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CAFÉ NOBEL V DĚČÍNĚ: ČLOVĚK A PÍSKOVEC 
 
Do měkkých pískovců České křídové tabule lidé v minulosti často tesali, 
aby měli kde rozjímat, bydlet nebo třeba sušit ovoce. Stavební historik  
a etnograf Kamil Podroužek tyto projevy tradiční venkovské kultury 
studuje a napsal o nich i knihu, kterou ve čtvrtek 23. května představí na 
dalším „přátelském setkání s vědou“ Café Nobel v útulném prostředí 
kavárny Coffee & Books v Děčíně.  
 
Jak se pracuje s archeologizovanými terénními prameny? O tom vypovídají tři 
případové studie z výzkumů tradiční venkovské kultury novověku. Kaple Božího 
Hrobu ve Velenicích na Českolipsku je případem zaniklého sakrálního objektu v 
pískovci, kterému stavebně historický průzkum a interpretace pomohly vrátit 
symbolický smysl a společenský význam. Vývoj osídlení vsi Hvězda/Sterndorf u 
Úštěku seznamuje se základními tendencemi při osidlování pískovců, úzce 
vázanými na georeliéf krajiny. Plošný výzkum sušáren ovoce v pískovcích zase 
mapuje typologii, rozšíření a vývoj specifického, dnes zaniklého typu technické 
stavby z prostředí zemědělské výroby venkova. 
  
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., působil řadu let jako odborný pracovník 
oddělení výzkumu, průzkumu a dokumentace Národního památkového ústavu  
v Ústí nad Labem. Od roku 2002 přednáší na katedře historie Filozofické fakulty 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde také vede Centrum 
pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví. Zabývá se výzkumem lidové 
architektury v období středověku a novověku. Specializuje se na hmotnou 
kulturu a jeho srdeční záležitostí jsou stavby v pískovcovém podloží. 
 
Přednáška začne v 19:00 h. Místa si můžete rezervovat na adrese 
coffeeabooks@gmail.com. Další informace naleznete na cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Foto k volnému užití: Průčelí skalního obydlí č. p. 1 ve Lhotce na Mělnicku. 
Autor: Kamil Podroužek 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé na Ústecku zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem. 
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