Jsou lidským dílem,
ostatní je hádankou

Expozici věnovanou kounovským kamenným řadám, poutní kapli svatého
Vojtěcha a obci Kounov najdete v budově hostince U Tří lip (pod kostelem
při rozcestí hlavní silnice obcí a odbočky do Domoušic) v Kounově.
Otevírací doba:
Duben-říjen: út-ne 9-16 h
Jinak po domluvě na OÚ Kounov
Kontakt:
Obec Kounov
270 06 Kounov
telefon: 313 119 822
e-mail: kounov@obec-kounov.cz
www.obec-kounov.cz
Výletní cíle v okolí

Gibbon

V blízkém (do 10 km) okolí Kounova
můžete navštívit mimo jiné trosky hradů Pravda a Džbán, Čertovy kameny
u Mutějovic a Pnětluk, nebo slavné
poutní místo Dolní Ročov s barokním
kostelem od Kiliána I. Dientzenhofera.
Více tipů na výlety a průvodce zdrama
najdete na www.Rakovnicko.info.
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Text, fotograﬁe, graﬁcká úprava:
Roman Hartl, kancelář Svazku měst
a obcí Rakovnicka, Rakovník
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Prospekt vydala v roce 2008
Obec Kounov za ﬁnančního přispění
Středočeského kraje.
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Deník MF Dnes je nazval nejzáhadnějším místem Česka. Čtrnáct dlouhých řad kamenů na vrchu Rovina u Kounova, o kterých lze tvrdit jediné – jsou dílem lidí. Otázky
Kdo?, Kdy? a Proč? ale zůstávají bez odpovědi.
Od roku 1934, kdy řady objevil kounovský učitel Antonín Patejdl, selhaly všechny pokusy o jejich vysvětlení. Buď
se je podařilo vyvrátit (především názor přírodovědného
časopisu Vesmír, že řady vznikly přirozeným způsobem,
pouze vlivem přírodních sil), nebo jim chybí přesvědčivost:
O řadách se mluvilo nebo mluví jako o pouhých polních
mezích, pravěké observatoři, která sloužila k astronomickým pozorováním a s nimi souvisejícím obřadům, tržišti,
závodišti, posvátném poli, osetém kameny místo obilím,
pravěkém kalendáři a dokonce jako o navigaci pro „někoho, kdo se nad nimi pohyboval vzduchem“.
V úsilí rozluštit záhadu kounovských kamenných řad
ztroskotalo několik generací badatelů a dnes nejsme v
honbě za tajemstvím Roviny o nic blíž cíli, než učitel Patejdl
před více než sedmdesáti lety, každá odpověď vyvolává jen
nové a nové otázky. Před čím tu stojíme? Je to něco zcela
prostého a bezvýznamného, nebo něco úžasně
důmyslného a naprosto výjimečného?
Podaří se někdy záhadu kounovských
kamenných řad vyřešit?
Řady jsou téměř rovnoběžné, dlouhé až čtyři
sta metrů, vzdálené
od sebe třináct až
třicet metrů a zaujímají plochu
asi jedenáct
hektarů. Dva
největší kameny, těžké
zřejmě až několik tun, byly
nazvány Pegas
(podle rýh připomínajících souhvězdí Pegas)
a Gibbon (na počest anglického historika Edwarda Gibbona), nejvyšší
kameny vyčnívají asi půl metru nad zem. Kvůli ničení řad
v minulosti už není velká část z nich úplná, navíc menší
kameny zakrývá vrstva země, takže původní podobu areálu lze dnes spíše jen tušit z několika působivých, několik
desítek metrů dlouhých fragmentů, tvořených převážně
velkými, místy hustě kladenými kameny.

Stálá expozice
kounovských kamenných řad

základní informace - průvodce lokalitou

Kounov na začátku 20. století

www.obec-kounov.cz
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4 Poutní kaple sv. Vojtěcha – Postavena podle pověsti na místě, kde svatý Vojtěch vykonal zázrak - v době
ničivého sucha tu pro zdejší kraj vyprosil životodárný
déšť. Do oltáře je prý vezděn kámen s otisky chodidel sv.
Vojtěcha. Kaple se stala slavným poutním místem, kam první neděli po svátku sv. Vojtěcha putovali věřící z mnoha míst
Žatecka, Rakovnicka a Lounska. V padesátých letech 20. století pouť ke kapli zanikla, od roku 2006 se slaví znovu.
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3 Česká kaplička – Rozvaliny neznámé stavby, podle pověsti kapličky, kde se v minulosti
scházeli ve svátek svatého Vojtěcha čeští obyvatelé tehdy převážně německého Kounova ke
své bohoslužbě. Podle jiné pověsti místo, kde
původně měla stát poutní kaple svatého Vojtěcha, nacházející se ve svahu asi o sto metrů výš
– co bylo přes den postaveno, v noci někdo rozbořil a odnesl opodál. Kounovští usoudili, že je to
boží znamení, že nevybrali pro kapli správné místo,
a postavili ji tam, kde jim neznámý ukázal.

Cesta z Kounova
na řady trvá pěšky
asi 30 minut (3 km)
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1 Expozice o kounovských kamenných
řadách (bližší informace na zadní straně).
2 Kostel sv. Víta.
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Průvodce oblastí
kounovských
kamenných řad
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5 Kounovské kamenné řady.
6 Starý buk - Významný strom Lesů České republiky. V
minulosti býval kolem buku taneční parket, kde se v létě
konaly vyhlášené tancovačky.
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7 Hradiště – Mohutnými valy vymezené hradiště s plochou přibližně osm hektarů zaniklo podle archeologických
nálezů asi pět století před naším letopočtem, zřejmě násilným způsobem, čemuž vedle jiných stop nasvědčují nálezy opukových kamenů, opracovaných do tvaru valounů
– střeliva do praků. Nejstarší nálezy nasvědčují přítomnosti
člověka v těchto místech už v době kamenné, hradiště ve
formě, jejíž pozůstatky jsou v podobě obdélné plochy lemované sesutými valy a příkopy viditelné dodnes, vzniklo
přibližně šest století před naším letopočtem. Účel hradiště
není zatím jasný, mohlo jít o úkryt pro stáda dobytka v době
nebezpečí, nebo i kultovní areál.
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8 Vyhlídka do kraje.
Kaple sv. Vojtěcha
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Jedna z řad
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Vyhlídka z Roviny
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