblastí jsem se vracela opakovaně a znovu podrobněji procházela některé úseky, u kterých 

později nalezené písemné nebo mapové prameny indikovaly možný výskyt dalších potenciálních objektů. 

Zároveň byla při těchto opakovaných návštěvách prováděna podrobnější dokumentace složitějších 

objektů, zejména zaniklých stavení a vysekaných místností, která byla nutná k jejich detailnímu popisu. 

Jejich rozměry jsem zjišťovala pomocí trasírky a laserového dálkoměru Leica Disto D2, v případě potřeby 

pořizovala terénní náčrtky nebo přesnější kresebnou dokumentaci (např. příloha 15), které doplňovaly 

fotografie zejména tam, kde bylo vhodné umístění fotoaparátu obtížné. U objektu RP07 byl navíc 

zhotoven půdorysný plán (viz přílohu 3), využita byla varianta stolkové metody. 1 Dálkoměrem Leica 

Disto X310 (s vestavěným čipem pro měření azimutu) byly měřeny polygonální souřadnice, pomocí 

Bluetooth se přenášely do tabletu s programem Toporoid, ve kterém byl na jejich základě tvořen terénní 

náčrt. Ten byl následně do finální podoby převeden v programu Microstation. 

Při dalším zpracování byly fotografie zařazeny do složek označených kódem oblasti, kódem typu 

objektu, kódem objektu a pořadovým číslem tak, aby na ně bylo možné jednoznačně odkazovat. Stejně tak 

byly označeny i dostupné a nově pořízené plány. Fotografie a plány jsou v plném rozlišení umístěny na 

přiloženém DVD, plány jsou zároveň jako přílohy vytištěny na konci práce (viz přílohy 1–15). 

Při některých návštěvách zvolených oblastí jsem využila asistence dalších osob, konkrétně Jana 

Pohunka, který vypomáhal při měření a fotodokumentaci objektů, a Michala Hejny, který se účastnil 

zaměřování objektu RP07 a seznámil mne s použitou technikou. 

  

 
1 K metodě obecně Sokol a kol. 2017, 95–96. 
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Obrázek 1: Viditelnost objektů na LIDARovém snímku 
(1 a 2: agrární terasy – nezachycené, 3: zářez cesty s lomovou stěnou – dobře zřetelný; 
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz) 

1.3 Katalog objektů 

Zjištěné objekty byly rozčleněny podle své předpokládané funkce a uspořádány do katalogu 

vytvořeného v programu MS Office Excel 2016, který je umístěn na přiloženém DVD a ve formě 

textového výpisu tvoří přílohy 16–18 této diplomové práce. Pro oblast Roverských skal byl částečně využit 

katalog vytvořený pro bakalářskou práci (Pohunková 2015, 65–199), rozšířený o nová zjištění, zejména 

upřesnění popisu, případně citace novější literatury nebo doplnění objektů, které byly v bakalářské práci 

opomenuty. Základ katalogu tvoří tři listy (jeden pro každou z vybraných oblastí) s tabulkami členěnými 

do jednotlivých polí tak, aby bylo možné seznam objektů i jejich vlastností snadno načítat do 

databázových systémů, v případě této práce šlo zejména o prostředí ArcGIS (viz přílohy 19–21) nebo 

různé pomocné aplikace používané pro konverzi dat mezi formáty vhodnými pro přijímač GPS. 

1.3.1 Popis polí katalogu 

ID: Pole označuje unikátní kód objektu. Skládá se ze dvou velkých písmen a dvou číslic. První 

písmeno určuje oblast, do které objekt spadá (R pro Roverské skály, K pro Kokořínsko, C pro Český ráj), 

druhé písmeno označuje typ objektu (uvedeno v závorkách u jednotlivých typů popsaných dále). Dvě 
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číslice označují pořadové číslo v rámci typu objektu. U objektů z Roverských skal, které byly popsány už  

v bakalářské práci, je jejich původní ID uvedeno v poli Jiné ID. 

Název: V tomto poli je obsaženo pojmenování objektu, pokud je známo, nebo jednoduchý popis 

objektu včetně slovní lokalizace (např. „Stopy uchycení konstrukce stavby u Černého rybníka“). 

Souřadnice1 a Souřadnice2: X a Y souřadnice v systému WGS-84, ve formátu DD.ddddd. 

GPS: Typ přístroje, jímž byly souřadnice zaměřeny. 

Foto: Seznam autorů fotografií vztažený k pořadovým číslům jednotlivých snímků. Autory fotografií 

jsou Iva Pohunková nebo Jan Pohunek, převzaté fotografie zařazeny nebyly. 

Plány: Seznam autorů plánů, využity jsou i převzaté z literatury. 

Katastr: Katastrální území, na němž se objekt nachází, případně více katastrálních území oddělených 

lomítkem, pokud leží na jejich hranici (typické zejména pro Geodetické objekty nebo Komunikace). 

Typ a Podtyp: Členění je podobné jako bylo použito v případě bakalářské práce (Pohunková 2015, 

14–31) a zahrnuty jsou pouze ty kategorie, které mají v některém ze sledovaných území alespoň jednoho 

zástupce: Fortifikace (F): Skalní hrady, Ostatní fortifikace; Geodetické objekty (G): Hraniční kameny, 

Hraniční kříže; Komunikace (K): Záměrné úpravy cest, Schody, Provozní rýhy a zahloubení; 

Myslivecké objekty (M): Objekty sloužící k přikrmování zvěře; Relikty staveb a hospodářských 

objektů (P): Komplexní objekty, Skladovací prostory, Sušárny, Stopy uchycení konstrukce, Základy 

staveb, Terasy a opěrné zdi; Samostatné rytiny (R); Sakrální objekty (S): Niky pro svaté obrázky, 

Hřbitovy; Stopy těžby surovin (T): Pískovcové lomy; Vodohospodářské objekty (V): Rybníky, 

Studánky, Studny; Objekty s nejistým určením (N): Prázdné niky, Stopy tesání a sekání, Ostatní 

objekty. 

Největší změnu oproti třídění uvedeném v bakalářské práci představuje sloučení kategorií Obytné 

objekty a Hospodářské objekty do společných Reliktů staveb a hospodářských objektů a v rámci nich 

vyčlenění nového podtypu Komplexní objekty, zahrnujícího ty objekty, které by svojí charakteristikou 

mohly spadat do více různých kategorií. V bakalářské práci byly takové objekty rozděleny na více částí  

a například dílčí popisy jedné bývalé vesnické usedlosti se mohly vyskytovat zároveň v kategoriích Obytné 

objekty – Skalní místnosti, Obytné objekty – Základy staveb, Hospodářské objekty – Prostory pro 

hospodářská zvířata a Hospodářské objekty – Skladovací prostory. Sice bylo pro tyto účely vyčleněno pole 

Komplex, které sdružovalo odkazy na všechny části popisu jednoho objektu, ale lepším řešením se mi při 

tvorbě diplomové práce zdálo vytvoření samostatného podtypu. 

Datace: Je-li možné objekt datovat, je to uvedeno v tomto poli. Pro dataci jsem využívala letopočtů 

umístěných přímo na objektech samotných, zmínek o nich v písemných pramenech a zákresů v mapových 

dílech. Pokud lze letopočet vztáhnout ke vzniku objektu, je uveden tento konkrétní rok (typicky třeba 

ozdobně provedené rytiny nad vstupy do objektů), častěji je však datace uváděna jako „vznik nebo zánik 

před konkrétním rokem“. Datace vyryté do vnitřních stěn obytných objektů vznikají spíše po zániku jejich 

funkce, zatímco u sklepů či útočišť naopak naznačují dobu jejich využívání (Podroužek 1992, 14). 

Popis: Textový popis objektu včetně jeho rozměrů, přesnějšího umístění (např. „rytina na přírodní 

skalní stěně“) a případných poškození. Pole obsahuje rovněž přepisy nápisů (podle Roháček 2007, 19–21), 

pokud se vyskytují, a další relevantní informace. Pokud to není blíže specifikováno jinak je vždy  

u vertikálních objektů uváděna jako první šířka, poté výška a hloubka. U horizontálních objektů je první 

šířka, za ní následuje délka (případně hloubka) a výška. V textu popisu jsou (zejména u složitějších 

objektů) uvedeny též přímé odkazy na konkrétní fotografie. 

Souřadnice – vše: Pokud je k objektu zaměřeno více souřadnic jsou uvedeny zde, společně se slovním 

popisem určujícím, k čemu se vztahují (např. „hrana lomové stěny“). 

Literatura: Seznam literatury, která se objektem výrazněji zabývá. Pokud je objekt popisován ve starší 

literatuře a tato informace může být podstatná pro jeho dataci, uvádím i odkazy na takové okrajové 

zmínky. Je zde také uvedeno, zda je objekt vyznačen v některém v mapových děl. Zahrnuty byly tyto:  
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I., II. a III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019a; 2019b; 2019c), stabilní katastr (ČÚZK 2019), 

Matouschkova mapa z roku 1932 pro oblast Roverských skal (Matouschek 1932) a Hötzelova mapa z roku 

1753 pro oblast Českého ráje (Knop 2015, příloha Za). 

Měřeno: Datum nebo data, kdy byly k objektu pořízeny fotografie, zaměřena jeho poloha nebo 

vyhotoveny jeho plány (pokud nejsou převzaté odjinud). 

1.3.2 Textový výpis z  katalogu 

Výpis má stejnou strukturu jako v bakalářské práci (Pohunková 2015, 8). Pokud některé z polí 

neobsahuje údaje, ve výpisu uvedeno není: 

 

ID: Název (Jiné ID) 

Souřadnice GPS: Souřadnice1, Souřadnice2 (GPS) 

Autor fotografií: Foto 

Autor kreseb a plánů: Plány 

Katastrální území: Katastr 

Typ (podtyp) objektu: Typ (Podtyp) 

Datace: Datace 

Popis 

Všechny souřadnice GPS: Souřadnice – vše 

Prameny a literatura: Literatura 

Datum zaměření a pořízení fotografií: Měřeno 
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2. Roverské skály – Lešnice a okolí 

2.1 Popis polygonu 

Obdélný polygon v oblasti Roverských skal (viz přílohu 19) byl zvolen tak, aby pokrýval prostor 

částečně zaniklé osady Lešnice a přilehlého lesního celku směrem ke hradu Čapu na katastrech obcí 

Pavličky, Tuhaň u Dubé, Tuhanec a Zátyní v Libereckém kraji, jejichž současná jádra již nezahrnuje. 

Oblast je součástí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, z geomorfologického hlediska spadá do Ralské 

pahorkatiny, podcelku Dokeská pahorkatina, okrsku Polomené hory a kostelecké části podokrsku 

Vlhošťská pahorkatina (Balatka – Sládek 1980). Nadmořská výška vybraného území se pohybuje  

v rozsahu přibližně 300–387 m n. m., terén je zde členitý, rozdělený větvícími se úzkými údolími, jejichž 

svahy z velké části tvoří pískovcová skalní defilé vystupující v několika výškových úrovních. Dna těchto 

údolí jsou bezvodá, hydrologicky území přísluší k povodí Labe, respektive pramenné oblasti Zakšínského 

potoka. 

Nejvýznamnějším údolím v oblasti je Velký Čapský důl, který ubíhá směrem k jihovýchodu a obci 

Pavličky. Od severu až severovýchodu se do něj napojuje přibližně 1 km dlouhý Malý Čapský důl, vrch 

Čap se stejnojmenným hradem se nachází mezi nimi a k severu nad koncem druhého zmíněného údolí 

přechází do zvedajícího se rozšiřujícího se hřebene. Východně odtud leží Temný důl, 2 km dlouhé údolí  

s přibližně severojižní orientací, které se s Velkým Čapským dolem setkává na jihu v Pavličkách. Osada 

Lešnice je situována dílem v tomto údolí, dílem v jeho krátkém západním výběžku a na jeho svazích  

v místech, kde údolní svahy přecházejí v plošší návrší. Jižně od Lešnice směrem na Pavličky je jediná větší 

odlesněná plocha ve zvolené oblasti, lesem obklopené pole o rozloze přibližně 26 ha. 

Charakter terénu v oblasti předurčuje poměrně uniformní skladba geologického podloží, které je 

tvořeno pískovci České křídové pánve, konkrétně jizerského souvrství českého turonu. Ty jsou částečně 

proželezněny v důsledku cirkulace nasycených minerálních vod v průběhu třetihor a polohy těchto 

železivců jsou pevnější a napomohly utvářet povrchové inkrustace i větší útvary, z nichž nejvýraznější je 

skalní suk zvaný Čapská palice, který se nachází na okraji skalní plošiny již zmíněného Čapu. Skalní 

mikroreliéf je obecně velmi pestrý, s výskytem jevů vesměs zformovaných v důsledku selektivního 

zvětrávání, jako jsou voštiny, drobné skalní dutiny a nepravidelně tvarované trhliny. Vliv na utváření 

terénu má také skalní řícení (Adamovič 2002, 25–26; Adamovič – Mikuláš – Cílek 2010, 300–302). 

Po klimatologické stránce jde o oblast mírně teplou, kde průměrné roční teploty v minulých 

desetiletích dosahovaly 7–8 °C a srážky průměru až 690 mm. Sněhová pokrývka bývá spíše nízká,  

s trváním kolem 40–60 dnů a výškou do 22 cm. Převažují severozápadní, západní a jihovýchodní větry, 

nejčastěji však bezvětří, pro hluboká údolí jsou typické teplotní inverze, kdy se chladný vzduch 

koncentruje v zastíněných, vlhčích úsecích roklí. Tyto mikroklimatické podmínky mají vliv i na skladbu 

fauny a flóry (Rác a kol. 1985, 17–18; AOPK ČR 2019b). Půdy jsou obecně minerálně chudší a s nízkým 

obsahem humusu, písčité a písčitohlinité. Z půdních typů jsou zastoupeny vyluhované hnědozemě  

a kryptopodzoly na vrcholových plošinách, jílovopísčité rendziny až vyprahlé skelety s vápnitou půdou na 

svazích údolí a lehká písčitá lesní půda (AOPK ČR 2019a; VÚMOP 2019b). 

V prostoru osady Lešnice se nachází tři obydlené domy, jinak je území využíváno k lesnímu 

hospodářství a v blízkosti Pavliček také zemědělsky. Turistický ruch, který má podobu především lehké 

pěší a cykloturistiky, se soustředí zejména v sousedství hradu Čapu, který je zároveň jediným výraznějším 

turistickým zájmovým objektem ve vymezeném prostoru. Územím probíhá několik značených turistických 

cest, převážně v okolí Čapu, jedna trasa prochází i po okraji Lešnice. Komunikace mají obecně podobu 

pěšin či lesních a zpevněných cest.  

2.2 Historický vývoj území 

O historickém vývoji zvoleného území existuje jen málo konkrétních dokladů. Skalní rokle v blízkosti 

Lešnice byly využívány v mezolitu (Svoboda 2003, 85, 120–132), ze stejných míst pochází i náhodný nález 

nádoby lužické kultury (ARÚP AVČR – ARÚB AVČR 2019a; 2019c). Další archeologické (a následně  



13 

i písemné) prameny se pak vztahují až ke středověku a novověku (např. ARÚP AVČR – ARÚB AVČR 

2019b; Gabriel – Panáček 2000, 158). Při identifikaci sídelního vývoje Lešnice navíc komplikuje situaci 

fakt, že se osada nachází na rozhraní katastrů Pavliček a Zátyní a v pramenech nelze vždy jednoznačně 

určit, zda se uváděné údaje vztahují jen k části enklávy na jednom katastru nebo k celku. K roku 1850 byla 

Lešnice uváděna například jako součást Pavliček (Davídek – Sekera – Srb – Jirsová 1978b, 277), k roku 

1885 pod Zátyním (Císařsko-královská statistická ústřední komisse 1885, 106). Z církevně správního 

hlediska patřila celá Lešnice (spolu s Pavličkami) pod farnost v Tuhani (SOA Litoměřice 2019).  

V současnosti je každopádně zátyňská část osady tvořena pouze zaniklými objekty (z nichž některé jsou 

ale ještě vedeny jako stavební parcely) a obydlené domy leží na straně příslušící k Pavličkám. 

Z obou těchto obcí jsou dříve zmiňovány Pavličky, a to k roku 1390. Zátyní je pak poprvé uváděno  

k roku 1553, ale může být staršího původu (Davídek – Sekera – Srb – Jirsová 1978a, 440, 442; Pešta 2011, 

342). Ve středověku spadalo území do panství Berků z Dubé a jejich rodových větví, s tímto rodem 

souvisejí i jediné zmínky o hradu Čapu. Ten v roce 1402 během dělení majetku Jindřicha Berky z Dubé 

připadl jeho synu Václavovi, ale zřejmě byl krátce poté opuštěn, když se Václav začal psát „ze Zakšína“ 

(Bernau 1888, 387; Pešta 2011, 15). Názvy obcí vycházejí z českého jazyka, primární řečí užívanou 

místními obyvateli byla ale až do poloviny 20. století němčina (viz Pešta 2011, 15). 

Velikost obou obcí, pod které mohly domy v oblasti Lešnice spadat, se v průběhu staletí proměňovala. 

Část změn ve velikosti obcí je možné přičíst administrativním úkonům, některé domy byly ale evidentně 

opouštěny či nově budovány. Jak ukazuje následující tabulka (viz tab. 1), zmenšily se například Pavličky 

mezi lety 1850 a 1869 o třetinu, zatímco v případě Zátyní k tak výrazné změně nedošlo. Po většinu  

19. a 1. polovinu 20. století byl ale rozsah obou obcí víceméně stabilní či mírně klesající (snad v souvislosti 

s upadajícím významem Dubé jako původně okresního města – viz Sovadina 1985, 113–114, 118–119, 

124), dramatickou změnu projevující se ústupem osídlení je možné situovat do doby po 2. světové válce, 

příčinou byl v tomto případě odsun německého obyvatelstva (Pešta 2011, 15). 

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v Pavličkách a Zátyní 

Při studiu vývoje osídlení je možné využít také historické mapové prameny. I. vojenské mapování tak 

ukazuje krajinu převážně odlesněnou, výjimkou jsou nejvíce skalnaté údolní svahy a hřeben Čapu. 

Obdobná situace je zachycena i na II. vojenském mapování, o něco větší podíl lesnatých úseků při 

hranách údolí je zde možné přičíst spíše větší přesnosti mapy. Podobný efekt, s mírným nárůstem počtu 

ostrůvkovitých remízků a také vedlejších cest, je možné pozorovat i u III. vojenského mapování  

a pozdějších prvorepublikových mapových děl z něj odvozených (Arcanum Adatbázis 2019a; 2019b; 

2019c; Hamák a kol. 2019a). Ještě na mapě z období Protektorátu je situace obdobná, včetně zakreslení 

dnes již nestojících domů (Hamák a kol. 2019b). Je tak zřejmé, že dnešní vyšší rozsah zalesnění v okolí 

Lešnice je možné přičíst především poválečným změnám. 

Rok 
Pavličky: 
obyvatelé 

Pavličky: 
domy 

Zátyní: 
obyvatelé 

Zátyní: 
domy 

Zdroj 

1654 – 7 (+2 zpustlé) – 16 (+1 zpustlý) Doskočil 1953, 135 

1850 274 – 225 – 

Davídek – Sekera – 
Srb – Jirsová 1978a, 
440–443 

1869 172 31 203 37 

1880 166 31 220 39 

1890 158 31 188 39 

1900 149 32 175 38 

1910 150 31 158 35 

1921 142 31 146 34 

1930 146 31 149 34 

1950 75 22 88 22 

1961 71 – 88 – 

1970 63 16 40 11 
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Obrázek 2: Prošlé trasy v Roverských skalách (Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz) 

2.3 Terénní relikty 

Terénní průzkum ve vymezeném území probíhal v osmi dokumentačních dnech (1. března 2015,  

6. března 2015, 14. dubna 2015, 17. dubna 2015, 7. května 2015, 24. června 2015, 17. června 2019  

a 21. července 2019).2 V průběhu průzkumu bylo zjištěno a popsáno celkem 57 objektů, pořízeno 220 

fotografií a zaměřen 1 půdorysný plán. Pro dokumentaci panovaly ve všech případech příznivé podmínky, 

krajina porostlá převážně vysokým lesem byla přehledná i v průběhu vegetačního období a signál GPS si 

udržoval dostatečnou přesnost. 

Mezi zjištěnými objekty bylo identifikováno 30 geodetických objektů, 10 úseků komunikací 

zasahujících do pískovcového podloží, 10 reliktů staveb, 2 samostatné rytiny, 2 těžební areály,  

1 myslivecký objekt, 1 vodohospodářský objekt a 1 fortifikace. Většina objektů se koncentruje v údolích  

a při jejich svazích, na náhorních plošinách a hřebenech jich oproti tomu bylo lokalizováno minimum. 

Geodetické objekty jsou reprezentovány primárně do skal vysekanými křížky a také hraničními 

kameny, které vyznačují průběh katastrálních hranic. Většina těchto hraničníků sleduje průběh hranice 

obcí Tuhaň, pod kterou spadají též katastrální území Tuhanec a Pavličky, a Dubá, pod kterou patří 

katastrální území Zátyní. Méně objektů pak bylo zjištěno na hranicích oddělujících katastrální území  

v rámci jedné obce, je ale nutné podotknout, že tyto hranice probíhají jen z malé části lesními celky  

a skalním terénem, kde bývá šance na dochování reliktů nejvyšší. Nejlépe je tak možné sledovat průběh 

obecní hranice, a to ve Velkém a Malém Čapském dole a též v Temném dole východně od Lešnice. Oproti 

tomu v prostoru osady Lešnice je značení téže hranice přerušeno, jedinou výjimku představuje osamocený 

hraniční kámen bez rytin či nápisů v lese na návrší severovýchodně od osady (RG19). Průběh všech 

uvedených hranic je setrvalý od doby stabilního katastru (ČÚZK 2019) a historická hraniční znamení 

slouží k identifikaci jejího průběhu i v současnosti, jak dosvědčuje jejich poměrně nedávné zvýraznění 

oranžovým geodetickým sprejem. 

Podoba hraničních znamení je v jednotlivých úsecích proměnlivá. Vysekané křížky v prostoru Velkého 

a Malého Čapského dolu jsou umístěny ve svislém skalním povrchu a mají podobu přibližně 

rovnoramenných křížů ve čtvercovém orámování, pouze nejjižnější (RG18) na hranici katastrů Tuhaně  

u Dubé a Pavliček není orámován. Někdy jsou tyto hraniční křížky doplněny zbroušenou plochou 

natřenou bílou barvou s černě malovaným číslem (RG11 až RG15, viz obr. 3). Tuto linii pak doplňují  

 
2 Prošlé trasy v rámci vymezeného území ukazuje obr. 2. 
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Obrázek 4: Komunikace v Roverských skalách (cesta k domu Pavličky č. p. 10 – RK08) 

Obrázek 3: Geodetické objekty v Roverských skalách (vlevo: RG14, vpravo: RG17) 

v místech, kde terén neumožňoval vyznačení průběhu hranice v rostlé skále, pískovcové hraniční kameny. 

Nejčastěji jsou na vrchní straně označeny křížem a na jedné z bočních stran se může vyskytovat buď 

zbroušená bíle natřená plocha s černým číslem (podobně jako u hraniční křížů v téže linii – RG03, RG17, 

viz obr. 3) nebo jiná rytina („HH“ – RG02). Oproti tomu hraniční linie katastrů Pavličky a Zátyní v údolí 

na východním okraji Lešnice je tvořena pouze hraničními kříži. Jejich provedení je jednoduché, přibližně 

rovnoramenné, nejsevernější z nich (RG20) je čtvercově orámován. 

Relikty komunikací zasahující do skalního podloží mají podobu zářezů vozových cest. Část těchto 

zářezů vznikala přirozeně postupným zahlubováním úvozů, jak dokládají vyjeté koleje, v náročnějších 

úsecích bývají ale patrné stopy záměrných úprav, obvykle přisekáním skalního podloží. Cesty k domům  

č. p. 8 a 10 v Lešnici (RK08, RK09), které stoupají podél svahu, jsou navíc podepřeny náspy, jejichž 

součást tvoří zídky z opracovaných pískovcových kamenů (viz obr. 4). Šířka cest se pohybuje mezi 2–3 m, 

nejdelší uměle upravený zářez RK03 západně od Lešnice má délku přibližně 65 m. Většina těchto cest je 

alespoň příležitostně využívána i v současnosti, například k turistice nebo v průběhu lesních prací. 
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Obrázek 5: Zaniklé stavby v prostoru osady Lešnice ve srovnání se stabilním katastrem 
(Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz) 
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Obrázek 6: Relikty staveb a hospodářských objektů v Roverských skalách (chlév a sklep zaniklé usedlosti Zátyní č. p. 12 – RP06) 

Pozůstatky staveb představují pestrou a komplikovanou skupinu objektů různého určení, od 

obytných až po hospodářské. Největší koncentrace těchto objektů se nachází v prostoru osady Lešnice, 

kde je možné evidovat celkem tři komplexní situace sestávající z reliktů zaniklých usedlostí s prostorami 

vysekanými ve skále (RP05, RP06, RP07, ve stabilním katastru Zátyní č. p. 15, 12 a 13, později 

přečíslované na č. p. 40, 38 a 39), pozůstatek základů dvojice menších samostatných staveb (RP04, ve 

stabilním katastru stavební parcely Zátyní č. 52 a 53), které pravděpodobně patřily k blízkému domu  

č. p. 15,3 dvě skalní sušárny ovoce (RP03, RP10) a dva sklípky (RP08, RP09), z nichž jeden (RP08) zřejmě 

náležel k zaniklému stavení (ve stabilním katastru Pavličky č. p. 9),4 po kterém se nedochovaly další stopy 

(srov. obr. 5). Mimo Lešnici je pak možné evidovat zaniklou hájovnu Suhlenden ve Velkém Čapském dole 

(RP02) a skalní poustevnu (RP01) v údolí západně od ní, která sloužila jak k náboženským, tak i obytným 

účelům. 

V případě reliktů usedlostí v Lešnici se dochovalo primárně hospodářské zázemí zaniklých staveb, 

které nebyly zahloubeny ve skále, tedy chlévy a sklepy, případně základy a spodní části zdí vysekané do 

skalního podloží. Většina staveb byla v době zachycení stabilním katastrem převážně dřevěná (ČÚZK 

2019), pouze v rámci dodnes stojící východní usedlosti Pavličky č. e. 1 (ve stabilním katastru Pavličky  

č. p. 7) se nacházela jedna zděná budova. S ohledem na dochované pískovcové kvádry v místě bývalých 

staveb je ale možné uvažovat alespoň o kamenných podezdívkách nebo vyzdění částí budov, například 

černých kuchyní, prostorů kolem topeniště nebo chlévů (srov. Hanzl a kol. 2003, 52–53; Hokešová 2008, 

12). Z terénních pozůstatků tří nejvýraznějších zaniklých stavení (RP05, RP06, RP07) na Lešnici je možné 

vyčíst, že šlo zřejmě o vcelku obvyklé, regionálním typům lidové architektury (srov. např. Škabrada 1999, 

172–176) odpovídající objekty umístěné na terasách podélně ve svahu tak, aby jejich zadní trakt  

s hospodářským zázemím přiléhal ke stoupajícímu terénu a skalnímu podloží. 

U objektu RP05 jsou patrné terénní pozůstatky destrukcí zdí se shluky pískovcových kvádrů  

a jednoprostorový ve skále vysekaný sklep za původní budovou přístupný svažující se chodbou. 

Minimálně od 70. let 19. století zde žila rodina Josefa a Therezie Gütlerovových, společně s příbuznou 

Annou Schreiberovou a její nemanželskou dcerou Annou. V roce 1921 je v domě kromě Gürtlerových 

uváděna i rodina Schulzova (SOA Litoměřice 2019; The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

2019b). 

Z usedlosti RP06 se kromě terénních nerovností dochovaly nevysoké relikty zdí vysekaných ve skále  

a zbytky zdiva z pískovcových kvádrů. Za touto částí domu se pak nacházely vysekaný chlév a sklep (viz 

 
3 Je možné, že se tyto stavby později vydělily jako samostatné Zátyní č. p. 16, po přečíslování č. p. 41 (srov. SOA 

Litoměřice 2019; The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 2019). 
4 Na rozdíl od zátyňského katastru, který byl kolem roku 1880 přečíslován, u Pavliček k takové změně nedošlo 

(srov. SOA Litoměřice 2019). 
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Obrázek 7: Stopy těžby surovin v Roverských skalách (stěnový lom na pískovec – RT01) 

obr. 6). V 70. – 90. letech 19. století zde matriky zachycují rodinu Josefa a Marie Ducke, které na přelomu 

století střídá rodina Försterových. V roce 1921 zde žily rodiny Dutschka a Runge (SOA Litoměřice 2019; 

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 2019b). 

Nejrozsáhlejší je podzemní část areálu domu RP07, která sestává ze tří vysekaných prostor ve svahu za 

destrukcí původní stavby (viz přílohu 3), z nichž jednu je možné interpretovat jako prostor sloužící  

k obsluze samostatného topeniště v zadním traktu, které mohlo být například chlebovou pecí (srov. 

Brouček – Jeřábek 2007, 717). Zajímavá je také rytina „1.VIII“ u vchodu do tohoto objektu, která by 

mohla být označením skalního obydlí římskými číslicemi (srov. Podroužek 1992, 53; Bahenský 2002, 246), 

protože tento typ sídel nemíval někdy přidělená standartní popisná čísla. Teoreticky by zde tak bylo možné 

uvažovat o dvou fázích využití objektu – běžné usedlosti, jejíž existenci dokládají nízké terénní relikty na 

prostranství před podzemní částí, a využívání zadního traktu jako nouzového skalního obydlí. Matriky 

dům zachycují na začátku 20. století, kdy zde žila rodina Goldbrichova spolu s příbuznou Marií 

Goldbrichovou a jejím nemanželským synem Josefem. Ve sčítacích operátech z roku 1921 záznamy  

k č. p. 39 chybí (SOA Litoměřice 2019; The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 2019b). 

Skalní sušárny ovoce jsou v regionu častým typem objektů (Podroužek 2013, 81). Oba dokumentované 

objekty jsou dvouprostorové, tvořené vlastní sušící komorou s dochovanými kapsami pro uchycení 

konstrukce, na níž spočívaly lísky se sušeným ovocem, a jejím manipulačním prostorem, zvenku k sušící 

komoře přiléhá nezahloubený nakládací prostor otopného zařízení, v tomto případě ležatých kamen.  

V první ze sušáren (RP03) probíhalo sušení polodýmně za pomoci horkého vzduchu a malého množství 

dýmu (Podroužek 2018, 252–253), provoz druhé (RP10) byl bezdýmný (Podroužek 2018, 270–271). Lísky 

byly do sušící komory zasouvány z manipulačního prostoru. Taková podoba sušárny v kombinaci  

s bezdýmným sušením je nejpokročilejší, vyskytuje se od konce 18. století (Podroužek 2018, 264)  

a užívána byla zejména od začátku 20. století do ústupu sušárenství v jeho 1. polovině (Trejbal 1989, 124). 

Poloha popisovaných sušáren je typická (srov. Podroužek 2013, 82), situovány jsou na okraji někdejšího 

intravilánu; první se nachází se v mělkém výběžku údolí na západě Lešnice (RP03), druhá leží na jejím 

východním okraji v Temném dole (RP10). V blízkosti západní sušárny dokládá stabilní katastr (ČÚZK 

2019) ovocný sad, východní sloužila zřejmě spíše ke zpracování plodů ze zahrady blízké usedlosti Pavličky 

č. e. 1 (ve stabilním katastru Pavličky č. p. 7). 

Z hájovny Suhlenden při boční rokli Velkého Čapského dolu (RP02) se dochovaly pouze terénní 

relikty v podobě plošiny se zbytky zdí zarostlé rumištní vegetací, která vyznačuje obdélný půdorys původní 

stavby. Hájovna je pod uváděným názvem doložena k roku 1932 (Matouschek 1932), bez bližších 

podrobností o ní píše už v roce 1888 Friedrich Bernau (Bernau 1888, 387). 
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Obrázek 8: Myslivecké objekty v Roverských skalách (krmelec vysekaný ve skále – RM01) 

Zvláštní případ představuje již zmiňovaná skalní poustevna (RP01). Nachází se v dolní části nízkého 

skalního patra při hraně boční rokle Čapského dolu a je tvořena jednou sekanou skalní místností, na zadní 

stěně zdobenou reliéfem Oplakávání Krista, u kterého je zahloubená nika s drážemi pro klekátko (viz 

přílohu 2). Reliéf je svým provedením blízký dalším podobným, které se nacházejí na skalách v širší oblasti 

Kokořínska a Lužických hor (Piller – Adamovič 2019, 130–131; Podroužek 2002a). Stěny prostory, která 

je narušena podélnou skalní spárou, pokrývá řada špatně čitelných nápisů zhotovených návštěvníky,  

z nichž některé spadají do počátku 20. století (viz Podroužek 1998) a dokládají tehdejší známost místa.  

V mapě z roku 1932 (Matouschek 1932) je lokalita pod názvem „Einsiedlerhöhle“ („Poustevnická 

jeskyně“) zachycena, dnes leží mimo značené trasy a v mapách není vyznačena. 

Obě nalezené samostatné rytiny ve skalách jsou poměrně jednoduché. Jde o nedatovatelnou rytinu 

latinského kříže na převislé přírodní stěně ve skalním patře pod hradem Čapem (RR01), která ale  

i s ohledem na blízké recentní rytiny vytvořené turisty nebo trampy nemusí mít ke hradu přímý vztah,  

a dále vročení „Ao 1818“ (RR02) při katastrální hranici na okraji Malého Čapského dolu. 

Těžební areály jsou zastoupeny dvěma stěnovými lomy na pískovec v prostoru Lešnice (RT01, 

RT02), v blízkosti zaniklých stavení zmiňovaných výše. V obou případech jde o poměrně malé plochy  

s výškou lomových stěn do 3 m (viz obr. 7) a dochovanými stopami těžby po lavicích,5 které zřejmě 

sloužily pro místní potřebu – lze uvažovat například o produkci kamenů pro podezdívky dřevěných 

staveb. Obdobně mohl ale být využíván i materiál získaný při úpravě skalních stěn, ražbě zahloubených 

místností a zarovnávání terénu. 

Z kategorie mysliveckých objektů je třeba zmínit nízkou sekanou prostoru s mělkým žlabem (RM01) 

v boční rokli Malého Čapského dolu (viz obr. 8), která snad původně sloužila jako krmelec pro zvěř.6 

Vodohospodářské objekty zastupuje historická studna v Lešnici, dodnes dochovaná ale nevyužívaná. 

 
5 Ke způsobu těžby pískovce podrobněji např. Podroužek 2004; 2006a; 2014. 
6 Za pomoc s interpretací děkuji Kamilu Podroužkovi. 

Obrázek 9: Skalní hrad Čap v Roverských skalách – RF01 (vlevo: sklípek, vpravo: kruhový objekt) 
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Obrázek 10: Stopy nejmladších úprav staveb v Roverských skalách (vlevo: cihlový sloupek u RP05, vpravo: obezdění vstupu u RP07) 

Fortifikace reprezentuje na zvoleném území hrad Čap. Charakteru ostatních památek, které dokládají 

spíše vesnické osídlení zemědělské povahy a vývoj osídlení či využívání lesa v novověku, je vzdálen jak 

typově, tak zřejmě i chronologicky. O jeho vzniku a povaze je z písemných pramenů známo jen málo, 

zmiňován je bez podrobnějšího popisu k roku 1402 (Bernau 1888, 387), z lokality pochází též soubor 

keramiky datovaný do přelomu 14.–15. století, uložený v Severočeském muzeu v Liberci. Areál hradu 

zabírá pseudoostrožnu na západním okraji skalnatého hřebene, která je od zbytku návrší oddělena šíjovým 

příkopem využívajícím přirozenou skalní spáru (viz přílohu 1). Žádné stopy po ukotvení případného 

mostu se zde nedochovaly. Na plošině hradu nejsou patrné žádné pozůstatky konstrukcí, které byly  

s největší pravděpodobností pouze dřevěné, výjimku představuje nevelký zahloubený sklípek a částečně 

zanesená, v současnosti asi 2 m hluboká kruhová prostora se spodní lavicí, která bývá interpretována jako 

cisterna (Durdík 1999, 96) nebo zásobnice (Gabriel – Panáček 2000, 158; viz obr. 9). Starší německá 

literatura občasně zmiňuje sporé (a dnes již zcela nezřetelné) zbytky zdiva a malty (Paudler 1895, 90–91; 

Heber 1844, 225). Na hrotu pseudoostrožny se tyčí výrazný skalní útvar o výšce přibližně 2 m, Čapská 

palice (Tschapkeule) z proželezněných turonských pískovců. Na sousedním Zámeckém vrchu, asi 300 m 

severně od Čapu, již mimo sledované území, sousedí s hradem oválný příkop s valem nejasného původu, 

který mohl být například předsunutým opevněním nebo postavením obléhatelů, ale jehož interpretace 

není ujasněna (Gabriel – Panáček 2000, 160). Zejména díky Čapské palici a širokému výhledu z vrcholové 

plošiny je Čap už od 2. poloviny 19. století turisticky nejatraktivnějším krajinným prvkem ve zvolené 

oblasti a vztahovaly se k němu i lokální pověsti, které uváděly existenci dalších vysekaných podzemních 

prostor, tzv. Čapských světnic (Bernau 1888, 387). Výskyt takových objektů, které by dosud nebyly 

podchyceny, v prostoru hradu je ale vysoce nepravděpodobný. 

2.4 Interpretace 

Využívání pískovcové krajiny ve zvolené oblasti okolí Lešnice je možné rozdělit do dvou etap, 

středověku a novověku, přičemž čistě na základě terénních reliktů nelze doložit kontinuální vývoj osídlení, 

který umožňují předpokládat písemné prameny. Hlavní změnou, která je oproti tomu patrná, je pokles 

počtu obyvatel a s ním spojený zánik řady objektů po 2. světové válce, kdy zároveň došlo k rozšíření lesa 

do doposud spíše odlesněné enklávy lešnické osady, a zániku některých forem hospodaření v čele  

s ovocnářstvím, jehož dřívější existenci připomínají skalní sušárny. Relikty nadzemních částí domů 

dokládají, že opuštěna zde byla hospodářství, u nichž zřejmě do skály vysekané prostory tvořily pouze 

sklepy a zázemí, nikoli vlastní obytnou jednotku. Výjimkou je objekt RP07, u nějž lze v některé fázi  

o obývání podzemních prostor uvažovat, ale kde můžou mít tyto stopy i novější původ. Domy byly také 

upravovány relativně nedlouho před zánikem, jak dokládají například cihlové dozdívky (viz obr. 10).  

I když tedy zdejší obce podstupovaly postupný demografický pokles, spíše než o postupném dožívání  
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a opouštění lokality například z ekonomických důvodů svědčí dochované stopy o náhlém předělu, kterým 

byl konec 2. světové války.7 

Zároveň okolí Lešnice reprezentuje prostor, kde se setkávají dva typy krajiny s odlišným režimem – 

spíše otevřená krajina s převahou polního hospodářství a dalších zemědělských činností s větším  

a morfologicky členitým lesním celkem Roverských skal. Obě tato území se liší i charakterem 

dochovaných památek – pro zemědělskou enklávu jsou typické pozůstatky obytných staveb  

a hospodářských provozních objektů, v lesích a skalních roklích oproti tomu nalézáme objekty, jako je 

krmelec nebo osamocená poustevna, jediný obytný dům zde zastupuje samota – hájovna. Zajímavé je, že 

křížky vysekané do skal nebo patníky vyznačující průběh katastrální hranice scházejí v místech, která byla 

odlesněna a kde se nalézalo jádro osady Lešnice, i když by zde charakter terénu umožňoval jejich 

vyhotovení. Část patníků sice mohla zaniknout, ale jejich úplná absence spíše naznačuje, že v osídleném 

prostoru byla hranice značena jinak nebo nebyla značena vůbec. V opačném směru lze tudíž obecně 

uvažovat o tom, že by absence tohoto typu značení mohla i v jiných oblastech indikovat původně 

odlesněné plochy nebo dokonce zaniklé osídlení. 

Většina sekaných objektů si svou původní funkci nezachovala, výjimkou jsou některé geodetické 

značky a zahloubené cesty. I v jejich případě se ale změnil způsob využití, přestaly být například používány 

některé komunikace místního významu, jako byly cesty, po kterých se chodilo z Tuhaně přes Lešnici do 

Zátyní. Současná struktura cest je s ústupem pěší chůze jako standardního způsobu pohybu na větší 

vzdálenosti více definována možností projet po cestě automobilem k nejbližší silnici nebo využít ji jako 

svážnici či zkratku při lesních pracích. Pěší pohyb po území tak primárně předurčuje síť turistických cest, 

která místy staré komunikace využívá, ale která je strukturována jinak a jejíž průběh nedefinují každodenní 

potřeby, ale spíše výskyt turistických zajímavostí.   

 
7 V nejmladších pramenech, sčítacích operátech z roku 1921 jsou uvedena v zátyňské tři obydlená stavení  

(č. p. 38, 40 a 41), na straně Pavliček čtyři (č. p. 7, 8, 9 a 10). Chybí č. p. 39 (RP07), nelze však jednoznačně určit, zda 
se záznamy pouze nedochovaly nebo již byla stavba opuštěna a využívány byly pouze prostory ve skále (The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints 2019a; The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 2019b). 
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3. Kokořínsko – Truskavna a okolí 

3.1 Popis polygonu 

Obdélný polygon v prostoru centrálního Kokořínska (viz přílohu 20) byl vybrán tak, aby zahrnoval 

oblast Truskavenského a Šemanovického dolu při obci Truskavna v prostoru, kde se setkávají tato údolí  

a několik menších bočních roklí. Západní část vymezeného území leží na katastru Truskavny, východní 

zabírá katastr obce Kokořín, malá část na severu a severozápadě patří též katastru Březinky u Kokořína; 

všechny tři katastry patří do Středočeského kraje. Oblast je součástí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj,  

z geomorfologického hlediska spadá do Ralské pahorkatiny, podcelku Dokeská pahorkatina, okrsku 

Polomené hory a sitenské části podokrsku Kokořínská vrchovina (Balatka – Sládek 1980). Nadmořská 

výška vybraného území se pohybuje v rozsahu přibližně 250–300 m n. m., terén je ve vyšších polohách 

rovinatý, ale rozdělený hlubokými větvícími se údolími, na jejichž svazích vystupují v několika výškových 

úrovních pískovcová skalní defilé. Dna těchto údolí jsou zřetelně vlhčí než okolní krajina, ale bez stálých 

vodotečí, hydrologicky území přísluší k povodí Labe, respektive jeho přítoku Liběchovky. 

Oblastí od severu prochází výrazné údolí Šemanovického dolu, které se na jejím jižním okraji stáčí  

k západu již pod názvem Truskavenský důl. Na východní straně se na tuto hlavní osu území napojují tři 

kratší údolí o délce kolem 800 m, z nichž prostřední nese jméno Oběšenka a jihovýchodní směřující ke 

Kokořínu je na I. vojenském mapování uváděno jako Klempers Loch. Ostatní navazující rokle nejsou 

zcela vyvinuté. Údolí jsou typicky kaňonovitá, se strmými svahy a plochým dnem, boční údolíčka v závěru 

postupně přecházejí v zužující se strže. 

Charakter terénu je dán skladbou geologického podloží, které je tvořeno pískovci České křídové pánve, 

konkrétně střední a svrchní částí jizerského souvrství českého turonu. Pískovce jsou částečně 

proželezněny a místy přecházejí v železité slepence. Skalní mikroreliéf je pestrý v důsledku selektivního 

zvětrávání, s výskytem jevů jako jsou voštiny nebo nevelké přirozené skalní dutiny, přirozeně dochází též 

ke skalnímu řícení. V horních polohách překrývají pískovce čtvrtohorní spraše a sprašové hlíny (Adamovič 

2002, 12; Adamovič – Mikuláš – Cílek 2010, 312–313). 

Po klimatologické stránce jde o oblast mírně teplou, kde průměrné roční teploty v minulých 

desetiletích dosahovaly 7–8 °C a srážky průměru kolem 530–640 mm. Sněhová pokrývka bývá spíše nízká, 

s trváním kolem 40–60 dnů a výškou do 22 cm. Mírně převažují východní větry (AOPK ČR 2019b; Rác  

a kol. 1985, 17–18). Půdy jsou obecně minerálně chudší a s nízkým obsahem humusu, písčité  

a písčitohlinité. Z půdních typů jsou zastoupeny hnědozemě a kryptopodzoly na vrcholových plošinách, 

jílovopísčité rendziny až vyprahlé skelety s vápnitou půdou na svazích údolí a lehká písčitá lesní půda 

(AOPK ČR 2019a; VÚMOP 2019b). Úrodné sprašové půdy zde byly v minulosti označovány jako 

„červinky“ (Havlíčková 1980, 11–12). 

Jedinou obcí s intravilánem na zvoleném území je již zmíněná Truskavna. Většina její plochy a původní 

jádro obce se nachází na okraji rovinaté návršní plošiny nad ohybem Šemanovického a Truskavenského 

dolu, část stávajících i zaniklých sídelních objektů pak na východním svahu a na také dně údolí (Pešta 

2003, 13–14). Z nejníže položené části Truskavny stojí v současnosti pouze šest samostatných stavení. 

Část domů v obci je trvale obývána, část slouží k rekreačním účelům. Vyšší rovinaté polohy jsou užívány 

zemědělsky, dna údolí jsou převážně zalesněna, místy zde probíhá pastva koní na loukách a těžba dřeva. 

Hlavní komunikací v oblasti je silnice Březinka–Kokořín, část odbočujících cest je zpevněna, ale nemá 

charakter silnice. Územím procházejí tři značené turistické trasy, které jsou v letních měsících poměrně 

frekventované. 

3.2 Historický vývoj území 

Zvolená oblast se nachází v blízkém sousedství jádrové sídelní oblasti Čech, nicméně již mimo 

nejúrodnější polabské roviny. Z širšího okolí jsou známy archeologické nálezy spadající do různých 

období zemědělského pravěku i raného středověku – v Březince jsou uváděny staré nálezy blíže 

neurčených broušených kamenných nástrojů a bronzových předmětů, v nedalekém intravilánu Kokořína 
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na návršní plošině pak další kamenné nástroje a střepy neolitického stáří (Sklenář 1982a, 28, 122–124; 

1994, 27). V blízkosti Truskavny je ale nejstarší doložené osídlení s jistotou datovatelné až do vrcholného 

středověku. Samotná Truskavna je poprvé připomínána k roku 1379 a tvořila součást majetku, do kterého 

patřily také obce Šemanovice, Březinka a Kokořín (Pešta 2003, 244; podrobně Havlíčková 1999, 2). Na 

území obce rovněž v místě dnešních č. p. 6 a 7 stávala tvrz (Zimmerman – Randus – Piller 1996, 32), která 

mohla být sídlem v historických pramenech zmiňovaného Vaňka z Truskavny (Svoboda a kol. 2000, 296). 

Alespoň částečně středověký původ má i objekt zvaný Klemperka (KP06), který se nachází ve skalním 

defilé v údolí pod obcí a odkud pochází nálezy keramiky spadající do 12.–15. století (Durdík 2005, 49; 

Sklenář 1982b, 390; Zimerman 1982, 97).8 

V průběhu třicetileté války, kdy patřila jako odkoupený pobělohorský konfiskát Polyxeně z Lobkovic, 

obec zcela zpustla a musela být od poloviny 17. století znovu osidlována. Ačkoli v této době docházelo na 

Kokořínsku k rozšiřování území s převahou německojazyčného obyvatelstva, Truskavna zůstala i po své 

obnově jazykově českou. Doba od 18. do začátku 20. století se v celém regionu nesla ve znamení 

postupného hospodářského rozkvětu, který byl podmíněn zejména vhodnými podmínkami pro 

specializovanou zemědělskou činnost, jako byly sadařství (zejména třešně) nebo pěstování chmele  

a později i cukrové řepy. Zároveň se toto období vyznačovalo rozvojem forem lidové architektury,  

v Truskavně zastoupené zejména památkově chráněným domem č. p. 3 z roku 1791, který je příkladem 

vrcholného vývoje roubených obytných staveb, a sýpkou u domu č. p. 2. (Doskočil 1953, 129; Havlíčková 

1980, 81; 1999, 3–4; Pešta 2003, 13–14, 244). Z roku 1834 také pochází nejstarší známá zmínka o umělých 

prostorách ve skalách v údolí pod Truskavnou (Sommer 1834, 162). Celkový počet obyvatel od poloviny 

19. století do začátku 20. století klesl o třetinu, aniž by se přitom ale měnil počet obydlených domů (Böhm 

1891, 36; Davídek – Sekera – Srb – Jirsová 1978a, 126–127; viz tab. 2). Z církevně správního hlediska 

připadala obec pod faru v Liblicích, v 19. století pak pod faru ve Vysoké a Šemanovicích. Zajímavostí 

nicméně je, že po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se do evangelického sboru v nedaleké Vysoké 

brzy přihlásili i někteří obyvatelé Truskavny (Havlíčková 1999, 3). 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel a domů v Truskavně 

Začátek 20. století zastihuje Truskavnu jako malou zemědělskou obec, jejíž okolní pozemky byly 

převážně ve vlastnictví místních obyvatel. Výjimku tvořily lesy, které od roku 1917 vlastnili Josef 

Silberstein u. Söhne se sídlem v Praze. Z řemeslníků jsou doloženi pouze zedníci, obec byla v řadě ohledů, 

například lékařských službách, školství nebo společenských aktivitách závislá na větších okolních sídlech. 

Ve 20. letech 20. století byla řada domů v Truskavně přestavována a rozšiřována, takže je v jejich dnešní 

vnější podobě už část rysů tradiční architektury předchozích staletí setřena. Na kvalitnější silniční síť byla 

 
8 ARÚAVČR (v.v.i., Praha), Archiv nálezových zpráv, Zpráva o archeologické akci č. j. 5353/00. 

Rok Truskavna: obyvatelé Truskavna: domy Zdroj 

1654 – 2 zpustlé Doskočil 1953, 129 

1786 71 13 

Böhm 1891, 36 1843 183 26 

1857 163 26 

1869 147 26 

Davídek – Sekera – Srb – Jirsová 
1978a, 126–127 

1880 119 26 

1890 112 27 

1900 106 26 

1910 100 18 

1921 78 18 

1930 69 19 

1950 33 19 

1961 43 – 

1970 34 13 
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Obrázek 11: Geodetické objekty na Kokořínsku (hraniční křížky v rozích lomové stěny u silnice Březinka–Kokořín) 

Truskavna napojena v roce 1921 směrem od Šemanovic, souběžně se od roku 1912 stavěla také silnice 

spojující obec s Kokořínem, která byla ale zkolaudována až roku 1935. Vodovod byl zaveden v roce 1929. 

Celkový počet evidovaných domů i obyvatel nicméně dále pozvolna klesal. (Davídek – Sekera – Srb – 

Jirsová 1978a, 126–127; Havlíčková 1980, 30; 1999, 2–4, 6–7). 

Poválečné vysídlení Němců se Truskavny přímo nedotklo, přesto ale docházelo k devastaci některých 

historických stavení (Pešta 2003, 14). Svůj podíl na tom mělo opouštění některých domů v důsledku 

odchodu zemědělských pracovníků do průmyslu nebo pohraničí. Výrazně tím byla zasažena právě skalní 

obydlí v dolní části obce, která už zřejmě nevyhovovala zvyšujícím se nárokům na kvalitu bydlení – přímo 

doloženo je pro roky 1945–1949 opuštění přinejmenším dvou skalních bytů v obci (první se nachází  

v Šemanovickém dole – KP05, druhý leží na soukromém pozemku pod č. p. 7 a nebyl dokumentován)  

a také vzdálenější hájovny Rozbořenky na katastru Březinky (KP01; Havlíčková 1980, 67, 93). 

3.3 Terénní relikty 

Terénní průzkum ve vymezeném území probíhal v šesti dokumentačních dnech (15. dubna 2017,  

1. dubna 2018, 2. dubna 2018, 10. června 2019, 11. srpna 2019 a 16. srpna 2019).9 V průběhu průzkumu 

bylo zjištěno a popsáno celkem 100 objektů a pořízeno 272 fotografií. Dokumentaci komplikovala špatná 

úroveň signálu GPS v Šemanovickém dole spolu se zarůstáním některých zářezů cest a stěn lomů ve 

vegetačním období, obecně ale bylo možné zmapovat celé zvolené území s výjimkou nepřístupných 

pozemků v soukromém vlastnictví – v případě poloopuštěného skalního obydlí v Truskavně pod č. p. 7 

například majitel dokumentaci zamítl, i když umožnil prohlídku objektu.  

Mezi zjištěnými objekty bylo identifikováno 58 geodetických objektů, 11 úseků komunikací 

zasahujících do pískovcového podloží, 9 reliktů staveb a hospodářských objektů, 8 těžebních areálů,  

5 samostatných rytin, 1 vodohospodářský objekt a 8 objektů s nejistým určením. Většina objektů se 

koncentrovala na svazích údolí a ve skalních stěnách při jejich dně. 

Geodetické objekty mají ve zvoleném území nejčastěji podobu prostých rovnoramenných křížů bez 

orámování vysekaných ve skalních stěnách a zářezech cest. Z většiny vyznačují stávající katastrální hranice, 

výjimku představují kříže v zářezu silnice Březinka–Kokořín (KG01 až KG12) a linie nevelkých, 

nepískovcových a hrubě opracovaných hraničních kamenů nad Šemanovickým dolem a roklí Oběšenkou 

(KG50 až KG58). V Truskavenském dole při dolním konci údolí Klempers Loch a částečně  

 
9 Prošlé trasy v rámci vymezeného území ukazuje obr. 12. 
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Obrázek 12: Prošlé trasy na Kokořínsku (Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz) 

i v Šemanovickém dole je při srovnání polohy hraničních znamení s mapovými podklady patrné, že se 

značení vázalo se na průběh skalního patra a nikoli na skutečnou hraniční linii vedoucí středem údolí. 

Křížky stejného typu, jakými jsou vymezeny katastrální hranice, se také nacházejí v již zmiňované stěně 

silnice pod Truskavnou (KK02, KK03), která byla vysekána mezi lety 1912–1920 (Havlíčková 1999, 6)  

a kudy hranice nikdy nevedla. Ve stěnách lomů přimykajících se k silnici, těsně mimo zvolené území, se 

dokonce vyskytují po dvojicích na všech rozích skalních stěn (viz obr. 11). Funkce tohoto značení není 

zcela zřejmá, mohlo by souviset s geodetickými pracemi při stavbě silnice, na druhou stranu ale muselo 

vzniknout až ve chvíli, kdy byl již její zářez vyhlouben a hlavní etapa těchto prací tedy skončila.  
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Obrázek 13: Komunikace na Kokořínsku (sedátkovité prohlubně na cestě z Truskavny do Šemanovického dolu – KK04) 

Komunikace zasahující do pískovcového podloží jsou reprezentovány pestrou skladbou objektů, 

které představují celé široké spektrum využívaných typů cest. Z hlediska stavební náročnosti vyniká silnice 

Březinka–Kokořín, která sestupuje do Truskavenského dolu zářezem ve svahu (KK02, KK03), jenž je 

částečně lemován přisekanými skalními stěnami o výšce až 4 m a kamenolomy. Na jejích stěnách se 

vyskytují historické rytiny datovatelné do 20. století, datum začátku stavby silnice potvrzuje  

i letopočet 1912 ve stěně zářezu. Na tuto silnici se napojuje i místní polní cesta (KK01), částečně rovněž 

zahloubená a sloužící jako zkratka. Mapy stabilního katastru (ČÚZK 2019) dokládají, že původně tvořila 

spojnici Truskavny s Truskavenským dolem, do kterého pokračovala svahem již mimo zvolené území,  

a nově vybudovaná silnice ji přetnula. Úsek silnice Březinka–Kokořín, který vede údolím Klempers Loch 

ke Kokořínu (KK11), je z hlediska terénních reliktů méně výrazný, přisekané skalní stěny zde dosahují 

maximální výšky 1,2 m. 

Další výraznou komunikací je cesta o délce 325 m, která vychází z Truskavny a spojuje obec se dnem 

Šemanovického dolu (KK04). V současnosti je využívána pouze jako pěší komunikace. Ve většině svého 

průběhu je z obou stran zahloubena do pískovce, výška stěn zářezu dosahuje zpravidla 1–3 m (ojediněle 

ale až 6 m), šířka cesty pak 2–4 m. I na tuto cestu jsou navázány další objekty jako zahloubené prostory 

sídelního charakteru, pískovcový lom (KT08) a rytiny. Nejstarší zde dochovaný letopočet uvádí rok 1863. 

Jedním z hlavních účelů této komunikace bylo zásobování vodou z Šemanovického dolu, na několika 

místech jsou na její nižší, vnější straně patrné sedátkovité prohlubně (viz obr. 13), které byly údajně 

užívány k odkládání puten s vodou (Havlíčková 1980, 78; 1999, 1). 

Lokální hospodářské komunikace reprezentuje cesta Okolnice (KK05),10 která se z okraje polí severně 

od Kokořína stáčí po hraně údolí a svahem až na dno bočního výběžku Šemanovického dolu. 

V nejstrmějším úvozovém úseku o celkové délce přibližně 185 m je částečně zasekána do podloží  

a zpevněna náspem, svým charakterem se příliš neliší od jiných obdobných cest v regionu. V současnosti 

je využívána pouze jako lesní cesta, pokračování v polích patrné na historických mapách (např. ČÚZK 

2019; Arcanum Adatbázis 2019c) je rozoráno. 

Ve zvoleném území se podařilo zastihnout též dvě komunikace pro pěší. Výraznější z nich je pěšina 

procházející roklí Oběšenkou, jejíž průběh je místy patrný díky přisekaným skalním stěnám a krátkému 

schodišti v horní partii jižního výběžku Oběšenky (KK07 až KK10). Několik sekaných stupňů (KK06) 

bylo lokalizováno také na pěšině, která poblíž zaniklého skalního obydlí naproti Klemperce překonává 

skalní patro ve východním svahu Šemanovického dolu. 

 
10 Ve stabilním katastru Wokolnice (ČÚZK 2019). Jiří Adamovič za součást této cesty považuje i výše zmíněnou 

cestu ze Šemanovického dolu do Truskavny (Adamovič – Schubert 2012, 29, 34). 
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Relikty staveb a hospodářských objektů jsou v Truskavně a okolí zastoupeny dvěma 

plnohodnotnými skalními obydlími (Rozbořenka – KP01, obydlí proti Klemperce – KP05), zadním 

traktem domu pod Truskavnou (KP02), bývalým úkrytovým špýcharem Klemperkou (KP06), menšími 

sekanými prostorami u silnice Březinka–Kokořín (KP07) a ve svahu nad Šemanovickým dolem (KP09)  

a agrárními terasami (KP03, KP04, KP08), které vypovídají o bývalém rozsahu zemědělských aktivit 

navázaných na osídlení. Na katastru obce se nacházejí též další objekty zařaditelné do této kategorie, které 

ale nebylo možné podrobněji dokumentovat, protože se nacházejí na nedostupných soukromých 

pozemcích. Jde zejména o skalní obydlí pod č. p. 7 (Havlíčková 2019, 56)11 a u č. p. 26 (Mareček 2013)  

a sekané prostory na pozemcích obydlených domů v Šemanovickém a Truskavenském dole.  

Skalní obydlí Rozbořenka (KP01) se nachází pod obcí Březinkou na okraji bočního údolíčka, které 

odbočuje z Šemanovického dolu severozápadním směrem. Je založeno ve čtyřikrát pravoúhle lomené 

skalní stěně, bývalém pískovcovém lomu (Havlíčková 1980, 64; Podroužek 1992, 44). Do této stěny jsou 

zasekány tři samostatné místnosti interpretovatelné jako lednice (datována letopočtem do roku 1874), 

chlívek a skladovací prostor. V centru areálu se zároveň nachází propojené jádro skalního obydlí, které 

sestává ze světnice, chléva, černé kuchyně, síně a dvou úrovňových sklípků (viz přílohu 5). Před čelní částí 

domu je terén v prostoru dvora zarovnán do podoby vyvýšené terasy, četné záseky pro uchycení 

konstrukcí, které se zde nacházejí, svědčí o tom, že Rozbořenka měla i dnes již zaniklou část představěnou 

před skálu. Kamil Podroužek stavbu před skálou doplněnou zahloubenými místnostmi interpretuje jako 

fázi předcházející zcela zahloubenému skalnímu obydlí (Podroužek 2003, přílohy 39–40). Ve světnici se 

nacházela dvě zaniklá topeniště, jedno na rozhraní síně a černé kuchyně, z něhož byl dým vyveden 

dlouhým kouřovým kanálem při stropě a venku podél skalní stěny, druhé pak v místě velkého otvoru na 

předělu světnice a původně zastřešeného objektu ve dvoře. Na skalní stěně nad dvorem je též ve výšce  

4 m vytesáno reliéfní zpodobnění lidské postavy. 

Rozbořenka je doložitelná již ve stabilním katastru jako dvě malé nespalné stavby na parcele č. 23 

(ČÚZK 2019). Ludvík Böhm k roku 1891 uvádí, že měla č. p. 26 a žil zde dolnobeřkovický hajný (Böhm 

1891, 482). Název obydlí by měl být odvozen právě od hajného, konkrétně Antonína Rozbořila 

(Podroužek 2005), zachycen je již na mapách III. vojenského mapování (Arcanum Adatbázis 2019c).  

V roce 1935, kdy byla stavba vedena pod č. p. 30, zde bydlel zemědělský dělník Josef Born, který za něj 

platil daň 30 Kčs měsíčně (Podroužek 1992, 44). Byl to prý „člověk pomatený, který týral svou ženu tak, až se  

z toho zbláznila.“ Bornovi potomci se po 2. světové válce odstěhovali do pohraničí. V roce 1958 byla 

Rozbořenka zahrnuta do projektu dokumentace lidové architektury pod vedením etnografa Emanuela 

Baláše. V této době k ní byla vypracována fotodokumentace a dokumentační karta s výše uvedenými 

informacemi a orientačním plánkem, který zachycuje celkové rozmístění místností s výjimkou lednice, ale 

není zcela přesný v detailech, jako jsou polohy vstupů do místností v rámci průběhu stěn (srov. přílohu 

4).12 Po opuštění bylo skalní obydlí využíváno jako trampské tábořiště, jezdila sem zejména  

T. O. Rozbořenka (Boss 2011). Jako občasné tábořiště slouží objekt i v současnosti, na terase na dvoře se 

nachází ohniště a některé místnosti a vstupní otvory nesou stopy dodatečných úprav zateplovacího  

a obývacího charakteru – vstup do chléva byl například přeměněn na zamřížované okno utěsněné 

montážní pěnou (viz obr. 18). Většina těchto úprav pravděpodobně vznikla v době, kdy Rozbořenku 

využívala mělnická T. O. Zbloudilí vlci doložená zde již k roku 1992 (Podroužek 1992, 44; Jan Pohunek, 

ústní sdělení). Ke konci 1. desetiletí 21. století ale tyto trampské prvky přestaly být udržovány a rozpadaly 

se, částečně byly odstraněny při úklidových brigádách T. O. Roverští patrioti v létě 2012. Dnes je 

Rozbořenka takto užívána spíše příležitostně. Podle sdělení Jiřího Kaliny, který zde s přáteli strávil přelom 

roku 2008 a 2009, bylo možné interiér i v současném poškozeném stavu v zimě snadno vytopit na 

přijatelnou teplotu (Jiří Kalina, e-mailová korespondence).13 

 
11 Obydlí bylo nicméně zdokumentováno v rámci výzkumu tradiční lidové architektury prováděného Emanuelem 

Balášem v 50. a 60. letech 20. století. EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, 
Výzkum skalní obydlí, Březinka (Truskavna), pod č. p. 7, inv. č. 21140, 21145, 21146, 21153 (kt. 17). 

12 EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka, 
bývalé skalní obydlí „Rozbořenka“, inv. č. 21148, 21149 (kt. 17). 

13 „Ačkoliv jsme topili spíš takovým udržovacím způsobem, sem tam polínko, celou dobu, co jsme byli vevnitř (asi 3 dny), tam bylo 
teplo, až horko. Dokonce v té vedlejší místnosti, kde jsme spali (chlév), se nedalo vůbec spát v (zimním) spacáku, protože se člověk 
hrozně potil. Jednoduše – teplo asi jako doma. Je fakt, že leden byl takový mírnější, ale sníh trošku byl a pod nulou bylo minimálně  
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Obrázek 14: Skalní obydlí v Šemanovickém dole – KP05 
(vlevo nahoře: rok 1958, vpravo nahoře: před rokem 2005, dole: rok 2018; EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel 
Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka (Truskavna), bývalé skalní obydlí u č. p. 40 (ve vzdálenosti asi 100 m) (kt. 17); Podroužek 2005) 

Skalní obydlí proti Klemperce v Šemanovickém dole (KP05) se nachází přímo u cesty údolím a bylo 

původně tvořeno třemi místnostmi – světnicí s vlastním otopným zařízením, na ní navazující síní s černou 

kuchyní a samostatným chlévem. V jižním sousedství dvorku se zde dále nachází ještě jedna nízká 

přízemní prostora, zřejmě sklípek. Na originálních mapách stabilního katastru je v místech tohoto objektu 

dodatečně značen červeně šrafovaný obdélník s přiléhajícím drobným pozemkem s černým číslem 72 

(černá barva byla využívána pro stavební parcely), které má plocha i dnes. Na indikačních skicách ani 

císařských otiscích tento objekt uveden není (ČÚZK 2019). 

Přinejmenším od roku 1898 zde žila rodina Relichova. U hlavy rodiny Josefa Relicha ml. narozeného 

roku 1866 matriky uvádějí jako místo narození skalní byt na katastru Kokořína, nelze ale s jistotou říci, zda 

jde o stejný objekt. Jeho otec, Josef Relich st., pocházel z Truskavny č. p. 4 a část života před rokem 1866 

byl nájemníkem v Kokoříně č. p. 4. V letech 1898–1914 se Josefu Relichovi ml. a jeho ženě Anně 

Relichové (roz. Relichové z Nebužel) narodilo 11 dětí, z nichž jedno zemřelo v dětském věku. Roku 1915 

zemřel Josef Relich ml. a o čtyři roky později se Anna Relichová podruhé vdala za Štěpána Hence  

z Truskavny, se kterým měla další dvě děti (SOA Praha 2019b; 2019c; 2019d; 2019e; 2019f; 2019g; 2019h; 

2019i; 2019j, 2019k). Nejstaršího syna Václava Relicha zachycují písemné prameny v roce 1939, kdy 

plánoval na nedalekém pozemku č. 180/2 vystavět rodinný domek (Havlíčková 1980, 101, příloha 53). 

Rodina Anny Relichové-Hencové ale ve skalním obydlí zřejmě žila až do roku 194514 nebo 1949 

(Podroužek 1992, 45). 

Podobu života v obydlí zaznamenávají dvě zachycené vzpomínky pamětníků. Podle E. Purše  

z Truskavny č. p. 15, kterého cituje Miloslava Havlíčková, žila početná Relichova rodina i s deseti dětmi  

 
v noci. Určitě by to šlo vytopit i o mnoho lépe. Co byl ale neskutečný problém, byl písek. Snad teplem či vlhkem nebo já nevím, se pořád 
oddrolovaly stěny i strop a měli jsme písek ve všem – v jídle, ve spacáku, v cancáku i ve foťáku.“ 

14 EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka 
(Truskavna), bývalé skalní obydlí u č. p. 40 (ve vzdálenosti asi 100 m) (kt. 17). 
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Obrázek 15: Relikty staveb a hospodářských objektů na Kokořínsku (zadní trakt domu Truskavna č. p. 9 – KP02) 

v nevyhovujících, velmi těsných podmínkách, spalo se na zemi a spáči měli mezi sebou rozestavěné cihly, 

po kterých chodili (Havlíčková 1980, 76–77).15 Zuzana Hokešová zase zaznamenala informace podané  

Miroslavem Hencem, vnukem Štěpána Hence, vztahující se k době, kdy zde žila pětičlenná rodina 

Hencových.16 Kromě dosud v terénu patrných částí stavby uvádí tento popis též, že před skálou stával 

přístavek na dřevo na topení a nahoře na skále byly umístěny úly. Hencovi měli jednu krávu a hospodařili 

na políčku v Šemanovickém dole. Po roce 1945 si Hencovi vystavěli nový dům nedaleko původního 

skalního obydlí (Hokešová 2008, 16–17).  

Někdy po opuštění skalního obydlí byla zničena skalní stěna oddělující síň a chlév. Na plánech 

Emanuela Baláše z roku 1958 (viz přílohu 6) i v příslušné fotodokumentaci a slovním popisu jsou tyto 

místnosti ještě samostatné, světnice je dosud vybavena nábytkem a má zachované dveře do síně, i když je 

zmiňováno, že zde nedávno hořelo. Před domem měla v závěru 50. let stát také již dosti pobořená 

stodola.17 Dokumentace Kamila Podroužka z roku 1991 (Podroužek 2003, příloha 2) uvádí torzo dělící 

stěny (viz přílohu 7), v současnosti již tato stěna zcela chybí (srov. obr. 14). Poškození objektu je podle  

Zuzany Hokešové a Alexandra Marečka důsledkem protitrampských zákroků bezpečnostních složek  

v 70. letech 20. století, kdy docházelo k demolicím trampských campů a které se údajně nevyhnuly ani 

Šemanovickému dolu (Hokešová 2008, 17; Mareček 2013). Zprávy dochované v Archivu bezpečnostních 

složek zásahy proti trampům na Kokořínsku včetně dokumentace jejich tábořišť v tomto období zmiňují, 

ale bez dostatečných podrobností.18 

Třetím opuštěným a přístupným původně obytným objektem v Šemanovickém dole (KP02), který je 

částečně zasekaný do skály, je zadní trakt domu (ve stabilním katastru Truskavna č. p. 9) při spodním 

konci cesty z Truskavny (KK04). Nachází se v pískovcové stěně skalního bloku mezi dvěma větvemi této 

cesty. Ve směru od severozápadu zde na sebe postupně navazují černá kuchyně se zahloubeným 

sklepením, síň se schodištěm, zadní prostor světnice(?) a částečně zděný, částečně zasekaný chlév. Nejedná 

se o typické skalní obydlí, spíše o původně převážně dřevěnou stavbu, která se ke skále přimykala  

a využívala ji jako zadní stěnu a místo pro zahloubení hospodářských místností (viz obr. 15). 

 
15 „Šel jsem jednou pro paní Relichovou, aby nám přišla pomoc na pole. Bylo to brzy ráno, venku ještě panovalo šero a ve skále tma. 

Vkročím do světnice a najednou se ozval křik. Rychle uskočím stranou a tam se ozval znovu křik. Všude na zemi spaly děti. Teprve 
potom mi paní Relichová řekla, že musím chodit po cihlách, které měli ve světnici spáči mezi sebou nastavěné.“ 

16 Matriky potvrzují pouze dvě děti Štěpána a Anny Hencových, třetí zmiňované dítě tedy mohlo být i jedním  
z nejmladších potomků Josefa Relicha (SOA Praha 2019k). 

17 EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka 
(Truskavna), bývalé skalní obydlí u č. p. 40 (ve vzdálenosti asi 100 m) (kt. 17). 

18 Srov. např. Archiv bezpečnostních složek, fond Teritoriální útvary SNB a StB – B1/6 OS-SNB Mělník, 
Vyhodnocení ročního prováděcího plánu O-StB po linii 1., 2. a 3. odboru S-StB Praha za rok 1976, inv. j. 39. 
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Obrázek 16: Klemperka v Šemanovickém dole – KP06 (vlevo: horní patro, vpravo: dolní patro) 

Objekt zvaný Klemperka (KP06) je na první pohled nejvýraznějším, ale také nejobtížněji 

interpretovatelným. Tvoří jej kolem 25 m dlouhá skalní stěna se stopami uchycení dřevěných konstrukcí, 

které sahají až do výšky 10,5 m, a soustava podzemních prostor ve dvou výškových patrech. Horní patro 

se nalézá 5,5 m nad zemí a sleduje přirozený vrstevní skalní převis, který je uměle dosekán do podoby 

terasy. Ze zadní části tohoto převisu vybíhá směrem do masivu nálevkovitá prostora o délce kolem 8 m, 

na kterou navazuje samostatná obdélná místnost, a ze které rovněž vede třikrát lomené schodiště do 

spodního patra. Spodní patro tvoří vlhčí, průběžně bahnem zanášená místnost o délce přibližně 12 m, jejíž 

ústí na povrch je zazděno (viz přílohy 8–11). Ještě koncem 70. let 20. století zde bylo mezi stropem  

a vrstvou bahna volných pouze 30 cm prostoru (Zimerman 1982, 97), v závěru 90. let ale byly nánosy 

vyklizeny Správou CHKO ve spolupráci s účastníky táborů dobrovolníků Dětí Země (Děti Země 2019; 

Máca 2001, 49; Řehounek 2000) a současná výška místnosti se pohybuje kolem 2 m (viz obr. 16). Práce 

bohužel proběhly bez řádné archeologické dokumentace uloženin a poškodily i stěny prostory. Jiří Bernat 

při náhodné návštěvě v průběhu vyklízení prostory zaznamenal jak v původních vrstvách v částečně 

vyklizené místnosti, tak ve vytěženém materiálu před objektem zlomky keramiky, kterou zařadil do 

rozmezí od druhé poloviny 13. století do druhé poloviny 15. století.19 Tyto nálezy spolu s již dříve 

nalezenými střepy, datovanými do 12. – 13. století (Sklenář 1982b, 390; Zimerman 1982, 97), 

pocházejícími ze sondy, kterou zde roku 1979 vykopal s kolegy Václav Zimerman (viz přílohu 8), dokládají 

středověký původ minimálně spodní místnosti. Klemperce byla také okrajově věnována pozornost při 

výzkumu skalní architektury prováděném Emanuelem Balášem.20 

K původu Klemperky existuje několik teorií. Bývá dávána do souvislosti s tvrzí, která se v Truskavně 

nacházela (Svoboda a kol. 2000, 296), Zdeněk Fišera ji interpretuje jako v ČR ojedinělý příklad 

opevněného sídla typu jeskynního hradu (Fišera 2005, 155–158). Podle Kamila Podroužka, který k ní 

naopak uvádí analogie z blízkého okolí, se jedná o úkrytový špýchar – skladovací prostor, pro který je 

typické umístění v obtížně přístupné části skalního masivu poblíž vesnického osídlení a který sloužil  

k bezpečnému uložení rezervy obilí k setbě. Úkrytové špýchary obecně řadí do 17. a 18. století (Podroužek 

2000, 61; 2006b, 75; 2018, 52–53). Vzhledem ke středověkým nálezům ze spodního patra však bude 

stavební vývoj a využití Klemperky pravděpodobně složitější. Podle Ludvíka Böhma používali prostory 

Klemperky k uskladnění snopů a krmiva místní domkáři i v závěru 19. století (Böhm 1891, 793). 

Název Klemperka je údajně odvozen od jména loupežníka Klempery, který zde měl přebývat a byl 

zabit místními obyvateli. Historickou relevanci těchto událostí, které jsou v současnosti často uváděny 

spíše jako pověst (Zimerman 1982, 97)21 se mi nepodařilo spolehlivě potvrdit. Miloslava Havlíčková uvádí, 

že se v boční rokli nedaleko Klemperky nachází skalka označená letopočtem 1821 a znamením podkovy, 
 

19 ARÚAVČR (v.v.i., Praha), Archiv nálezových zpráv, Zprávy o archeologické akci č. j. 5353/00, 122/02, 
126/02. 

20 EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka 
(Truskavna), skalní prostora (jeskyně) (kt. 17). 

21 K vysloveně folklorním prvkům pověsti o Klemperovi patří i podání živé v okolí v 50. letech 20. století, podle 
kterého měl mít opačně kovaného koně pro zmatení pronásledovatelů, jehož vodil do této „jeskyně“ po padacím 
mostě. EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka 
(Truskavna), skalní prostora (jeskyně) (kt. 17). 
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která určuje místo Klemperovy smrti (Havlíčková 1999, 8). Toto místo bývá někdy ztotožňováno  

s blízkou roklí Oběšenkou (Podroužek 1992, 56), případně ale i obecně s Truskavenským dolem 

(Zimerman 1982, 97 – uvádí letopočet 1820). J. B. Cinibulk zmiňuje, že se znamení podkovy nachází  

u Klemperky spolu s letopočty ze 17. století (Cinibulk 1910, 129). V průběhu terénního průzkumu se mi 

bohužel nepodařilo i přes opakovanou snahu tyto stopy lokalizovat. Jméno blízkého údolí Klempers 

Loch22 se nicméně objevuje již na mapách I. vojenského mapování (Arcanum Adatbázis 2019a), loupežník 

Klempera by tedy musel žít dříve než v první polovině 19. století, pokud by se název vztahoval k němu. 

Další pověsti, podle kterých Klemperka zasahuje až pod Truskavnu23 nebo z ní vedla tajná chodba do 

tvrze (Zimerman 1982, 97), lze spolehlivě označit za slovesný folklor, který nemá v reálné situaci oporu. 

Navzdory tomu, že jde nejspíš o nejznámější turisticky atraktivní objekt v okolí, nenese Klemperka 

příliš četné stopy návštěvnosti v podobě nápisů z 19. a 20. století. Částečně tomu tak může být v důsledku 

její omezené přístupnosti – spodní patro bylo až donedávna zaneseno bahnem a horní je přístupné pouze 

náročným výstupem přisekanou skalní spárou nebo v současnosti po žebříku opřeném o skalní stěnu. 

Nejvýraznějšími stopami recentního využívání jsou tak zbytky mřížových vrátek na schodišti mezi patry 

(vrátka samotná byla vylomena a leží na terase) a vysekané znamení woodcraftu s nápisem „OSADA 

BARUD“, které zřejmě odkazuje k trampské převážně chatové osadě založené v roce 1933 nedaleko 

Černošic (Maršálek 2015, 166). 

Menší sekané skladovací prostory KP07 a KP09 jsou si poměrně podobné. Jde o umělé dutiny 

přibližně 1 m vysoké, dosahující kolem 1–1,7 m délky a uvnitř se mírně rozšiřující. První z nich se nalézá 

ve strmém svahu nad silnicí Březinka–Kokořín poblíž pozemku domu č. p. 10 při bývalé pěšině, druhá 

pak na plošině ve skalnatém svahu jižně od ústí rokle Oběšenky. V této druhé prostoře se nachází i malá 

vysekaná nika doplněná letopočtem 1839 nebo 1859. Oba objekty by bylo možné orientačně, nikoli ale 

spolehlivě interpretovat jako drobné skladovací a úkrytové prostory lidově nazývané kabáty nebo mantly 

(srov. Piller – Adamovič 2019, 120; Podroužek 2018, 51). 

Obraz hospodářského a zemědělského využití krajiny doplňují pozůstatky agrárních teras v dnes již 

zalesněných částech území (KP03, KP04, KP08). Zachyceny byly ve dvou lokalitách – ve svahu mezi 

údolím Klempers Loch a Oběšenkou a v prostoru mezi Šemanovickým dolem a cestou KK04. Původní 

funkci těchto upravených ploch je možné odvozovat z jejich polohy a rozsahu území, které vymezují –  

v případě KP04, která má podobu úzké, dvakrát terénním stupněm přehrazené ostrožny nad Klemperkou, 

není možné předpokládat orbu, ale spíše malý sad nebo zahradu. Terasy KP03 přímo navazují na zahradu 

domu č. p. 26. Oproti tomu u KP08 půjde spíše o okraj zaniklého pole. 

Stopy těžby surovin jsou zastoupeny osmi stěnovými lomy, které se typicky nacházejí v blízkosti 

komunikací. Na základě vepsaných letopočtů jsou datovatelné do doby od poloviny 19. století do prvních 

dvou desetiletí 20. století (viz obr. 17). Největší z lomů (KT05), který má délku 45 m a výšku stěny až  

10 m, se nachází na dolním konci údolí Klempers Loch při silnici Březinka–Kokořín a kromě svých 

rozměrů vyniká i ozdobnou kartuší s iniciály, letopočtem 1919 a motivem praporků doplněnou nápisem 

„AŤ ŽIJE T.G.M.“ Lomy nesou typicky stopy ruční těžby prováděné po lavicích shora, u většiny z nich 

lze předpokládat především těžbu kamene pro místní využití. 

Samostatných rytin bylo zdokumentováno pět, ve všech případech jde o jména, iniciály nebo 

letopočty. Nejstarší datovatelná (KR05) pochází z roku 1811, nejnovější (KR04) pak z roku 1864.24 Jejich 

význam již není v současnosti zřejmý. Často se ale vyskytují v místech, kudy probíhá katastrální hranice. 

 
22 Název by mohl označovat i přímo Klemperku, umístěnou chybně jižněji od skutečné polohy, jak soudí 

například Jiří Bernat. ARÚAVČR (v. v. i., Praha), Archiv nálezových zpráv, Zpráva o archeologických akcích  
č. j. 5353/00. Slovo „loch“ však může v mapách I. vojenského mapování označovat jak skalní dutinu, tak údolí (srov. 
např. Pohunková 2015, 84). 

23 EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka 
(Truskavna), skalní prostora (jeskyně) (kt. 17). 

24 V těsné blízkosti hraničního kříže KG13 v Šemanovickém dole se rovněž nachází rytina „1899“, která není 
vedena samostatně, byť její souvislost s hraničním značením není možné doložit. 
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Obrázek 17: Stopy těžby surovin na Kokořínsku 
(nahoře: rytina v lomu KT05, vlevo dole: letopočet 1856 v lomu KT03, vpravo dole: letopočet 1850 v lomu KT07) 

Vodohospodářské objekty jsou zastoupeny pouze studnou v Šemanovickém dole, která je zakryta 

dřevěnou budkou s rumpálem. Mohlo by jít o studnu „u rybníčka“, o které Ludvík Böhm uvádí, že je  

50 loket hluboká a byla vyhotovena ve 40. letech 19. století na radu jistého havíře. Kromě Truskavny měla 

vodu ze studny odebírat i obec Březinka za roční poplatek 25 zlatých (Böhm 1891, 794). Zcela jistě ale 

ztotožnit tuto studnu nelze, Miloslava Havlíčková totiž bez bližších podobnosti uvádí, že studen bylo 

původně v údolí pod Truskavnou více (Havlíčková 1980, 78). 

Kategorie objektů s nejistým určením zahrnuje v oblasti u Truskavny především různé drobné stopy 

lidské činnosti v pískovcových skalních stěnách. Jedná se konkrétně o brusné stopy v blízkosti hraničního 

křížku v Šemanovickém dole (KN01), menší přisekané úseky skalních stěn (KN02 až KN04, KN07), 

dvojici dráží bez vazby na další objekty (KN05) a dva různé samostatné výklenky (KN06, KN08). 

3.4 Interpretace 

Z hlediska písemných pramenů je v Truskavně a okolí doloženo osídlení už od středověku.  

Z dochovaných a přístupných objektů25 je možné středověké stáří s ohledem na nálezy keramiky očekávat 

 
25 Pozůstatky tvrze, která stávala na ostrohu na východním okraji obce v místě dnešních č. p. 6 a 7 a měly se z ní 

dochovat pozůstatky příkopů (Zimmerman – Randus – Piller 1996, 32), se nepodařilo zdokumentovat. 
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Obrázek 18: Trampské úpravy Rozbořenky – KP01 (vlevo: ohniště před skalním obydlím, vpravo: kamna umístěná v bývalém chlévě) 

minimálně u spodního patra Klemperky. Ostatní zaznamenané objekty jsou buď obtížně datovatelné, jako 

v případě zářezů cest, nebo vznikaly až v průběhu novověku; jisté je, že vývoj obce dočasně přerušila 

třicetiletá válka. Ze sociálního hlediska šlo o malou zemědělskou obec a tomu odpovídá i způsob využití 

okolní krajiny – jádro vsi se nacházelo na hraně návršní plošiny, která byla hospodářsky nejlépe využitelná, 

vlastní sídelní objekty pak už zabíraly půdy nižší kvality při skalnatých svazích. I když části údolí na 

některých místech sloužily jako zahrady, pole nebo pastviny, jeho ekonomický potenciál byl nižší. Právě 

zde, v méně úrodném prostoru na okraji intravilánu, se nachází mimo jiné jak doložené chudinské skalní 

obydlí rodiny Relichovy a Hencovy, tak i hájovna Rozbořenka, která byla vázaná na lesní hospodářství, ale 

zároveň později též hrála roli nouzového obydlí rodiny Bornovy. 

V současnosti je údolí u Rozbořenky protkáno dostačující sítí komunikací a turistických cest  

a přinejmenším v létě je poměrně frekventované, i když ne tolik jako jádrová turistická oblast v nedalekém 

Kokořínském dole. Je ale možné předpokládat, že době před vybudováním silnice Březinka–Kokořín šlo  

z dopravního a komunikačního hlediska spíše o koncovou, periferní lokalitu. K nejvýraznější proměně 

struktury zdejších komunikací došlo v 1. polovině 20. století, kdy již zmíněná silnice podstatně usnadnila 

spojení obce s Kokořínem, ale kdy zároveň zanikly některé původně užívané cesty nevhodné pro 

automobilovou dopravu jako pěší stezka roklí Oběšenkou (KK07 až KK10) nebo horní část cesty 

Okolnice (KK05). V obou případech se na zániku těchto cest podílelo také scelování polí, ve kterých byly 

staré cesty rozorány. 

Ústup tradičního zemědělství se projevil také ukončením využívání některých obtížněji 

obhospodařovatelných ploch ve svazích a drobných sklípků či přístřešků sloužících zřejmě jako zázemí při 

práci. Skončila rovněž lokální těžba kamene v pískovcových lomech. Dlouhodobý problém zásobování 

vodou byl původně řešen pomocí studní na dně údolí, od nichž bylo třeba vodu transportovat  

k hospodářským stavením, po vybudování vodovodu část studen zřejmě zanikla. 

Polovina 20. století zároveň představovala přelom i z hlediska sídelního. Oblast sice nebyla zasažena 

vystěhováním Němců, je ale možné pozorovat trend postupného úbytku obyvatel, který se nejzřetelněji 

projevil opouštěním sociálně nejméně vyhovujících skalních obydlí. Zároveň narůstal význam rekreační 

funkce oblasti, který se projevoval jak přeměnou některých domů v obci na rekreační objekty, tak  

i vznikem trampských tábořišť. I tato zatím poslední fáze osídlení domu Relichových a Rozbořenky 

zanechala svoje archeologické stopy v podobě úprav objektů (viz obr. 18) a zároveň jejich poškozování, 

které lze částečně zřejmě přičíst i na účet bezpečnostních složek (viz obr. 14). 

Oblast Truskavny je s ohledem na výše uvedené dobrým příkladem proměny funkcí a způsobů 

využívání extravilánu malé zemědělské obce v průběhu 19. a 20. století. Památky, které se dochovaly  

v pískovcovém terénu, umožňují tyto změny přesvědčivěji doložit a lépe konfrontovat s písemnými 

prameny i historickými mapami.  
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4. Český ráj – Podkost a okolí 

4.1 Popis polygonu 

Čtvercový polygon v oblasti Českého ráje (viz přílohu 21) byl vymezen tak, aby zahrnoval historické 

jádro obce Podkost včetně těsného okolí hradu Kost a zároveň přiléhající oblast lesnatého terénu na 

západ a severozápad od něj, kde je předpoklad lepšího zachování reliktů v pískovcových skalách.  

Z hlediska správního členění spadá území na katastry Podkosti a Dobšína, jejich hranice je zároveň  

i hranicí Středočeského a Královehradeckého kraje. Celá zkoumaná plocha je součástí CHKO Český ráj, 

při jižním okraji na ni též zasahuje přírodní rezervace Obora Plakánek. Po geomorfologické stránce patří 

do Jičínské pahorkatiny, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Vyskeřská vrchovina a dobšínské části 

podokrsku Kostecká pahorkatina (Adamovič – Mikuláš – Cílek 2010, 336). 

Zvolené území je tvořeno několika sbíhajícími se údolími, která jsou více či méně lemována 

pískovcovými skalami. Jeho hlavními osami jsou severojižní údolí Klenice s rybníky Bílým a Partoťákem  

a údolí jejího severozápadního přítoku s Černým rybníkem, na něž pak navazují menší a mělčí bezejmenná 

údolíčka a rokle, pouze údolí stoupající od skalního bytu Barušky ke dvoru Zájezd je lidově nazýváno 

Skaličky (Knop 2015, 235). Nejsouvislejší, kolem 20–30 m vysoká skalní defilé tvořená pískovci teplického 

souvrství se nacházejí při na začátku údolí Plakánku na jihu a při okrajích plošiny Zájezdu na jihozápadě. 

V jejich horních polohách se objevují i prachovce, slínovce a vápnité jílovce (Adamovič – Mikuláš – Cílek 

2010, 336). Oproti tomu na severozápadě oblasti jsou údolní svahy rozvolněnější a o něco lépe prostupné. 

Výškový rozsah terénu je přibližně 270–324 m n. m., nejnižším bodem je dno úvodní části Plakánku, 

nejvyšší kótou pak návrší Kozlov nad silnicí severozápadní straně území. 

Většina plochy území je zalesněna nebo (v případě centra obce) zastavěna, zemědělsky využívané 

pozemky do něj zasahují pouze okrajově na návršních plošinách. Po klimatologické stránce jde o oblast 

mírně teplou, kde průměrné roční teploty v minulých desetiletích dosahovaly 7–8 °C a srážky průměru 

kolem 666 mm. Sněhová pokrývka má spíše kratší trvání kolem 45–60 dnů. Mírně převažují západní větry 

(Pilous a kol. 1989, 22; Waldhauser 2006, 21). Nejčastěji jsou zde zastoupeny silné svažité půdy na hranách 

údolí a gleje na údolních dnech, na rovinaté plošině Zájezdu pak luvizemě (VÚMOP 2019a). 

Nejvýznamnější současnou komunikací na zvoleném území je asfaltová silnice spojující Sobotku  

a Vesec u Sobotky s křižovatkou Pomníky a hlavní silnicí II/279, která prochází jádrem Podkosti. Ostatní 

komunikace, s výjimkou okrajově zasahující silnice Pomníky–Dobšice, jsou nezpevněné a mají převážně 

charakter lesních cest. Osídlení se koncentruje v blízkosti hradu Kost, v prostoru původního historického 

podhradí. Novější zástavba se nachází převážně kolem silnice směřující k Sobotce, z větší části už mimo 

území. V těsném okolí hradu Kost dochází k soustředění intenzivního turistického ruchu. Část budov je 

využívána jako restaurace a ubytovací kapacity, volné zpevněné plochy v jejich okolí pak slouží jako 

restaurační zahrádky, prostory pro stánky se suvenýry a občerstvením, zázemí pro vystupující skupiny 

historického šermu a parkoviště, přičemž zejména v létě dostupná parkovací kapacita nedostačuje zájmu 

turistů. Nalézá se zde ale také menší množství soukromých obytných a rekreačních stavení. V Podkosti se 

zároveň setkávají turistické značené trasy přicházející ze čtyř hlavních směrů, nejintenzivněji je kromě 

samotného hradu navštěvováno údolí Plakánek, poměrně frekventovaná je také cesta kolem jižní strany 

Černého rybníka ke skalnímu bytu Barušky. 

4.2 Historický vývoj území 

Oblast se nachází na území, které je doložitelně osídleno už od pravěku. Z katastru Podkosti, blíže 

nespecifikované „jeskyně pod hradem“, pochází nález kamenného sekeromlatu, který se sem ale mohl 

dostat i druhotně jako hromový klín. Další sekeromlat, keramika a úštěpy z kamenných nástrojů pak 

dokládají neolitické osídlení již mimo hranice vymezené oblasti, ale stále v její těsné blízkosti v okolí dvora 

Semtiny. U Černého rybníka při cestě na Srbsko byl v roce 1935 nalezen bronzový náramek z pozdní doby 

bronzové, která je v širším okolí zastoupena i sídlištními polohami. Obecně byla krajina nejbližšího okolí 

Kosti využívána jak v pravěku, zejména v neolitu a době bronzové, tak i v raném středověku. Lidské 

aktivity se nevyhýbaly ani náročnějšímu terénu a skalnatým polohám (Waldhauser 2006, 88, 100–103, 110–
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119). Soubor kuchyňské keramiky a kachlů ze 14. – 17. století, uložený sem pravděpodobně jako odpad  

z hradu Kost, byl nalezen také na místě zbořených domů u jižní paty skalního bloku hradu (CP07) a poblíž 

skalního zářezu severně od něj (CF02).26 

Hrad Kost, který tvoří přirozený ústřední bod oblasti, byl zřejmě založen Benešem z Vartemberka před 

rokem 1349,27 pravděpodobně jako ostrožný hrad se čtverhrannou věží. Po roce 1370 byl za Petra  

z Vartemberka výrazně přestavěn do podoby hmotově již blízké dnešní. Dalšími držiteli byli v průběhu  

15. a 16. století pánové z Házmburka, Šelmberkové a Biberštejnové, přičemž průběžně docházelo k dalším 

jeho úpravám a přestavbám. V letech 1467 a 1469 byl hrad dvakrát obléhán, protože jeho tehdejší majitel 

Jan Zajíc z Házmburka se přidal ke katolické straně proti králi Jiřímu Poděbradskému. Od poloviny  

16. století patřilo kostecké panství Lobkovicům, kteří rozšířili hradní areál o jeho jižní část včetně 

hospodářských budov s pivovarem (Durdík 1999, 273). Vývoj osídlení v Podkosti je nerozlučně spjatý  

s hradem. V kupní smlouvě z roku 1497 ještě nejsou žádné další budovy kromě hradu zmiňovány. 

Hospoda, která se nacházela na místě dnešního Hotelu Podkost, mohla pocházet snad už z doby kolem 

roku 1500, první písemná zmínka o obci samotné je ale známa až k roku 1636 (Davídek – Sekera – Srb – 

Jirsová 1978a, 586; Durdík 2009, 94; Knop 2015, 32–33, 256; Pekař 1935a, 194–195; Waldhauser 2006, 

106–107). 

Od roku 1632 patřilo kostecké panství Albrechtu z Valdštejna. Násilnosti třicetileté války se mu až do 

Valdštejnovy smrti roku 1634 vyhýbaly, posléze bylo ale pustošeno císařským a saským vojskem a hrad po 

požáru roku 1635 ztratil svou rezidenční funkci. V roce 1637 koupil panství Heřman Černín z Chudenic  

a investoval do jeho obnovy značné prostředky, o dva roky později ale muselo znovu živit císařské vojáky 

a hrad byl obsazen Švédy pod přímým dohledem generála Banéra. Okupace, která trvala do února 1640, se 

obešla bez drancování, ale znamenala pro panství značnou ekonomickou zátěž a ani navrátivší se císařská 

vojska nepřinášela v tomto ohledu změnu k lepšímu. Druhá švédská okupace spojená s následným 

obléháním císařskými proběhla v zimě na počátku roku 1643 a boje a kontribuční požadavky devastovaly 

okolí hradu i v následujících letech. Kost samotná oproti tomu občas sloužila jako útočiště místních 

obyvatel (Durdík 1999, 273; Pekař 1935a, 2–4, 6–7, 11–29, 52–55, 58–60, 64–65, 81–83). V důsledku 

válečného vylidnění jsou k roku 1649 přiznáni jen tři poddaní příslušící k hradu a zdevastované panství 

muselo být znovu osidlováno, což se ale podle Josefa Pekaře dařilo poměrně rychle. Berní rula 

každopádně uvádí k roku 1654 v Podkosti 13 domů, což by svědčilo buď o skutečně rychlém dosídlení 

nebo o větší míře reálného obydlení obce. Hrad samotný oproti tomu ztrácel svou původní funkci a byl 

Černíny od konce století hospodářsky využíván primárně jako sýpka. Roku 1738 koupil od momentálně 

zadlužených Černínů Kost Václav Kazimír Netolický z Eisenberka a kolem roku 1750 následně pořídil 

geometr Hötzel první podrobnou mapu kosteckého panství. Podkost se zároveň v této době rozrostla 

směrem k Černému rybníku díky prodeji zbytkové dominikální půdy poddaným, což bylo výhodnější  

z hlediska daňového zatížení. Dědictvím později Kost přešla Vratislavům Netolickým z Mitrovic  

a následně rodu dal Borgo (Doskočil 1953, 124; Durdík 1999, 273; Knop 2015, 100–109; Pekař 1935a, 

111, 115–116, 118, 176; 1935b, 2, 17; Podroužek 1997, 58). 

Ze závěru 18. a průběhu 19. století jsou již známy přesnější údaje o počtu obyvatel Podkosti, i když ne 

vždy je zcela zřejmé, které okolní usedlosti k ní byly počítány. Počet obyvatel se pohyboval mezi 235–273 

osobami, počet domů zvolna stoupal od 39 v roce 1787 ke 48 v roce 1900 (Davídek – Sekera – Srb – 

Jirsová 1978a, 586–587; Knop 2015, 105), jediný vymykající se údaj, 506 obyvatel k roku 1850 (viz tab. 3) 

je patrně třeba přičíst na vrub jiné metodice a rozsahu sčítání. Ve stabilním katastru i první polovině  

20. století už Podkost tvořila společnou obec s Dobšínem a Kamenicí (ČUZK 2019; Knop 2015, 245),  

z církevně správního hlediska spadala pod farnost Libošovice (SOA Zámrsk 2019b). Výjimečnou událostí, 

která zasáhla do jinak vcelku poklidného života okolí Kosti, byla v noci 29. června 1866 bitva mezi dvěma 

setninami rakouských myslivců a pruskou pěchotou a husary, která proběhla na západní hranici území při 

rozcestí Pomníky. Poražení rakouští vojáci posléze ustupovali směrem ke Kosti, kde byli jejich pruští 

pronásledovatelé soustředěnou palbou zadrženi, ale po následném opuštění hradu jej nakrátko obsadili. 

 
26 ARÚAVČR (v.v.i., Praha), Archiv nálezových zpráv, Zprávy o archeologické akci č. j. 9862/05, 9863/05, 

9864/05. 
27 Podle nejnovějšího, dosud nepublikovaného, výzkumu se uvažuje i o dataci ještě dřívější, do 13. století 

(Kohoutová 2019). 
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Na památku této události a padlých byly na rozcestí později postaveny pomníky, které mu daly jméno 

(Waldhauser 2006, 108–109). 

Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel a domů v Podkosti 

V průběhu 20. století docházelo v obci k velmi pozvolnému poklesu počtu obyvatel i obydlených 

domů. Odsunem Němců v letech po druhé světové válce nebyla Podkost přímo zasažena, platila zde ale 

údajně stavební uzávěra a část obyvatel se také odstěhovala do uvolněného pohraničí. Zástavba se sice ve 

2. polovině 20. století rozrůstala podél silnice směrem k východu, kde již mimo sledované území vyrostly 

nové rodinné domy, ale oproti 2. polovině 19. století má dnes Podkost přibližně jen pětinu počtu stálých 

obyvatel (viz tab. 3). Část historických stavení v centrální části obce se nicméně zachovala díky tomu, že 

byla upravena na rekreační chalupy (Davídek – Sekera – Srb – Jirsová 1978a, 586–587; Obec Libošovice 

2019b). Zároveň ale přibližně od 80. let 19. století a následně během 20. století vzrůstal význam Podkosti 

jako turistické destinace, primárně definované hradem (srov. např. Müller 1882, 83–86). Na přelomu  

40. a 50. let byl hrad zestátněn, roku 1993 se navrátil do rukou rodu Kinský dal Borgo. Díky rozvoji 

soukromého podnikání intenzita turistického ruchu a na něj navázaných aktivit dále zesílila (Knop 2015, 

116; Obec Libošovice 2019a; 2019b). 

4.3 Terénní relikty 

Terénní průzkum ve vymezeném území probíhal v osmi dokumentačních dnech (5. srpna 2017,  

7. srpna 2017, 10. března 2018, 11. března 2018, 12. března 2018, 13. března 2018, 3. srpna 2019 a 4. srpna 

2019).28 V průběhu průzkumu bylo zjištěno a popsáno celkem 44 objektů, pořízeno 232 fotografií  

a 1 objekt byl kresebně zdokumentován. Dokumentaci v Plakánku a na jižní straně údolí Černého rybníka 

komplikovala špatná úroveň signálu GPS a nemožnost fotografování ve vegentačním období, některé 

objekty tak bylo nutno zaměřit opakovaně. Nezdokumentovány zůstaly objekty na nepřístupných 

soukromých pozemcích v intravilánu Podkosti. 

Mezi zjištěnými objekty bylo identifikováno 8 úseků komunikací zasahujících do pískovcového 

podloží, 8 reliktů staveb a hospodářských objektů, 6 skupin samostatných rytin, 5 vodohospodářských 

objektů, 4 těžební areály, 3 sakrální objekty, 2 fortifikace, 1 geodetický objekt a 7 objektů s nejistým 

určením. Rozmístěny jsou zejména v nejbližším okolí Podkosti a též v Plakánku, který je i dále na výskyt 

objektů relativně bohatý (viz např. Waldhauser 2006, 90–92). Ve zbytku oblasti, kterou představují 

 
28 Prošlé trasy v rámci vymezeného území ukazuje obr. 19. 

Rok Podkost: obyvatelé Podkost: domy Zdroj 

1654 – 13 Doskočil 1953, 124 

1787 248 39 

Knop 2015, 105 1828 235 41 

1843 263 43 

1850 506 – 

Davídek – Sekera – Srb – Jirsová 
1978a, 586–587 

1869 273 44 

1880 262 46 

1890 261 46 

1900 238 48 

1910 218 48 

1921 219 44 

1930 160 44 

1950 131 44 

1961 121 35 

1970 98 32 
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zejména návrší Kozlov a údolí Klenice, bylo pak nalezeno objektů méně, což může souviset jak se 

vzdáleností od intravilánu obce, tak i s méně vyvinutou podobou zdejších skalních útvarů. 

Relikty staveb se v Podkosti soustředí především v jihozápadní části zvolené oblasti, konkrétně při 

ústí Plakánku a na jihozápadní straně údolí Černého rybníka. Svědčí o tom, že dříve intravilán obce 

zasahoval více tímto směrem, zároveň ale nejde o jednotnou vesnickou zástavbu, ale spíše o uskupení 

objektů různého určení a stáří. 

Nejdále od centra Podkosti, v lese na okraji návršní plošiny, na jihozápadním okraji území nad roklí 

Skaličky, se nacházejí pozůstatky dvora Zájezd (CP01) v podobě terénních stop, ze kterých je dosud 

možné vyčíst původní přibližně čtvercové uspořádání areálu. Dobře patrná je zde podlouhlá soustava linií 

v půdorysu trojdílného domu na jihozápadě a terénní relikt větší budovy se šíjí a čtvercovou přístavbou na 

jihovýchodě. Dále je na místě možné identifikovat zbytky cest a různé menší, hůře určitelné objekty jako 

například dvě prohlubně – možná rybníček a haltýř, které ale Jiří Waldhauser interpretuje jako zbytky 

podsklepených budov (Waldhauser 2006, 93). 

Obrázek 19: Prošlé trasy v Českém ráji (Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz) 
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První zmínka o Zájezdu pochází podle Karla Knopa z roku 1648, kdy se sem vozil hnůj z hradu, není 

ale zřejmé, zda šlo již o statek nebo jen pojmenování místních polí. Jiří Waldhauser oproti tomu  

s odvoláním na blíže nespecifikovaná zjištění historiků tvrdí, že je doložen již pro 15. století coby 

příslušenství fary v Sobotce, a zmiňuje nálezy keramiky ze 17. století (Knop 2015, 97; Waldhauser 2006, 

94). Dvůr je každopádně již zakreslen na Hötzelově mapě z roku 1753, kde jsou vyznačeny dvě stavby 

zhruba v poloze současných reliktů a dále jedna na severovýchodě blíže ke hraně údolí (viz obr. 20). První 

jistý písemný údaj se vztahuje k roku 1759, kdy byl přikoupen k panství Kost přeměněnému na svěřenecký 

statek. Podoba Zájezdu ve stabilním katastru se příliš neliší od jeho uspořádání v Hötzelově mapě, 

jihozápadní a jihovýchodní budova jsou vedeny jako nespalné, severovýchodní jako spalná a vše tvoří 

jeden uzavřený celek. V roce 1843 a obecně dále ve 2. polovině 19. století byl pronajat a roku 1907 je ještě 

uváděn jako dvůr, na začátku 20. století ale již byl opouštěn.29 V období první republiky je zmiňován jako 

téměř již neexistující, jeho zemědělské pozemky vesměs přešly v rámci pozemkové reformy do vlastnictví 

místních obyvatel, kteří je původně měli propachtované. Ze samotného areálu dvora zůstala stát pouze 

stodola sdílená majiteli polí a zahradnický domek, ve kterém bydleli hajní Vaněk a Kyzivát, kteří se snad 

kolem roku 1930 odstěhovali, údajně k pile v Plakánku, ale Vaněk je k roku 1933 doložen v č. p. 9. 

Stodola se pro nepotřebnost rozpadla po vybudování cesty od Barušek, ke kterému došlo ve 20. letech, na 

zániku místních staveb měli podíl také lidé, kteří je rozebírali na stavební kámen (Knop 2015, 97, 105, 

184–185, 257, příloha Za; SOA Zámrsk 2019b).30 V matrikách a sčítacích operátech z let 1809–1911 je 

jako dvůr Zájezd s nájemci uváděno č. p. 10 – ve 30. letech s nájemci Říhovými, v 60. a 70. letech,  

s Jirčákovými a v letech 1900–1901 s Helikarovými. K roku 1910 a dále je už dvůr uváděn jako rozbořený 

či se jeho č. p. 10 v operátech nevyskytuje vůbec (SOkA Jičín 2019; SOA Zámrsk 2019b; 2019c). 

Se Zájezdem zřejmě souvisela též atypická stavba na hraně skal nad Černým rybníkem (CP02), jejímž 

dodnes dobře patrným pozůstatkem je trojice vysokých zděných kamenných pilířů na skalních blocích, 

 
29 Podle Waldhausera měl být snad jedním z důvodů opuštění Zájezdu také pád zdejšího děvčátka ze skály 

(Waldhauser 2006, 94). Podle zápisu v matrice úmrtí zde k podobnému úrazu došlo 9. listopadu 1865, kdy se ze skály 
zřítil tříletý František Jirčák, syn nájemníka na dvoře (SOA Zámrsk 2019b). Teoreticky může jít jak o dvě události 
(matrika po roce 1899, kde by bylo možné provést další ověření, není aktuálně dostupná), tak i o zkreslení starší 
tragické smrti ústním podáním. 

30 SOkA Semily, fond Okresní soud Semily, Přestupky mladistvých, sign. Ml II 1938. 

Obrázek 20: Západní okolí hradu Kost na Hötzelově mapě z roku 1753 (Knop 2015, příloha Za) 
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pod kterými se nalézá studna (CV01). Josef Pekař tento objekt určuje na základě zmínky z roku 1830, 

která bohužel není v textu dostatečně pramenně identifikována, jako kůlnu na vrtání dřevěných potrubí  

s tím, že původně uvažoval i o tom, že by mohlo jít o zařízení k zásobování Zájezda vodou (Pekař 1935a, 

195). Jiří Waldhauser se přidržuje druhé z obou interpretací a předpokládá na sloupech zastřešenou lávku  

s rumpálem, která by umožňovala vytahování vody ze studně do výšky 24,5 m. Na základě analýzy 

historických map pak vznik objektu datuje do přelomu 18. a 19. století (Waldhauser 2006, 93). 

Dalšími relikty staveb v blízkosti jsou objekty nacházející se při ústí rokle Skaličky a odtud podél břehu 

Černého rybníka směrem ke Kosti, které jsou v terénu dobře patrné, ale které pokaždé nelze s jistotou 

ztotožnit s objekty zakreslenými ve starých mapových pramenech. Jedná se o známý skalní byt Barušky 

(CP03), umělý převis (CP04), který se táhne podél paty skalního ostrohu naproti Baruškám, a stopy 

uchycení konstrukce stavby u Černého rybníka (CP05). Na mapě z roku 1753 jsou zde zakresleny dvě 

budovy, jedna s okny na straně blíž k rybníku poblíž Barušek pod ústím rokle a druhá prkenná bez oken 

naproti Baruškám přes cestu nebo případně až v místě CP05. Vedle, přibližně v možné lokalitě CP04, jsou 

kresleny další dva drobné objekty malými obdélnými značkami, jinde na mapě nepoužitými, uprostřed 

území pak malá ohrazená zahrada (viz obr. 20). Podle Karla Knopa se pod Skaličkami měla nacházet 

pazderna a dřevěná kůlna (Knop 2015, 256, příloha Za). Ve stabilním katastru jsou zakresleny stavby dvě, 

č. p. 11 napříč pod ústím rokle Skaličky a stavební parcela č. 12 zhruba v místě CP05 (ČÚZK 2019). 

Samostatné zaniklé stavení č. p. 11, i když není v terénu jednoznačně určeno a nemá proto vlastní 

položku v katalogu, si zasluhuje podrobnější diskuzi, protože může být klíčové k osvětlení vztahů 

ostatních objektů v okolí Skaliček. Kamil Podroužek jej ztotožňuje s umělým převisem CP04 a klade jeho 

vznik do souvislosti s rozšiřováním Podkosti na začátku 50. let 18. století, s ohledem na Hötzelovu mapu 

ne později než do roku 1753 (Podroužek 1997, 58). Ve 20. a 30. letech 19. století je zde prostřednictvím 

matrik doloženo několik stálých obyvatel, primárně zřejmě rodiny mušketýrů Václava Šolce a Jana Kunsta, 

ale rovněž jsou k tomuto číslu vztažena úmrtí starších žen – 70leté Magdaleny Albrechtové, vdovy po 

mušketýrovi, 83leté Františky Přibilové, vdovy po mušketýrovi, a 65leté podruhyně Anny Doškářové 

(SOA Zámrsk 2019c; 2019d; 2019f). K roku 1830 je v domě tohoto čísla zároveň uváděn jako obyvatel 

ozbrojený polní hlídač (Pekař 1935a, 195). Ve 40. a 50. letech se zde zase, kromě několika obtížně 

zařaditelných jednotlivců, v matrikách objevuje spolu s Kunstovými i rodina mušketýra Matěje Tvaroha  

a ještě v 60. letech zde dožívá Kateřina, vdova po Janu Kunstovi. Posledními obyvateli jsou v této etapě 

slepá žebračka Anna Veselá (†1866, příčina úmrtí stáří a bída) a cihlář Josef Tyrychter (†1868, sešlost 

věkem) (SOA Zámrsk 2019b; 2019d; 2019e; 2019f). Na mapě Kinských cca po roce 1872 jsou v prostoru 

č. p. 11 a parcely č. 1231 kresleny červeně stavby, v místě CP02 pod Zájezdem je na okraji rybníka 

zobrazena další budova žlutě (Knop 2015, 573). Následně č. p. 11 z písemných pramenů dočasně mizí  

a v závěru 19. století je vedeno jako neobydlené. V roce 1910 se tu ale nově objevuje hajný Vaněk  

s rodinou a dům je uváděn jako součást Zájezda. Z dostupných pramenů již není jednoznačně zřejmé, zda 

šlo o původní č. p. 11 vyznačené na mapě stabilního katastru dole pod roklí Skaličky u Barušek, nebo zda 

bylo toto číslo (snad po zrušení původního zájezdského č. p. 10) přeneseno nahoru na zbytek Zájezda  

a spodní domek už tehdy nestál. Druhé variantě by nasvědčoval beletrizovaný popis Barušek z konce  

19. století od Karla Václava Raise, který neuvádí žádné další stavení v rokli pod Skaličkami, ale zmiňuje 

místní pověst o existenci staršího domku, který Baruškám předcházel (ČÚZK 2019; Knop 2015, příloha 

Za; Rais 1895). Rýsuje se zde tedy č. p. 11 jako objekt určený především k bydlení ozbrojených 

zaměstnanců kosteckého panství a jejich rodinných příslušníků, který zároveň sloužil jako sociální přístřeší 

pro další osoby na okraji zdejší společnosti. Tuto jeho funkci, jak ukáže následující text, patrně postupně 

převzaly sousední Barušky. 

Skalní byt Barušky (CP03) je v současnosti nejvýraznějším a turisticky také nejvíce navštěvovaným 

objektem při dolním konci rokle Skaličky a za jistou atrakci kosteckého okolí zřejmě platil už v závěru  

19. století, kdy byl ještě obydlen (srov. Beer 1888, 79; Rais 1895). Podrobný popis současného stavu 

Barušek podává zejména Kamil Podroužek, který se jim mimo jiné věnoval jak ve své diplomové  

a rigorozní práci, tak v dalších textech (Podroužek 1992, 16–28; 1997; 2002b, 16–28). Jde víceprostorové 

obydlí vyhloubené ve skalním bloku při závěru rokle, jehož vstupy se nacházejí nad úrovní terénu, a které 

 
31 Knop uvádí č. p. 12, ale podle indikačních skic stabilního katastru je číslo 12 pod Zájezdem psané černě, tedy 

jako pozemkové, a budova č. p. 12 se nacházela v Plakánku zhruba u Hraběcí studánky (ČÚZK 2019). 
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sestává ze světnice, zahnuté komory, síně, chlívku a černé kuchyně. Z hlediska funkční skladby vychází  

z podoby typického trojdílného domu komorochlévního typu, jednotlivé místnosti jsou ale nezvykle 

komunikačně uspořádány – do objektu lze vstoupit jak světnicí, tak i černou kuchyní a komora propojuje 

síň se světnicí (viz přílohy 13–14). V interiéru jsou četné stopy uchycení dřevěných konstrukcí a také 

centrálního topeniště ve stěně dělící světnici a černou kuchyni. Podle Podroužka ukazuje úprava stěn na 

poloprofesionálního lamače spíše než profesionálního kameníka, ještě nižší kvalitu provedení pak má 

vnitřní chlívek, u kterého lze uvažovat o pozdějším datu vzniku (Podroužek 1997, 57–58, 64). Základní 

sestavu interiérových místností doplňuje zvenku přístupný mělký přízemní chlívek – v podstatě jen hlubší 

nika – a převisovitá dosekaná prostora nad vchodem obráceným k Černému rybníku. V roce 2002  

u Barušek proběhl orientační povrchový sběr mladoboleslavského muzea, při němž byly nalezeny 

předměty zřejmě z přelomu 19.– 20. století (Waldhauser 2006, 94) 

Podle Podroužka je možné původ Barušek na základě podoby topeniště datovat před rok 1850 

(Podroužek 1997, 58). První instancí, kdy se lze v matrikách 19. století setkat s náznaky existence skalního 

bytu na katastru Podkosti, je ale až rok 1864, kdy se v domě č. p. 0 (obecné označení pro jakoukoli lokalitu 

mimo zavedená popisná čísla) narodil Ferdinand, nemanželský syn Marie Klabanové, dcery tamtéž 

pobývajícího Antonína Klabana. V roce 1868 se stejné matce v č. p. 0 narodila dcera Anna a roku 1876 

dcera Růžena, tentokrát již přímo uváděná s místem narození „ve skále“. Vzhledem k tomu, že z katastru 

Podkosti není jiný skalní byt vhodný k dlouhodobému obývání znám, je vysoce pravděpodobné, že mohlo 

jít právě o budoucí Barušky. Roku 1877 „ve skále“ zemřela na sešlost věkem svobodná nádenice Anna 

Žďánská, v roce 1878 pak v dětském věku Marie, nemanželská dcera Kateřiny Švejzdralové, dcery 

baráčníka z Kosti č. p. 25 (SOA Zámrsk 2019a; 2019b; 2019e). 

K roku 1888 zmiňuje v té době obydlený skalní byt Barušky ve svých zápiscích z cest dobrušský 

písmák Alois Beer, sice bez uvedení jména místa či zde žijících osob, ale podle popisu jednoznačně (Beer 

1978, 79).32 Tehdy zde patrně už žily jeho nejznámější obyvatelky, ženy zvané v okolí „Barka“ a „Káča“ 

(srov. Knop 2015, 234–235). Bára či Barka, po níž skalní byt dostal své jméno, je díky sčítacím operátům  

z roku 1910 ztotožnitelná s Barborou Kalcovou (nar. 14. března 1843 v č. p. 33),33 slepou žebračkou, která 

zde chovala dvě kozy34 a 11 slepic. Další osoba ve skalním bytě k roku 1910 uváděná není, ale o deset let 

dříve, v roce 1900, je tatáž Barbora Kalcová ve sčítacích operátech zapsána ve mlýně č. p. 17 obývaném 

rodinou jejího bratra jako osoba podporovaná obcí spolu s taktéž podporovanou Kateřinou Švejzdralovou 

(nar. 30. září 1832 v č. p. 25). Ta je totožná s již uvedenou Kateřinou Švejzdralovou, které ve skalním bytě 

roku 1878 zemřela šestiletá dcera Marie, narozená roku 1872 v č. p. 26, a s nejvyšší pravděpodobností 

bude onou zlidovělou „Káčou“ (SOA Zámrsk 2019a; 2019b; 2019c; 2019d; SOkA Jičín 2019). Rovněž 

Kalcová byla svobodnou matkou, její syn uváděný v matrice jako Jan Křtitel Tkalců se narodil v roce 1870 

ve mlýně č. p. 17 a zemřel o dva roky později v č. p. 22. Do skalního bytu se podle místní,  

Jiřím Waldhauserem zprostředkovaně citované pamětnice paní Tanečkové, měla nastěhovat na přímluvu  

z hradu, odkud měla dříve i známost (SOA Zámrsk 2019b; 2019e; SOkA Jičín 2019; Waldhauser 2006, 

94). To je v rozporu s líčením návštěvy Barušek v povídce Ve skále Karla Václava Raise na základě dvou 

návštěv z roku 1892,35 kde jsou obě ženy popisovány jako vdovy po nádvorníkovi a pacholkovi, přičemž  

 
32 „Pohled na tyto (kamenné byty) jest děsný; v tu dobu si tam vyvětrávali bednu a šatstvo. Vstoupili jsme ke vchodu na skále po 

stupních přírody = zdánlivých. Otvor malý, an se přikrývá prknem, jest černá dutina vysekaná as 4 m prostory, více kulaté, z ní vchod 
do menší jizby, z níž jest díra = okno a pod ním vystouplé skály za pavlač vhodné. Druhá jizba menší slouží za kuchyň. Obě jizby jsou 
dveřmi zadělané v nejhrubší soustavě. Velká jizba má dvě okénka sloužící pro kouř a výpary! a jest nejvyšší asi 3 m. Stěny jsou 
poněkud kolmě a rovně, ale strop a podlaha jsou nestejně rovné, hrbaté. Světlo vniká jen vchodem, když není zastrčen. Okénka 
neskytnou světla, an jsou vysoko a tak velké, aby kočka prošla.“ 

33 Sčítací operáty uvádějí jako datum narození 14. srpna 1843, matriční údaj však bude spolehlivější. 
34 To by mohlo hovořit proti Podroužkově interpretaci kozího chlívku v interiéru jako objektu vzniklého až po 

roce 1911. Na druhou stranu nejspíš nebylo v silách obou starých žen novou místnost bez cizí pomoci vysekat 
(Podroužek 1997, 65). 

35 Popis obydlí v povídce je následující: „Světnice je tam dosti prostranná; stěny, strop klenbovitě vydlabaný jsou skoro černé,  
a tesy špičáku dosud jsou na nich patrny; také nerovná půda pod nohama je pouhopouhá skála. Dvě malá, příštipkovaná okénka vlévají 
sem světlo. Vzadu proti dveřím jsou černá, zkřivená kachlová kamna s plotnou, a trouba jde z nich vzhůru do skály. Jedna stará postel 
s naditými, kanafasovými peřinami stojí v čele v levo, druhá s hubenými polovičníkovými pelušinami vpravo vedle kamen. Jsou tam  
i stolky, u každého po dvou židlích a nízké dvě almárky; u té levé postele stojí i dobrá skříň. (...) Černou, úzkou chodbou, rukama 
dotýkaje se vlhkých stěn skalních, provlékl jsem se za ní do světlé komůrky. Při stěnách byly kupky polínek, dříví i roští a hromádky 
bandor.“ 
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i tento drobný sociální rozdíl je mezi nimi jedním z předmětů neustávajících sporů, jejichž ubohost Rais 

narativně akcentuje (Podroužek 1997, 59–60; Rais 1895). Obě ženy zde měly strávit přibližně 30 let 

(Dvořák 1911, 54). Barka podle údajů uváděných Waldhauserem zemřela kolem roku 1910 v Kosmonoské 

nemocnici,36 skalní byt měl zaniknout kolem roku 1911 (Waldhauser 2006, 94). Karel Knop dle 

vzpomínek paní Tanečkové zmiňuje, že ženy se měly odstěhovat nebo zemřít mezi lety 1914 a 1917 

(Knop 2015, 234–235). Obydlí bylo v letech 1900, 1908 a kolem roku 1911 ještě jako funkční zachyceno 

na fotografiích, na druhém a třetím snímku i s obyvatelkami (viz obr. 21). Podle výzkumu prováděného na 

místě Kamilem Podroužkem žila po obou ženách na začátku 20. století ve skalním bytě ještě početná 

rodina nejmenovaného bezzemka (Podroužek 1997, 57, 60, 63). V roce 1933 už každopádně bylo skalní 

obydlí pusté, jak dokládá trestní spis ze semilského okresního soudu vedený proti trampům, kteří  

v Baruškách a pod stanem v jejich sousedství nocovali a pytlačili přitom na Černém rybníce.37 

S ohledem na výše uvedené údaje je patrné, že Barušky mohly sloužit jako obydlí pro sociálně slabší 

osoby, a to zejména starce podporované obcí nebo svobodné matky, už od 60. let 19. století, kdy zde 

zřejmě přebývala rodina Klabanova, pokud tedy nebydlela jinde „ve skále“, což ale není příliš 

pravděpodobné. Vztah skalního bytu k č. p. 11 není jasný, fungování obou objektů se mohlo v 60. letech 

překrývat, ale v 70. letech už zřejmě roli obecního útulku pro chudé hrály jen prostory ve skále, které tak 

převzaly sociální funkci staršího domku. Tato interpretace stavebního vývoje založená na archivních 

pramenech se shoduje s teorií Kamila Podroužka postavené na stavebněhistorické analýze objektu  

a toponomastických úvahách, podle kterého mohl mít skalní byt původně jinou funkci nebo byl součástí 

jiného areálu, zřejmě jako výminek (Podroužek 1997, 65). 

Dalším objektem na spodním konci rokle Skaličky je umělý převis (CP04) u paty skalní stěny protější 

vůči Baruškám. Vznikl odsekáním spodní partie skály a je dlouhý zhruba 25 m, o průměrné hloubce kolem 

1 m a výšce kolem 1,5 m. Jeho zvláštním rysem je zvolna se svažující skalní stupeň, který prochází po 

většině jeho délky a místy je opatřen žlábkem. Modelováním stěn převis částečně připomíná stopy po 

těžbě písku (srov. např. Piller – Adamovič 2019, 98–99; Pohunková 2015, 13–14), ale je členitější, což by 

mohlo nasvědčovat tomu, že měl více funkcí. Kamil Podroužek jej interpretuje jako zbytky č. p. 11 

(Podroužek 1997, 59), objekt ale nepřipomíná obvyklé zadní stěny domů přistavěných k pískovcové skále 

– nejsou zde například zahloubené místnosti nebo větší počet kapes k uchycení trámů (viz obr. 22). Na 

stěnách převisu jsou patrné různé vyryté nápisy, nejvýraznější jsou názvy trampských osad (Osada Luňáků, 

Dakota), z nichž jeden (S. O. Toronto Hlinsko) je datován do roku 1947. 

 
36 V kosmonoské matrice nebyl údaj o úmrtí nalezen (srov. SOA Praha 2019a), kostecká pro tuto dobu není 

dostupná. 
37 SOkA Semily, fond Okresní soud Semily, Přestupky mladistvých, sign. Ml II 1938. Za poskytnutí kopie 

pramene děkuji Janu Randákovi. 

Obrázek 21: Skalní obydlí Barušky – CP03 (vlevo: kolem roku 1911, vpravo: rok 2018; Gottlieb 1992, 2) 
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Ve směru od Skaliček ke Kosti u břehu Černého rybníka se nachází zhruba 12 m dlouhá, uměle 

upravená skalní stěna (CP05) s četnými stopami po uchycení dřevěné konstrukce v podobě vysekaných 

kapes a dráží. Tyto stopy sahají až do výšky přibližně 15 m, část kapes je uspořádána v horizontálních 

liniích, které se liší velikostí otvorů i jejich vzájemnou polohou (viz přílohu 15). Naznačují tak existenci 

alespoň dvoupatrového objektu, který se svými rozměry vymyká běžné venkovské obytné zástavbě  

a u kterého je tedy nutné předpokládat zvláštní funkci. O tom, že šlo spíše o užitkovou stavbu by mohla 

nasvědčovat i skutečnost, že na indikačních skicách stabilního katastru je zde sice vymezen dílčí pozemek, 

ten má ale jen parcelní číslo 12 a nikoli číslo popisné. Stejně tak na starší Hötzelově mapě z roku 1753 je 

zhruba v těchto místech kreslen dům bez oken (Knop 2015, příloha Za; viz obr. 20). Stěna je ve své 

spodní části poměrně výrazně pokryta rytými nápisy zhotovenými různými návštěvníky Podkosti (zejména 

turisty, skauty a trampy, z nichž část lze datovat do rozpětí 20.–40. let 20. století). Některé nápisy (např. 

„ROVEŘI / [---] / Bobři / F[---]“ doplněný skautskou lilií) se nacházejí až ve výšce kolem 5 m, která je  

v současnosti nedostupná, a možná tedy vznikly ještě v době alespoň částečné existence konstrukce.  

V literatuře bývá objekt označován jako pazderna, u které se případně nacházela i kůlna (Knop 2015, 235, 

256; Obec Libošovice 2019b), podrobnější analýze, která by tato tvrzení potvrdila, ale zatím nebyl 

podroben. Pro funkci tohoto objektu jako pazderny by mohlo svědčit jeho umístění na kraji obce  

u rybníka, kde neohrožoval okolí případným požárem, jeho rozměry jsou ale výrazně větší, než bývalo  

u podobných stavení obvyklé (srov. Brož 1924; Mančal 1893; Válka 2014; Vondrušková 2011, 118, 

Woitsch 2002, 77, 79). 

Stopy po dalším zaniklém stavení (CP06), podle indikačních skic stabilního katastru č. p. 12 (ČÚZK 

2019), je možné nalézt na začátku údolí Plakánku, při jeho západní straně v místě dolního konce 

trojúhelníkové skalní rozsedliny vedle Hraběcí studánky. Na Hötzelově mapě je v těchto místech 

zakreslena hráz dnes již zaniklého rybníka, kterou doprovázejí tři různá stavení, z toho jedno je možné 

situovat do prostoru č. p. 12 (Knop 2015, příloha Za). Ve stěnách rozsedliny jsou patrné dráže a stopy po 

uchycení trámových konstrukcí, menší skupiny podobných otvorů se vyskytují také podél skály směrem  

k severu. Část zahloubených prvků je zřejmě pozůstatkem po menších hospodářských objektech – 

dřevnících, kůlnách apod., které doprovázely hlavní budovu. Zvláštní součástí areálu je zahloubená skalní 

místnost o šířce přibližně 3 m, v níž se nacházejí reliéfy s náboženskou tematikou – Kristus na kříži, Marie 

s Ježíškem a u vstupu starý muž podpírající si bradu holí. Vztah této místnosti k č. p. 12 není možné 

snadno určit – může jít jak o soukromou „kapličku“ tvořící součást objektu, tak i o dřívější nebo pozdější 

dílo související spíše s blízkou studánkou. Stěny jsou zde i v širším okolí pokryty četnými nápisy, jejichž 

autory jsou pozdější návštěvníci Plakánku. Jako obyvatele č. p. 12 uvádějí matriky z 19. století  

ve 20.–40. letech několik různých osob, ze začátku zde zřejmě žila rodina Štěpánkova. V 50. letech  

19. století zde přebývají manželé Jan a Barbora Holubovi, kterým postupně umírá pět z šesti převážně 

předčasně narozených dětí, spolu s Annou Ortovou, příbuznou Barbory Holubové a matkou alespoň 

dvou nemanželských dětí. V 80. a 90. letech stavení z matričních záznamů mizí a k roku 1890 je vedeno 

jako neobydlené, od roku 1900 ale sčítací operáty v č. p. 12 uvádějí kočího Ševra s rodinou a v roce 1910 

rodinu Saskových (SOA Zámrsk 2019b; 2019d; 2019e; 2019f; SOkA Jičín 2019). S ohledem na přerušení 

využívání domu je možné, že na přelomu 19. a 20. století už původní č. p. 12, které je zřejmě zachyceno 

ještě ve 3. vojenském mapování a z něj odvozených prvorepublikových mapách z roku 1936 (Arcanum 

Obrázek 22: Umělý převis v rokli Skaličky – CP04 
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Adatbázis 2019c; Hamák, B. a kol. 2019a), fakticky zaniklo a číslo popisné bylo přeneseno na dnešní  

č. p. 12, které stojí v novější zástavbě na východním okraji Podkosti a existuje nejpozději na leteckých 

snímcích z roku 1938 (ČŮZK 2020). 

Objekt CP07 je tvořen soustavou reliktů zadních traktů hospodářských budov pod jižní stěnou 

pískovcového skalního bloku hradu Kost, u dnešní hlavní silnice. Domy jsou značeny už v Hötzelově 

mapě z roku 1753 (byť zde možná dva objekty splývají v jeden – viz obr. 20) a ve směru od západu měly 

popisná čísla 14, 15 a 16 (ČÚZK 2019; Knop 2015, příloha Za). V současnosti je zde, převážně na 

pozemku bývalého domu č. p. 14 s možným přesahem k domu č. p. 15, přístupná skalní stěna se 

zahloubenými místnostmi a dalšími prvky, jako jsou uměle upravené římsy, přisekané převisy a kapsy pro 

uchycení trámů. Ve směru od západu se zde nachází především převis s trámovými kapsami, rozměrný 

chlév se zbytky omítky a zdiva, menší prostora se dvěma vstupy rozdělenými středovým sloupkem, 

Obrázek 23: Relikty staveb pod hradem Kost – CP07 
(vlevo nahoře: rok 1910, vpravo nahoře: rok 1928, vlevo uprostřed: před rokem 1946, vpravo uprostřed: před rokem 1968, dole: rok 2018;  
Knob – Hrdlička – Šlajchrt – Krejzlík 1968, barevné přílohy; Knop 2015, příloha L) 
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kamenná zídka vysekaná ze solitérní skalky, 3 m dlouhá stáčející se skalní místnost založená na přirozené 

puklině, 1 m vysoká a 1,5 m dlouhá zahloubená prostora a výklenkovitý sklípek. Oproti dříve zmiňovaným 

objektům je zde interpretace jednodušší, jde jednoznačně o pozůstatek vcelku standardních menších 

vesnických obytných stavení doložených jak písemně, tak i na dobových fotografiích (viz obr. 23). Známa 

je i příčina a doba jejich zániku. 27. září 1946 totiž došlo v Podkosti k požáru způsobenému dětmi 

hrajícími si na jižní stráni pod hradem. Hořet začalo v domku č. p. 15, od něj vzplál nejvýchodnější dům  

č. p. 16 a tráva na stráni. Oheň se rozšířil i na střechy Lobkovického a Bibrštejnského paláce, ale 

nejzápadnější dům č. p. 14 byl zřejmě postižen jen minimálně, snad i díky tomu, že byl v letech 1926–1928 

přestavěn na cihelný s pálenou krytinou, zatímco zbývající dva měly ještě střechy doškové, přičemž č. p. 15 

bylo navíc roubené (Bílek 2005, obrazová příloha 77; Knop 2016, 188–189, 254). V roce 1955 byl sklep 

jednoho z vyhořelých domků upraven na septik pro hradní záchodky, dům č. p. 14 byl pak zbourán až na 

přelomu let 1988 a 1989, údajně kvůli zpevňování skalního podloží hradního bloku (Knop 2015, 190, 

254). Matriční údaje dokládají, že způsob využití domů byl dlouhodobě stabilně obytný. Č. p. 14, jehož 

pozůstatky jsou nejzachovalejší, obývala ve 30.–60. letech 19. století rodina Tvarohova, od 60. let  

19. století rodina Mlejnkova. Zhruba od 90. let 19. století žili v č. p. 14 Klabanovi, jejichž starší generace se 

někdy začátkem 20. století přestěhovala do sousedního č. p. 15, do té doby obývaného rodinou 

Švejzdralových (Knop 2015, 234-254; SOA Zámrsk 2019a; 2019b; 2019d; 2019e; 2019f; SOkA Jičín 2019). 

Ostatní relikty staveb v Podkosti, zejména dnes nepřístupná sušárna ovoce (Podroužek 2018, 213), se 

nacházejí na soukromých pozemcích a část ve skále vysekaných objektů je stále využívána. Poslední  

v katalogu zařazenou prostorou, kterou je možné do této kategorie zařadit, je skalní místnost CP08 nad 

tokem Klenice při východní straně začátku Plakánku. Fukčně by ji bylo možné interpretovat jako sklípek, 

atypickým prvkem je zde ale soustava nepravidelných větvících se dráží či zářezů ve stropě (viz obr. 24). 

Pozůstatky komunikací jsou ve zvolené oblasti zastoupeny zejména dvěma již nepoužívanými 

zahloubenými cestami v okolí dvora Zájezd, které překonávaly značný výškový rozdíl mezi dnem údolí  

a návršní plošinou s polnostmi. Starší cesta na Zájezd (CK02) se nachází nad rozcestím poblíž horního 

konce Černého rybníka. Na obou stranách je nejprve patrná jako úvozy, které v prostřední partii 

přecházejí do hlubokého zářezu o šířce 2–3 m stoupajícího hranou skalního bloku. Na několika místech 

jsou zde vyryty značky a symboly včetně motivu koňské hlavičky (viz obr. 25). Patrná jsou zde také různá 

mělká zahloubení a oškrty od postranic vozů a nábojů kol. Vzhledem ke svému spádu musela být  

v minulosti pravděpodobně pravidelně zpevňována (Knop 2015, 257). Druhá cesta na Zájezd (CK03), 

která vede roklí Skaličky, zřejmě navazuje na starší pěší stezku, která byla údajně zdobena náboženskými 

motivy (Dvořák 1911, 49).38 Do podoby vozové cesty byla upravena ve 20. letech 20. století společnou 

prací místních obyvatel, kteří se potřebovali snáze dostat na svoje polnosti nad údolím (Knop 2015, 184–

185, 231, 235). Šířka cesty se dnes pohybuje mezi 2–4 m, povrch je značně nerovný, ve skalní stěně podél 

jejího průběhu jsou vysekány dvě niky doprovázené letopočtem 1902, které by mohly být pozůstatkem 

 
38 „Sestupovati bylo nutno s největší opatrností, neboť pěšina vede po srázu skály úžlabinou, v níž vyšlapané a vylámané schody činí 

sestup velice namáhavým a nebezpečným. – Po chvíli sestoupení pozorujeme po balvanech rozličné památky náboženské, jimž dáváme 
případný výklad.“ 

Obrázek 24: Relikty staveb a hospodářských objektů v Českém ráji 
(vlevo: nepřístupná skalní sušárna ovoce přebudovaná na sklípek, vpravo: dráže ve stropě sklepa CP08) 
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„památek náboženských“ zmiňovaných Dvořákem. Nalezen byl též letopočet 1925. Je možné očekávat, že 

při stavbě této nové komunikace zanikla část případných pozůstatků dříve zmiňovaného č. p. 11  

a stavby na pozemku č. 12. 

Ostatní pozůstatky komunikací ve skalním podloží mají vesměs podobu mělce zahloubených úseků 

stávajících cest v prostoru lesa na vrchu Kozlov (CK01, CK06, CK07, CK08), zaznamenán zde byl i jeden 

15 m dlouhý úsek stezky pro pěší opatřený schody (CK05).  

Skalní rytiny jsou v okolí Kosti poměrně časté a obvykle souvisejí se snahou turistů zanechat na místě 

doklad o svojí návštěvě, typický je pro ně formát zahrnující jméno nebo iniciály návštěvníka, místo, odkud 

pocházel, a letopočet. Většina rytin je na základě vročení nebo stylu písma zařaditelná do 19. a 20. století, 

vyskytují se ale i starší, u nichž lze předpokládat jiný důvod vzniku. Nápisy často pokrývají povrch jiných 

objektů, například hradu Kost nebo zbytků staveb, jako jsou CP04 nebo CP05, lokalizovány byly ale  

i samostatné rytiny. Z volně rytin lze jmenovat například podpisy K. Vielkinda z Weisskirchenu (snad Bílý 

Kostel nad Nisou) a F. Thomase z Frýdlantu, kteří se 31. října 1925 zvěčnili na skalních stěnách nad 

Černým rybníkem (CR01) nebo skalní stěnu se skautskou lilií a podpisy jak skautů, tak i dalších osob  

z 20.–50. let 20. století při ústí údolí Plakánku (CR04). Nejstarší nalezený letopočet 1786 doprovázený 

letopočtem 1829 se nachází rovněž v Plakánku (CR06). Ostatní jednotlivé samostatné rytiny CR02 z roku 

1929 a CR05 z roku 1930 nejsou nijak výjimečné, turistická rytina CR03 z roku 1891 v blízkosti zaniklého 

stavení CP06 by mohla indikovat, že v této době už objekt nebyl využíván. Karel Knop dále uvádí, že 

proti Baruškám na plošině skal za pivovarem má být u úrovně terénu reliéf lidského obličeje, ten se ale 

nepodařilo lokalizovat (Knop 2015, 259). 

Vodohospodářské objekty reprezentovala v minulosti v okolí Kosti zejména soustava rybníků. 

Dodnes existující Bílý (hráz s přepadem – CV05), Černý rybník (hráz – CV02) a Partotský rybník neboli 

Partoťák (hráz s přepadem – CV04) jsou zakresleny na mapě z roku 1753, navíc se ještě jihozápadně od 

hradu nacházel dnes již zaniklý rybník Labutný, v ústí Plakánku poblíž Hraběcí studánky (CV03), rybník 

Jezlovský a nad Černým rybníkem Malý Černý rybník (Knop 2015, 260, příloha Za; viz obr. 20). Stopy po 

zaniklých rybnících, které zřejmě nebyly hluboké a nacházely se na plochém údolním dně, už dnes  

v podstatě nejsou patrné, hráz bývalého rybníka u Hraběcí studánky částečně kopíruje turistická cesta 

Plakánkem v místě, kde přechází ze západní strany údolí na východní. Na začátku Plakánku u pramene 

byly také ještě přinejmenším na konci 19. století haltýře a studánka, dnes zakrytá. Kostecký pivovar byl 

zásobován vodou dřevěným potrubím až z údolí pod samotou Kouty na severovýchodním okraji 

sledovaného území (Knop 2015, 184, 186, 230). Ani po těchto objektech ale zřejmě nezůstaly jednoznačně 

určitelné a zřetelné stopy. Archeologicky nejzajímavějším terénním reliktem vodohospodářských staveb 

tak je dnes již suchá studna (CV01) pod pilíři pod dvorem Zájezd (CP02), která je vysekaná v pískovci  

Obrázek 25. Komunikace v Českém ráji (vlevo: rytina koňské hlavy na cestě CP02, vpravo: stopy sekání na cestě CP03) 
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v kruhovém průřezu a dosahuje současné hloubky kolem 6 m, ale nad níž je patrná úprava skalní stěny  

v pokračujícím částečném průřezu studny do výšky dalších 6 m. Toto pokračování studny směřující 

nahoru nasvědčuje, že voda nebyla odebírána z úrovně dna údolí, ale spíše odshora, ze stavby umístěné na 

pilířích. V těsném okolí studny je též několik vysekaných kapes a opakující se letopočet 1827.  

Doklady těžby surovin se v okolí Kosti omezují na pískovcové lomy. Poměrně podrobný přehled 

těžby v prostoru hradního skalního bloku a jeho těsném okolí podává Roman Sirovátka (Sirovátka 2016, 

112–115). Obecně jsou lomy nacházející se přímo ve zvoleném území spíše menší, větší těžba ale 

probíhala v Plakánku, kde se již mimo území nalézají větší a starší lomy, z nichž se bral kámen i na 

vzdálenější stavby (viz např. Knop – Nejezchlebová – Peřina 2014; Soukup 1940, 171). Na soukromém 

pozemku při začátku stoupání silnice k Sobotce se za obytným domem také nachází výrazná vysoká 

lomová stěna s datací 1770, která ale nebyla dostupná pro podrobnější dokumentaci. Jedním z větších 

lomových celků, které bylo možné zaměřit, je skupina stop těžby kamene ve skalách na jižní a jihozápadní 

straně Černého rybníka (CT01), kde probíhalo jak lámání po lavicích shora, tak i těžba skalního bloku 

zespodu komorovými výlomy. Obě metody lze doložit i v Plakánku (CT04), jen po lavicích byl těžen 

drobný lůmek nad hradem Kost (CT02). Z ikonografického hlediska je zajímavý komorový výlom CT03 v 

Plakánku o výšce kolem 3,5 m, na jehož stěně jsou jednoduché rytiny pracovních nástrojů – dvojšpicu a 

vrtáku (viz obr. 26). 

Určení sakrálních objektů je problematické především v případě sekaných nik, které mohly sloužit jak 

k umístění svatého obrázku nebo sošky, tak i pouze jako odkládací plocha. Sakrální význam je dnes možné 

jednoznačně přiřadit pouze nice s vročením 1855 u Černého rybníka (SC01), ve které je umístěna 

fotografie kříže s ukřižovaným Kristem. Ostatní sakrální prvky jsou součástí jiných objektů, jako je bývalé 

stavení CP06 u Hraběcí studánky nebo cesta na Zájezd CK03. Pozoruhodnou výjimkou je kostecký psí 

hřbitov, který se nachází ve dvou na sebe navazujících úsecích ve skalní úžlabině severně od hradu. Jeho 

původním tvůrcem byl nadlesní Rudolf Sušánka, který jej založil roku 1932 (Waldhauser 2006, 19). Jména 

pohřbených psů byla zpočátku tesána do skály, pozdější pohřby, prováděné už zřetelně i jinými osobami, 

byly označovány také plechovými tabulkami či keramickými terčíky zasazenými do skalní stěny. V horní 

části areálu (CS02) se k roku 2017 nacházelo 25 pomníčků psů ze 30.–90. let 20. století, v dolní části 

(SC03) 7 pomníčků ze 70.–90. let 20. století. 

Kromě samotného hradu Kost se ve zvoleném území mimo jádro hradního areálu nacházejí i dva 

samostatné objekty, u nichž je možné uvažovat o fortifikační funkci. V prvé řadě jde o zářez o délce 

zhruba 35 m a šířce i výšce kolem 6 m, který přetíná ostrožnu nad hradem a na obou koncích se otevírá 

do svahu (CF02). O jeho větším stáří svědčí pokročilejší stupeň eroze skalních stěn projevující se 

vyvinutými voštinami, na několika místech jsou též vysekány obdobně staré značky a symboly včetně dvou 

latinských křížů. Jeho interpretace je nicméně předmětem dlouhodobé odborné debaty. Karel Knop jej 

považuje za starou přístupovou cestu ze 14. století, která vedla k původní Kosti před pozdějšími 

přestavbami (Knop 2015, 262–264, 403, 410, 417, 434, 506, 557). Další badatelé tento objekt označují za 

příkop předsunutého opevnění, případně prakoviště z doby obléhání hradu za Jana Zajíce z Házmburka  

v 15. století (Vojkovský 2012; Waldhauser 2006, 106–107; viz přílohu 12), nebo historický pískovcový lom 

(Podroužek 2014, 36; Sirovátka 2016, 114). Druhým fortifikačním prvkem je mělký pravoúhlý okop nad 

Obrázek 26: Stopy těžby surovin v Českém ráji (rytiny pracovních nástrojů v lomu CT03) 
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silnicí Podkost–Žehrov, jehož ramena mají délku do 2 m a jehož špička směřuje k této silnici. Stopy 

zahloubení přímo do skalního podloží zde nejsou bez případného odkryvu doložitelné, nelze je ale 

vyloučit. Okop je možné interpretovat jako stanoviště pro ležícího střelce, a to nejspíš buď z války v roce 

1866, ke které Jiří Waldhauser vztahuje okopy u blízkého rozcestí Pomníky (Waldhauser 2006, 109), nebo 

ze závěru 2. světové války, kdy měli mít ve skalách v okolí Podkosti údajně krátkodobě kulometná hnízda 

přesouvající se němečtí vojáci (viz Knop 2015, 188). 

Geodetické objekty nebyly ve zvoleném území zaznamenány, ve stabilním katastru jím ostatně ani 

neprocházela katastrální hranice (ČUZK 2019). Výjimku představuje hraniční kříž v obdélné kartuši ve 

skalní stěně na západní straně ústí Plakánku (CG01), současná hranice katastrů Dobšína a Podkosti ale 

vede po druhé straně údolí. 

Objekty s nejistým určením jsou zastoupeny prázdnými výklenky a nikami různých velikostí (CN01, 

CN02, CN03, CN07) a drobnými stopami po úpravách skalních stěn, kde není původní účel zřetelný 

(CN04, CN06). V jedné ze skalních spár Plakánku jsou také stopy neznámé konstrukce tvořené dvěma 

drážemi a dvěma čtvercovými kapsami (CN05). U menších výklenků a nik je možné uvažovat o prostoru 

pro umístění sakrálních prvků, zejména v případě CN03 s letopočtem 1853, kde se vedle ve skále 

nacházejí stopy po úchytech pro obraz, desku nebo jiný podobný prvek. Větší výklenky mohly mít také 

skladovací funkci, u obydlených chalup v Podkosti jsou dnes některé objekty podobného rozměru užívány 

k ukládání dřeva (viz obr. 27). Vyšší niky pod skalní stěnou západně od Barušek (CN01) připomínají svou 

velikostí a tvarem kabáty, tedy krátkodobé úkryty používané zejména při nepřízni počasí při polních nebo 

lesních pracích (srov. Piller – Adamovič 2019, 120), pro jejich blízkost k bývalým obytným stavbám je ale 

takové určení sporné. 

4.4 Interpretace 

Areál Podkosti nabízí zajímavou možnost studovat vývoj menší obce, v níž se setkávaly běžné aspekty 

venkovského života s její rolí hospodářského zázemí regionálně významného hradu. Podkost se vyvíjela 

jako podhradí a na jejím formování měly významný podíl stavební záměry i ekonomická situace aktuální 

vrchnosti, role hradu jako správního i sociálního centra obce se ale v průběhu let proměňovala. Když  

v 17. století hrad ztratil svou funkci opevněného a reprezentativního sídla a zároveň bylo nutné okolí 

dosídlit, došlo zřejmě k nárůstu podílu obyvatel, jejichž živobytí nebylo přímo navázáno na přímé 

hospodářské potřeby Kosti. Dalším impulzem pro rozšíření obce západním i východním směrem pak bylo 

přidělení původně dominikální půdy poddaným v polovině 18. století (srov. Pekař 1935a, 111, 115–116, 

118, 176; Podroužek 1997, 58). Druhá polovina 19. a 1. polovina 20. století už trend sociálního 

přibližování se Podkosti běžným venkovským obcím dovršily, což je možné sledovat i na úbytku větších 

specializovaných hospodářských objektů, jakými byly zřejmě flusovna, pazderna, některé rybníky nebo 

dvůr Zájezd, který na konci 19. století již skomíral a jehož půdu získali při pozemkové reformě místní 

rolníci (k Zájezdu viz Knop 2015, 97, 105, 184–185, 257). Zatímco se ale snižoval význam hradu jako 

správního a rurálně ekonomického centra oblasti, narůstala jeho důležitost jako prvořadé regionální 

turistické atrakce. Ta je kromě četných písemných a obrazových pramenů (např. Kamenický 1924, 85–91; 

Obrázek 27: Současné využití skalních nik v Podkosti k ukládání dřeva 
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Knob – Hrdlička – Šlajchrt – Krejzlík 1968, barevné přílohy; Prošek 1988; Šalda – Zikmund 1955, 71–74) 

doložitelná i epigraficky, prostřednictvím nápisů zanechaných ve skalách. 

Rozšíření epigrafických památek zároveň ukazuje, která místa byla pro turisty atraktivními – zejména se 

objevují v těsné blízkosti hradu, v údolí Plakánku a při jihozápadním břehu Černého rybníka po cestě  

k Baruškám. Toto skalní obydlí se zároveň, zřejmě částečně i díky svému zpopularizování v dobové 

literatuře (Rais 1895), stalo jedním z menších potenciálních cílů turistické návštěvy Podkosti a i dnes je mu 

v průvodcích a mapách často věnována větší pozornost, než jiným srovnatelným skalním bytům (srov. 

např. Kamenický 1924, 88–89; Adamovič – Mikuláš – Cílek 2010, 336). Nápisy zároveň poukazují na 

pestrou skladbu návštěvníků Podkosti včetně českých Němců, skautských oddílů či trampských osad. Ta 

se nadále proměňuje, například v místech jako jsou pazderna CP05 nebo umělý převis CP04, kde se 

trampské rytiny vyskytují, se v současnosti nenacházejí žádné zřetelné stopy táboření. Je možné 

předpokládat, že kvůli silnějšímu turistickému ruchu, který zasahuje i do okolí Barušek, už podobným 

aktivitám neposkytují dostatečné soukromí. 

Pozoruhodnou lokalitou, která se jako provázaný celek vynořuje ze srovnání pramenů dostupných  

k pozůstatkům jednotlivých staveb, je dolní konec rokle Skaličky, který zřejmě v 19. století sloužil jako 

místo, kam se soustřeďovali sociálně slabší příslušníci obce. Jejím původním jádrem bylo pravděpodobně 

dnes již zaniklé č. p. 11, které zpočátku sloužilo k ubytování ozbrojených příslušníků kosteckého panství  

s rodinou (snad ve funkci polního hlídače, jak dokládá zmínka z roku 1830 – Pekař 1935a, 195), ale ke 

kterému zároveň zejména později příslušeli i chudí a přestárlí jednotlivci nebo svobodné matky. Funkci 

tohoto domu coby útulku pro osoby sociálně vyloučené průběžně převzala ve skále vyhloubená část 

areálu, dnes známá jako Barušky. Je také možné uvažovat o tom, že část osob zde zmiňovaných mohla 

najít přístřeší v blízké pazderně, která zřejmě neměla vlastní číslo popisné a kterou je možné předběžně 

identifikovat jako objekt CP05 – pazderny totiž bývaly ve venkovském prostředí také užívány k ubytování 

osob podporovaných obcí a nacházejících se na okraji společnosti (Vondrušková 2011, 118). 

Z hlediska skladby nalezených objektů vyhloubených v pískovci se okolí Podkosti příliš nevymyká 

svému širšímu okolí, nachází se tu ale několik atypických objektů, které stojí za zvláštní zmínku, jako jsou 

rumpálové zařízení pod dvorem Zájezd (CP02), skalní místnost s náboženskými reliéfy u Hraběcí 

studánky, která mohla tvořit součást areálu domu CP06, zářez CF02 s potenciálně středověkými rytinami 

nad hradem nebo psí hřbitov (CS02, CS03). Srovnání mapových pramenů a reliktů dochovaných v terénu 

zároveň opět zdůrazňuje roli pískovcového podloží jako vhodného média pro uchování stop lidské 

činnosti, ukazuje se zde ale zároveň nutnost kombinovat archeologický výzkum se studiem historických 

pramenů, které můžou poukázat na existenci zaniklých objektů pouhým povrchovým průzkumem 

nedetekovatelných, jež by při čistě archeologické dokumentaci viditelných reliktů unikaly pozornosti  

a přitom můžou být pro jejich interpretaci klíčové – tak, jako v případě č. p. 11 pod Skaličkami. 
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5. Srovnání 

Tři zvolené oblasti jsou sice jen malou výsečí české pískovcové krajiny, už v průběhu výzkumu se ale 

začaly objevovat některé souvislosti či rozdíly, které poukazovaly na hlubší proměny českého venkova 

zejména v 19. a 1. polovině 20. století a na to, jak se tyto změny můžou promítat do archeologických 

situací. Kromě stop v terénu se všechny tři oblasti lišily také mírou dochování a dostupnosti archivních 

pramenů a podobou a intenzitou současného využití jednotlivých objektů. 

5.1 Možnosti interpretace s využitím písemných a obrazových pramenů 

I když české archivy i písemné a obrazové prameny z jiných zdrojů nepochybně skrývají řadu 

informací, které dosud nebyly odborně vyhodnoceny, míra dostupnosti těchto zdrojů a možnost jejich 

vztažení k mladším archeologickým situacím je omezená a může se lišit region od regionu. Podíl na tom 

mají jak různá míra zpracování jednotlivých fondů včetně jejich katalogizace a digitalizace, tak i zákonná 

omezení znepřístupňující dokumenty, kde se mohou objevit osobní údaje žijících osob. Dalším, i když 

očekávatelným problémem je to, že největší pozornost bývá zpravidla věnována nejvýraznějším objektům 

– v případě Kosti například existuje celá řada historických vyobrazení hradu, která umožnila sledovat  

a porovnat s aktuální situací vývoj domů u paty hradní skály (CP07; Bílek 2005, obrazové přílohy 76–77; 

Kamenický 1924, 86; Knob – Hrdlička – Šlajchrt – Krejzlík 1968, barevné přílohy; Knop 2015, příloha L; 

Maršáková-Němejcová 1968; Prošek 1988; viz obr. 23), sousední jihozápadní břeh Černého rybníka se ale 

– až na pozornost poutající Barušky – na historických snímcích prakticky nevyskytuje, pro fotografy byl 

spíš jen další lokalitou, odkud bylo možné pořídit atraktivní snímek hradu, zády ke skále a tudíž i k dnes 

zaniklým objektům (srov. Knop 2015, příloha L). 

Dostupnost archivních pramenů tak ovlivňovala možnosti srovnávací interpretace objektů ve 

zvolených oblastech. Pro všechny oblasti byly dostupné alespoň některé farní matriky (pro Lešnici do roku 

1905, pro Kokořín, byť částečně jen formou indexů, do roku 1949, pro Podkost do roku 1899), pro 

Roverské skály a Český ráj navíc také sčítací operáty (pro Lešnici z roku 1921, pro Podkost z let  

1890–1911). I když pro samotnou obec Truskavnu a sousední Březinku matriky k dispozici nebyly 

(výjimku tvořila matrika oddaných z let 1870–1922; SOA Praha 2020), bylo možné využít matriky  

z Kokořína, pod nějž část území také spadá. To se ukázalo být zejména přínosným pro zmapování historie 

rodin Relichových a Hencových, žijících ve skalním obydlí v Šemanovickém dole pod Truskavnou 

(KP05), již na kokořínském katastru. Srovnání biografických údajů pomohlo překlenout rozpory  

v literatuře39 a upřesnit tak i interpretaci vývoje objektu (srov. Podroužek 1992, 45). Podobně napomohly 

matriční záznamy k poznání vývoje situace dolního konce rokle Skaličky v Podkosti, i když některé otázky, 

například význam pazderny, zůstávají otevřeny. Z odborných dokumentačních akcí dochovaných pouze  

v archivní podobě se ukázal být přínosným výzkum Emanuela Baláše z let 1958–1963,40 který zachytil ze 

zahloubených objektů zejména skalní obydlí. Přes občasné nepřesnosti v popisu dokumentačních karet 

přinesl dílčí, dosud nepublikované poznatky, plány a fotodokumentaci pro oblast Kokořínska (tři lokality) 

a Českého ráje (jedna lokalita). Využity byly také informace pamětníků zachycené v literatuře (pro 

Kokořínsko a Český ráj; např. Gottlieb 1992; Havlíčková 1980, 76–77, Hokešová 2008, 16–17), přímo 

mnou zpovídání respondenti se ale vyjadřovali jen k nedávné minulosti od 90. let 20. století (Jiří Kalina,  

e-mailová korespondence; Jan Pohunek, ústní sdělení). 

Z mapových pramenů byla využitelná zejména vojenská mapování a plány stabilního katastru. Význam 

I. vojenského mapování byl vzhledem k jeho nepřesnosti spíše orientační, poskytlo ale možnost srovnání 

celkového vývoje osídlení i některá místní jména, která se později nevyskytují – např. Klempers Loch 

(Arcanum Adatbázis 2019a). Mapy stabilního katastru (ČÚZK 2019) se zase ukázaly být klíčovými pro 

 
39 Kamil Podroužek uváděl, že zde do roku 1949 žila dvanáctičlenná rodina Václava Relicha (Podroužek 1992, 45; 

2005), Zuzana Hokešová sem oproti tomu přibližně v letech 1920–1945 situovala rodinu Hencových (Hokešová 
2008, 16–17). Studiem kokořínských farních matrik vyšlo najevo, že skalní obydlí nejdříve mezi lety 1898–1915 
obýval Josef Relich (otec Václava Relicha) se svojí ženou a deseti dětmi a po jeho smrti zde nadále žila jeho vdova, 
později provdaná za Štěpána Hence, s nímž měla dvě další děti (SOA Praha 2019b; 2019c; 2019d; 2019e; 2019f; 
2019g; 2019h; 2019i; 2019j, 2019k). 

40 EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí (kt. 17). 
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určení funkce i vývoje některých objektů, i když je třeba počítat s tím, že v následujících desetiletích mohlo 

docházet k významným změnám, například transferům popisných čísel, které již nebyly podobnou  

a srovnatelně dostupnou mapovací akcí zachyceny. Důležité byly také různé místní mapy – pro Roverské 

skály Matouschkova z roku 1932 (Matouschek 1932), pro Český ráj Hötzelova z roku 1753 (Knop 2015, 

příloha Za). 

I v případě dalšího, podrobnějšího výzkumu zvolených lokalit může využití archivních pramenů 

posunout poznání dál, vhodná by zde ale byla dlouhodobější spolupráce s historiky, kteří mají větší 

kvalifikaci pro zpracování zejména starších písemných pramenů, u nichž je ke zpracování nutné mít 

dostatečné paleografické vzdělání a v případě matrik i podrobnější přehled v genealogické problematice. 

5.2 Možnosti interpretace s využitím archeologických pramenů 

Možnost interpretace jednotlivých objektů i jejich vzájemných souvislostí z archeologického hlediska 

poskytuje oproti písemným pramenům značně odlišný obraz (srov. např. Neustupný 2002). Jak dokazují 

například práce Kamila Podroužka (např. Podroužek 1997; 2003), podrobná analýza zaniklých staveb 

částečně dochovaných v pískovci umožňuje jak identifikovat řadu jejich zaniklých prvků (zejména trámové 

konstrukce nebo otopná zařízení), tak i sledovat jejich jednotlivé vývojové fáze (např. Podroužek 2003, 

příloha 39–40). Zároveň je ale třeba počítat s tím, že míra zahloubení jednotlivých objektů mohla být 

rozdílná – zatímco u chudších skalních bytů se obytná komponenta nachází přímo v masivu, stavení lépe 

sociálně situovaných rodin mohly mít zahloubenu pouze část zadního traktu a hospodářské prostory  

a dochovaný obraz samostatných hospodářských nebo technických budov (např. pazderna – CP05  

a přisekaný převis – CP04 v Podkosti) může být ještě méně zřetelný. Obtížná je tak například interpretace 

osamocených sklípků (např. CP08, RP09), pokud se v nich nenacházejí jednoznačné stopy po 

specializované činnosti jako u skalních sušáren (RP03, RP10). 

Již nedestruktivní povrchový průzkum každopádně dokáže pomoci nalézt a identifikovat prvky, které 

se v historických pramenech neodrážejí či jsou popsány jen zběžně a které přitom napomáhají zpřesnit 

poznání celkové situace nebo pohlédnout na ni jinýma očima. Jako příklad může posloužit osada Lešnice, 

která je z administrativního hlediska rozdělena mezi dva katastry, ale s ohledem na terénní situaci 

evidentně tvořila jednu komunitu. Podobně v oblasti Truskavny byly identifikovány dnes již nepoužívané 

pěší stezky (KK06 až KK09) dokreslující podobu jinak málo výrazných lokálních větví komunikační sítě 

využívané místními obyvateli. Někdy může být zároveň vypovídající také absence předpokládaných 

objektů, například chybějící hraniční mezníky v lese v okolí Lešnice pravděpodobně naznačují původní 

širší rozsah zemědělsky využívané půdy. 

Při interpretaci objektů i jejich souvislostí je současně třeba mít na paměti, že průběh i stupeň jejich 

archeologizace se může lišit, ačkoli zanikly ve stejném období anebo jde dokonce o místa sousedící. U cest 

například jejich sklon a hloubka úvozu ovlivňují míru eroze (např. CK02, KK04), stavební konstrukce zase 

mohou být postiženy rozebíráním na stavební materiál (srov. např. dvůr Zájezd – CP01; Knop 2015, 185) 

nebo i záměrnými pokusy o likvidaci (srov. např. skalní obydlí v Šemanovickém dole – KP05; Hokešová 

2008, 17) Zejména u jednodušších a silněji poškozených objektů typu různých nik, zahloubení či 

přisekaných skalních stěn (např. CN01, CN02, KN04, KN06) je pak již určení jejich původní funkce 

problematické. Jak ale ukazuje příklad zářezu u hradu Kost (CF02), i poměrně rozsáhlý objekt může 

vyvolat řadu rozdílných interpretací. 

5.3 Srovnání podle kategorií objektů 

Různé kategorie objektů byly ve sledovaných územích zastoupeny v různé míře, některé z nich jen  

v jednotkách případů. Nelze proto pokaždé dělat širší, kvantitativně podložené závěry, na druhou stranu je 

ale možné i v případě ojediněle se vyskytujících prvků srovnávat území podle toho, jakou roli v nich daný 

objekt hrál a jak byl zasazen do širšího místního kontextu. 

Fortifikace byly zachyceny v prostoru Roverských skal a Podkosti. V okolí Truskavny nebyl 

dokumentován žádný objekt tohoto typu, i když by sem mohla případně spadat Klemperka (srov. Fišera 

2005, 155–158) – ta je ale s ohledem na svou pravděpodobnou primární funkci úkrytového špýcharu 
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(srov. Podroužek 2000, 61) nebo jiné podobné skladovací prostory řazena do kategorie reliktů staveb  

a hospodářských objektů. V literatuře uváděné zbytky truskavenské tvrze (Zimmerman – Randus – Piller 

1996, 32) se nachází na soukromém pozemku a nebylo možné je zdokumentovat. V Roverských skalách 

jde o skalní hrádek Čap (RF01), jehož vliv na okolí byl ale z dlouhodobého hlediska zřejmě minimální –  

v jeho těsné blízkosti nevzniklo žádné další osídlení a ani výstavba původně zřejmě převážně dřevěného 

hradního areálu nevyžadovala například zakládání pískovcových lomů. Čap je tak spíše solitérním 

objektem, hradem, který do krajiny vstoupil, ale kvůli svému malému významu a krátké době trvání se 

nestal jejím zásadním strukturujícím prvkem. Kost oproti tomu představuje příklad opačný – hrad byl 

správním centrem panství, který přímo i nepřímo podnítil rozvoj osídlení v Podkosti a vznik v podstatě 

všech ostatních objektů. I když nejde není veden v katalogu jako samostatná položka, protože jde  

o užívanou stavbu a navíc komplexní téma samo o sobě, je zde třeba jeho význam zdůraznit. Ostatní 

zachycené fortifikační objekty (zářez nad Kostí – CF02 a vojenský okop – CF01) mají spíše nahodilý 

charakter.41 

Geodetické objekty jsou oproti tomu velmi četnou skupinou. Ve všech sledovaných územích vedou 

dnešní katastrální hranice, v jejichž průběhu se vyskytuje historické hraniční značení, v Českém ráji však 

bylo zaznamenáno jen omezeně. Důvodem může být to, že ve stabilním katastru spadalo celé území na 

katastr Podkosti (ČÚZK 2019) a až později bylo rozděleno mezi Podkost a Dobšín. Naproti tomu na 

Kokořínsku se podařilo nalézt množství hranic, které už v současnosti nejsou platné. Jde zřejmě jak  

o staré katastrální hranice, tak i o další vymezené areály, jako jsou lesní oddíly nebo jednotlivé pozemky 

(např. KG52 až KG58). 

Zaznamenaná hraniční znamení bylo obecně možné rozčlenit na dva základní typy, kterými jsou 

opracované mezníky, buď pískovcové (např. RG01 až RG05) nebo z jiné horniny (např. KG52 až KG58), 

a do skály vysekané přibližně rovnoramenné kříže, které mohou být buď prosté (např. KG15 až KG21, 

RG18), s jednoduchým čtvercovým orámováním (např. RG13 až RG15) nebo v reliéfní kartuši (např. 

CG01).42 Pokud se sekaných křížů v jednom místě vyskytuje více, což bylo zaznamenáno jak v Roverských 

skalách (RG12), tak i a na Kokořínsku (KG22), může to být z různých důvodů. Někdy je možné uvažovat 

o souběhu více hranic v jednom bodě, což nicméně na trojmezí katastrů ani v jedné oblasti zaznamenáno 

nebylo. Jindy může podobná situace vzniknout přisekáním novějších křížů ke starším, zdůrazňuje 

zalomení hranice nebo připomíná mimořádnou událost, která v souvislosti se vznikem a revizí hraničního 

značení nastala.43 Častěji se také více křížů vyskytuje na zemských hranicích (Belisová 2016, 85–93). Ani 

jedna tato interpretace ale není pro nalezené situace jednoznačně uplatnitelná, i když není vyloučené, že 

více značek může znamenat i souběh hranic různých typů, například je-li poloha na katastrální hranici 

zároveň konečným bodem hranice lesního celku. 

Geodetické značky je zároveň možné omezeně datovat s ohledem na způsob provedení, i když na 

jejich podobu může mít vliv například i dostupnost materiálu nebo povaha terénu. Podle Natalie Belisové 

jsou hraniční kameny obecně doloženy od 14. století, kdy ale šlo o přírodní a neupravené objekty, do skal 

vysekané kříže se poprvé objevují v 15. století a cíleně vyrobené opracované mezníky od 16. století. Od  

2. poloviny 18. století se uplatňují stále více a definitivní přechod k mezníkům a do skal vysekaným křížům 

(na úkor starších způsobů značení jako byly hraniční stromy nebo mezní hromady a příkopy) nastává  

v souvislosti se zaměřováním pro stabilní katastr. Přibližně od konce 18. století se objevuje číslování 

hraničníků, aby se zabránilo manipulaci s nimi (Belisová 2016, 82–83, 109–110, 115–120, 138). Vzhledem  

k průběhu katastrálních hranic je možné většinu souvislých řad křížů vysekaných do skal dát do souvislosti 

právě s hranicemi stabilního katastru, i když jednotlivé objekty mohou být i mladší (např. KG01 až KG12 

ve stěně zářezu cesty vybudované po roce 1912). Číslování mezníků a hraničních křížů bylo zaznamenáno 

v oblasti Roverských skal (např. KG03, KG11 až KG13). 

 
41 Za zmínku ale stojí, že okop podobný CF01, k silnici však přivrácený nikoli hrotem, ale konci ramen, byl při 

cestě na lokalitu zachycen i na Kokořínsku, nicméně těsně za jižní hranicí vymezeného polygonu – 50.433240, 
14.556345. 

42 Podrobněji, včetně uvedení dalších typů vyskytujících se v širší oblasti Roverských skal, viz Pohunková 2015, 
16–19. 

43 Na hranici Čech a Saska se tak například nachází ležící kámen se sedmi kříži, na kterém měl posedět vévoda 
Georg Saský (Belisová 2016, 93). 
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Komunikace zachycené na zvolených územích lze obecně rozlišit na cesty pro vozy a cesty pro pěší. 

Cesty pro vozy mají šířku minimálně kolem 2 m (často i více, někdy až 4 m, např. CK03, KK04), patrné 

mohou být vyježděné koleje a oškrty na stěnách či stopy po brždění vozů (např. CK02, CK04, RK04, 

RK09, RK10).44 Cesty pro pěší bývají užší (většinou kolem 1,5 m, např. KK06 až KK09), jejich povrch 

může být nerovnější (záměrné nebo přírodní schody), chybí vyjeté koleje.45 V jednom případě (KK04) 

jsou na cestě doloženy další objekty související s její funkcí, jako jsou kanálek pro odvod vody  

a odpočívadla (srov. Bolina – Klimek – Cílek 2018, 84–85, 92). Jiné charakteristické prvky jako úprava 

povrchu drážkami nebo záseky k zatarasení (Bolina – Klimek – Cílek 2018, 93–94) nebyly na sledovaných 

územích zjištěny. Poměrně často dokumentovaným doprovodným jevem u cest byly také různé drobné 

epigrafické památky či niky (např. CK02, CK03, KK04, RK08). 

Zahloubení cesty mohlo vzniknout jak záměrně, tak samovolně – v některé úseky mělčích 

zahloubených cest v pískovcových skalách vznikly zřejmě pouze v důsledku opotřebení podloží 

projíždějícími vozy (např. CK01, CK07, RK07), zejména ve svazích, kde je vznik i uchování úvozů 

jednodušší (srov.  Bolina – Klimek – Cílek 2018, 87). Zároveň se ale ve všech dokumentovaných oblastech 

vyskytují jak dosekané úseky místních lesních cest, tak i komunikace, které byly poměrně náročným 

stavebním dílem, jako cesta z Truskavny do Šemanovického dolu (KK04) nebo cesty k domům na Lešnici 

(RK08, RK09). Ve dvou případech, u svépomocí místních rolníků vybudované cesty ze Skaliček na Zájezd 

(CK03) a silnice pod Truskavnou (KK02, KK03) je možné jejich vznik datovat až do 20. let 20. století, 

podle stop na skále ale stále z velké části vznikaly pomocí ruční lamačské práce. 

Obecně se uvádí, že historické cesty se spíše vyhýbaly dnům údolí, protože ta byla podmáčená a ve 

svých závěrech strmá a skalnatá, a snažily se co nejvíce vést po povrchu plošin a temenech hřbetů. Na dno 

údolí sestupovaly ve strmých stráních serpentinami s ostrými začátky, a při nejbližší možné příležitosti ho 

zase opustily (Adamovič – Schubert 2012, 29).46 Dlouhé údolní komunikace vznikaly spíše až v novověku, 

kdy bylo s pomocí střelného prachu snazší terén upravovat, stejně tak je novověkým prvkem s výjimkou 

brodů zpravidla i dláždění. Pískovcové oblasti mohly ale v řadě ohledů představovat výjimku, protože zde 

trasy po dnech údolí, zejména bočních, mohly být vedeny častěji a snadná opracovatelnost pískovce 

umožňovala zasekávat dlouhé úseky jak do svahů, tak strmých horních konců roklí. Oproti jižní Evropě, 

kde jsou doloženy již starověké cesty zasekané v tufu, který je pískovci vlastnostmi blízký, se ale letopočty 

na cestách u nás se většinou hlásí do období 1780–1860 (Bolina – Klimek – Cílek 2018, 88, 105–106). 

Část zjištěných pozůstatků cest odpovídá předpokladu preference rychlého překonání terénních rozdílů, 

například cesta Okolnice pod Truskavnou ve svém průběhu (KK04, KK05) překřížila napříč hluboké 

údolí (viz též Adamovič – Schubert 2012, 34). Také obě cesty na Zájezd (CK02, CK03) se vyznačují 

umístěním ve strmém terénu. Je ale třeba mít na paměti, že údolní komunikace v širším vanovitém údolí 

typickém pro pískovcové oblasti může zanechat méně zřetelných stop a může tedy být z hlediska 

povrchovým průzkumem zjistitelných reliktů podreprezentovaná. Její existenci ale můžou nepřímo doložit 

objekty v údolí, které nejsou snadno přístupné ze svahů – je například evidentní, že hájovna Rozbořenka 

(KP01) musela být s okolím spojena údolní komunikací. 

Z kategorie mysliveckých objektů byl v terénu zachycen pouze jeden, krmelec v Roverských skalách 

(RM01). Nachází se v oblasti, kde se v širším okolí vyskytují další objekty stejné kategorie – skalní posedy, 

kamenné koryto pro zvěř, stopy po ohrazení obory a vlčí jámy (Pohunková 2015, 20–22). Rovněž by sem 

částí své funkce spadaly i hájovny – Suhlenden v Roverských skalách (RP02) a Rozbořenka na Kokořínsku 

(KP01) – které jsou ale primárně definované svou obytnou funkcí. 

Relikty staveb a hospodářských objektů tvoří pestrou a početnou skupinu, kterou je možné 

orientačně rozdělit na pozůstatky zadních traktů obytných hospodářských stavení, plnohodnotné skalní 

byty a užitkové neobytné objekty různého druhu. Zadní trakty domů, které se nachází ve všech 

sledovaných oblastech (např. CP07, KP02, RP05 až RP07), jsou převážně tvořeny chlévy, sklípky a spíše 

 
44 Podobně jsou v dnešní době v pískovcích viditelné stopy po brždění horských kol, které se vytvoří už po 

několika letech provozu (Bolina – Klimek – Cílek 2018, 87). 
45 K podobným údajům dospěla i Zuzana Hokešová pro oblast Nedvězí, kde u cesty pro pěší naměřila 1,3 m  

a u vozové 3,7 m (Hokešová 2008, 46). 
46 Výjimkou můžou být například situace, kdy si vedení cesty nevhodným terénem vyžádalo blízké město nebo 

jiné důležité sídlo (Bolina – Klimek – Cílek 2018, 104–105). 
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staršími, postupně opouštěnými topeništi (např. KP02, RP07). Místnosti mohly být do skály zahloubeny 

jen částečně, například zadní polovinou, nebo byly v podloží umístěny jen jejich základy a horní strana 

byla zastřešena kamennou klenbou či dřevěným stropem (např. KP02, RP04, RP06). Funkce sekané 

prostory navíc nemusela být konstantní, v průběhu jejich existence mohlo docházet i k adaptacím  

a přestavbám (srov. např. Havlíčková 1980, 79; Podroužek 1992, 53; 2018, 170–171). 

Kompletní skalní obydlí jsou v České republice doložena už od druhé poloviny 18. století, nejvíce jich 

však pochází z druhé poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století. Užívána k bydlení byla převážně do 

druhé světové války, ve 2. polovině 60. let 20. století již byla většina z nich opuštěná. Jednalo se  

o převážně nouzová obydlí, například chudí kameníci mohli získat jako za odměnu za práci nebo koupit si 

od sedláka skálu ke zbudování domova (Hanzl a kol. 2003, 47; Vařeka – Frolec 2007, 254; Štěpánek 1982, 

92–94). Charakteristické je pro ně umístění obytných prostor i s hlavním topeništěm do nitra skalního 

bloku s tím, že venku se nacházely spíše jen menší hospodářské stavby. Všechna tři dokumentovaná skalní 

obydlí (CP03, KP01, KP05) dodržují také přibližně typickou strukturu trojdílného domu (srov. např. 

Brouček – Jeřábek 2007, 827–828) i když v případě Barušek (CP03) jsou jednotlivé základní místnosti 

atypicky uspořádány. Jak u KP05, tak i u CP03 jde ze sociálního hlediska jednoznačně o chudinská obydlí, 

hájovnu Rozbořenku je v tomto ohledu možné považovat za hraniční – jde o nejkomplexnější ze všech tří 

skalních bytů, který byl původně vybaven rozsáhlejší předsunutou dřevěnou konstrukcí (srov. Podroužek 

2003, příloha 39) a sloužil jako domov hajného. I v jeho historii se nicméně objevují náznaky sociálního 

vyloučení (srov. Podroužek 2005). 

Pestrá podskupina samostatných neobytných hospodářských objektů je zastoupena jak běžnými 

drobnými objekty (skalními sušárnami ovoce v Lešnici – RP03, RP10 nebo sklípky – CP08, RP08, RP09), 

tak i atypickými stavbami, u nichž je přesné určení původní funkce složitější a kam spadají zejména 

Klemperka coby úkrytový špýchar (KP06), rumpálové zařízení či případně kůlna pod dvorem Zájezd 

(CP02) nebo pozůstatky pazderny v Podkosti (CP05). Ve dvou případech byly mezi relikty staveb zařazeny 

také prostory s výraznou sakrální funkcí, jako místnost s reliéfy v Plakánku (CP06) a poustevna  

v Roverských skalách (RP01), pokud tvořily součást areálu s více předpokládanými rolemi. Relikty 

zařazené do samostatné kategorie sakrálních objektů byly zachyceny jen v Českém ráji (CS01 až CS03), 

tato skutečnost je ale spíše dána malou velikostí vzorku a problémy s určením možné sakrální funkce 

prázdných nik a jiných podobných prvků. 

Samostatné rytiny se v Roverských skalách a na Kokořínsku nejčastěji vyskytují v průběhu hranic, 

aniž by zde ale byla doložitelná jednoznačná souvislost, a tvoří je zpravidla letopočty nebo iniciály.  

V Českém ráji v okolí Kosti oproti tomu převažují spíše návštěvnické rytiny na turisticky exponovaných 

místech, častější jsou celá jména i s určením místa, odkud návštěvník pocházel. Zjištěné časové rozpětí 

sahá od roku 1786 až do současnosti. Kromě čísel a písmen byly na některých místech lokalizovány také 

různé drobné grafické motivy, například koňská hlavička na cestě na Zájezd (CK02), symboly pro ženské 

přirození ve stěně zářezu silnice pod Truskavnou (KK02, KK03)47 nebo motiv lidské postavy u hájovny 

Rozbořenky (KP01), ve všech těchto případech šlo ale o součást větších areálů. 

Stopy těžby surovin se ve všech třech dokumentovaných územích projevily pouze v podobě 

pískovcových lomů, například hlubinná těžba nerostných surovin nebyla doložena. Velikost a podoba 

jednotlivých pozůstatků po těžbě pískovce jsou ale poměrně rozmanité – vyskytují se jak drobné lůmky 

vzniklé odsekáním jednoho skalního bloku (např. CT02, RT02), komorové výlomy a dobývání podrubou 

(např. CT01, CT03, KT02), tak i rozsáhlejší lomové stěny (např. KT05). U malých lomů je možné 

předpokládat, že sloužily pro spotřebu v těsném okolí, větší pak mohly zásobovat kamenem i vzdálenější 

stavby.48 Historicky byl obecně velký počet lomů otevírán od poloviny 19. století i v souvislosti  

s rozmachem železnice, ručně těžené malé a střední lomy byly místy činné ještě bezprostředně po druhé 

světové válce, ale už v průběhu první republiky se hlavní těžba přesouvala do velkolomů, kde byly k práci 

 
47 Symbol kosočtverce nemusí být nutně jen vulgárním vyjádřením náhodného vandala. Mohl být chápán jako 

symbol plodnosti a štěstí a jeho vyrytí či vysekání do skály pak bylo symbolickým aktem, který měl přinést úspěch při 
lomařské práci a odvrátit případné nebezpečí (Lánský 2010). 

48 Je například doloženo, že kámen z lomů v Plakánku, již mimo zvolené území, byl užit na stavbu soboteckého 
kostela, sochu sv. Trojice ve Vesci nebo školní budovu v Sobotce (Knop – Nejezchlebová – Peřina 2014; Soukup 
1940, 171). 
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využívány stroje (Hanzl a kol. 2003, 9–10, 67–68). Letopočty nalezené v dokumentovaných lomech, které 

spadají do druhé poloviny 19. století a prvních dvou desetiletí 20. století, tomuto hlavnímu časovému 

rozpětí odpovídají, Hanzlem uváděnou silnější vazbu na železnici ale nelze předpokládat, protože všechny 

lokality jsou dosti vzdálené od nejbližší trati. 

Vodohospodářské objekty byly zaznamenány ve všech zvolených oblastech, zastupují je především 

studny (CV01, KV01, RV01), v Českém ráji navíc upravená studánka (CV03) a hráze historických rybníků 

(CV02, CV04, CV05). Některé objekty (CV01, RV01) již v současnosti zřejmě nejsou užívány  

k původnímu účelu, jiné objekty si svou funkci stále zachovaly (např. KV01, CV03). 

V průběhu dokumentace bylo také nalezeno několik objektů s nejistým určením, povětšinou 

drobných prvků, jako jsou přisekané skalní stěny a různé niky a výklenky. Ty mohly sloužit jak k umístění 

svatých obrázků nebo různých desek, tak i ke skladování předmětů nebo jako úkryt před nepohodou 

(srov. Piller – Adamovič 2019, 120; Pohunková 2015, 29). Čistě na morfologickém základě jde ale mnohdy 

tuto původní funkci jen obtížně stanovit. 

5.4 Srovnání oblastí z hlediska vývoje krajiny a osídlení 

I přes svůj mírně odlišný charakter, kde oblast Lešnice zastupuje menší osadu, Truskavna běžnou 

zemědělskou obec s okolím a Podkost původní podhradí významného hradu, se ani jedna z lokalit příliš 

nevymykala kontextu běžného českého rurálního prostředí reprezentovaného svým širším sousedstvím. 

Na všech třech lokalitách bylo možné pozorovat některé společné trendy, ale zároveň nacházet drobné 

rozdíly ve využití jednotlivých míst v krajině, které nacházely svůj odraz i v archeologické situaci. 

Asi nejvýraznějším pozorovatelným trendem byly proměny osídlení při okrajích obce, dobře 

doložitelné na jednotlivých pozůstatcích staveb a hospodářských objektů. Zejména na příkladu Truskavny 

a Podkosti je vidět postupné rozšiřování sídelní oblasti směrem od původního jádra vsi do sousedních 

údolí v době mezi třicetiletou válkou a přibližně polovinou 19. století. I přes postupný mírný úbytek 

obyvatelstva ve 2. polovině 19. století a století dvacátém (srov. Novák a kol. 2007, 14) představoval další 

výraznou změnu až konec 2. světové války, kdy dochází zejména k opouštění periferních lokalit. V případě 

Lešnice jde především o důsledek vystěhování Němců, podobné změny nastávají ale i v oblastech  

s majoritním českým osídlením.49 Důvody jsou v tomto případě pestřejší a souvisejí zřejmě jak  

s politickými, tak i sociálními změnami. 

Část opouštěného periferního osídlení, zejména skalních byty, byla totiž obývána sociálně slabšími 

příslušníky místní komunity a ve 20. století již mohla být také považována za nevyhovující z hygienických 

důvodů. Po druhé světové válce se navíc naskytla možnost přestěhovat se do pohraničí (srov. Podroužek 

1992, 53). Také zemědělské aktivity se s kolektivizací a intenzifikací zemědělské a živočišné výroby začaly 

přesouvat z obytných stavení se stájemi, chlévy a stodolami do specializovaných areálů (srov. Novák a kol. 

2007, 245). Na významu oproti tomu nabývalo rekreační využití krajiny a chalupaření, alespoň ve 

sledovaných oblastech se ale zdá, že rekreanti také preferovali samostatná, lépe upravitelná stavení než  

k obývání náročnější skalní byty. Ty se tak spolu s dalšími typy úkrytů spíše stávaly občasným útočištěm 

trampů a dalších podobných skupin návštěvníků. Turistika díky síti turistických tras zároveň výběrově 

navracela pozornost pozapomenutým památkám, například hradu Čapu, Klemperce nebo Baruškám. 

Největší míry dosáhly tyto změny v Podkosti, která je díky hradu jednou ze známých atrakcí Českého ráje. 

Srovnání zvolených oblastí zároveň připomíná pozoruhodný rozsah aktivit, které se podílely na 

formování kulturní krajiny a utváření jejích jednotlivých prvků. V Podkosti, která závisela na vlivném 

správním centru panství, patrně nepřekvapí vybudování soustavy rybníků (CV02, CV04, CV05), cest  

k panskému dvoru (CK02, CK03) nebo různých technických zařízení, po nichž zůstaly stopy v pískovci 

(CP02, CP05). I poměrně malá a spíše nevýznamná obec Truskavna ale byla vybavena mohutným 

úkrytovým špýcharem Klemperkou (KP06), který má analogie i dalších obcích oblasti Kokořínska 

 
49 V oblasti Lešnice je zlom ve vývoji osídlení po druhé světové válce nejvýraznější. Zatímco v Truskavně  

a Podkosti není patrný žádný úbytek domů mezi roky 1930 a 1950 (viz tab. 2–3) a opouštěny byly zřejmě spíše 
lokality mimo systém čísel popisných (např. skalní byty; srov. Podroužek 1992, 53), v Pavličkách a Zátyní se počet 
domů snížil o 9 a 12 (viz tab. 1). 
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(Podroužek 2018, 53), a její zásobování vodou a obecně zpřístupnění údolí pod obcí si vyžádalo náročnou 

stavbu desítky metrů dlouhé cesty z velké části vysekané do skalního podloží (KK04). Nejméně takových 

náročných aktivit se podařilo doložit v oblasti Roverských skal, kde osada Lešnice byla sama spíš periferií 

obcí Pavličky a nacházela se na okraji rozsáhlého lesního celku. I přes rovněž zemědělský charakter 

dochovaných pozůstatků stavení tak Lešnice poněkud vybočuje a reprezentuje typ sídla umístěného  

v mírně odlišném typu krajiny. 

Zvláštní otázku, která zasluhuje srovnání, představuje také druhotné využití jednotlivých objektů  

a jejich proměny v čase. V případě obytných staveb byl už jejich vývoj nastíněn, stojí ale za to zdůraznit 

některé změny, ke kterým docházelo i jinde. Ve všech oblastech je například patrná postupná 

transformace komunikační sítě. Zejména ve 20. století klesá význam delších pěších stezek spojujících 

jednotlivé obce (např. KK07 až KK10, RK05) a s výjimkou turistických tras už se je nevyplácí udržovat. 

Stejně tak jsou v 1. polovině 20. století staré úvozové cesty nahrazovány komunikacemi lépe sjízdnými pro 

automobily a původní klíčové trasy slouží už jen lokální potřebě, zejména při polních a lesních pracích 

nebo jsou opouštěny zcela. Současná technická úroveň geodézie také už nevyžaduje podrobné značení  

v terénu křížky vysekanými do skal vzdálenými pouhé nízké desítky metrů nebo podobnými soustavami 

mezníků, pokud se tyto památky ale dochovaly, bývají užívány i v současnosti, jak dosvědčuje jejich 

občasné moderní značení oranžovým sprejem (např. RG02 až RG07). 

Za zmínku také stojí, že rozmístění jednotlivých objektů nebylo rovnoměrné. I když byla zemědělsky 

využívána celá krajina, nejvíc památek se vyskytovalo v blízkosti obcí a souviselo se sídelními aktivitami. 

Nalezeny byly ale také objekty, které můžou svědčit o polních a lesních pracích nebo myslivectví (např. 

KP08, KP09, RM01), ve větší vzdálenosti od sídel také někdy probíhala těžba surovin (např. KT05 až 

KT07). Existující objekty na sebe také strhávaly lidskou pozornost a byly různými způsoby doplňovány  

a rozšiřovány, jak ukazují například epigrafické památky na cestách, v lomech a na místě zaniklých staveb 

nebo umístění pravděpodobně sakrálních prvků u komunikací (např. CK03). Tyto zásahy do opuštěných, 

archeologizujících se objektů pokračovaly i v době nedávné, často díky různým formám turistiky. 
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6. Závěr 

Práce se soustředila na srovnání tří vybraných oblastí s pískovcovým podložím v Roverských skalách 

(Lešnice), na Kokořínsku (Truskavna) a v Českém ráji (Podkost). Její těžiště tvořila terénní dokumentace, 

při které bylo celkem identifikováno a v přiloženém katalogu popsáno 201 objektů od rozsáhlejších staveb 

typu skalních bytů a zahloubených cest až po drobné památky a nezáměrné stopy lidské činnosti. Srovnání 

zvolených oblastí umožnilo identifikovat anebo potvrdit některé okolnosti, které se podílely na formování 

i zániku různých areálů v krajině, a zároveň demonstrovat, jak tyto proměny zapadají do kontextu vývoje 

českého venkova zejména v 19. a 20. století. Díky specifickým vlastnostem pískovcového terénu bylo 

možné studovat také terénní pozůstatky, které jsou v jiných oblastech hůře zachované a méně časté, 

například chudinská obydlí, epigrafické památky nebo datovatelné úseky dnes již nevyužívaných cest. Za 

jedno ze zásadních témat, které výzkum připomenul, je možné považovat proces archeologizace 

venkovských hospodářských objektů během 20. století, který byl podobně jako i v dřívějších staletích 

často postupný a při němž byly jednotlivé situace nadále ovlivňovány druhotným využitím místa, ať už 

bylo motivováno turistikou nebo jinak. 

Výsledky je potřeba považovat především za nástin zjištění, která by mohla být podrobněji rozvedena 

dalšími lokálními výzkumy. Ukazuje se tu ale nutnost multidisciplinárního přístupu – kromě analýzy 

historických pramenů by mohla důležité informace poskytnout také geologie, například při rozboru využití 

materiálu z lomů (srov. např. Nová – Nový 2014), a vzhledem k pokračujícímu využívání terénu jak 

místními obyvateli, tak i „přespolními“ je rurální prostředí českých pískovcových oblastí jistě zajímavé také 

pro sociální antropologii a památkovou péči. 
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Příloha 16: Katalog objektů – Roverské skály – Lešnice a okolí 

 

RF01: Hrad Čap (F001) 

Souřadnice GPS: 50.55477, 14.47593 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05) 

Autor kreseb a plánů: podle Gabriel – Panáček 2000, 159 (01) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Fortifikace (Skalní hrady) 

Datace: přelom 14.–15. století 

Pseudoostrožna se zbytky středověkého jednodílného hradu vystupující z nejvyšší terasy turonských 

pískovců nad Velkým Čapským dolem. Z opevnění zdokumentován šíjový příkop, využívající přírodní 

spáru, místy upravenou přisekáním nebo odlámáním (RF01-01). Z hradní zástavby dochován pouze  

v podloží zcela vysekaný sklep (RF01-02), z větší části zaplněný splachy a odpadem (RF01-03), a kruhový 

objekt o průměru 2,8 m (RF01-04) a hloubce kolem 3 m (RF01-05), o němž se uvažuje jako cisterně nebo 

zásobnici. Z lokality pochází soubor keramiky, datovaný do přelomu 14.–15. století, uložený  

v Severočeském muzeu v Liberci. 

Všechny souřadnice GPS: příkop: 50.554794, 14.476215; sklep: 50.554767, 14.475928; kruhový objekt: 

50.554912, 14.475764 

Prameny a literatura: Bernau 1888, 387–388; Durdík 1999, 95–96; Heber 1844, 225; Gabriel – Panáček 

2000, 158–159; Paudler 1895, 90–91; viz též Pohunková 2015, 65 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 6. března 2015 

 

RG01: Hraniční kámen v boční rokli Velkého Čapského dolu (G198) 

Souřadnice GPS: 50.55438, 14.47238 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03)  

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Tuhanec 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen, vyvrácený a částečně překrytý sedimenty. Pravděpodobně obdélného řezu  

o rozměrech cca 20 × 15 cm (nad terénem vyčnívá cca 10 cm) a délce 50 cm. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 109 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG02: Hraniční kámen HH ve Velkém Čapském dole (G199) 

Souřadnice GPS: 50.55465, 14.47386 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04)  

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Tuhanec / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Na vrchní straně křížek. Přibližně čtvercového půdorysu o straně cca 25 cm. 

Nad terénem vyčnívá cca 20 cm výšky kamene. Křížek a horní strana kamene zvýrazněny oranžovou 

signalizační barvou. Na JV straně sekaná písmena „HH“, částečně překrytá sedimenty. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 109 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 
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RG03: Hraniční kámen 235 ve Velkém Čapském dole (G200) 

Souřadnice GPS: 50.55419, 14.47400 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Na vrchní straně křížek. Přibližně čtvercového půdorysu o straně cca 25 cm. 

Nad terénem vyčnívá cca 25 cm výšky kamene. Křížek a horní strana kamene zvýrazněny oranžovou 

signalizační barvou. Na JZ straně zbroušená plocha s bílou barvou a černě malovanými číslicemi „235“. 

Částečně pokryt mechem. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 110 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG04: Hraniční kámen ve Velkém Čapském dole (G201) 

Souřadnice GPS: 50.55346, 14.47430 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Na vrchní straně křížek. Hrubě opracovaný, přibližně čtvercového půdorysu 

o straně cca 20 cm. Nad terénem vyčnívá cca 15 cm výšky kamene. Křížek a horní strana kamene 

zvýrazněny oranžovou signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 110 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG05: Hraniční kámen nad Velkým Čapským dolem (G202) 

Souřadnice GPS: 50.55261, 14.47732 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Hrubě opracovaný, přibližně čtvercového půdorysu o straně cca 20 cm. Nad 

terénem vyčnívá cca 15 cm výšky kamene. V horní části kamene zbytky oranžové signalizační barvy. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 110 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG06: Hraniční kříž nad Malým Čapským dolem (G203) 

Souřadnice GPS: 50.55310, 14.48001 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu se čtvercovým orámováním o straně cca 30 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Zvýrazněn oranžovou signalizační barvou. Vpravo od kříže zbroušená obdélná plocha. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 110 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 
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RG07: Hraniční kámen v Malém Čapském dole (G204) 

Souřadnice GPS: 50.55331, 14.48062 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Na vrchní straně křížek. Přibližně čtvercového půdorysu o straně cca 25 cm, 

horní strana zaoblena. Nad terénem vyčnívá cca 15 cm výšky kamene. Křížek a horní strana zvýrazněny 

oranžovou signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 110 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG08: Hraniční kámen v Malém Čapském dole (G205) 

Souřadnice GPS: 50.55349, 14.48116 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Na vrchní straně křížek. Obdélného půdorysu o rozměrech cca 25 × 18 cm, 

horní strana zaoblena. Nad terénem vyčnívá cca 15 cm výšky kamene. V horní části kamene zbytky 

oranžové signalizační barvy. JZ strana kamene mírně zbroušena a natřena bílou barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 111 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG09: Hraniční kříž v Malém Čapském dole (G206) 

Souřadnice GPS: 50.55332, 14.48151 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž svatopetrského typu v obdélném orámování o rozměrech cca 30 × 35 cm, sekaný do 

přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 111 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG10: Hraniční kříž v Malém Čapském dole (G207) 

Souřadnice GPS: 50.55304, 14.48204 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu se čtvercovým orámováním o straně cca 30 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Zvýrazněn oranžovou signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 111 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 
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RG11: Hraniční kříž 212 v Malém Čapském dole (G208) 

Souřadnice GPS: 50.55255, 14.48215 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu se čtvercovým orámováním o straně cca 30 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Zvýrazněn oranžovou signalizační barvou. Nad křížem zbroušená obdélná plocha, natřená bílou barvou, 

na níž jsou černě malovány číslice „212“. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 111 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG12: Hraniční kříž 209 v Malém Čapském dole (G209) 

Souřadnice GPS: 50.55218, 14.48243 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–05) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž svatopetrského typu (o rozměrech přibližně 15 × 20 cm) ve čtvercové kartuši o straně cca 

30 cm, sekaný do přírodní skalní stěny. Kříž i kartuš zvýrazněny oranžovou signalizační barvou. Vlevo od 

kříže vysekána čtvercová kartuš s rytými číslicemi „[.]08“. Nad křížem vysekán další latinský kříž  

o rozměrech cca 10 × 15 cm, vpravo od tohoto kříže obdélná plocha natřená bílou barvou, na níž jsou 

černě malovány číslice „209“. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 112 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG13: Hraniční kříž 208 v Malém Čapském dole (G210) 

Souřadnice GPS: 50.55211, 14.48249 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu se čtvercovým orámováním o straně cca 35 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Zvýrazněn oranžovou signalizační barvou. Nad křížem zbroušená obdélná plocha, natřená bílou barvou, 

na níž jsou černě malovány číslice „208“. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 112 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 
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RG14: Hraniční kříž 207 v Malém Čapském dole (G211) 

Souřadnice GPS: 50.55153, 14.48268 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu se čtvercovým orámováním o straně cca 35 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Zvýrazněn oranžovou signalizační barvou. Nad křížem zbroušená obdélná plocha, natřená bílou barvou, 

na níž jsou černě malovány číslice „207“. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 112 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RG15: Hraniční kříž v Malém Čapském dole (G151) 

Souřadnice GPS: 50.55139, 14.48273 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž se čtvercovým orámováním o straně cca 30 cm, sekaný do přírodní skalní stěny. Obtažen 

oranžovou signalizační barvou. Pod křížem obdélná plocha natřená bílou barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 99 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015, 7. května 2015 

 

RG16: Hraniční kámen nad Malým Čapským dolem (G152) 

Souřadnice GPS: 50.55182, 14.48356 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–05) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Na vrchní straně křížek. Obdélného půdorysu o rozměrech cca 20 × 25 cm, 

horní část zaoblena. Nad terénem vyčnívá cca 25 cm výšky kamene. V horní části zbytky oranžové 

signalizační barvy. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 99 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RG17: Hraniční kámen 20[.] nad Malým Čapským dolem (G153) 

Souřadnice GPS: 50.55182, 14.48423 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Přibližně čtvercového půdorysu o straně cca 22 cm, nad terénem vyčnívá  

cca 20 cm výšky kamene. Horní část zvýrazněna oranžovou signalizační barvou. Na boku zbytky bílé 

barvy a černou barvou malovaného čísla „20[.]“. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 99 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 
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RG18: Hraniční kříž v boční rokli Malého Čapského dolu (G150) 

Souřadnice GPS: 50.55099, 14.48373 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Tuhanec 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 98 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RG19: Hraniční kámen nad Temným dolem (G154) 

Souřadnice GPS: 50.55511, 14.48752 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Pískovcový hraniční kámen. Na vrchní straně křížek. Mírně obdélného půdorysu o rozměrech  

cca 30 × 25 cm, nad terénem vyčnívá cca 20 cm výšky kamene. Pod mechem v horní části kamene 

prosvítají zbytky oranžové signalizační barvy. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 99 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RG20: Hraniční kříž v Temném dole (G148) 

Souřadnice GPS: 50.55467, 14.49109 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž latinského typu o rozměrech cca 20 × 35 cm ve čtvercové kartuši (o straně cca 25 cm), 

sekaný do přírodní skalní stěny. Kříž i kartuš obtaženy oranžovou signalizační barvou, v okolí kříže zbytky 

bílé barvy. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 98 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RG21: Hraniční kříž v Temném dole (G147) 

Souřadnice GPS: 50.55422, 14.49149 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 18 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Obtažen a kruhově 

orámován oranžovou signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 98 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 
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RG22: Hraniční kříž v Temném dole (G146) 

Souřadnice GPS: 50.55416, 14.49129 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Obtažen a kruhově 

orámován oranžovou signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 98 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RG23: Hraniční kříž v Temném dole (G145) 

Souřadnice GPS: 50.55362, 14.49055 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou 

signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 97 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RG24: Hraniční kříž v Temném dole (G144) 

Souřadnice GPS: 50.55341, 14.49016 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou 

signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 97 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RG25: Hraniční kříž v Temném dole (G143) 

Souřadnice GPS: 50.55338, 14.49001 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou 

signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 97 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 
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RG26: Hraniční kříž v Temném dole (G142) 

Souřadnice GPS: 50.55335, 14.48975 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou 

signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 97 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RG27: Hraniční kříž v Temném dole (G141) 

Souřadnice GPS: 50.55303, 14.48914 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou 

signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 97 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RG28: Hraniční kříž v Temném dole (G140) 

Souřadnice GPS: 50.55292, 14.48930 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou 

signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 96 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RG29: Hraniční kříž v Temném dole (G139) 

Souřadnice GPS: 50.55271, 14.48922 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 18 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zvýrazněn oranžovou 

signalizační barvou. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 96 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 
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RG30: Hraniční kříž v Temném dole (G138) 

Souřadnice GPS: 50.55267, 14.48927 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 96 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RK01: Zářez cesty nad Velkým Čapským dolem – severní úsek (K128) 

Souřadnice GPS: 50.55036, 14.47561 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Tuhanec 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Krátký úsek cesty mírně zahloubený do skalního podloží. Šířka cesty přibližně 2,2 m. 

Prameny a literatura: II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 157 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RK02: Zářez cesty nad Velkým Čapským dolem – jižní úsek (K127) 

Souřadnice GPS: 50.55004, 14.47583 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Tuhanec 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 5 m, vysekaný do skalního podloží. Stěny zářezu vysoké cca 60 cm, šířka cesty 

kolem 2,5 m. 

Všechny souřadnice GPS: JV konec zářezu: 50.550039, 14.475826; SZ konec zářezu: 50.550068, 

14.475796 

Prameny a literatura: II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 157 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RK03: Zářez cesty západně od Lešnice – severní úsek (K111) 

Souřadnice GPS: 50.55422, 14.48196 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–07) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 65 m, vysekaný do skalního podloží. Výška stěn zářezu až 70 cm, šířka cesty 

2,5 m. 

Všechny souřadnice GPS: SSZ konec zářezu: 50.554218, 14.481961; průběh zářezu: 50.553884, 

14.482167; JJV konec zářezu: 50.553646, 14.482272 

Prameny a literatura: II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 153 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 
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RK04: Zářez cesty západně od Lešnice – jižní úsek (K110) 

Souřadnice GPS: 50.55349, 14.48256 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 5 m, mírně zasekaný do skalního podloží. Šířka cesty kolem 1,7 m. Dobře 

patrné vyjeté koleje po kolech vozů. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec úseku: 50.553489, 14.482556; JV konec úseku: 50.553473, 

14.482624 

Prameny a literatura: II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 153 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RK05: Zářez cesty jihozápadně od Lešnice (K109) 

Souřadnice GPS: 50.55068, 14.48354 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 55 m vedoucí přisekanou skalní spárou. Šířka cesty kolem 2 m. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec úseku: 50.55068, 14.483537; skládka v boční spáře: 50.550597, 

14.48378; JV konec úseku: 50.55047, 14.484232 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 153 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RK06: Zářez cesty severozápadně od Lešnice 

Souřadnice GPS: 50.554973, 14.482936 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 5 m, mírně se zahlubující do skalního podloží. Výška stěny zářezu kolem  

20 cm, šířka cesty 2–2,5 m. 

Všechny souřadnice GPS: SV konec zářezu: 50.554973, 14.482936; JZ konec zářezu: 50.554941, 

14.482902 

Prameny a literatura: II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. června 2019 
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RK07: Cesta severně od Lešnice 

Souřadnice GPS: 50.554786, 14.485514 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Provozní rýhy a zahloubení) 

Úsek cesty o délce přibližně 10 m, mírně se zahlubující do skalního podloží. Šířka cesty kolem 2 m. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec úseku: 50.554786, 14.485514; JV konec úseku: 50.554719, 

14.485591 

Prameny a literatura: II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. června 2019 

 

RK08: Sekaná cesta k domu č. p. 10 v Lešnici (K112) 

Souřadnice GPS: 50.55329, 14.48534 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–05) 

Katastrální území: Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Datace: před rokem 1801 

Úsek cesty o délce přibližně 30 m, na severní straně zasekaný do skalního podloží, na jižní tvořen náspem 

podepřeným zídkou z pískovcových kvádrů. Šířka cesty kolem 3 m. Výška stěny zářezu 1,6 m; v ní 

vysekán nápis „1801“ v obdélné kartuši s vykrojenými rohy (RK08-04). 

Všechny souřadnice GPS: Z konec zářezu: 50.553287, 14.485339, rytina „1801“: 50.553225, 14.485486; 

V konec zářezu: 50.553317, 14.485679 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 153 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RK09: Sekaná cesta k domu č. p. 8 v Lešnici (K113) 

Souřadnice GPS: 50.55372, 14.48618 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–06) 

Katastrální území: Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 35 m, na SV straně zasekaný do skalního podloží, na JZ tvořen náspem 

podepřeným zídkou z pískovcových kvádrů. Výška stěny zářezu 2 m, šířka cesty kolem 3 m. Dobře patrné 

vyjeté koleje po kolech vozů. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec zářezu: 50.553717, 14.486179; JV konec zářezu: 50.553464, 

14.486467 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 154 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 
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RK10: Sekaná cesta východně od Lešnice (K104) 

Souřadnice GPS: 50.55285, 14.49008 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–07) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 55 m vysekaný do skalního podloží. Výška stěn zářezu 2–3 m, šířka cesty  

2–2,5 m. Místy dobře patrné vyjeté koleje po kolech vozů. 

Všechny souřadnice GPS: VJV konec zářezu: 50.55285, 14.49008; ZSZ konec zářezu: 50.552947, 

14.489346 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 151 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RM01: Krmelec v boční rokli Malého Čapského dolu (N006) 

Souřadnice GPS: 50.55129, 14.48401 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–05) 

Katastrální území: Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Myslivecké objekty (Objekty sloužící k přikrmování zvěře) 

Výklenek sekaný do přírodní skalní stěny v rokli pod loukou Pod Čapem jihozápadně od Lešnice. 

Obdélného půdorysu o rozměrech 160 × 85 cm a výšce 80 cm. Vstup orientovaný na SV. V jeho spodní 

části vysekaný práh o výšce i šířce přibližně 20 cm (RP03-03). Nad vstupem kapsy pro uchycení dřevěného 

překladu nebo pultové střechy. V levé špaletě drobná nika o rozměrech cca 30 × 20 cm. 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 164 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 

 

RP01: Poustevna v boční rokli Velkého Čapského dolu (O005, S007) 

Souřadnice: GPS: 50.55147, 14.47248 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Autor kreseb a plánů: podle Podroužek 1998, 91 (01) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Sekaná prostora obdélného půdorysu o rozměrech cca 4 × 3,5 m a výšce 2 m. Vstupní otvor orientovaný 

na JZ. Vlevo od něj nakládací otvor kamen, vpravo čtvercový okenní otvor (RP01-01). Ve stropě  

a stěnách místnosti se projevuje přírodní spára, vedoucí v SZ–JV směru (RP01-03), původně zřejmě 

zakryta sbíranými kameny spojenými maltou (místy zachovány). V SV stěně reliéf Oplakávání Krista, 

tvořený latinským křížem s ukřižovaným Kristem a třemi dalšími postavami (RP01-02). Vpravo pod 

křížem sv. Jan Evangelista, vlevo Panna Marie a Máří Magdalena dotýkající se kříže v úrovni Kristových 

nohou. Hlava Kristova nachýlena vlevo k Panně Marii, obklopena svatozáří s paprsky. Vpravo od reliéfu 

nika s drážemi pro konstrukci dřevěného klekátka. V SZ stěně další dvě niky mající zřejmě skladovací  

a osvětlovací funkci. Stěny objektu poryté množstvím špatně čitelných a vzájemně se překrývajících 

nápisů, z nichž některé lze datovat do začátku 20. století (např. „A25A 1902“), dokládající, že místo bylo  

v minulosti více navštěvované nežli dnes. Vyznačeno v Matouschkově mapě z roku 1932 pod názvem 

Einsiedlerhöhle (Poustevnická jeskyně), mírně posunuté na západ od skutečné polohy. 

Prameny a literatura: Matouschek 1932; Podroužek 1998; viz též Pohunková 2015, 168, 175 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. března 2015 
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RP02: Hájovna Suhlenden ve Velkém Čapském dole (O006) 

Souřadnice GPS: 50.55094, 14.47620 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Základy staveb) 

Datace: vznik mezi lety 1843–1888, zánik po roce 1932 

Stopy po zaniklé hájovně, ležící u ústí bočního údolí do Velkého Čapského dolu, zmiňované k rokům 

1888 a 1932 (ve stabilním katastru z roku 1843 zakreslena není). Terén je upravený do plošiny zarostlé 

rumištní vegetací (RP02-01), patrné jsou základy zdí (až 1 m vysoké) obdélného objektu o stranách 

přibližně 5 × 6–10 m (objekt je neuzavřený, se zdmi na třech stranách). Zřejmě se nejednalo o jediný 

objekt zde stojící, ostatní relikty však velmi nezřetelné, pravděpodobně byla většina stavby dřevěná. 

Prameny a literatura: Bernau 1888, 387; Matouschek 1932; Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též 

Pohunková 2015, 168 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 24. června 2015 

 

RP03: Sušárna v údolí severozápadně od Lešnice (H016) 

Souřadnice GPS: 50.55402, 14.48512 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–05) 

Katastrální území: Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Sušárny) 

Sekaná prostora obdélného půdorysu o rozměrech přibližně 3,7 × 2 m a výšce kolem 2 m, původně 

sloužící jako sušárna. Vstupní otvor je obdélný, orientovaný na SV, o šířce 1 m a výšce 1,5 m (RP03-01). 

Jeho špalety i horní část se po 30 cm zužují na obou stranách o 5 cm a po dalších 10 cm ústí do prostoru 

sušárny. Vpravo od vstupního otvoru vysekán půlkruhovitý nakládací otvor otopného zařízení, na obou 

stranách od něj kapsy. Vnitřní prostor sušárny je členěn na dvě přibližně stejně velké a původně oddělené 

části (jak dokládají dráže ve stěnách). Levá část je vybavena kamennou lavicí a půlkruhovou nikou  

(o rozměrech pro umístění světla), ústí do ní rovněž vstupní otvor (RP03-02). Pravá část sloužila jako 

sušící komora, na obou protilehlých stěnách je vysekáno vždy 10 kapes ve dvou řadách po pěti kapsách 

nad sebou (RP03-04). 

Prameny a literatura: Podroužek 2013, 84; Podroužek 2018, 270–271; viz též Pohunková 2015, 122 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RP04: Základy staveb na pozemku st. p. č. 52 severně od Lešnice (O004) 

Souřadnice GPS: 50.55490, 14.48569 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–05) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Základy staveb) 

Datace: před rokem 1843 

Základy dvou staveb vysekané do skalního podloží. Obě jámy obdélného půdorysu o rozměrech 3 × 5 m 

(RP04-01, RP04-04). Poblíž jam ohrádka z cihel, obdélného půdorysu a rozměrů 2,2 × 1,6 m, vysoká  

40 cm (RP04-05). 

Všechny souřadnice GPS: základy domu: 50.5549, 14.485692; obdélná jáma: 50.554813, 14.485716; 

ohrádka z cihel: 50.554859, 14.485911 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 168 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015 
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RP05: Relikty staveb na pozemku p. č. 726 severně od Lešnice (H023) 

Souřadnice GPS: 50.55460, 14.48588 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–07), Jan Pohunek (08) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: před rokem 1843 

Prostor zaniklé usedlosti s terénními nerovnostmi a shluky pískovcových kvádrů tvořícími původně zdi 

objektů (RP05-01). V severní části pozemku vstup do podzemní prostory (RP05-04). Tato skalní místnost 

je čtvercového půdorysu o straně přibližně 2 m a výšce 2 m. Vstupní otvor obdélný o šířce přibližně 1 m  

a výšce 1,8 m. V jeho okolí tři půlkruhově zakončené niky o rozměrech (v pořadí šířka, výška a hloubka) 

30 × 30 × 10 cm, 25 × 30 × 10 cm a 35 × 40 × 12 cm (RP05-06, RP05-07). Ve stěně naproti vchodu úzká 

svislá dráže, ve stěnách k ní přiléhajících po dvou drážích (RP05-08). Prostora je přístupná 3,5–4 m 

dlouhou, svažující se chodbou s vysekanými schody. Stěny jsou vysekány ve skalním podloží a v horní 

části dozděny pískovcovými kvádry, strop je klenutý (RP05-05). V dolní části chodby ve stěnách dvě 

protáhlé obdélné niky o rozměrech 80 × 40 × 30 cm a 140 × 40 × 30 cm (RP05-06). 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 124 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. května 2015, 21. července 2019 

 

RP06: Relikty staveb na pozemku p. č. 727 severně od Lešnice (H019, H020, O002) 

Souřadnice GPS: 50.55420, 14.48604 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–11) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: před rokem 1843 

Prostor zaniklé usedlosti se zbytky zdí vysekanými ve skále (o výšce přibližně 60–80 cm a šířce 40 cm, 

RP06-03) a volnými pískovcovými kvádry (RP06-02). V severovýchodní části pozemku do skalního 

podloží vysekané dvě místnosti, chlév a sklep, přístupné samostatnými vstupy. 

Chlév je obdélného půdorysu o rozměrech přibližně 2,5 × 4 m. Jeho stop je valeně klenutý  

z pískovcových kvádrů (RP06-09), v nejvyšším bodě má 2,2 m. Vstup je rovněž zaklenutý, vysoký 1,7 m, 

široký cca 1 m. Po obou jeho stranách se nacházejí ve výšce 80 cm nad zemí dvě obdélná okna  

o rozměrech 40 × 90 cm (RP06-04). Uvnitř v rohu pod pravým oknem (při pohledu zvenku) vysekána 

čtvercová prohlubeň o straně cca 60 cm. V přiléhající, jihovýchodní, stěně dvě niky o rozměrech  

50 × 40 × 30 cm, v nichž jsou umístěny dva žlaby o rozměrech 70 × 50 × 20–30 cm. V severozápadní 

stěně vstup (čtvercový o straně cca 1 m) do malé prostory o rozměrech 1,3 × 1,1 × 1,1 m. Naproti 

vchodu, v severovýchodní stěně, půlkruhová nika o šířce cca 1,6 m a výšce 1 m. 

Sklep tvoří prostora čtvercového půdorysu o straně přibližně 1,5 m a výšce 1,6 m (RP06-10). Ve stěnách 

svislé dráže a podlouhlá obdélná nika o rozměrech 100 × 30 × 30 cm. Přístupná částečně zasypaným 

otvorem o rozměrech 80 × 60 cm. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 122–123, 167 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 
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RP07: Relikty staveb na pozemku p. č. 716 severně od Lešnice (H017, H018, O001, T075) 

Souřadnice GPS: 50.55418, 14.48627 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–15, 18–19), Jan Pohunek (16–17) 

Autor kreseb a plánů: Michal Hejna – Iva Pohunková (01) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: před rokem 1843 

Prostor zaniklé usedlosti s terénními nerovnosti na místě bývalých staveb (RP07-01). V severní části 

pozemku do skalního podloží vysekány tři prostory, přístupné samostatnými vstupy: levá a pravá místnost, 

které jsou vzájemně propojené (popsány budou dále) a samostatná drobná sekaná prostora o rozměrech 

přibližně 1,4 × 1,5 m a podobné výšce, přístupná na JZ straně vstupním otvorem o rozměrech  

cca 70 × 90 cm (RP07-18). Ve stěně mezi levou a pravou místností jsou dvě niky (obdélná a půlkruhová), 

drobná čtvercová kapsa (RP07-08) a rytina „1.VIII“ (RP07-11). 

Levou místnost tvoří sekaná prostora obdélného půdorysu o stranách přibližně 2 × 3 m a výšce kolem  

2 m. Kolem SZ stěny (částečně i kolem stěn přiléhajících), vysekána 1 m vysoká a 60 cm široká lavice, 

rozdělená vprostřed svislou dráží (RP07-03). Prostora je přístupná dvěma vstupy – první (RP07-07) vede 

zvenku (nyní částečně zasypaný destrukcí venkovní stavby, dochované rozměry 1 × 1,7 m, vlevo od něj 

patrná svislá dráže), druhý (RP07-05) ji spojuje s vedlejší místností a má nepravidelný tvar (šířka v horní 

části 80 cm, v dolní 50 cm, výška se pohybuje mezi 1–1,3 m). 

Pravá místnost má v půdoryse cca 3 × 4 m a výšku kolem 2 m. Kolem spojovacího otvoru jsou z této 

strany čtyři kapsy (RP07-13), zřejmě po konstrukci umožňující jeho zakrytí. Vchod zvenku má rozměry 

0,9 × 1,9 m, je obezděný cihlami a orientovaný na jih (RP07-10). Vpravo od tohoto vstupu se podlaha 

mírně asi o 30 cm snižuje k dalšímu zazděnému otvoru o rozměrech 0,8 × 0,7 m, kterým je v současnosti 

vyvedena roura od kamen (RP07-17). Na V straně místnosti je ve výšce 0,4 m nad zemí vysekán prostor 

pro otopné zařízení (o šířce 1 m, výšce 1,2 m a hloubce 1,1 m), skalní stěna při jeho okrajích je místy 

přitesána do roviny – částečný náznak mělkých dráží (RP07-12). V SV rohu místnosti je v sousedství 

topeniště 35 cm nad úrovní terénu vysekána 1 m vysoká nika s podstavcem, jejíž hloubka se směrem 

nahoru snižuje (RP07-16). Na jejím levém okraji je 80 cm vysoký vysekaný stupeň. Severní část nárožní 

niky je široká 1,2 m (v horní části i s prostorem nad stupněm 1,4 m). Východní část nárožní niky je 1 m 

široká, prochází jí skalní puklina. V této části stěny jsou tři nevelké oválné kapsy (RP07-14). Ve V stěně je 

pak mezi otopným zařízením a vstupem další nika ve výšce 80 cm nad zemí, o šířce 1,5 m a výšce 80 cm. 

Je přibližně 30 cm hluboká, na levém okraji, kde z ní v dolním rohu vede (přírodní?) kruhový otvor do 

topeniště, pouze 20 cm. Hloubka niky se též snižuje směrem nahoru. Podlaha místnosti znečištěna 

odpadky a vybavena kamny, stolem, lavicemi a kobercem. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019); viz též Pohunková 2015, 122, 167, 197 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015, 21. července 2019 
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RP08: Sklep na severozápadním okraji Lešnice (H015) 

Souřadnice GPS: 50.55374, 14.48573 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04) 

Katastrální území: Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Skladovací prostory) 

Datace: 1816 

Sekaná prostora vedle cesty k domu č. p. 10 v Lešnici (RK09). Přístupná portálem klenutým  

z pískovcových štuků, orientovaným na V, širokým 1 m a vysokým přibližně 1,2 m (RP08-01). Následuje 

cca 2 m dlouhá, pískovcovými štuky klenutá chodba, mírně se svažující (pod listím a nahrnutými 

sedimenty se nejspíše nacházejí vysekané nebo z pískovcových kvádrů vybudované schody) do prostory  

o půdorysu 3 × 4 m a výšce 2 m (na rozhraní chodby a prostory zbytky prkenných vrátek). Stěny prostory 

jsou převážně vysekány ve skále, pouze části přiléhající ke vstupnímu otvoru jsou z části zděny štuky 

(RP08-04). V horní části západní stěny je vysekán letopočet 1816 v kartuši s vykrojenými rohy, obtažený 

černou barvou. Pod ním dva obdélné výklenky – levý 1 m nad zemí, široký 120 cm, vysoký 30 cm, pravý 

90 cm nad zemí, široký 120 cm, vysoký 40 cm. Oba výklenky mají hloubku kolem 30 cm (RP08-02). Od 

pravého výklenku vede k podlaze svislá dráže. V jižní a severní stěně je rovněž po jednom výklenku, 

podobné hloubky jako v západní stěně. Oba ve výšce 1 m nad zemí a výšce 30 cm, šířku mají různou – 

jižní 70 cm, severní 60 cm (RP08-03). 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 121 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RP09: Sklep v Lešnici 

Souřadnice GPS: 50.553139, 14.486632 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Skladovací prostory) 

Sekaná prostora ve svahu nad cestou v Lešnici, o rozměrech 2,1 m × 2,6 m a výšce 1,5 m. Na jižní straně 

přístupná obdélným vstupním otvorem s rozměry 1,1 m × 1,4 m (RP09-01). Severní (zadní) stěna je 

oddělena přirozenou puklinou. Počva této části prostory je tvořena skalním stupínkem, který se zvedá  

o 15 cm nad úroveň zbytku místnosti. Stěna je zde zkosená, mírně obloukovitě prohnutá (53 cm od okraje 

stupně uprostřed, 33–37 cm na okrajích), ve své horní části se ale postupně ve třech odskocích přibližuje 

dopředu až na úroveň pukliny a vytváří tak sešikmenou, nehlubokou niku plynule přecházející do stěny 

objektu (RP09-03). V západní a východní stěně jsou přibližně dvě přibližně čtvercové kapsy o straně  

30 cm a hloubce 10 cm. Severní kapsa je od zadní pukliny vzdálena přibližně 95 cm a nachází se 98 cm 

nad zemí, jižní je vzdálena 80 cm a umístěna 80 cm nad zemí. V okolí vstupního otvoru málo zřetelné 

svislé dráže. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. června 2019, 21. července 2019 
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RP10: Sušárna v Temném dole (H014) 

Souřadnice GPS: 50.55323, 14.48909 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–08) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Sušárny) 

Sekaná prostora obdélného půdorysu o rozměrech přibližně 3,8 × 2,6–3,2 m a výšce 1,8–2 m, původně 

sloužící jako sušárna. Vstupní otvor je obdélný, orientovaný na SZ, o šířce 1,1 m a výšce 1,7 m. Vpravo od 

vstupního otvoru vysekán půlkruhovitý nakládací otvor otopného zařízení, nad ním svislá dráže  

(RP10-01). Vnitřní prostor sušárny je členěn na dvě přibližně stejně velké (levá široká 1,8 m, pravá 2 m)  

a původně oddělené části, jak dokládají dráže ve stěnách. Levá část je delší (3,2 m), bez dalších úprav a ústí 

do ní vstupní otvor. Pravá část má délku 2,6 m a její podlaha je o 20 cm níže (RP10-05). V JZ stěně je 

vysekáno 30 kapes v 6 řadách po pěti nad sebou (RP10-03), v SZ stěně nakládací otvor a na JV stěně 

mělký obdélný výklenek, široký přibližně 1 m a vysoký 40 cm (RP10-08). 

Prameny a literatura: Podroužek 2013, 84; Podroužek 2018, 270–271; viz též Pohunková 2015, 121 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 14. dubna 2015 

 

RR01: Rytina latinského kříže 

Souřadnice GPS: 50.554532, 14.475701 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Rytina latinského kříže o rozměrech přibližně 5 × 15 cm na přírodní, mírně převislé skalní stěně. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. června 2019 

 

RR02: Rytina „Ao 1818“ v boční rokli Malého Čapského dolu (R008) 

Souřadnice GPS: 50.55100, 14.48383 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04) 

Katastrální území: Tuhaň u Dubé / Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1818 

Rytina „Ao 1818“ na přírodní skalní stěně v místě, kudy prochází katastrální hranice vyznačená do skal 

sekanými kříži (jeden z křížů cca 10 m od rytiny). 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 173 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 
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RT01: Lom v údolí severozápadně od Lešnice (T058) 

Souřadnice GPS: 50.55405, 14.48596 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–05) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Lom obdélného půdorysu o stranách 6 × 4 m se stěnami na dvou stranách. Těžený po lavicích shora, 

otevřený přibližně na Z. Výška lomových stěn kolem 3 m. 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 192 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RT02: Lom severně od Lešnice (T059) 

Souřadnice GPS: 50.55402, 14.48630 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky / Zátyní 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Stěnový lom těžený po lavicích shora, otevřený přibližně na Z. Výška lomových stěn kolem 2 m. 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 192 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

RV01: Studna v Lešnici (V006) 

Souřadnice GPS: 50.55355, 14.48606 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Pavličky 

Typ (podtyp) objektu: Vodohospodářské objekty (Studny) 

Studna stojící v údolí pod domy č. p. 8 a 10 v Lešnici. Ohlubeň z pískovcových štuků o čtvercovém 

půdorysu o straně 2 m a výšce přibližně 70 cm překryta prkny a opatřena zámkem neumožňujícím 

nahlédnutí do studny. Vybavena rumpálem, nad nímž je postavena dřevěná šindelová střecha. 

Prameny a literatura: viz též Pohunková 2015, 199 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 17. dubna 2015 

 

  



94 

Příloha 17: Katalog objektů – Kokořínsko – Truskavna a okolí 

 

KG01: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.434234, 14.548785 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK02). Z větší 

části překryt mechy a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG02: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.434206, 14.549008 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK02). Částečně 

překryt mechy a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KG03: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.434222, 14.549183 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK02). Z větší 

části překryt mechy a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG04: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.43424, 14.549381 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně přibližně 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK02). Na 

kříži i v jeho okolí zbytky nátěru bílou a béžovou barvou. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 
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KG05: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.434234, 14.549847 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK02). Částečně 

překryt mechy a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KG06: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.435753, 14.550346 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–02) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK03). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG07: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.43587, 14.55045 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01), Jan Pohunek (02) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK03). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KG08: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.436047, 14.550573 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK03). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 
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KG09: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.43624, 14.550723 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02), Iva Pohunková (03–04) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK03). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KG10: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.43648, 14.550976 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 18 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK03). Z větší 

části překryt mechy a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG11: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.436572, 14.551169 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01), Iva Pohunková (02–03) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 18 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK03). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KG12: Hraniční kříž na silnici z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.43678, 14.551681 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Datace: po roce 1912 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na přisekané skalní stěně u komunikace (KK03). Částečně 

překryt mechy a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KG13: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.435757, 14.551309 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Vlevo od kříže rytina 

„1899“, jejich vzájemnou souvislost však nelze doložit. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG14: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.434995, 14.551132 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Na kříži zbytky zvýraznění 

bílou barvou. Vlevo od kříže rytina ruky (KG14-02). 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG15: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.434879, 14.551381 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Částečně překryt mechy  

a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG16: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.43474, 14.55153 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KG17: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433991, 14.551713 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Částečně překryt mechy  

a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG18: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433995, 14.551649 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Částečně překryt mechy  

a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG19: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433959, 14.551557 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Kříž i jeho okolí překryty 

mechy a lišejníky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG20: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433925, 14.551532 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KG21: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433875, 14.551505 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG22: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433679, 14.551071 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Na kříži i v jeho okolí 

zbytky bílé barvy. Vpravo vedle něj druhý mělčeji provedený řecký kříž o straně přibližně 15 cm  

v nepravidelném přibližně půlkruhovém orámování. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG23: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433679, 14.551071 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG24: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433595, 14.550833 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Kříž i jeho okolí překryty 

mechy a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KG25: Hraniční kříž v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.43352, 14.550684 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 18 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG26: Hraniční kříž v údolí Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.434259, 14.55191 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG27: Hraniční kříž v údolí Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.434111, 14.552302 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG28: Hraniční kříž v údolí Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.434081, 14.552402 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG29: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.436818, 14.553406 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Berlový hraniční kříž o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 
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KG30: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.436872, 14.553522 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Berlový hraniční kříž o straně cca 18 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Konce ramen zahloubeny 

výrazně více než zbytek kříže. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG31: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.436827, 14.553825 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do odsedlého skalního bloku. Částečně překryt 

mechy a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG32: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.436818, 14.554013 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Kříž i jeho okolí překryty 

mechy a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG33: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.437966, 14.555081 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Částečně překryt mechy  

a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KG34: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.438197, 14.554977 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Částečně překryt mechy  

a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG35: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.438251, 14.55482 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Berlový hraniční kříž o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Zcela vyplněn mechy a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KG36: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.44052, 14.552561 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Kříž i jeho okolí překryty 

mechy a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG37: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.440622, 14.552405 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 
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KG38: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.440788, 14.552344 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG39: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.44094, 14.552351 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Částečně překryt mechy  

a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG40: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.441047, 14.552294 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG41: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.441178, 14.552118 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 
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KG42: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.441288, 14.552064 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Na kříži i v jeho okolí 

zbytky bílé barvy. Vlevo od kříže nese skalní stěna stopy sekání (KN03). 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG43: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.441537, 14.551807 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG44: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.441927, 14.551868 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 15 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG45: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.442019, 14.551877 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 18 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 
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KG46: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.442118, 14.551929 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG47: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.442201, 14.551945 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 18 cm sekaný do přírodní skalní stěny. Kříž i jeho okolí překryty 

mechy a lišejníky. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG48: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.442549, 14.552221 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 20 cm na čtvercové sekáním upravené ploše stejných rozměrů. Na 

skalní stěně blízkosti kříže patrné brusné stopy (KN01). 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KG49: Hraniční kříž v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.442778, 14.552302 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Březinka u Kokořína / Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž řeckého typu o straně cca 25 cm sekaný do přírodní skalní stěny. 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 
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KG50: Hraniční kámen nad Šemanovickým dolem 

Souřadnice GPS: 50.435801, 14.553948 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný. Povalený na stranu, o rozměrech 10 × 20 × 25 cm,  

z větší části pokryt mechem. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG51: Hraniční kámen nad Šemanovickým dolem 

Souřadnice GPS: 50.435812, 14.554024 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný, o straně cca 15 cm. Nad terénem vyčnívá přibližně 20 

cm výšky kamene. Částečně pokryt mechem. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG52: Hraniční kámen nad Šemanovickým dolem 

Souřadnice GPS: 50.435683, 14.554474 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný, o půdorysu cca 25 × 15 cm. Umístěný ve svahu, 

vyvrácený a z části překrytý sedimenty, vyčnívá pouze mechem pokrytá původní vrchní strana. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG53: Hraniční kámen nad roklí Oběšenkou 

Souřadnice GPS: 50.43542, 14.560404 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný, o půdorysu cca 20 × 15 cm. Nad terénem vyčnívá 

pouze pár cm výšky kamene. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 
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KG54: Hraniční kámen nad roklí Oběšenkou 

Souřadnice GPS: 50.435177, 14.560475 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný. Povalený na stranu a z větší části překrytý sedimenty. 

Vyčnívá pouze boční strana o rozměrech cca 20 × 35 cm. Částečně pokryt mechem. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG55: Hraniční kámen nad roklí Oběšenkou 

Souřadnice GPS: 50.434801, 14.560932 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný, o straně cca 25 cm. Nad terénem vyčnívá přibližně  

35 cm výšky kamene. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KG56: Hraniční kámen nad roklí Oběšenkou 

Souřadnice GPS: 50.434797, 14.561118 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný, o půdorysu cca 15 × 25 cm. Nad terénem vyčnívá 

přibližně 35 cm výšky kamene. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KG57: Hraniční kámen nad roklí Oběšenkou 

Souřadnice GPS: 50.434751, 14.561232 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný, o straně cca 20 cm. Nad terénem vyčnívá přibližně  

25 cm výšky kamene. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 
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KG58: Hraniční kámen nad roklí Oběšenkou 

Souřadnice GPS: 50.434756, 14.561255 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kameny) 

Hraniční kámen z vyvřelé horniny, hrubě osekaný, o půdorysu cca 15 × 25 cm. Nad terénem vyčnívá 

přibližně 30 cm výšky kamene. Částečně pokryt mechem. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KK01: Jižní cesta do Truskavny 

Souřadnice GPS: 50.434286, 14.548416 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 65 m odbočující ze silnice z Březinky do Kokořína směrem k Truskavně. Na 

západním konci na jižní straně zpevněn pískovcovými kvádry (KK01-01), na severní tvořen stěnou lomu 

(KT01). Dále pokračuje cesta mírně zahloubená do skalního podloží (v nejhlubším místě kolem 60 cm), 

její šířka se pohybuje v rozmezí 1,6–2 m. Ve svém průběhu překonává několik skalních hran, projevujících 

se na ní jako schody (KK01-04). 

Všechny souřadnice GPS: Z konec úseku: 50.434286, 14.548416; zpevnění pískovcovými kvádry: 

50.434282, 14.548578; SV konec úseku: 50.434498, 14.549277 

Prameny a literatura: I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019a); II. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr  

(ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KK02: Zářez silnice z Březinky do Kokořína pod Truskavnou – jižní úsek 

Souřadnice GPS: 50.434206, 14.550099 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Datace: mezi lety 1912–1920 

Úsek cesty, který přibližně 125 m zasahuje do sledovaného území. Jeho S strana je zasekána do skalního 

podloží, výška stěny zářezu kolem 2,4 m (KK02-01). Ve sledovaném území se na stěně zářezu nachází 

čtvercová zbroušená plocha o straně cca 20 cm se zbytky bílé barvy (KK02-02), drobná rytina kosočtverce 

(KK02-04) a pět hraničních křížů (KG01 až KG05). Dále na Z další rytiny, svojí polohou však již 

nespadají do vymezeného polygonu. 

Všechny souřadnice GPS: V konec zářezu: 50.434206, 14.550099; zbroušená čtvercová plocha: 

50.434215, 14.549219; rytina kosočtverce: 50.434201, 14.549102; Z konec zářezu cesty (mimo vymezený 

polygon): 50.434691, 14.546018 

Prameny a literatura: Havlíčková 1999, 6 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KK03: Zářez silnice z Březinky do Kokořína pod Truskavnou – severní úsek 

Souřadnice GPS: 50.435686, 14.550307 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–04, 06, 08, 12), Jan Pohunek (05, 07, 09–11, 13–22) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Datace: mezi lety 1912–1920 

Úsek cesty o délce přibližně 160 m, jehož SZ strana je zasekána do skalního podloží. Výška stěny zářezu je 

různá, pohybuje se kolem 2–4 m (KK03-01). V jižní části úseku skupina rytin obsahující „VV“, „M S“, 

„1912“, „K“ a rytinu kosočtverce (KK03-02). Dále v průběhu cesty tyto: „MH“ v obdélné kartuši  

(KK03-06), „HL“ (KK03-08), rytina kosočtverce (KK03-12), „[---] / C V“ v obdélné kartuši (ve výšce  

cca 3 m nad zemí, KK03-16), „VJ“ (KK03-18), „H“ (KK03-19) a další rytina kosočtverce (KK03-21).  

Do stěny zářezu také vysekáno sedm hraničních křížů (KG06 až KG12). 

Všechny souřadnice GPS: JZ konec zářezu: 50.435686, 14.550307; soubor rytin s letopočtem „1912“: 

50.435753, 14.550346; rytina kosočtverce: 50.435872, 14.550494; kartuš s nápisem vysoko ve stěně cesty: 

50.436137, 14.550706; rytina „VJ“: 50.436313, 14.550775; rytina kosočtverce: 50.436757, 14.551594;  

SV konec zářezu: 50.43678, 14.551681 

Prameny a literatura: Havlíčková 1999, 6 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 
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KK04: Východní cesta do Truskavny 

Souřadnice GPS: 50.439464, 14.552682 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–15) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Datace: před rokem 1863 

Úsek cesty o celkové délce přibližně 325 m z Šemanovického dolu do Truskavny, zasekaný do skalního 

podloží. Výška stěn zářezu se pohybuje mezi 1–3 m, v okolí lomu otevřeného v jeho Z stěně (KT08) je 

zahloubení až o 6 m. Šířka cesty se v místech, kde je po obou stranách zahloubena do skalního podloží, 

pohybuje mezi 2,2–4 m. Z Šemanovického dolu vedou dvě větve (KK04-03) po dvou stranách zaniklého 

stavení (KP02), které se výše později spojují. V místech, kde cesta prochází kolem domu č. p. 26 je její 

zářez dozděn pískovcovými kvádry a ústí na ni dvě okna skalní místnosti, z nichž jedno je upravené 

dřevěným rámem (KK04-06) a druhé východnější je spíše jen odkrytou skalní puklinou (KK04-05).  

V dolní části zářezu je dno cesty silně erodováno vodou, v horní části patrné vyjeté koleje po kolech vozů.  

Z rytin a dalších drobnějších úprav se vyskytuje kartuš štítovitého tvaru s letopočtem „1863“ (KK04-07), 

rytina „197“ u domu č. p. 26, mělké prohlubně v přisekané skalní stěně u cesty (KK04-09) doplněné 

letopočtem „1921“ (KK04-10) a letopočet „1876“ v obdélné kartuši (KK04-12). V horní části cesty je  

u paty stěny v samostatné cca 2,5 m vysoké skalce vysekaný výklenek o rozměrech cca 1,2 × 1,2 m  

a hloubce 40 cm (KK04-15), na horní straně skalky při zemi je též další, částečně odpadem a listím 

zasypaný výklenek (KK04-14). Výklenek začíná být zasekaný do podloží 0,6 m před vrchní částí skalní 

stěny, jeho šířka je 1,3 m. Vstup je v současnosti vysoký 0,7 m, hloubka podzemní části dosahuje 1,5 m. 

Ve vrchní části skalky jsou patrné četné prohlubně usnadňující výstup na její vrchol. 

Všechny souřadnice GPS: S konec zářezu: 50.439464, 14.552682; ohyb cesty: 50.439296, 14.552654; 

průběh cesty: 50.43919, 14.552749; odbočka vedlejší větve: 50.439072, 14.552827; S konec vedlejší větve: 

50.439187, 14.552918; ohyb cesty: 50.438968, 14.55302; ohyb cesty: 50.439087, 14.553333; ohyb cesty: 

50.438968, 14.553486; průběh cesty kolem domu č. p. 26: 50.438788, 14.553458; okno skalní místnosti 

ústící na cestu: 50.438746, 14.553439; rytina „1863“: 50.438443, 14.553524; rytina „1921“: 50.438254, 

14.553647; ohyb cesty: 50.438009, 14.553452; rytina „1876“: 50.437972, 14.553386; průběh cesty: 

50.437975, 14.552864; J konec zářezu: 50.437999, 14.552224 

Prameny a literatura: Adamovič – Schubert 2012, 29, 34; Havlíčková 1999, 1; I. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019a); II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018, 11. srpna 2019, 16. srpna 2019 
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KK05: Zářez cesty Okolnice nad Šemanovickým dolem 

Souřadnice GPS: 50.442487, 14.554012 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–09) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 185 m, zasekaný do skalního podloží (KK05-01) nebo zpevněný náspem 

(KK05-03). Šířka cesty kolem 2 m (KK05-02), výška stěn zářezu nejvýše cca 80 cm, většinou méně 

(KK05-07). 

Všechny souřadnice GPS: S konec úseku: 50.442487, 14.554012; výrazný zářez: 50.442422, 14.553963, 

průběh cesty: 50.44227, 14.553951; násep: 50.442164, 14.553859; průběh cesty: 50.441916, 14.553748; 

průběh cesty: 50.441879, 14.553781; průběh cesty: 50.441804, 14.553812; průběh cesty: 50.441562, 

14.554216; průběh cesty: 50.441498, 14.554742; V konec úseku: 50.441563, 14.555034 

Prameny a literatura: Adamovič – Schubert 2012, 34; III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 

2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KK06: Schůdky na stezce ve svahu Šemanovického dolu 

Souřadnice GPS: 50.438071, 14.555204 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Schody) 

Pěší stezka vybíhající od cesty jižně od skalního obydlí (KP05) nad úroveň skalního patra v Šemanovickém 

dole. V horní části průběhu překonává skalní stupínek po třech přisekaných schůdcích. Nejnižší stupeň má 

výšku 45 cm. Střední stupeň výšku 10 cm, hloubku 10 cm a šířku 25 cm, je obloukovitě vysekán do skály. 

Stupeň nad ním je také obloukovitý, ale 90 cm široký, o výšce kolem 10 cm a hloubce 25 cm. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. srpna 2019 

 

KK07: Přisekaná skalní stěna u cesty v rokli Oběšence 

Souřadnice GPS: 50.437364, 14.556062 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Přisekaná skalní stěna o výšce cca 1 m na J straně cesty vedoucí roklí Oběšenkou. 

Prameny a literatura: I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019a); II. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr  

(ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KK08: Stezka pro pěší v rokli Oběšence 

Souřadnice GPS: 50.437091, 14.558691 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 55 m, na jižní straně zasekaný do skalního podloží, na severní tvořený náspem 

nade dnem údolí o šířce cca 1,4 m. Výška stěny zářezu kolem 50 cm. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec úseku: 50.437091, 14.558691; JV konec úseku: 50.43676, 14.559295 

Prameny a literatura: I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019a); II. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr  

(ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KK09: Schody v rokli Oběšence 

Souřadnice GPS: 50.434864, 14.561093 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Schody) 

Úsek cesty o délce přibližně 5 m, tvořený schody vysekanými do skalního podloží. Schody jsou částečně 

skryté pod listím a svahovými sedimenty, jejich šířka proto lze těžko určit, pohybuje se však 

pravděpodobně kolem 1,2 m. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec schodů: 50.434864, 14.561093; průběh schodů: 50.434849, 

14.561102; JV konec schodů: 50.434834, 14.561131 

Prameny a literatura: I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019a); II. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr  

(ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KK10: Samostatný schod v rokli Oběšence 

Souřadnice GPS: 50.43481, 14.561206 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Schody) 

Samostatný schod vysekaný do skalního podloží, navazující na předchozí souvislejší úsek schodů níže ve 

svahu (KK09). 

Prameny a literatura: I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019a); II. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr  

(ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KK11: Zářez silnice z Březinky do Kokořína v údolí Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.433685, 14.555306 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 30 m, jehož SV strana je zasekaná do skalního podloží. Výška stěny zářezu 

maximálně 1,2 m. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec zářezu: 50.433685, 14.555306; JV konec zářezu: 50.433539, 

14.555609 

Prameny a literatura: Havlíčková 1999, 6; I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019a);  

II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c); 

Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KN01: Brusné stopy v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.44251, 14.55219 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Brusné stopy na přírodní skalní stěně v Šemanovickém dole. V jejich těsné blízkosti vysekán hraniční kříž 

(KG48). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KN02: Stopy sekání v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.441458, 14.551994 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Obdélná plocha se stopami sekání. Vysoká přibližně 80 cm, na levé straně ukončena ostrou hranou, na 

pravé je její konec pozvolný a nezřetelný. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 
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KN03: Stopy sekání v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.44133, 14.55204 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Stopy sekání v okolí přírodních výklenků ve skalní stěně. Upravená plocha má rozměry přibližně  

80 × 60 cm. V těsné blízkosti se nachází se skále vysekaný hraniční kříž (KG42). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KN04: Stopy sekání v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.440371, 14.553496 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Přisekaná skalní stěna, jejím zarovnáním vytvořen výklenek o rozměrech přibližně 60 × 50 cm. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KN05: Dvě dráže poblíž ústí západní cesty do Truskavny v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.439654, 14.553101 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Ostatní objekty) 

Dvě svislé dráže v přírodní skalní stěně o výšce přibližně 2 m a šířce 10–15 cm. Vzdálené cca 2,5 m  

od sebe. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KN06: Skalní výklenek se stopami sekání v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.437207, 14.554622 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Sekáním upravený původně přírodní skalní výklenek u paty skály. Rozměry výklenku přibližně  

1,4 × 1,3 m, jeho hloubka se pohybuje kolem 1,3 m. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

  



115 

 

KN07: Stopy sekání v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.434911, 14.551338 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Stopy sekání u paty skalní stěny. Zabírají plochu přibližně o rozměrech 120 × 60 cm. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KN08: Nika v lese nad Šemanovickým dolem 

Souřadnice GPS: 50.435856, 14.555801 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Prázdné niky) 

Výklenek vysekaný do mírně převislé skalní stěny, o rozměrech cca 50 × 120 cm. Jeho hloubka je různá,  

v horní části zahlouben přibližně o 20 cm, v dolní se postupně přibližuje povrchu skalní stěny a jeho 

hranu tvoří přírodní vodorovná puklina. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 
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KP01: Skalní obydlí Rozbořenka v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.443055, 14.551738 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–16) 

Autor kreseb a plánů: podle EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, 

Výzkum skalní obydlí, Březinka, bývalé skalní obydlí „Rozbořenka“ (kt. 17) (01); podle Podroužek 2003, 

příloha 40 (02) 

Katastrální území: Březinka u Kokořína 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: před rokem 1843 

Skalní obydlí vysekané do skalní stěny v prostoru bývalého lomu, na SV okraji údolíčka, které vybíhá  

Z směrem z Šemanovického dolu. Úroveň povrchu odpovídá vyvýšené terase přibližně 4 m nad 

Šemanovickým dolem. Skalní stěnu lze rozdělit na pět upravených úseků, které jsou k sobě vždy v pravém 

úhlu ve směrech Z–V a S–J. V 1. (Z–V) úseku stěny nejblíže k V a ke hraně terasy je zahloubena komora 

(KP01-01), 2. a 3. úsek tvoří stěny hlavní zasekané části obydlí, ve 4. není zahloubena žádná místnost  

a v 5. pak chlívek a lednice. Terasa před domem je upravena jako trampské tábořiště (KP01-02)  

a v interiéru jsou též patrné stopy novějších úprav, zejména utěsňování vstupních otvorů. Stěnu č. 1 zdobí 

dřevěný nápis „ROZBOŘENKA“, který je obdobného původu. 

Stěna č. 1 a komora: Skalní stěna o délce 5,35 m se vstupem do komory, ve V části stěny je ve výšce mezi 

5,45 m a 3,65 m od země vytesáno vypodobnění lidské postavy (KP01-03). Přibližně pod ní se nachází 

půlobloukovitá upravená přírodní nika o šířce 1,5 m, výšce 0,55 m a hloubce 0,55 m. Nad nikou je 

čtvercová kapsa pro trám. Mezi nikou a vstupem do komory je dvojice malých otvorů, z nichž dolní je 

kruhový a prochází skrz skálu do komory, horní je nahoře zaoblená kapsička. Další kapsičky jsou u vstupu 

do komory. Vstup do komory je obdélný, s veřejovými drážemi, o rozměrech 0,75 × 1,5 m. Vlevo od něj 

jsou stopy po uchycení kovových háků ve stěně, vpravo díry pro závoru či uchycení dveří, které se zřejmě 

otvíraly směrem dovnitř. Stěny komory, která má obdélný půdorys o rozměrech 2 × 3 m a výšku 1,9 m, 

nesou stopy modré omítky. Uvnitř je patrná dvojice svislých dráží, které tvořily v místnosti předěl, v zadní 

stěně místnosti v rohu je nika – sedátko nebo police o šířce 1,3 m a hloubce 40 cm, ve výšce 35 cm nad 

zemí, na horní straně zarovnaná betonem (KP01-16). Ve stěnách jsou na úrovni sedátka menší kruhové 

otvory pro uchycení dřev. U spáry za cedulí Rozbořenka je přisekaná policovitá rovinka ve skále, na které 

cedule stojí a která odpovídá protilehlé trámové kapse ve stěně č. 2. Zřejmě zde začínala dřevěná část 

objektu před stěnou č. 2. 

Stěna č. 2 – hlavní stěna budovy: 7 m dlouhá stěna v S–J orientaci, od stěny č. 1 oddělena skalní spárou. 

Do spáry je 1,2 m nad zemí vyveden kouřovod z hlavní části budovy, který pokračuje v délce 3,3 m podél 

stěny k S, do skály je zasekána polovina jeho hloubky. Vlevo od kouřovodu je ve stěně 0,9 m široký  

a 1,5 m vysoký vstup do prostoru čtveřice menších místností, nad ním menší sekané kapsičky (KP01-04). 

Mezi tímto vstupem a rohem stěn č. 2 a č. 3 je 1,9 m široký a 1,3 m vysoký otvor do obytné místnosti se 

zbytky topeniště a zdiva, od kterého vybíhá nahoru zasekaná polovina komína o výšce 5 m (KP01-05). Ve 

výšce 4,5 m se zářez komína setkává s vodorovným zářezem, snad pozůstatkem uchycení střechy. Nad 

otvorem je malá nika nebo kapsa pro trám. Vlevo od otvoru je vyryt letopočet „1910“ a nečitelný zbytek 

nápisu. 

Interiér (v bloku mezi stěnami č. 2. a č. 3): Interiér tvoří dvojice větších místností (V obytná místnost  

a Z zadní místnost, možná chlév) přiléhajících ke stěně č. 3 a čtyři menší místnosti přiléhající k obytné 

místnosti, které jsou blíže k rozhraní stěn č. 1 a č. 2.  

První menší místnost (vstup v S části stěny č. 2, o půdorysu 2,1 × 2 m a výšce 2 m) má ve stropě od Z k V 

probíhající kanál kouřovodu o hloubce 45 cm a šířce 35 m (KP01-14). Její vnější V dveřní otvor má 

veřejové dráže, po J straně se otevírá další o rozměrech 0,8 × 1,7 m do hlavní obytné místnosti. V jeho 

horní stěně je zasazen a ozděn trám se čtyřmi hřebíky, nemusí být ale nutně původní, protože jsou zde  

i stopy montážní pěny a průchod má veřejové dráže. S směrem z místnosti vybíhá snižující se výklenek  

o délce 1,6 m, šířce 0,8–1,3 m a výšce 0,9–1,4 m s náznakem veřejových dráží. 
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Na první místnost navazuje na Z prostor černé kuchyně. Spojeny jsou otvorem o výšce 1,7 m, který je 

nahoře zaoblený, ve své horní polovině 1,35 m široký, v dolní 0,9 m široký (na J straně z obdélného 

průchodu vychází volný výklenek). S obytnou místností je černá kuchyně spojena třemi otvory v J stěně  

a začíná zde také kanál kouřovodu vedeného do spáry u stěny č. 2. První otvor v JV rohu tvoří oválná díra 

o průměru 43–70 cm, dole se zářezem a menší kruhovou dírkou nad ním, kolem jsou stopy malty. Na Z 

straně je 1,2 m široké a 0,5 m hluboké topeniště v podobě širší niky, která na S okraji dosahuje až k zemi, 

zatímco J strana je nad úrovní povrchu. 

S směrem z černé kuchyně vede bílený 0,7 m široký a 1,6 m vysoký vstup do samostatné přibližně 

čtvercové místnosti o rozměrech 2 × 2,3 m a výšce 1,8 m (KP01-15), který je opatřen veřejovými drážemi. 

V levém horním rohu vstupu je náznak kruhového otvoru. Vpravo od vstupu je pod stropem 

kapsa/výklenek (na svíčku?), vlevo od něj ve stěně malé kruhové otvory (k uchycení police?). 

Hlavní obytná místnost má rozměry 3,3 m v S–J směru a 3,5 m v Z–V směru, výšku stropu 2,2 m. 

Obsahuje destrukci otopného zařízení u velkého V otvoru do stěny č. 2, další 3 otvory na S straně ji 

spojují s černou kuchyní (KP01-12). Ve stěnách jsou místy stopy po uchycení trámků. Na V straně od 

vstupních hlavních dveří je při zemi menší neprůlezný otvor ven, v hlavním dveřním otvoru je dřevěný 

rám utěsněný montážní pěnou, po stranách jsou vidět kapsy k uchycení dveří.   

Zadní Z místnost navazuje průchodem o šířce 0,8 m a výšce 1,6 m na hlavní obytnou místnost. Má 

rozměry 3,6 m v S–J směru a 3 m v Z–V směru. Podél její Z stěny je lavice nebo bývalé koryto ve výšce  

35 cm nad zemí a několik menších kapsiček (KP01-13).  

Stěna č. 3: Ve stěně se Z–V orientací o délce přibližně 6 m jsou vstupy do obytné místnosti a do zadní 

místnosti, oba v podobě obdélných dveřních otvorů. Vstup do obytné místnosti má šířku 0,9 m, výšku  

1,9 m a hloubku 0,7 m (KP01-06). Vstup do zadní (Z) místnosti má šířku 0,75 m, výšku 1,75 m a hloubku 

0,3 m, je novodobě přizděn a opatřen mříží, přeměněn v okno. Mezi oběma otvory je náznak zahloubené 

kapsy. 

Stěna č. 4: Ve čtvrté stěně o délce přibližně 3 m a S–J orientaci nejsou žádné místnosti. Na její levé straně 

při rohu je trojice kapes pro trámy nad sebou, nejvyšší v úrovni 2,3 m nad terénem (KP01-07). Na pravé 

straně je ve výše 1,55 m dvojitá kapsa, další kapsovité záseky jsou patrné i jinde ve stěně.  

Stěna č. 5: Stěna má již spíše přírodní charakter, délku kolem 8 m přerušenou skalní spárou a Z–V 

orientaci. Jsou v ní dvě samostatné místnosti. První je chlívek vzdálený 1,1 m od V rohu stěny, při vstupu 

do něj, který má rozměry 0,7 × 1,3 m (KP01-08), jsou patrné zbytky uchycení dveří (kovové úchyty 

zazděné do stěny, západka). Vlastní místnost má přibližně čtvercový půdorys o rozměrech 1,7 × 1,45 m  

a výšku 1,3 m. 

Na Z konci stěny je ve víceméně již samostatném skalním bloku lednice (KP01-09), nad vstupem do ní  

(o rozměrech 1 × 1,55 m) je vysekán letopočet „1874“ v obdélné vpadlé kartuši (KP01-10). Nejsou zde 

stopy veřejových dráží, ale ve vchodu jsou nahoře dva svislé otvory, zřejmě pro zasazení futer, která byla 

dole ukotvena do dráže vysekané do prahu. Lednice má přibližně čtvercový půdorys o rozměrech  

2,6 × 2,45 m a výšku 3,5 m, dno je 1,7 m pod úrovní terénu. Za vchodem vede dolů osm schodů po šíji 

široké 0,8 m (KP01-11). Strop nad vstupem je asi o 10 cm vyšší než ve zbytku místnosti. 

Ve směru pokračování stěny vede do svahu pěšina, která ústí k menší sníženině ve svahu pod malou 

pískovcovou skalkou. 

Prameny a literatura: Böhm 1891, 482, 484; Boss 2011; Mareček 2013; Piller – Adamovič 2019,  

103–104; Podroužek 1992, 43–44; Podroužek 2002b, 43–44; Podroužek 2003, příloha 39–40; Schubert – 

Ryvola 2009, 56; III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019); 

EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, 

Březinka, bývalé skalní obydlí „Rozbořenka“, inv. č. 21148, 21149 (kt. 17) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 15. dubna 2017, 1. dubna 2018, 10. června 2019, 11. srpna 2019 
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KP02: Relikty stavby u ústí západní cesty do Truskavny v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.439289, 14.552828 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05), Iva Pohunková (06–07) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: před rokem 1843 

Zadní trakt domu zasekaný do linie skály ve směru SZ–JV mezi dvěma rameny cesty z Šemanovického 

dolu do Truskavny (KK04). Přední výběžky skály směrem na SV jsou upraveny do podoby zdí, ale tvoří 

jen část původní konstrukce. Prostor je možné rozdělit do šesti víceméně obdélných části, počítáno ve 

směru od hlavního ramene cesty k JV.  

Část 1 – černá kuchyně a sklep: Dvojdílná prostora vysekaná do skalního masivu, zadní místnost je celá 

ve skále, přední se nachází v 1,1–1,5 m vysoké a 4,1 m dlouhé skalce a je 2,9 m dlouhá, 2 m široká a 1,3 m 

vysoká. V tělese skalky, které je i zvenku mírně přisekané do několika cca 20–30 cm vysokých stupňů, jsou 

vpředu při zemi tři nízké otvory do přední místnosti, které jsou dozdívané kameny (KP02-01). Ve stropě 

je velký otvor (o délce 1,1 m, šířce 1,3 m a výšce k podlaze 1,3 m). Vstup do této první části budovy vede 

z boku druhé části, je mírně klenutý (o rozměrech 1,6 × 1,7 m a hloubce 20 cm). V přední místnosti je  

v severní stěně malá nika, v jižní stěně okénko. Mezi přední a zadní místností této části budovy je na 

úrovni hrany hlavní skály obdélný dveřní otvor opatřený veřejovými drážemi (o rozměrech 1,3 × 1,65 m  

a hloubce 27 cm), v jeho stěnách jsou stopy kapes po uchycení dveří. Zadní sklepní místnost (o šířce  

1,7–2,3 m a výšce 1,65–2,3 m), se snižuje pěti schody, rozšiřuje směrem dozadu, její strop postupně klesá 

(KP02-04). Vlevo od vstupu je ve stěně nika o rozměrech 93 × 55 cm, ve výšce 1,1 m nad zemí  

Část 2 – prostor s výklenkem: Nezakrytá obdélná prostora o délce 3 m a šířce 1,6 m (bez tělesa schodů)  

s výklenkem v zadní stěně (KP02-02). Na její levé straně začínají u skalní stěny schody (část 3). V severní 

stěně je malá nika nebo kapsa. V zadní stěně ve skále je větší nika (o rozměrech 85 × 95 cm, hloubce  

42 cm a výšce nad zemí 65 cm), po obou stranách niky jsou dvě krátké vodorovné dráže, snad k uchycení 

police.  

Část 3 – schodiště: Nezakrytý prostor schodiště, které navazuje na okraj 2. části domu – bylo by je 

možné považovat i za jednu místnost. JV stěnu, která je dlouhá 4,1 m a odděluje 3. a 4. část domu, tvoří 

dva úseky ze skály vysekané zídky o výšce 1–1,3 m s 0,9 m širokým průchodem mezi nimi, který je opatřen 

veřejovými drážemi (KP02-06). Na SZ straně jsou schody od 2. části budovy odděleny vysekanou zídkou 

dlouhou 1,8 m. Schody stoupají v délce 1,05 m směrem na JZ třemi stupni k hlavní skalní stěně, široké 

jsou 0,8 m. U stěny je ohyb na SZ, následuje dalších 5 stupňů v celkové délce 1,32 m (KP02-06). Schody 

vedou na 0,8 m úzkou plošinu nad 1. a 2. částí domu, 2,3 m nad úrovní terénu. 

Část 4 – prostor s výklenky: Nezakrytá 2,65 m široká místnost se dvěma výklenky v zadní stěně. V 2,2 m 

dlouhé JV stěně místnosti jsou dvě kapsy po uchycení trámů ve výšce 1 a 1,4 m nad zemí, v rohu pak 

trojice kapes ve výšce 0,75–1,5 m nad zemí (KP02-07). Levý výklenek v zadní stěně je menší (o výšce  

37 cm a hloubce 20 cm), pravý je vyšší a hlubší (o výšce 1,5 m, šířce 0,9–1,1 m a hloubce 0,75 m), má 

rozměry dveří, které ale nikam nevedou (KP02-03). Nahoře nad výklenkem je náznak do skály vytesaného 

dekorativního zaklenutí. Po stranách výklenku jsou kapsy pro závoru. SZ stěna je 4 m dlouhá. 

Část 5 – chlév: Částečně klenutý pískovcovými kvádry, částečně zasekaný chlév. Celková šířka je 3,1 m, 

výška 2 m; délka je 4,95 m, z toho předních 2,4 m délky je vyzděno klenbou (KP02-05), pod klenbou je 

1,2 m vysoká zídka vysekaná ze skály. Nad chlévem hlavní skalní stěna mírně ustupuje dozadu a je v ní 

vyskládáno několik pískovcových kvádrů. U vstupu do chléva (o rozměrech 1,6 × 2 m a hloubce 0,5 m, 

KP02-03) jsou patrné různé kapsy. Přední klenutá část chléva je částečně propadlá. Pravá stěna chléva je  

v rovině s pravou částí vstupu, levá je od něj vzdálenější. Ve stěnách jsou patrné kapsy pro uchycení 

různých trámků. V zadní části je u stěny ve výšce 55 cm od země dvojdílný žlab s 15 cm hlubokým 

korytem, při jeho levém okraji je dvojice kapes, při pravé straně jim odpovídá zaobleně zahnutá dráže  

s kapsou. 
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Část 6 – výlom: Nezakrytý prostor ustupující skalní stěny JV od chléva, bez výraznějších stop úprav. Od 

prostoru chléva jej odděluje 1,2 m široký blok skály. Délka prostoru od jeho rohu je 3,2 m, výška 

maximálně 4 m, zadní stěna je široká 2,9 m. 

Prameny a literatura: Mareček 2013; Podroužek 2015, 252; Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018, 2. dubna 2018, 11. srpna 2019 

 

KP03: Agrární terasy nad Šemanovických dolem 

Souřadnice GPS: 50.439532, 14.55339 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Terasy a opěrné zdi) 

Soubor hran agrárních teras v SZZ–JVV směru na výběžku svahu pod zahradou domu č. p. 26. Celkem 

jsou zde patrné tři terénní stupně, které svah přehrazují a mezi nimiž je terén zarovnán. Horní stupeň je 

dlouhý cca 40 m, ve své severozápadní části sbíhá i po strmějším svahu, kde již nedorovnává terén. Střední 

stupeň je dlouhý přibližně 34 m, nejnižší též kolem 34 m. Maximální výška stupňů je 1,6 m, obvykle ale 

nepřesahují výšku 1 m. 

Všechny souřadnice GPS: Z konec hrany spodní terasy: 50.439532, 14.553390; V konec hrany spodní 

terasy: 50.439439, 14.553860; Z konec hrany prostřední terasy: 50.439457, 14.553312; V konec hrany 

prostřední terasy: 50.439377, 14.553778; Z konec hrany horní terasy: 50.439363, 14.553188; V konec 

hrany horní terasy: 50.439275, 14.553711 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 16. srpna 2019 

 

KP04: Agrární terasy nad Šemanovických dolem 

Souřadnice GPS: 50.437751, 14.553833 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Terasy a opěrné zdi) 

Dvojice příčných terénních stupňů přehrazujících SZ–JV orientovanou vrcholovou partii ostrožny 

směřující ke Klemperce (KP06), mezi nimiž vzniká rovnější terasa. Vzdáleny jsou od sebe cca 23 m. Délka 

obou stupňů je kolem 8 m výška jejich hran přibližně 1,4 m. Vzhledem k absenci dalších prvků, jako jsou 

cesty, destrukce zdí nebo příkopy je možné interpretovat plošinu spíše jako terénní úpravu agrárního 

charakteru (např. sad, prostor k sušení sena sklízeného na svazích) než v souvislosti s Klemperkou. 

Všechny souřadnice GPS: střed horní terasy: 50.437751, 14.553833; střed spodní terasy: 50.437628, 

14.554105 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 16. srpna 2019 
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KP05: Skalní obydlí v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.438385, 14.554904 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–11)  

Autor kreseb a plánů: podle EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, 

Výzkum skalní obydlí, Březinka (Truskavna), bývalé skalní obydlí u č. p. 40 (ve vzdálenosti asi 100 m)  

(kt. 17) (01); podle Podroužek 2003, příloha 2 (02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Skalní obydlí ve východní stěně Šemanovického dolu poblíž Klemperky (KP06) zasazené do mírně 

rozpukaných nepravidelných pískovcových bloků. Trojprostorové, nejseverněji se nachází obytná 

místnost, uprostřed síň, na kterou dále k V navazuje prostor kuchyně, na J straně pak chlév. Stopy úprav 

skalního masivu jsou patrné i na prostranství před domem (KP05-02), jižněji od něj se pak ve skále 

nachází malý sklípek (KP05-11). 

Obytná místnost je obdélného půdorysu o rozměrech 4,2 m × 3,2 m a výšce 2,3 m, s jedním velkým 

oknem ústícím ven (KP05-08). Rozměry okna jsou 1 × 1,35 m, síla stěny 32 cm. Po stěnách okna stopy 

šalování a veřejových dráží. Vpravo od okna v horním rohu místnosti kulaté ústí komínku. Zvenku je na 

skále patrná svislá dráže tohoto komínku se spodním koncem na úrovni spodní hrany okna, při horním 

ústí je dozdívaná, komínový otvor do ní ústí zhruba v polovině výšky. V místnosti jsou stopy bílého 

omítnutí, ve stěnách (zejména severní) jsou drobné otvory k uchycení bidel nebo kolíků a kapsičky, stěna 

pod ústím komínku je očouzená. V severní stěně, zhruba v prostředku (1 m od Z stěny) je pod stropem je  

34 cm vysoká nika. 

Se síní spojuje obytnou místnost vstupní otvor v jižní stěně široký 1,75 m, s průchozí šířkou 1,1 m, vysoký 

2,05 m, na západní straně nepravidelný, na východní přitesaný do roviny se zbytky šalování (KP05-07).  

V otvoru je zbytek dřevěného prahu a kamenný stupínek. Nahoře je pozůstatek veřejové dráže. Stěna dále 

na V od otvoru je 0,5 m dlouhá, se stopami omítky. V rohu pak následuje rohový trojúhelníkový otvor  

o délce hran kolem 65 cm propojující obytnou místnost, síň a černou kuchyni, nad kterým jsou dva menší 

kruhové otvory skrz. Směřují k centrálnímu komínu, který se nachází v přilehlém rohu síně a má rozměry 

65 cm × 55 cm a volnou výšku 2,5 m. Je vysekán ve skále, částečně vyzděn pískovcovými kvádry. 

Síň je zároveň hlavním vstupem do objektu zvenku a směrem na J přechází v chlév (KP05-04). Délka síně 

ve V–Z směru je 3,3 m, šířka 2,05 m, výška kolem 2 m. Při pravé straně jí prochází přirozená puklina  

o výšce kolem 4 m, ve které jsou patrné pozůstatky železobetonového(?) zastřešení a která vede dál do 

masivu, celková délka pukliny 6,5 m (KP05-10). V horní části pukliny nad úrovní stropu je na severní 

straně v místě přerušení zastřešení vysekaný výklenek o rozměrech cca 80 × 80 cm a výšce asi 2 m,  

s dozdívanou stěnou. Puklina je zároveň hranicí mezi síní a chlévem. Rozměry vstupu do síně zvenku jsou 

2,5 m × 2 m. Po pravé straně vstupu do síně je veřejová dráže, po levé kapsa pro trám. Za hranou vstupu 

se podlaha zvyšuje, jsou zde pozůstatky dvou kamenných schůdků. Ve stěnách síně jsou patrné pod 

stropem malé kruhové otvory pro uchycení trámků nebo bidel (na sušení?). Na stěnách síně jsou viditelné 

stopy bílé omítky (KP05-06). 

Kuchyně navazuje na síň (KP05-05). Délka včetně vstupu je 2,3 m, vstup má šířku 0,95 m, šířka kuchyně 

uvnitř 1,4 m, výška stropu 1,65 m. Na pravé straně vstupu do kuchyně jsou ve veřejích směrem do síně 

kruhové otvory se zbytky dřevěných kolíků. Na severní straně kuchyně je topeniště o hloubce 1 m, ve 

výšce 1,15 m od země, rohovým otvorem ústícím i do síně a obytné místnosti. Stěny jsou bílené,  

u topeniště očazené. Na konci místnosti v JV koutě je při zemi výklenek o rozměrech 80 × 63 cm  

a hloubce 55 cm. Pod topeništěm jsou patrné malé kapsy, snad na uchycení lavice, asi 40 cm nad zemí. 

Chlév má zaoblené stěny, výšku stropu cca 2 m, maximální šířku 2,1 m a délku 3,5 m (KP05-09). Asi  

1,1 m od Z okraje skály je v jeho stěně malá nika. Naproti vstupu je u stěny vysekané koryto široké 1,5 m, 

hluboké směrem do masivu 52 cm, ve výšce 40 cm nad zemí, hloubka vlastního koryta 10 cm. 

Prostranství před domem navazuje přímo na dvojprostor síně a chléva, jeho ohraničení naznačuje skalní 

výběžek upravený do podoby zdi, který vybíhá ze stěny při jeho JZ straně (délka zdi 75 cm, výška 60 cm, 

šířka 90 cm). Jižně od vstupu do síně a chléva je ve V stěně výklenek o šířce 0,7 m a výšce 1,5 m. V stěna 
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končí ve vzdálenosti 3,8 m od vstupu, v pravém úhlu přechází v J stěnu. Na J stěně v tomto rohu začíná 

výklenek o šířce 1,4 m a výšce 1,15 m. V J stěně mezi tímto výklenkem a okrajovou zídkou je šest kapes ve 

výšce 1,8–2 m od země. Při konci J stěny u zídky je další výklenek vzdálený od V stěny 4,1 m, o šířce  

90 cm, výšce 55 cm a hloubce kolem 35 cm. 

Sklípek vpravo od objektu je nízký, při úrovni země. Jeho rozměry jsou 1,7 × 1,9 m, výška 1,5 m, terén se 

mírně snižuje směrem dovnitř. Ve vstupu je kamenný stupeň cca 0,5 m vysoký, vstup nad ním je vysoký 

asi 1,2 m. Uvnitř po levé straně je ve výšce 0,7 m dlouhý policovitý zářez se dvěma kruhovými 

protilehlými kapsičkami při okrajích. 

Prameny a literatura: Hokešová 2008, 16–17; Mareček 2013; Podroužek 1992, 44–45; Podroužek 2002b, 

44–45; Podroužek 2003, příloha 2; Stabilní katastr (ČÚZK 2019); EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační 

sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Březinka (Truskavna), bývalé skalní obydlí  

u č. p. 40 (ve vzdálenosti asi 100 m), inv. č. 21150 (kt. 17) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 11. srpna 2019 
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KP06: Klemperka v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.437664, 14.554691 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–10) 

Autor kreseb a plánů: podle Zimerman 1982, 96–97 (01–02); podle Fišera 2005, 155 (03); podle 

Podroužek 2015, 253 (04) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Upravená skalní stěna se zahloubenými prostorami ve dvou úrovních pod obcí Truskavnou  

v Šemanovickém dole. Horní patro sleduje vysekanou terasou ve výšce 5,5 m nad povrchem přirozenou 

horizontální spáru (KP06-01), spodní je tvořeno místností, do které z horního patra vedou schody. 

Délka hlavního terasovitého úseku horního patra je přibližně 18 m, šířka terasy 2–4 m a výška 2 m (v plně 

vysekané části) až 5 m (v místě, kde strop tvoří přirozený skalní převis). Dále podél průběhu spáry jsou na 

J a S straně do vzdálenosti 6 m od kraje terasy další stopy úprav v podobě výklenků a kapes, v době 

dokumentace nedostupné bez horolezecké techniky. Počva V okraje terasy je lemována mělkými kapsami 

pro trámy (KP06-04), které nemají protějšek ve stropě, další občasné stopy kapes jsou i ve skalní stěně 

terasy. Na severním konci terasy je směrem dolů ke dnu údolí ve skalní stěně vysekán poloviční komín, po 

pravé straně se stoupacími otvory, o šířce 1,1 m (2 m v dolní části), hloubce 1 m a výšce 5,4 m od hrany  

k úrovni terénu. 

Ve střední části přechází terasa Z směrem (do skalního masivu) ve vysekanou nálevkovitě se zužující 

prostoru (KP06-05) se schodištěm na J straně a vstupem do samostatné místnosti na Z straně. Šířka ústí 

prostory je 4,5 m, délka 8 m a výška stropu kolem 2 m. Dno se snižuje dvěma stupni o výšce přibližně  

30 cm, první je 4,3 m od okraje terasy, druhý 4 m dále od něj. Průchod mezi přední a zadní prostorou je 

1,5 m široký, 1,7 m vysoký a 0,8 m hluboký. Zadní prostora má přibližně čtvercový půdorys o rozměrech 

6,1 × 5,3 m a výšku stropu přibližně 2,1 m. Na JZ straně se nachází 3,7 dlouhý a 1,6 m hluboký výklenek 

(KP06-06). V Z a J stěně jsou patrné menší vysekané kapsy. 

Začátek schodiště klesá z okraje přední prostory (KP06-07) na V směrem k terase (úsek je dlouhý 3,7 m), 

před ní se ale lomí na J. Následující úsek klesající skalní chodby je dlouhý 5,2 m, ve stěnách jsou náznaky 

drobných kapes (zábradlí?). Po dalším zlomu klesá chodba na Z v délce 7,2 m. Dole nejkratším úsekem 

orientovaným k S (o délce 2,1 m) ústí do spodní místnosti. Výška chodby se schodištěm se v celém 

průběhu pohybuje kolem 2,1 m, šířka je přibližně 1,2 m. 

Spodní místnost má nepravidelný obdélný tvar o rozměrech cca 12 m v Z–V směru a 7,7 m v S–J směru. 

V SV rohu je patrná cihlová zazdívka bývalého vstupu, který se dnes nachází pod úrovní terénu. Je 

zanesena bahnem o hloubce přinejmenším 20 cm (KP06-09). Její výška je přibližně 2 m. 

Úpravy jsou viditelné i na dalších částech vnější stěny. Zhruba pod prostředkem terasy jsou ve výšce 1,8 m 

nad zemí a výše svislé protáhlé kapsy. Ve stropě převisu nad terasou je ve výšce 10,5 m nad úrovní terénu 

skupina tří čtvercových trámových kapes. 

Klemperka nese relativně málo stop novějších zásahů a turistických skalních rytin. Na J okraji terasy je nad 

dřevěným žebříkem, který bývá používán k výstupu, starší vysekaný nápis „OSADA BARUD“. Nejdelší 

část schodiště zhruba v polovině dělí zbytek horní části mřížové branky, která zde byla zasazena do stěny  

a jejíž zbytek se v roce 2019 nachází na terase. 

Prameny a literatura: Böhm 1891, 794; Cinibulk 1910, 129; Fišera 2005, 155–158; Havlíčková 1999, 8; 

Podroužek 1992, 56; Podroužek 2000, 61; Podroužek 2002b, 56; Podroužek 2015, 253, 258; Zimerman 

1982; ARÚAVČR (v.v.i., Praha), Archiv nálezových zpráv, Zprávy o archeologické akci č. j. 5353/00, 

122/02, 126/02; EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum 

skalní obydlí, Březinka (Truskavna), skalní prostora (jeskyně) (kt. 17) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 11. srpna 2019 

 

  



123 

 

KP07: Sekaná prostora nad silnicí z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.436851, 14.551558 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01), Jan Pohunek (02), Iva Pohunková (03–04) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Skladovací prostory) 

Drobná sekaná prostora ve strmém svahu nad silnicí z Březinky do Kokořína. Nachází se ve vnitřním 

oblouku nepoužívané pěší stezky do Truskavny, ale nemá na ni přímou návaznost. Strop i dno prostory se 

mírně svažují, v případě dna však není jisté, zda bylo takto vysekáno nebo ho částečně vyplnil splachový 

kužel. Výška vstupu je přibližně 95 cm k vrcholu tohoto kuželu, u zadní stěny pak 85 cm, původní 

rozměry byly ale nutně větší. Šířka vstupu je 85 cm (KP02-01), uvnitř se prostora rozšiřuje směrem doleva 

až do šířky 1,45 m (KP02-03). Skalní stěna v okolí vstupu mírně ustupuje dozadu (KP02-02), v jeho 

spodní části je tak hloubka k zadní stěně 1,7 m, v horní části pouze 1 m. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 11. srpna 2019 

 

KP08: Agrární terasa nad údolím Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.434722, 14.553408 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Terasy a opěrné zdi) 

Pozůstatek hrany agrární terasy ve svahu nad údolím Klempers Loch. Jižní rameno běží v délce cca 10 m 

směrem na západ souběžně s hranou údolí, následně se láme k severu a během 15 m zvolna vytrácí. 

Nejvyšší je hrana v prostoru tohoto zlomu, kde dosahuje asi 1,2 m výšky. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KP09: Sekaná prostora nad roklí Oběšenkou 

Souřadnice GPS: 50.435651, 14.555955 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Skladovací prostory) 

Drobná sekaná prostora ve skalním hřbítku, který tvoří okraj mělké prohlubně nebo plošiny přírodního 

původu ve svahu nad roklí Oběšenkou. Vstupem je orientována směrem do svahu. Hloubka prostory od 

hrany vstupu je asi 1 m; zasekání v úrovni podlahy, kde je skála širší, je patrné i 40 cm před tímto vstupem. 

Kolem vstupu je náznak veřejových dráží, ale bez dalších prvků k uchycení dvířek nebo přepážky. Výška 

dutiny je 90 cm. Za vstupem vytváří pravá stěna náznak bočního laloku, i s ním je prostora uvnitř  

cca 1,2 m široká. V levé stěně prostory je 45 cm nad zemí malá nika o výšce přibližně 35 cm, nad ní je 

vysekán letopočet „1859“ (případně „1839“). Vlevo od niky jsou hůře zřetelné zbytky číslic „18[---]“. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 
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KR01: Rytina „MAI AMI“ v Truskavenském dole 

Souřadnice GPS: 50.433985, 14.551681 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Rytina „MAI AMI“ na přírodní skalní stěně v ústí Truskavenského dolu. Místem probíhá hranice 

vyznačená do skály sekanými kříže, dva z nich (KG17 a KG18) v těsné blízkosti rytiny. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KR02: Rytina „LK“ v údolí Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.434123, 14.552562 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Rytina „LK“ na přírodní skalní stěně poblíž silnice z Březinky do Kokořína. V blízkosti vede hranice 

vyznačená do skály sekanými kříži. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KR03: Rytina „1862“ v údolí Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.43411, 14.552785 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1862 

Rytina „1862“ ve vpadlé obdélné kartuši na přírodní skalní stěně poblíž silnice z Březinky do Kokořína.  

V blízkosti vede hranice vyznačená do skály sekanými kříži. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KR04: Rytina „1864“ v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.437292, 14.554738 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1864 

Rytina „1864“ na přírodní skalní stěně v Šemanovickém dole. Místem probíhá hranice vyznačená do skály 

sekanými kříži. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. srpna 2019 
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KR05: Rytiny „VW1811 MN“ a „JoWondrnet / Starj 18III“ v rokli Oběšence 

Souřadnice GPS: 50.43713, 14.557605 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01), Iva Pohunková (02–05) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1811 

Rytiny „VW1811 MN“ a „JoWondrnet / Starj 18III“ na převislé přírodní skalní stěně nade dnem rokle 

Oběšenky. U první jmenované rytiny za letopočtem 1811 následují tři tečky nad sebou. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KT01: Lom na rozcestí silnice z Březinky do Kokořína a jižní cesty do Truskavny 

Souřadnice GPS: 50.434345, 14.548402 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Stěnový lom v místě, kde se od silnice z Březinky do Kokořína odděluje odbočka k Truskavně. Výška 

lomových stěn kolem 2,5 m, těžený po lavicích shora. Otevřený na J až JV. Ve stěně lomu asi 30 cm od 

úrovně terénu rytina „2 17 39“. 

Všechny souřadnice GPS: střed lomové stěny: 50.434223, 14.548397; rytina „2 17 39“: 50.434255, 

14.548534 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KT02: Skála se stopami těžby kamene u silnice z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.434273, 14.550422 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Iva Pohunková (01–03) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Skalní stěna ze silně rozpraskaného pískovce se stopami lámání kamene. Orientovaná přibližně na J. 

Dobře patrná vylámaná komora o výšce kolem 3 m. 

Všechny souřadnice GPS: V konec lomu: 50.434193, 14.550113; Z konec lomu: 50.434273, 14.550422 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018, 10. června 2019 

 

KT03: Lom nad silnicí z Březinky do Kokořína pod Truskavnou 

Souřadnice GPS: 50.43686, 14.551753 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01), Iva Pohunková (02–05) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Datace: začátek těžby před rokem 1856, ukončení těžby před rokem 1877 

Stěnový lom ve svahu nad silnicí, těžený po lavicích shora, otevřený přibližně na J. Výška lomových stěn 

nejvýše 3,5–4 m. V nejvyšší stěně dvě rytiny: ve výšce cca 1,5 m nad úrovní terénu „1856“ ve vpadlé 

obdélné kartuši, u paty stěny „1877“. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 
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KT04: Lom v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.43673, 14.55324 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Datace: ukončení těžby před rokem 1911 

Lom se dvěma stěnami o tvaru písmene L, jejich výška dosahuje kolem 3 m. Otevřený na Z, těžený po 

lavicích shora. Ve výšce 1,3 m nad úrovní terénu rytina „1911“ v obdélné kartuši. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 

 

KT05: Lom u silnice z Březinky do Kokořína v údolí Klempers Loch 

Souřadnice GPS: 50.434053, 14.553806 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05) 

Katastrální území: Kokořín 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Datace: začátek těžby před rokem 1919 

Rozsáhlý lom s výškou stěn až 10 m, otevřený na J a těžený po lavicích shora. Délka hlavní lomové stěny 

přibližně 45 m. Ve výšce asi 6 m nad úrovní terénu rytina „J.R. / 1919. / K.P. K.Š.“ v ozdobné kartuši ve 

tvaru domu, na horní a obou bočních stranách doplněné praporky. Vlevo od kartuše písmeno „B.“, 

vpravo „K.“. Pod kartuší nápis „AŤ ŽIJE T.G.M.“. 

Všechny souřadnice GPS: V konec lomové stěny: 50.434053, 14.553806; Z konec lomové stěny: 

50.433967, 14.5544 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 2. dubna 2018 

 

KT06: Lůmek v boční rokli Šemanovického dolu 

Souřadnice GPS: 50.443271, 14.551263 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Březinka u Kokořína 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Drobný lůmek nedaleko skalního obydlí Rozbořenka. Otevřený přibližně na JV, těžený po lavicích shora. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018 

 

KT07: Lom severně od Truskavny 

Souřadnice GPS: 50.440444, 14.551836 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Datace: ukončení těžby před rokem 1850 

Stěnový lom otevřený přibližně na V, s výškou stěn kolem 3 m, těžený po lavicích shora. Délka hlavní 

lomové stěny přibližně 25 m. U paty této stěny rytina „1850“ v obdélné kartuši se zaoblenými rohy. 

Všechny souřadnice GPS: SSV konec lomové stěny: 50.440444, 14.551836; JJZ konec lomové stěny: 

50.440226, 14.551729 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. června 2019 
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KT08: Lom u západní cesty do Truskavny 

Souřadnice GPS: 50.438168, 14.553537 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Lom otevřený přibližně na V ve stěně východní cesty do Truskavny, těžený po lavicích shora. Výška 

lomových stěn až 6 m. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018, 2. dubna 2018, 11. srpna 2019 

 

KV01: Studna v Šemanovickém dole 

Souřadnice GPS: 50.440219, 14.553451 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Kokořín / Truskavna 

Typ (podtyp) objektu: Vodohospodářské objekty (Studny) 

Studna na dně Šemanovického dolu s ohlubní z pískovcových štuků čtvercového půdorysu o straně 

přibližně 2 m a výšce 30 cm. Nad ní postavena dřevěná stavba s rumpálem opatřená zámkem 

neumožňující nahlédnutí dovnitř. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 1. dubna 2018, 10. června 2019, 11. srpna 2019 
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Příloha 18: Katalog objektů – Český ráj – Podkost a okolí 

 

CF01: Okop nad silnicí z Podkosti do Žehrova 

Souřadnice GPS: 50.494702, 15.126911 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Fortifikace (Ostatní fortifikace) 

Pravoúhlý okop ve tvaru širokého písmene V směřující špičkou k dnešní silnici Podkost–Žehrov umístěný 

na plošině ve svahu nad touto silnicí. Dochovaný, částečně zanesený příkop má hloubku maximálně 

kolem 40 cm, na přední straně je doplněn nízkým valem. Jeho šířka v hrotu v horní části činí 2,7 m, u dna 

pak 1,3 m. Šířka ramen okopu u dna je obdobná – 1,2 m. SZ rameno je dlouhé 2,9 m, JV 4,2 m, postupně 

se přibližují k úrovni povrchu. Stopy po zahloubení do skalního podloží nejsou zřetelné. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. března 2018, 4. srpna 2019 

 

CF02: Zářez nad hradem Kost 

Souřadnice GPS: 50.491249, 15.134728 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–13) 

Autor kreseb a plánů: podle Vojkovský 2012 (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Fortifikace (Ostatní fortifikace) 

Datace: mezi lety 1346–1349 (podle K. Knopa), 15. století (podle J. Waldhausera) 

Zářez vysekaný v pískovcové skále, o šířce i hloubce maximálně 6 m a délce přibližně 35 m, přetínající 

skalní ostroh nad hradem Kost (CF02-01). Na odhaleném skalním povrchu uvnitř zářezu jsou patrné 

stopy po ručním opracování kamene, stěna je již částečně erodována voštinami. Na několika místech jsou 

do ní vysekány značky a symboly (CF02-04, CF02-06), včetně dvou latinských křížů (CF02-07, CF02-10)  

a rytiny „1/3 21“ (CF02-13). Zářez je přístupný z obou konců, kde se otevírá do svahu. 

Všechny souřadnice GPS: JZ konec zářezu: 50.491347, 15.135124; ohyb zářezu: 50.491382, 15.13494; 

ohyb zářezu: 50.491355, 15.134843; SV konec zářezu: 50.491249; 15.134728 

Prameny a literatura: Knop 2015, 262–264, 403, 410, 417, 434, 506, 557; Podroužek 2014, 36; 

Vojkovský 2012; Waldhauser 2006, 106–107 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 11. března 2018, 4. srpna 2019 

 

CG01: Hraniční kříž v ústí údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.489287, 15.135387 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Geodetické objekty (Hraniční kříže) 

Hraniční kříž v obdélné vpadlé kartuši se zaoblenými okraji o rozměrech přibližně 25 × 30 cm, sekaný do 

přírodní skalní stěny. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 
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CK01: Zahloubení cesty nad silnicí z Podkosti do Žehrova 

Souřadnice GPS: 50.496171, 15.125271 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Provozní rýhy a zahloubení) 

Úsek cesty o délce přibližně 15 m, mírně se zahlubující do skalního podloží. Šířka cesty kolem 2 m, dobře 

patrné vyjeté koleje po kolech vozů. 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec úseku: 50.496171, 15.125271; JV konec úseku: 50.496049, 15.12542 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. března 2018 

 

CK02: Zářez staré cesty ke dvoru Zájezd 

Souřadnice GPS: 50.491849, 15.129979 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–08) 

Katastrální území: Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest)  

Datace: před rokem 1843 

Úsek cesty o délce přibližně 120 m, stoupající do svahu z údolí od Černého rybníka ke dvoru Zájezd 

(CP01). V dolní části výrazně zahloubený (částečně využívá přírodní spáru, CK02-01), v horní postupně 

přechází do úvozu bez viditelných zásahů do skalního podloží. Jeho šířka se pohybuje přibližně mezi  

2–3 m, v horní části je silně poškozen vodní erozí a vývraty stromů (CK02-08). Na stěnách zářezu jsou 

patrné tři (snad částečně nedokončené) rytiny: obloukovitého tvaru (CK02-02), tyčovitého tvaru  

(CK02-04) a hlavy koně (CK02-06) a též oškrty od postranic vozů a nábojů kol. 

Všechny souřadnice GPS: V konec zářezu zahloubeného do skalního podloží: 50.491849, 15.129979; 

obloukovitá rytina: 50.491879, 15.129698; průběh zářezu: 50.491837, 15.129638; tyčovitá rytina: 

50.491818, 15.129542; rytina koně: 50.491803, 15.129453, průběh zářezu: 50.491832, 15.129159; Z konec 

zářezu s výraznějším zahloubením do skalního podloží: 50.491887, 15.129086; průběh zářezu s občasně 

vystupujícím skalním podložím: 50.49197, 15.128845; Z konec zářezu s viditelnými úpravami skalního 

podloží: 50.492022, 15.128531 

Prameny a literatura: Knop 2015, 185, 257; Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 4. srpna 2019 
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CK03: Zářez cesty od Barušek ke dvoru Zájezd 

Souřadnice GPS: 50.490734, 15.130745 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–10) 

Katastrální území: Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest)  

Datace: před rokem 1902 

Úsek cesty o délce přibližně 60 m, stoupající do svahu od skalního obydlí Barušky (CP03) ke dvoru Zájezd 

(CP01). Šířka cesty je různá, mezi 2–4 m, někde jsou její stěny tvořené jen minimálně upravenými 

přírodními skalními stěnami. Povrch cesty je nerovný, patrné jsou přírodní schody a hrany (CK03-09).  

V severní části cesty je ve skalní stěně vyryto několik nápisů: „V / 1925“ (CK03-03), „HK“ v srdcovém 

orámování, „JK“ (CK03-04) a „HL“ (CK03-05). O něco jižněji se pak nachází dvě niky (CK03-08),  

v pravé umístěn dřevěný rámeček se stříškou a textem: „Až bude Ti nejhůř / až srdce bolet Tě bude / až 

oči Tvé zaplaví / slzy a děs. / Pak jediná věc je jistá / zajdi na skrytá místa / tam duši Tvou pohladí / 

skály a les.“ Vpravo vedle nik vysekán letopočet „1902“ (CK03-07). 

Všechny souřadnice GPS: S konec zářezu: 50.490734, 15.130745; niky s letopočtem: 50.490801, 

15.130365; ohyb zářezu: 50.490703, 15.130214; J konec zářezu: 50.490584, 15.130275 

Prameny a literatura: Dvořák 1911, 49; Knop 2015, 185, 231, 235, 257 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 12. března 2018, 4. srpna 2019 

 

CK04: Zářez cesty u hájovny u Podkosti 

Souřadnice GPS: 50.493245, 15.132335 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 5 m zasekaný do skalního podloží. Výška stěn zářezu kolem 60 cm, šířka cesty 

2 m. Dobře patrné vyjeté koleje po kolech vozů. 

Všechny souřadnice GPS: Z konec zářezu: 50.493238, 15.132427; V konec zářezu: 50.493245, 

15.132335 

Prameny a literatura: III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017 

 

CK05: Schody nad hájovnou u Podkosti 

Souřadnice GPS: 50.49344, 15.132559 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Schody) 

Úsek cesty o délce přibližně 15 m se schody vysekanými do skalního podloží. Šířka není vždy dobře 

patrná, pohybuje se kolem 1,6 m. 

Všechny souřadnice GPS: S konec schodů: 50.493557, 15.132493; průběh schodů: 50.493481, 

15.132495; J konec schodů: 50.49344, 15.132559 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017 
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CK06: Zářez cesty nad hájovnou u Podkosti 

Souřadnice GPS: 50.493616, 15.132683 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Úsek cesty o délce přibližně 20 m zasekaný do skalního podloží. Výška stěn zářezu kolem 1,2 m, šířka 

cesty 2 m. 

Všechny souřadnice GPS: S konec zářezu: 50.493616, 15.132683; J konec zářezu: 50.493466, 15.132607 

Prameny a literatura: III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019c) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017 

 

CK07: Zahloubení cest severně od hradu Kost 

Souřadnice GPS: 50.491604, 15.134469 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Provozní rýhy a zahloubení) 

Tři sbíhající se úseky cest o celkové délce přibližně 40 m, mírně se zahlubující do skalního podloží. Šířka 

cest kolem 2–3 m. 

Všechny souřadnice GPS: konec zahloubení západní větve: 50.491604, 15.134469, konec zahloubení 

severní větve: 50.491741, 15.134531; místo styku obou větví: 50.491577, 15.134597; konec zahloubení 

cesty na východní straně: 50.491568, 15.134718 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 11. března 2018 

 

CK08: Zářez cesty v údolí severně od hradu Kost 

Souřadnice GPS: 50.492237, 15.134579 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Komunikace (Záměrné úpravy cest) 

Krátký úsek cesty na J straně zasekaný do skalního podloží. Výška stěny zářezu kolem 1 m. Šířka cesty 

přibližně 2 m. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017 

 

  



132 

 

CN01: Niky západně od Barušek 

Souřadnice GPS: 50.491143, 15.131174 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Prázdné niky) 

Dvojice vysekaných výklenků ve skalní stěně Z od skalního obydlí Barušky (CP03), na úrovni převisu nad 

jeho síní. Východnější je obdélný a má šířku 80 cm, výšku 1,6 m a hloubku 60 cm (CN01-01). Vpravo od 

něj, asi 2,7 m na Z je více zaoblená nika široká 2,6 m, vysoká 2,1 m a hluboká 1 m (CN01-02). Ještě více 

západněji, po dalších přibližně 2,8 m se pak nachází přisekaná skalní stěna o šířce 2,2 m a výšce 1,8 m. 

Všechny souřadnice GPS: obdélný výklenek: 50.491143, 15.131174; zaoblený výklenek: 50.491137, 

15.131119; přisekaná skalní stěna: 50.49116, 15.131108 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 13. března 2018, 4. srpna 2019 

 

CN02: Nika u silnice z Podkosti do Žehrova 

Souřadnice GPS: 50.491297, 15.132774 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Prázdné niky) 

Obdélná půlkruhově zakončená nika o rozměrech přibližně 50 × 80 cm hrubě vysekaná do přírodní skalní 

stěny (CN02-02). Vpravo od niky rytina „Ioan / 9 9 188“ (CN02-05), jejich souvislost však nelze prokázat. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 11. března 2018 

 

CN03: Nika u parkoviště hradu Kost 

Souřadnice GPS: 50.491053, 15.133498 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Prázdné niky) 

Datace: 1853 

Obdélná nika s obdélným vpadlým orámováním se zaoblenými rohy vysekaná do přírodní skalní stěny ve 

svahu nad parkovištěm u hradu Kost. Uprostřed horní i obou bočních stran drobné čtvercové kapsy pro 

uchycení obrazu či desky v nice. Pod nikou rytina „1853“. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 

 

CN04: Skalní stěna se stopami sekání v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.488121, 15.134708 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Drobné stopy sekání na ploše přibližně 20 × 20 cm na přírodní skalní stěně. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 
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CN05: Stopy neznámé konstrukce v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.488281, 15.134735 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Ostatní objekty) 

Skalní spára se stopami neznámé konstrukce. Jedná se o dvě dráže o délce přibližně 20 cm a naproti nim 

dvě čtvercové kapsy o straně cca 7–10 cm. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 

 

CN06: Skalní stěna se stopami sekání v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.488805, 15.134992 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Stopy tesání a sekání) 

Několik drobnějších ploch se stopami sekaní na převislé skalní stěně. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 

 

CN07: Nika v Podkosti 

Souřadnice GPS: 50.490969, 15.137274 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Objekty s nejistým určením (Prázdné niky) 

Výklenek vysekaný do mírně převislé skalní stěny na SZ okraji Podkosti. Jeho šířka je přibližně 70 cm, 

výška 2,2 m, hloubka v horní části kolem 30 cm, v dolní se postupně přibližuje povrchu skalní stěny. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. března 2018 
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CP01: Pozůstatky dvora Zájezd 

Souřadnice GPS: 50.491027, 15.129647 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–05) 

Katastrální území: Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Základy staveb) 

Datace: vznik před rokem 1753, zánik před rokem 1930 

Prostor bývalého dvora Zájezd na horním okraji svahu nad údolím Černého rybníka. Areál je tvořen 

skupinou povrchových objektů, destrukcí jednotlivých staveb, které se v současnosti nachází  

v přehledném lesním terénu nedaleko od okraje pole, které se rozkládá JZ odtud. Nejblíže k okraji pole, 

delší stranou s ním rovnoběžně, je patrná podlouhlá soustava linií v půdorysu trojdílného domu.  

Na JV okraji areálu je terénní relikt větší budovy o asi 2 m výšky začínající šíjí, který je orientován 

rovnoběžně s koncem bočního údolí (CP01-01). Horní část budovy se šíjí je oddělena příkopem  

(CP01-05) od dalšího, menšího objektu o šířce cca 8 m, přibližně čtvercového půdorysu. Západně od 

těchto objektů je menší prohlubeň (rybníček?) a cesta, níže se pak nachází další terénní deprese, snad 

haltýř, ke kterému vede shora menší zářez (CP01-03). 

Prameny a literatura: Knop 2015, 185, 257, příloha Za; Waldhauser 2006, 93–94; I. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019a); II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování 

(Arcanum Adatbázis 2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019); ARÚAVČR (v.v.i., Praha), Archiv nálezových 

zpráv, Zpráva o archeologické akci č. j. 6779/03 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 12. března 2018 

 

CP02: Pilíře pod dvorem Zájezd 

Souřadnice GPS: 50.491358, 15.130562 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Terasy a opěrné zdi) 

Trojice kamenných pilířů na vrcholu skalních bloků nad údolím severozápadně od hradu Kost, přímo pod 

dvorem Zájezd (CP01). Pilíře jsou vyzděny z pískovcových kvádrů, v nižších partiích jsou dobře 

zachované, horní postupně erodují. Na úrovni hrany svahu jsou patrné nezřetelné pozůstatky plošiny  

a dalších konstrukcí z pískovcových kvádrů. Pod prostředním z pilířů je ve skále vysekána studna (CV01). 

Prameny a literatura: Knop 2015, 185, 257; Pekař 1935a, 195; Waldhauser 2006, 93 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 12. března 2018, 13. března 2018, 4. srpna 2019 
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CP03: Skalní obydlí Barušky u Černého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.490968, 15.131484 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–07) 

Autor kreseb a plánů: podle EÚAVČR (v.v.i., Praha), Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, 

Výzkum skalní obydlí, Kost (podhradí), bývalé skalní obydlí (kt. 17) (01); podle Podroužek 1997, 62 (02) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: mezi lety 1750–1830 (podle K. Podroužka) 

Skalní obydlí vysekané do SV hrany pískovcového bloku nade dnem údolí Černého rybníka, při dolním 

konci cesty ke dvoru Zájezd (CK03). Sestává ze světnice a trojice menších místností, které jsou navázány 

na síň, zvenku jej doplňují dva samostatné výklenky. 

1. Výklenek – chlívek: Výklenek při úrovni země, přibližně 4 m J od vstupu do světnice, částečně 

zanesený (CP03-03). Šířka vstupu činí 2,5 m, výška 0,8 m a hloubka 1,7 m. Uprostřed zadní stěny vede od 

země do poloviny její výšky dráže, další srovnatelná je v Z stěně. 

2. Světnice: Vstup do světnice je v S–J orientované stěně skalního bloku, ve výšce 1,3 m od úrovně 

terénu, přístupný po vysekaných schodech (CP03-02). Jeho šířka je 1,05 m a výška 2 m, je opatřen 

veřejovými drážemi. Světnice má silně nepravidelný tvar o délce až 6 m, šířce 5 m a výšce až 2,5 m.  

Ve V stěně S od dveří z ní ústí okno o šířce 80 cm a výšce 70 cm, opatřené drážemi. Na S straně místnosti 

je další okno o výšce 70 cm a šířce 1 m (CP03-04). Pod stropem jsou při jeho obvodu patrné tři 

horizontální zářezy, první se nachází nad oknem a je 30 cm hluboký, 20 cm vysoký a 65 cm široký. Druhý 

proti dveřím má rozměry 20 × 45 × 140 cm, třetí pak 30 × 15 × 120 m.  Na JV straně místnosti je ve 

výšce 40 cm vysekaná rohová lavice až 50 cm široká, o celkové délce přibližně 3 m. Další lavice o šířce  

20 cm a výšce 70 cm, přibližně 1,5 m dlouhá, je v JZ stěně místnosti. 

Proti dveřím se nachází prostor bývalého topeniště se soklem přiléhajícím ke stěně, který je 30 cm vysoký, 

1,65 m dlouhý a 1,2 m široký (CP03-05). Ve stěně jsou zde celkem čtyři otvory do síně: První otvor při 

úrovni země, S od soklu, má zaoblenou horní stranu a je přibližně 80 cm vysoký i široký. Druhý otvor při 

zadním okraji soklu má rovněž zaoblený nikovitý tvar, výšku i šířku 80 cm a hloubku kolem 30 cm. Nad 

ním je čtveřice drobných záseků, nad nimi pak třetí obdélný otvor, který je 50 cm vysoký, 85 cm široký  

a 25 cm hluboký a směřuje ke komínu. J od soklu, 40 cm nad úrovní země, je čtvrtý otvor o výšce 70 cm, 

šířce 60 cm a hloubce 55 cm. 

Ve stěně mezi lavicemi vede ze síně průchod do komory o výšce 2,2 m a šířce 1 m, po obvodu opatřený 

drážemi. 

3. Komora: Komora je mírně zahnutá, nepravidelně obdélná a má orientaci přibližně SV–Z, na své SZ 

straně plynule přechází do síně. Úroveň podlahy komory je oproti světnici o 25 cm níže. Je částečně 

založena na přirozené skalní spáře procházející při její J stěně. Dosahuje délky až 3,5 m, šířky 2,3 m  

a výšky 2,2 m. Na lomené J stěně je vysekána 85 cm nad úrovní podlahy, přibližně 2 m dlouhá a 30 cm 

široká police. 

4. Síň: Síň je obdélná, orientovaná SZ–JV směrem, na JV straně navazuje na komoru, na JZ straně na 

chlívek a na SV straně na černou kuchyni. Celková délka síně je 2,4 m, šířka 2 m a výška 2,3 m. Na předělu 

síně a chlívku je ve stěně zahloubená skříňovitá prostora se zvýšeným vstupem, o šířce 70 cm, délce 1,2 m 

a hloubce 60 cm, kterou pokračuje spára z komory. Ze SZ stěny síně ústí ven otvor o šířce i výšce 90 cm, 

který se z vnější strany rozšiřuje. Zvenku je 2 m nad tímto otvorem vysekaná ve stěně převisovitá prostora 

přístupná po skalní římse od Z, s pravoúhlým dnem. Maximální šířka umělého převisu je 3 m, výška 1,6 m 

a hloubka 2 m (CP03-07). 

5. Chlívek: Vakovitá místnost orientovaná přibližně SV–Z směrem, se středovým sloupkem a otvorem  

o výšce přibližně 70 cm a šířce 1 m ústícím ven na Z straně. Délka chlívku je 4,2 m, šířka 2,6 m a výška  

1,8 m. Při jeho J stěně je ve výšce 55 cm žlab o délce přibližně 2,5 m. 

6. Černá kuchyně: Černá kuchyně má přibližně trojúhelníkový tvar, v J rohu navazuje na síň, ve V stěně 

na prostor topeniště ve světnici a v její S stěně je druhý vstup do objektu, který je 2 m vysoký a až 1,6 m 
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široký (CP03-06). Délka černé kuchyně je 3,2 m, šířka 2,6 m a výška 2,4 m. U V stěny vede do stropu 

otvor komína o rozměrech 50 × 50 cm a maximální délce 3,5 m. Z vnější strany černé kuchyně je podél 

skalní stěny vysekána zápražní lavice 1,3 m dlouhá. 

Prameny a literatura: Beer 1978, 79; Dvořák 1911, 54; Knop 2015, 235, 260; Podroužek 1992, 16–28; 

Podroužek 1997; Podroužek 2002b, 16–28; Rais 1895; Waldhauser 2006, 93–94; EÚAVČR (v.v.i., Praha), 

Dokumentační sbírky a fondy, OF Emanuel Baláš, Výzkum skalní obydlí, Kost (podhradí), bývalé skalní 

obydlí (kt. 17) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 12. března 2018, 13. března 2018, 4. srpna 2019 

 

CP04: Umělý převis u Černého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.490835, 15.13164 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–10) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Stopy uchycení konstrukce) 

Datace: před rokem 1753 

Nízký umělý převis (o výšce přibližně 1,4–2 m) vzniklý odsekaním spodní partie skály naproti skalnímu 

obydlí Barušky (CP03). Hloubka převisu se na různých místech pohybuje od přibližně 60 do 120 cm, 

celková délka je 25 m. Na pravém okraji je při úrovni stropu patrné výraznější zahloubení do skalní stěny, 

možná původně tvořené přírodní dutinou, o hloubce až 2 m. Přibližně uprostřed je převis přerušen 

přirozenou skalní spárou. Po většině délky převisu prochází při stěně úzký (cca 30 cm široký) kamenný 

stupeň, který začíná v úrovni 45 cm pod stropem a postupně se směrem doleva snižuje do úrovně 10 cm 

nad povrchem (CP04-10). Na horní straně stupně jsou místy zřetelné stopy mělkého žlábku (o šířce  

10–15 cm). Při levém konci stupně je ve stěně vysekaná drobná čtvercová kapsa (CP04-07), levou stranu 

převisu uzavírá kout s čtyřhrannou kamennou plošinou mírně vystupující nad úroveň terénu (CP04-02). 

Navazující skalní hrana za další přirozenou spárou (CP04-05) je též mírně dosekána (CP04-04). Na 

stěnách převisu jsou patrné různé vyryté nápisy, nejvýraznější jsou názvy trampských osad: „S.O. 

TORONTO 11.7.47 HLINSKO“ (CP04-09), „DAKOTA“ v obdélné vpadlé kartuši (CP04-08) a uhlem 

obtažená rytina „OSADA LUŇÁKŮ“ (CP04-06). 

Prameny a literatura: Knop 2015, 256, 573, příloha Za 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 12. března 2018 
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CP05: Stopy uchycení konstrukce stavby u Černého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.490787, 15.132249 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–20) 

Autor kreseb a plánů: Iva Pohunková (01) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Stopy uchycení konstrukce) 

Datace: před rokem 1753 

Skalní stěna při JZ břehu Černého rybníka s několika úrovněmi vysekaných kapes a zářezů pro uchycení 

stavební konstrukce o celkové délce přibližně 15 m. Kapsy jsou ve stěně umístěny ve třech hlavních liniích 

(CP05-02). 

Nejvyšší linie s nejmenšími kapsami se nachází přibližně ve výšce 11 m a tvoří ji osm čtvercových kapes, 

na které na levé straně navazují dva kruhové otvory a jedna menší, o něco níže umístěná čtvercová kapsa. 

Všechny tyto kapsy jsou ve spodní části převislé skalní stěny. 

Druhá, nižší linie ve výšce 4,6 m je tvořena čtyřmi čtvercovými kapsami ve střední partii defilé, již ve svislé 

stěně. Zhruba v polovině výšky mezi oběma liniemi je na úplném levém a pravém okraji úseku po jedné 

další čtvercové kapse. 

Nejnižší třetí linii (CP05-11, CP05-12) tvoří osm obdélných svislých kapes (o výšce 50 cm, šířce 35–40 cm 

a hloubce 20–25 cm, jejich spodní hrana je ve výšce 2,5 nad zemí), pod kterými je přibližně v úrovni jejich 

spodní hrany nepravidelně umístěno šest dalších kapes čtvercových (o straně 25–30 cm a hloubce  

25–30 cm, ve výšce 2,1 m nad zemí). 

Na okrajích této spodní třetiny stěny jsou ve skále patrné svislé dráže začínající na úrovni terénu. 

Levou dráži (o výšce 1,8 m a hloubce 10 cm) po stranách doplňuje čtveřice mírně obdélných kapes (o šířce 

30 cm, výšce 45 cm a hloubce 25 cm). První z těchto kapes je na horním konci dráže (horní konec  

v úrovni 2,2 m nad povrchem), druhá vlevo dole od ní tak, že se téměř dotýkají rohem (CP05-04). Dvě 

další kapsy jsou vpravo při spodním konci dráže, nižší levá na ni přímo navazuje, vyšší pravá přechází do 

krátké vodorovné dráže při úrovni spodních kapes dolní linie. Další malá kapsa je umístěna vpravo nad 

dráží, blíže prostřední linii. Výše, v úrovni druhé hlavní linie kapes, na popisovanou dráži nepřímo 

navazuje další více vlevo umístěná svislá dráže. 

Dráže na pravé straně skály (CP05-10) je v úrovni nejnižší linie kapes přerušena dvojicí obdélných kapes 

(levá kapsa zasahuje do dráže, další je vpravo dole od ní), nad tímto místem pokračuje nahoru na úroveň 

prostřední linie další úsek dráže, mírně odskočený doprava. Vpravo od této dráže při úrovni terénu při 

převislé stěně je náznak zahloubeného výklenku. 

Stěna je místy přisekaná do roviny a částečně zasažena také erozí některých úrovní skalního povrchu podél 

přirozených spár. Na stěně jsou v její spodní části četné nápisy a symboly vytvořené návštěvníky, některé  

z nápisů (např. černě obtažená rytina „ROVEŘI / [---] / Bobři / F[---]“ doplněná skautskou lilií, CP05-

18) se ale nacházejí až ve výšce kolem 5 m, která je v současnosti nedostupná a možná tedy vznikly ještě  

v době alespoň částečné existence konstrukce. 

Z výrazných rytin při úrovni terénu je možné zmínit například „HOŘICE 1924“ (CP05-07), „NÁCHOD 

/ Sv.Sk. RČS“ se skautskou lilií (CP05-06), „OSTŘÍ / HOŠI / US“ vepsanou v symbolu woodcraftu 

(CP05-20), „TD HJ“ (CP05-05), „Jtar“ (CP05-08), „OSADA / YKON“ (CP05-13), „ŠJ“ (CP05-14), 

„1931“ (CP05-15) a několik další nápisů datovaných do 40. let 20. století. 

Všechny souřadnice GPS: ZSZ konec objektu: 50.490787, 15.132249; VJV konec objektu: 50.490733, 

15.132426 

Prameny a literatura: Knop 2015, 256, 573, příloha Za; Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 12. března 2018, 4. srpna 2019 
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CP06: Skalní místnost a stopy uchycení konstrukce stavby u studánky v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.488132, 15.133719 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–12) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: před rokem 1843 

Skupina reliktů staveb umístěných v širším trojúhelníkovém dolním konci přirozené skalní rozsedliny na  

Z okraji dna údolí Plakánku nedaleko jeho ústí u hradu Kost. 

V J stěně rozsedliny je vysekána skalní prostora. Vstup do prostory je obdélný (o šířce 70 cm a výšce  

2,4 m), se třemi schůdky o celkové výšce 40 cm, směrem dolů se rozšiřující v důsledku přirozeného 

tvarování skály (CP06-01). Vstupní prostor se mírně obloukovitě stáčí, při Z stěně je přibližně 1,2 m 

hluboký. Na rozhraní této stěny a vnitřní části prostory je vytesáno reliéfní vyobrazení muže, který si 

podepírá bradu holí (CP06-09). Vnitřní prostora má oválný půdorys o šířce 3 m, délce směrem od vchodu 

1,85 m a výšku 1,7 m. V J stěně je umístěn reliéfní, silně erodovaný motiv Krista (CP06-05), vpravo motiv 

Panny Marie s Ježíškem v nice 80 cm široké, 115 cm vysoké a 20 cm hluboké (CP06-03). V Z stěně 

prostory se nachází úzká dráže a dva drobné otvory (CP06-07). 

V J stěně rozsedliny jsou Z od vstupu do prostory vysekány čtyři kapsy o průměrných nejdelších 

rozměrech 15–20 cm uspořádané do rohů obdélníku o šířce 1,5 m a výšce 1 m. Stěna je pokryta četnými 

spíše recentními nápisy. Pod kapsami jsou při zemi umístěny nevysoká dráže (20 × 60 × 7 cm) a drobný 

zahloubený výklenek (60 × 60 × 25 cm), Z od kapes se nachází pravoúhlá mělká dráže vysoká 60 cm a po 

zalomení směrem doleva dalších 70 cm dlouhá (CP06-10). 

V S stěně rozsedliny je vysekána svislá dráže 1,45 m vysoká začínající na úrovni terénu a šest kapes, z toho 

čtyři jsou rozmístěny po dvojicích dotýkajících se rohem či jednou hranou (CP06-11). 

Na S stěnu rozsedliny navazuje za rohem skalní stěna na Z okraji hlavního údolí Plakánku, v níž jsou 

vysekány další kapsy. Je zde patrná dvojitá šikmá spára, snad po uchycení stříšky, pod kterou je přibližně 

čtvercová kapsa (18 × 20 × 5 cm), pod spodním koncem spáry je pak ve svislé linii uspořádána trojice 

menších kruhových otvorů s odstupy kolem 40 cm. Další kapsy jsou více k S – nejprve obdélná kapsička 

20 cm nad úrovní země, 90 cm od ní k S pak obdélná kapsa 40 cm nad úrovní terénu (CP06-12), stěna je 

následně na několika místech mírně přisekaná, tyto stopy úprav se objevují až po rytinu „KOST. S.J. / 

1891“ (CR03). 

Prameny a literatura: Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 11. března 2018, 3. srpna 2019, 4. srpna 2019 
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CP07: Relikty staveb pod hradem Kost 

Souřadnice GPS: 50.489752, 15.135031 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–09) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Komplexní objekty) 

Datace: vznik před rokem 1753, zánik v roce 1989 

Skalní stěna na jižním úbočí pískovcového masivu hradu Kost, při silnici procházející Podkostí. Ve stěně 

jsou zahloubeny zadní trakty a hospodářské prostory zbouraných staveb. Ve směru zleva lze rozdělit do 

následujících částí: 

1. Skalní stěna na Z straně prostoru: Šířka úseku 4,5 m. Na Z rohu skalního bloku vystupuje do výšky 

2,6 m linie šesti trámových kapes, nejnižší se nachází 1,2 m nad úrovní terénu. Za hranou bloku na dozadu 

ustupující Z orientované skalní stěně jsou pak další tři menší kapsy. Za linií kapes následuje mělký 

přisekaný skalní převis cca 2 m vysoký a 2,5 m široký, ve středu jeho stěny je při zemi půlkruhový 

výklenek při úrovni povrchu o šířce 95 cm, výšce 30 cm a hloubce 45 cm. Nad V okrajem převisu je 30 cm 

vysoká dráže, vpravo od ní ve výšce kolem 1–2,4 m další zbytky menších kapes. Nad V polovinou převisu 

je 1,2 m nad jeho horní hranou ve skále mělká, 50 cm vysoká a cca 20 cm široká nika se zaoblenou vrchní 

stranou (CP07-04). 

2. Chlév: Ve skále vysekaná prostora obdélného půdorysu o rozměrech 3 × 4,2 m a výšce 1,9 m. Nad 

vstupem jsou na skále pozůstatky omítky, na V okraji vstupu do prostory zbytky cihlového zdiva  

(CP07-05). Na Z okraji vstupu je svislá dráže o šířce 30 cm, nad ní po přerušení pak náznak další svislé 

dráže s otevřenou horní stranou. Stropem od vstupu z J na V prochází skalní puklina, která se směrem ven 

rozšiřuje a vytváří neprůlezný otvor do sousedící východní prostory. Horní hrana vstupu je přisekaná,  

s náznaky zastřešení širší vnější části této pukliny včetně dvou protilehlých kapes.  

Při Z straně prostory, 30 cm od hrany vstupu, je výklenek se žlabem, 1,4 m široký a 40 cm hluboký,  

s dolní hranou 60 cm od země, zasahující po úroveň stropu. Vnitřní zahloubení žlabu je dodatečně 

zaplněné maltou či betonem a dorovnané, výplň je poškozená. Dále podél Z stěny jsou ve výšce  

60 a 50 cm od země dvě kapsy. V levé polovině S stěny je mělký výklenek o šířce 290 cm a hloubce 70 cm 

s kapsou na V okraji (ve výšce 50 cm nad zemí), která je zhruba protilehlá k předchozí zmíněné kapse.  

V SZ rohu výklenku je 1 m od země přirozená neprůlezná oválná skalní dutina s pozůstatky cihlové 

zazdívky. 

Ve V stěně je výklenek vzdálený od vstupu 1,2 m, o rozměrech 100 × 70 cm a hloubce 15 cm, ve výšce  

30 cm nad zemí. Jeho S hranu tvoří skalní puklina. 

3. Stěna mezi chlévem a zdí s malou místností: Šířka úseku 2,9 m. Levý okraj tvoří hrana vstupu do 

chléva, pravý okraj příčná zídka v S–J směru předsazená před skalní stěnu (CP07-06).  

Ve stěně je menší zahloubená prostora se dvěma vstupy rozdělenými středovým sloupkem (CP07-07), 

horní hrana skály je nad ní do výšky 2 m přisekaná do podoby převisu. Z vstup je 1,1 m široký, 1,25 m 

vysoký a 20 cm hluboký, s náznakem obdélných veřejí z vnější strany. Středový sloupek má šířku  

cca 40 cm. V vstup je 1,1 m široký a 1,3 m vysoký. Prostora ve skále je při V straně 1,6 m dlouhá, při  

Z straně 2,1 m dlouhá, její šířka je 2,6 m a výška 1,15 m. Vzdálenost od zadní stěny ke středovému 

sloupku je 1,3 m. 

Skalní zídka na V straně je 1,8 m vysoká, při zemi v S–J směru dlouhá 1,3 m a široká 30–40 cm. V její  

J hraně jsou tři stupně, nad nimi malá kapsa. Ve skalní stěně nad úrovní zídky a přisekaného převisu jsou 

patrné další stopy úprav – kapsy. Mezi skalním masivem a zídkou jsou vysekány veřejové dráže o šířce 1 m 

a výšce 1,9 m s otevřenou vrchní stranou ze S poloviny zakrytou převisem, které oddělují části 3 a 4. 

Při Z okraji stěny jsou dvě menší oválné přirozené skalní dutiny nad sebou. 

4. Skalní stěna a místnost: Skalní stěna o šířce 3,2 m je uměle dosekána do podoby převisu vysokého  

2 m. Nad ním vertikálně následuje 50 cm přírodního povrchu, na který nahoře navazuje horizontálně 



140 

dosekaná lavicovitá plošinka o výšce i šířce 1 m a hloubce 45 cm, jejíž Z okraj zasahuje až na úroveň zídky 

tvořící předěl mezi částmi 3 a 4. 

V Z části stěny je umělý převis přibližně 70 cm hluboký a 1,2 m široký, pod úrovní stropu je pět 

kruhových děr na bidla či trámky vzdálených od sebe 15–17 cm. Ve výšce 95 cm od země je zde též 20 cm 

široký kruhový otvor proražený do místnosti ve skále.  

Ve V části stěny je na přirozené puklině 1,25 m široký vstup do podzemní prostory uvnitř se plynule 

stáčející podél křížení puklin k Z. Je opatřen veřejovými drážemi o výšce 1,7 m. Stěny prostory jsou 

částečně sekané, částečně tvořené skalními puklinami, její délka je ve V–Z směru je 3,15 m a šířka 1,7 m. 

Výška je obtížně změřitelná – strop stoupá se skalní puklinou. V prostředku S stěny je kruhová kapsička  

o průměru 15 cm.  

V od vstupu do prostory je ve výšce 1,1 m obdélná nika nebo kapsa 50 cm široká, 20 cm vysoká a 15 cm 

hluboká, možná přírodního původu. 

5. V část stěny s malou prostorou: Přisekaná převislá skalní stěna dlouhá 3,8 m. Po přerušení širokou 

puklinou v její horní části pokračuje další úsek lavicovité plošiny popisované v předchozí části (CP07-09). 

Na úrovni země je před stěnou asi 10 cm vysoký skalní sokl, v S–J směru 90 cm dlouhý.  

Ve V části stěny je nízká sekaná prostora o šířce 1 m, délce 1,5 m a výšce maximálně 1 m (CP07-08), 

mírně se stáčející k Z a zadní části se rozšiřující na 1,9 m. Ve vstupu jsou patrné zbytky přehrazení 

pískovcovými kvádry. 

6. V okraj skalního bloku: Na konci části č. 5 ustupuje skalní blok v délce přibližně 3 m k severu, 

nacházejí se v něm ve výšce 2,1 m od země dvě kapsy vzdálené od sebe 1,3 m. Přisekaný umělý převis zde 

postupně přechází do nízkého převisu o hloubce max. 20 cm a výšce 1,5 m, kde jsou stopy sekání méně 

zřejmé. Na J straně převisu je patrná svislá dráže.  

Průběh skalní stěny se následně opět láme směrem k V, spára v rohu je nasucho zazděná různorodými 

pískovcovými kameny. Ve výšce 1,85 m od země je zde čtvercová kapsička o straně přibližně 20 cm. Dále 

v pokračování stěny je výklenkovitý sklípek, který je ale již nepřístupný na soukromém oploceném 

pozemku. 

Prameny a literatura: Knop 2015, 234, 254, příloha Za; Stabilní katastr (ČÚZK 2019); ARÚAVČR 

(v.v.i., Praha), Archiv nálezových zpráv, Zprávy o archeologické akci č. j. 9862/05, 9863/05 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018, 12. března 2018, 13. března 2018, 3. srpna 2019 
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CP08: Skalní místnost v ústí údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.489084, 15.135158 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–07) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Relikty staveb a hospodářských objektů (Skladovací prostory) 

Sekaná prostora obdélného půdorysu (o rozměrech 3,3 × 4,3 m a výšce 1,9 m) u paty skalní stěny nad 

tokem Klenice, na V okraji ústí údolí Plakánku, orientovaná delší stranou zhruba ve směru Z–V. Vstup  

v Z stěně je obdélný, nahoře mírně zaoblený, o výšce 1,7 m v nejvyšším bodě oblouku (1,5 m na okrajích), 

šířce 95 cm a hloubce 80 cm (CP08-02). Z vnitřní strany ho rámují obdélné veřejové dráže na každé straně 

20 cm hluboké a 10 cm široké, v pravé dráži patrný drobný zásek na závoru, na protější straně mu 

odpovídají sekané kapsy (CP08-05). SZ rohem prostory probíhá přírodní spára (v Z stěně ústí malým 

otvorem ven, CP08-01) a je zde také ve výšce 1,1 m od země vysekána trojúhelníková kapsa o rozměrech 

30 × 30 cm a hloubce maximálně 8 cm. V zadní stěně, jejím SV rohu, se ve výšce 80 cm od země otevírá 

částečně přisekaný otvor o průměru 40 cm do malé přirozené skalní dutiny, ze kterého vybíhá dolů krátká 

dráže. Celková hloubka i s dutinou dosahuje 1,4 m. Blíže středu stěny je vysekána skupina čtyř malých 

kapes o maximálních rozměrech kolem 10–20 cm. První kapsa je umístěna 1,2 m od SV rohu a 1,1 m od 

země, druhá kapsa 1,5 m od SV rohu a 1,25 m od země, třetí kapsa je 1,2 m od SV rohu a 30 cm od země  

a čtvrtá kapsa 1,9 m od SV rohu a 70 cm od země (CP08-03). V J stěně se ve výšce 85 cm od země 

nachází policovitá nika o délce 2 m, hloubce 20 cm a výšce 60 cm v přední části a 30 cm u vzadu stěny 

(CP08-04). Na jejím levém okraji je stěna výrazněji, mírně zahloubeně přisekána. Ve stopě prostory jsou 

patrné skupiny nepravidelně rozmístěných, částečně propojených mělkých dráží nebo zářezů o šířce  

a hloubce kolem 5 cm (CP08-06). Podlahu pokrývá silná vrstva listí. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018, 3. srpna 2019 

 

CR01: Soubor rytin v údolí u Černého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.491387, 15.130642 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1925 

Rytiny „K· VIELKIND / WEISSKIRCHEN / 1925 / 31· X·“ (CR01-02) a „E / 31· X· 25 / F· 

THOMAS FRIEDLAND“ s vlčí hlavou (CR01-04) vyryté do přírodní skalní stěny ve svahu nad údolím 

Černého rybníka. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 4. srpna 2019 

 

CR02: Rytiny „A.J. K.P. K.A.“ a „1929“ v údolí u rybníka Partoťáku 

Souřadnice GPS: 50.496189, 15.133698 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1929 

Rytiny „A.J. K.P. K.A.“ (CR02-02) a „1929“ (CR02-04) vyťukávané shodným způsobem z jednotlivých 

bodů do přírodní skalní stěny u cesty západně od hráze rybníku Partoťáku. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. března 2018 
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CR03: Rytina „KOST. S.J. / 1891“ v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.488156, 15.133967 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1891 

Rytina „KOST. S.J. / 1891“ vysekaná do přírodní skalní stěny v blízkosti stop po uchycení konstrukce 

stavby (CP06) nedaleko ústí údolí Plakánku u hradu Kost. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 4. srpna 2019 

 

CR04: Soubor rytin v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.487807, 15.134536 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–09) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 20. – 50. léta 20. století 

Soubor rytin na přírodní skalní stěně nedaleko ústí údolí Plakánku u hradu Kost. Obsahuje tyto rytiny: 

„ŠLUKN[..] / 9. 6. 46. / J. Buřič / M. Sokup / Z. Novotný“ (CR04-05). Písmeno Š na prvním řádku je 

psáno zrcadlově a písmeno N a špatně zřetelná písmena za ním jsou provedeny výrazně mělčeji než 

zbytek nápisu, částečně je překrývá nápis „OPAVA“. Na pravé straně tento nápis zasahuje i do rytiny 

skautské lilie (CR04-02), v jejíž okvětních listech jsou umístěna písmena „JI“, „HLA“ a „VA“ a na pásku 

„OTJ“ (CR04-03). Pod lilií se nachází přezdívky jednotlivých skautů: „WAHŮ KUK / DANY / PÍPA 

MAUGLI“ (CR04-04). Vpravo od lilie nápis „53 / VLÁĎA + JINDRA“ vyťukávaný z jednotlivých 

bodových úderů. Trochu stranou dále vpravo je pak vysekána rytina „7.VI.1925.“ (CR04-09). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 

 

CR05: Rytina „[---]/V / 1930“ v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.488198, 15.134729 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: 1930 

Letopočet „1930“, před nímž se nachází málo zřetelné datum „[---]/V“. Vysekaný do přírodní skalní stěny 

nedaleko ústí údolí Plakánku u hradu Kost. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 
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CR06: Letopočty „1829“ a „1786“ v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.48891, 15.135073 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Samostatné rytiny 

Datace: starší rytina 1785, mladší 1829 

Soubor letopočtů „1829“ (CR06-02) a „1786“ (CR06-04) na přírodní skalní stěně v ústí údolí Plakánku  

u hradu Kost. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 

 

CS01: Nika se svatým obrázkem u Černého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.490331, 15.133245 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Sakrální objekty (Niky pro svaté obrázky) 

Datace: 1855 

Obdélná mělká nika umístěná na zbroušené obdélné ploše v přírodní skalní stěně u JV konce Černého 

rybníka. Nachází se asi 2 m nad úrovní terénu, v nice umístěn obraz s fotografií kříže s ukřižovaným 

Kristem. Pod nikou letopočet „1855“. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 12. března 2018 
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CS02: Psí hřbitov v horní části údolí severně od hradu Kost 

Souřadnice GPS: 50.491936, 15.135164 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04), Iva Pohunková (05–26) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Sakrální objekty (Hřbitovy) 

Datace: 30. – 90. léta 20. století 

Soubor rytin na přírodních skalních stěnách a dalších pomníčků v jejich okolí, známý jako Psí hřbitov. 

Zachyceny byly tyto: hnědý dřevěný kříž s vypáleným nápisem „HUJÍREK“; černý dřevěný kříž s bílou 

barvou provedenými nápisy „HASAN“ na levém rameni a nečitelným nápisem na pravém rameni; černý 

dřevěný kříž s bílým nápisem „NIK * 1984 † 1998“ (CS02-04); kovová destička s vyraženým nápisem 

„BINGO / 14.9.1976“ vsazená v mělké obdélné nice (CS02-05); rytina „ŤAPKA“ (CS02-06); rytina 

„ADIE / 1973 – 89“ (CS02-07); rytina „HANDY z BRODCŮ / TOGO z KOSTI“ ve vpadlé obdélné 

kartuši, oba řádky odděleny vodorovnou linií, písmena i linie obtaženy černě; rytina „ZORO“ (CS02-08); 

rytina „BRITA“; rytina „HARYK / Z / BATŇOVIC“; černě obtažená rytina „RIA·CERBERUS / * 1928 

† 1932“ ve vpadlé obdélné kartuši (CS02-09); rytina „BEN / † 1991“ (CS02-10); černě obtažená rytina 

„REK / † 1935“ ve vpadlé obdélné kartuši (CS02-11); černě obtažená rytina „SEPL / † 1936“ ve vpadlé 

obdélné kartuši; rytina „KATKA“ (CS02-13); černě obtažená rytina „ALKA of TWEED / *1932 +1943“ 

ve vpadlé obdélné kartuši (CS02-12); rytina „MONTY / 1997“ ve vpadlé obdélné kartuši; rytina 

„BENET“ (CS02-15); rytina „Jö[---]“ (CS02-16); rytina „MICHAL / *1956 +1977“ ve vpadlé obdélné 

kartuši (CS02-21); rytina „BONY / *1981 +1986“ (CS02-22); rytina „RALF z DVOJI / 1968+1981“ ve 

vpadlé obdélné kartuši (CS02-23); rytina „DÁŠA / *1972 +197[.]“ (CS02-24) a rytina „ŤAPÍK / 1969“ 

(CS02-26). 

Všechny souřadnice GPS: SZ okraj hřbitova: 50.492069, 15.13489; JV okraj hřbitova: 50.492069, 

15.13489 

Prameny a literatura: Waldhauser 2006, 19 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017 

 

CS03: Psí hřbitov v dolní části údolí severně od hradu Kost 

Souřadnice GPS: 50.491787, 15.135803 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01, 11), Iva Pohunková (02–10) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Sakrální objekty (Hřbitovy) 

Datace: 70. – 90. léta 20. století 

Soubor rytin a pamětních desek na přírodních skalních stěnách, známý jako Psí hřbitov. Zachyceny byly 

tyto: rytina „DON / Z ŽULOVÝCH / SKAL / 26.XI.73–28.V.89“ v obdélné kartuši (CS03-02); 

glazovaná kruhová deska s bílým podkladem, reliéfně provedenou hlavou černého psa a opakujícím se 

modrým nápisem „BRANDY“ odděleným tečkami po obvodu, nad hlavou psa letopočet úmrtí 

„+MCMLXXIX“, vsazená v mělké kruhové nice (CS03-03); rytina „BRENDY / 28. [.]. 1980 / [..]. [.]. 

1987“ (CS03-06); glazovaná obdélná deska s bílým podkladem, modrým orámováním, reliéfem hnědého 

psa a modrými reliéfně provedenými nápisy „ŠEDKA“ a „1 ANNO DOMINI MCMI XX“, vsazená  

v mělké obdélné nice (CS03-07); rytina „BRIT / + 1985“ v obdélné kartuši (CS03-09); rytina „K. /  

1988 – 1997“ (CS03-10) a rytina „† / 73 / LEŇO“ (CS03-11). 

Prameny a literatura: Waldhauser 2006, 19 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017 

 

  



145 

 

CT01: Stopy lámání kamene u Černého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.490629, 15.132633 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Stopy těžby kamene ve skalách na J a JZ straně Černého rybníka. Patrné je jak lámání po lavicích shora 

(CT01-01), tak několik komorových výlomů dokládajících těžbu zespodu skalního bloku (CT01-02,  

CT01-04). 

Všechny souřadnice GPS: SZ konec lomového pásma: 50.490629, 15.132633; JV konec lomového 

pásma: 50.490337, 15.133158 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 12. března 2018, 4. srpna 2019 

 

CT02: Lůmek u zářezu nad hradem Kost 

Souřadnice GPS: 50.491229, 15.134643 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Drobný lůmek poblíž zářezu nad hradem Kost. Těžený po lavicích shora, výška lomových stěn  

kolem 2 m. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 

 

CT03: Komorový výlom v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.48806, 15.13466 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–04) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Komorový výlom o výšce přibližně 3,5 m ve skalní stěně v údolí Plakánku (CT03-01), otevřený na J až JZ. 

V lomové stěně rytiny pracovních nástrojů – dvojšpicu (CT03-03) a vrtáku (CT03-04). 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 

 

CT04: Stopy lámání kamene v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.487948, 15.134667 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Stopy těžby surovin (Pískovcové lomy) 

Skalní stěna v údolí Plakánku se stopami těžby kamene. Patrné jak lámání zespodu, tak těžba po lavicích 

shora. Stěna orientovaná přibližně na Z. 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 11. března 2018 
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CV01: Studna pod dvorem Zájezd 

Souřadnice GPS: 50.491407, 15.130501 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–08) 

Katastrální území: Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Vodohospodářské objekty (Studny) 

Studna vysekaná do skalního podloží pod kamennými pilíři (CP02) v údolí Černého rybníka. Nachází se 

mezi prostředním a SZ pilířem, ve skalním masivu, na němž stojí prostřední pilíř. Její průměr je 2 m  

a dochovaná hloubka 6 m, sekání ale pokračuje po skalním bloku i od povrchu vzhůru do výšky přibližně 

6 m (CV01-03). Kousek nad úrovní povrchu jsou ve stěně patrné vysekané kapsy, nejvýraznější je 

čtvercová o straně přibližně 30 cm, ostatní mohou být i přírodního původu (CV01-02). Na skalách  

v blízkosti studny se vyskytuje několik rytin: třikrát se objevuje číslice „18“ (CV01-05), třikrát letopočet 

„1827“ (jednou v obdélné kartuši, CV01-05, CV01-07, CV01-08), pod orámovaným letopočtem pak 

odlišným stylem provedená písmena „A·H·“ (CV01-07). 

Prameny a literatura: Knop 2015, 185; Waldhauser 2006, 93 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 4. srpna 2019 

 

CV02: Hráz Černého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.490345, 15.133279 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Vodohospodářské objekty (Rybníky) 

Datace: před rokem 1541 

Těleso hráze o délce přibližně 30 m, po němž vede vyšlapaná cesta. 

Všechny souřadnice GPS: JZ konec hráze: 50.490345, 15.133279; SV konec hráze: 50.490451, 

15.133630 

Prameny a literatura: Knop 2015, 260–261, příloha Za; I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 

2019a); II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 

2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 4. srpna 2019 

 

CV03: Hraběcí studánka v údolí Plakánku 

Souřadnice GPS: 50.488093, 15.133701 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–02) 

Katastrální území: Podkost / Dobšín 

Typ (podtyp) objektu: Vodohospodářské objekty (Studánky) 

Studánka umístěná ve výlomu skalní stěny o půdoryse 1,5 × 1,3 m a výšce 2,5 m, obezděná asi 30 cm 

vysokou ohrádkou z pískovcových kvádrů. Ohrádka ohraničuje prostor o rozloze přibližně 1 m². 

Prameny a literatura: Knop 2015, 260 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 7. srpna 2017, 3. srpna 2019 
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CV04: Hráz rybníka Partoťáku 

Souřadnice GPS: 50.496042, 15.136174 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01–03) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Vodohospodářské objekty (Rybníky) 

Datace: před rokem 1541 

Těleso hráze o délce přibližně 35 m, na Z straně doplněné přepadem. 

Všechny souřadnice GPS: V konec hráze: 50.496106, 15.136643; Z konec hráze: 50.496019, 15.136255; 

přepad hráze: 50.496042, 15.136174 

Prameny a literatura: Knop 2015, 260–261, příloha Za; I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 

2019a); II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 

2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 10. března 2018 

 

CV05: Hráz Bílého rybníka 

Souřadnice GPS: 50.49038, 15.13577 (Garmin Dakota 10) 

Autor fotografií: Jan Pohunek (01) 

Katastrální území: Podkost 

Typ (podtyp) objektu: Vodohospodářské objekty (Rybníky) 

Datace: před rokem 1541 

Těleso hráze o délce přibližně 75 m, na V straně doplněné přepadem. 

Všechny souřadnice GPS: Z konec hráze: 50.490377, 15.135773; přepad hráze: 50.490276, 15.136519;  

V konec hráze: 50.490305, 15.136793 

Prameny a literatura: Knop 2015, 260–261, příloha Za; I. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 

2019a); II. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 2019b); III. vojenské mapování (Arcanum Adatbázis 

2019c); Stabilní katastr (ČÚZK 2019) 

Datum zaměření a pořízení fotografií: 13. března 2018 
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Příloha 19: Mapa oblasti – Roverské skály – Lešnice a okolí
Legenda
Typ, Podtyp
"/ Fortifikace, Skalní hrady
!( Geodetické objekty, Hraniční kameny
GF Geodetické objekty, Hraniční kříže

X Komunikace, Provozní rýhy a zahloubení
# Komunikace, Záměrné úpravy cest
"/ Mysliv ecké objekty, Objekty sloužící k přikrmov ání zv ěře
87! Relikty staveb a hospodářských objektů, Komplexní objekty
²³ Relikty staveb a hospodářských objektů, Skladovací prostory

²³! Relikty staveb a hospodářských objektů, Sušárny
87 Relikty staveb a hospodářských objektů, Základy staveb
!¶ Samostatné rytiny
!³ Stopy těžby surov in, Pískovcov é lomy
!. Vodohospodářské objekty, Studny

Průběh liniov ých objektů



GF GFGFGF GF

GF
GF

GF

GF

GF
GF

GF

GF

GF
GF
GF

GFGFGFGFGF

GFGF
GF

GF

GF
GFGF

GFGF GFGF

GF

GFGF

GF
GF

GF
GF
GF

GF
GF

GF

GF
GF
GF
GF

GF

GF

!(!(

!(

!(

!(

!( !(!(!(

#
#

#

#

#

"

#

#

"
"

#

!X

!X
!X

!X

!g

!X

!X

!®

87!

87!
")

")

87!

87!

²³

")

²³

!¶
!¶!¶

!¶
!¶

!³
!³

!³
!³

!³

!³

!³

!³

!.
KV01

KT08

KT07

KT06

KT05

KT04
KT03

KT02KT01

KR05
KR04

KR03KR02
KR01

KP09

KP08

KP07

KP06

KP05

KP04

KP03
KP02

KP01

KN08

KN07

KN06

KN05

KN04

KN03
KN02

KN01

KK11

KK10KK09

KK08

KK07

KK06

KK05

KK04

KK03

KK02KK01

KG58
KG57KG55

KG54

KG53

KG52
KG51KG50

KG49

KG48

KG47KG46

KG45KG44

KG43

KG42
KG41

KG40
KG39
KG38
KG37
KG36

KG35 KG34

KG33

KG32KG31

KG29

KG28

KG26

KG25 KG24

KG23
KG21

KG20
KG17

KG16
KG15

KG14

KG13

KG12KG11KG10

KG09
KG08
KG07

KG06

KG05KG04

KG03KG02

Příloha 20: Mapa oblasti – Kokořínsko – Truskavna a okolí
Legenda
Typ, Podtyp

!( Geodetické objekty, Hraniční k ameny

GF Geodetické objekty, Hraniční k říže
" Komunikace, Schody

# Komunikace, Záměrné úpravy cest

!g Objekty  s nejistým určením, Ostatní objekty

!® Objekty  s nejistým určením, Prázdné nik y

!X Objekty  s nejistým určením, Stopy tesání a sekání

87! Relikty staveb a hospodářsk ých objektů, Komplexní objekty

²³ Relikty staveb a hospodářsk ých objektů, Skladovací prostory

") Relikty staveb a hospodářsk ých objektů, Terasy a opěrné zdi

!¶ Samostatné rytiny

!³ Stopy těžby surovin, Pískovcové lomy

!. Vodohospodářské objekty, Studny

Průběh liniových objektů
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Příloha 21: Mapa oblasti –  Český ráj –  Podkost a okolí
Legenda
Typ, Podtyp

") Fortifikace, Ostatní fortifikace

GF Geodetické objekty, Hraniční kříže

X Komu nikace, Provozní rýh y a zah lou bení
" Komu nikace, Sch ody

# Komu nikace, Záměrné úpravy cest

!g Objekty s nejistým u rčením, Ostatní objekty

!® Objekty s nejistým u rčením, Prázdné niky

!X Objekty s nejistým u rčením, Stopy tesání a sekání

87! Relikty staveb a h osp. objektů, Komplexní objekty

²³ Relikty staveb a h osp. objektů, Skladovací prostory

"/ Relikty staveb a h osp. objektů, Stopy u ch ycení konstr.

") Relikty staveb a h osp. objektů, Terasy a opěrné zdi

87 Relikty staveb a h osp. objektů, Základy staveb

")Ñ Sakrální objekty, Hřbitovy

!® Sakrální objekty, Niky pro svaté obrázky

!¶ Samostatné rytiny

!³ Stopy těžby su rovin, Pískovcové lomy

$+ Vodoh ospodářské objekty, Rybníky

!. Vodoh ospodářské objekty, Stu dny

"/ Vodoh ospodářské objekty, Stu dánky

Průběh  liniových  objektů
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