Jsou lidským dílem,
ostatní je hádankou

Od roku 1934, kdy řady poprvé popsal kounovský učitel Antonín Patejdl, selhaly všechny pokusy o vysvětlení záhady kounovských řad. Buď se je podařilo vyvrá�t (mj. názor, že vznikly
přirozeným způsobem, pouze vlivem přírodních sil), nebo jim
chybí přesvědčivost – o řadách se spekuluje jako o pouhých
polních mezích, pravěké observatoři, která sloužila k astronomickým pozorováním a s nimi souvisejícím kultovním obřadům, tržiš�, závodiš�, symbolickém posvátném poli osetém
kameny místo obilím, pravěkém kalendáři a dokonce jako o
navigaci pro „někoho, kdo se nad nimi pohyboval vzduchem.“
V úsilí rozluš�t záhadu kounovských řad ztroskotalo několik
generací badatelů a dnes nejsou v honbě za tajemstvím Roviny o nic blíž cíli než učitel Patejdl v roce 1934, každá nalezená
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 řad rozluš�t?

POHLEDNICE ŘAD

Stálá expozice o kounovských kamenných řadách
v hos�nci U Tří lip v Kounově (u rybníka pod kostelem):
 historie bádání o kounovských kamenných řadách
 dějiny a pověs� poutní kaple sv. Vojtěcha
 historie a zajímavos� obce Kounova
 výstava Otazníky z kamene (menhiry v Čechách)
 prodej suvenýrů
Otevírací doba:
duben-říjen - út-ne 10-17 hodin (jinak po domluvě na OÚ)
Kontakt:
Obec Kounov, 270 06 Kounov
 313 119 822
 kounov@obec-kounov.cz
 www.obec-kounov.cz
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Parkoviště před hos�ncem U Tří lip je výchozím místem
vycházky na kounovské kamenné řady.
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Areál řad je volně přístupný po značených stezkách. Cesta na
řady trvá z Kounova cca 30 minut volné chůze.

U TŘÍ LIP
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Řady jsou téměř rovnoběžné, dlouhé až
čtyři sta metrů a vzdálené od sebe
třináct až třicet metrů. Rozprostřené jsou na ploše
KÁMEN PEGAS
asi jedenáct hektarů.
Dva největší kameny o váze 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 poškozování řad v minulos�
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 řad, tvořených převážně velkými, místy
hustě za sebou kladenými kameny.
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Píše se o nich jako o nejzáhadnějším místě Česka. Čtrnáct
dlouhých řad kamenů na vrchu Rovina u Kounova, o kterých
lze tvrdit jediné – jsou dílem lidí. Otázka kdo, kdy a proč řady
vytvořil však stále zůstává bez odpovědi.

PRAHA

základní informace - průvodce lokalitou

KOUNOV
Prospekt Kounovské kamenné řady: základní informace - průvodce oblas� vydala
v roce 2009 Obec Kounov. Text, graﬁcká úprava, fotograﬁe: kancelář Svazku měst a obcí
Rakovnicka, Rakovník, www.rakovnicko.info

www.obec-kounov.cz
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1 EXPOZICE o kounovských kamenných řadách. Bližší informace a otevírací dobu nalezneta na zadní straně
prospektu (viz zadní strana).
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7 HRADIŠTĚ ROVINA – Pozůstatky keltského hradiště asi z 5. stole� před naším letopočtem. Hradiště s
nejasným účelem (snad útočiště, snad kultovní areál)
zaniklo zřejmě násilným způsobem (mj. nálezy opukových střel do praků). Hradiště mělo plochu cca 8 hektarů, jeho výměru dodnes vymezují mohutné sesuté valy.
VYHLÍDKA NA ŠPIČÁK
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8 VYHLÍDKA na vrch Špičák a do lounského Podlesí.

č. 6-8 řady, č. 10 hradiště Rovina,
ostatní příroda, ekologie
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6 ROVINSKÝ BUK
– Významný strom Lesů
ČR. V minulos� býval kolem buku
parket, kde se v létě konaly vyhlášené tancovačky.

KAPLE SV. VOJTĚCHA
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5 KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY.
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4 POUTNÍ KAPLE SV. VOJTĚCHA – Postavena podle pověs�
v místech, kde svatý Vojtěch vykonal zázrak – v době ničivého sucha tu vyprosil pro zdejší kraj životodárný déšť. Do oltáře
je prý vezděn kámen s o�sky chodidel svatého Vojtěcha. Kaple
se stala slavným poutním místem, kam první neděli po svátku
sv. Vojtěcha putovali věřící z Žatecka, Rakovnicka a Lounska.
V padesátých letech 20. stole� pouť ke kapli zanikla, od
roku 2006 se slaví znovu.
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2 KOSTEL SV. VÍTA.
3 ČESKÁ KAPLIČKA – Rozvaliny neznámé stavby, podle pověs� kapličky, kde se v minulos� scházeli
ve svátek svatého Vojtěcha češ� obyvatelé v té době
převážně německého Kounova ke své bohoslužbě. Podle jiné pověs� místo, kde původně měla stát poutní kaple svatého Vojtěcha – co bylo přes den postaveno, v noci
někdo rozbořil a přemís�l výš do svahu. Kounovš� usoudili, že je to boží znamení, že nevybrali pro kapli správné
místo, a postavili ji tam, kde stojí dodnes.
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