
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA               
 

Ústí nad Labem 27. 9. 2018 
 
PÍSKOVCOVÉ SKÁLY JAKO PŘÍBYTKY LIDÍ TÉMATEM NOVÉ KNIHY 
ČLOVĚK A PÍSKOVEC 
 
V Univerzitním knihkupectví UJEP proběhne dne 2. 10. 2018 od 16:00 h křest 
knihy dr. Kamila Podroužka Člověk a pískovec, která vyšla na konci léta.   
 
Publikace ve třech tematických studiích představuje část výsledků výzkumu 
prováděného kontinuálně dr. Podroužkem na pískovcích v České republice od 
roku 1986. Případové studie doplňuje teoretický úvod o metodě formální analýzy 
archeologizovaných staveb.  
 
Knižní novinka tedy obsahuje nejen definice základních pojmů, osvětlení jejich 
vztahů, sledování procesů a upozornění na tendence jejich vývoje, ale každá 
z případových studií přímo ilustruje užitou metodu a záměrně se zabývá jiným 
typem archeologizovaných staveb v pískovcích. Ty Kamil Podroužek sleduje 
v různé hloubce pohledu, od jednotlivé stavby (Kaple Božího Hrobu ve 
Velenicích), přes sídelní areál (Hvězda u České Lípy), až po plošně rozšířený typ 
(Sušárny ovoce v pískovcích). 
 
„Prací vtiskne člověk kameni tvar svých potřeb. Ale kámen je nepoddajný, má 
svou představu o tvarech, které jsou dány přírodními zákonitostmi vzniku a 
rozpadu, a ty se vzpěčují všem sociálním vzorcům lidské kultury. Výsledný tvar 
pískovcového artefaktu je tak vždy kompromisem mezi přírodou a člověkem. Mezi 
potřebami člověka a možnostmi materiálu,“ uvádí dr. Kamil Podroužek o 
zkoumaném sedimentu, který výrazně předurčuje způsob života člověka, a 
dodává: „Pískovec svými vlastnostmi člověka výrazně determinuje a nutí ho 
přizpůsobit své požadavky možnostem horniny. Člověk proti této determinaci staví 
své znalosti, dovednosti, techniky, technologie a nástroje. A také představy. 
Kámen se tak stává jejich pamětí. Pískovec ale také člověka inspiruje. Svými 
vlastnostmi a tvary mu nabízí technická i estetická řešení.“  
 
Knihu Člověk a pískovec vydalo, ve spolupráci s Filozofickou fakultou UJEP, 
nakladatelství Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, 
jako 18. svazek řady Studia Historica.  
 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., je stavební historik, který se zabývá zejména 
stavební kulturou venkova v období středověku a novověku. Od roku 1992 působí 
v Národním památkovém ústavu ČR, na územním odborném pracovišti v Ústí nad 
Labem, a od roku 2007 vyučuje na katedře historie Filozofické fakulty UJEP, kde 
vede Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. Do povědomí 
odborné veřejnosti vstoupil především interpretací a reinterpretací reliktů staveb 
v pískovcovém podloží. K široké veřejnosti se obrací vedle přednášek také 
kapitolami o stavbách v pískovcích v popularizační řadě nakladatelství FOIBOS 
Lidové stavby nebo svými příspěvky do reportáží v pořadu České televize Toulavá 
kamera (naposledy v díle z 23. 9. 2018). V současnosti se podílí zejména na 
dokumentaci a záchraně historického stavebního fondu v severních Čechách, kde 
žije.  
 
Aktuálně může veřejnost navštívit přednášku dr. Kamila Podroužka v průběhu 
oslav desetiletého výročí založení Centra dokumentace a digitalizace kulturního 
dědictví a současně Týdne vědy a techniky 2018 na UJEP dne 6. listopadu 2018. 
Součástí doprovodného programu bude jeho informativní přednáška či prezentace 
dokumentačních technik a technického vybavení pracoviště.  
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Více informací na www.ff.ujep.cz nebo na stránkách celorepublikového festivalu 
Týden vědy a techniky 2018 www.tydenvedy.cz.   
 
Přílohy: Pozvánka na křest knihy Člověk a pískovec; titulní strana knihy Člověk a 
pískovec 
 
Kontakt: Mgr. Monika Beranová, monika.beranova@ujep.cz, 475 286 415 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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