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Ui-;ozorňujene na náročný *uerén,

cbujte se přiměřeně !

i,laše druhá exk,Jrze Je veciena do o'nia
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;vL,.rrr= t,^ jh_L^^.] _,^(-,jL=:ru lI'u;]eOiO6iCil"c:_ l,-<tij_-.ich,l..:',,,.1čí:c:-.e: r,..e,-,],: l]'i:.]]j..i] ,:,:.,_,:.,,,:i:i 1::.3 2C. _l;bl,."a r985.
Tr':sa začíná r.a :r' =i:-l::lÍ :t-.::'-;1 Cšeií:o 1]j._]:: .i.;.:c]]3 .a] : :._:,:z,.1.,.:,,;]-l._u : i_::l.i, (._::i č.l7C, vlak :. ?jCZ.icraŽáoviie :ie,in. _ ji:e'b, ci,,i:z,j z _-lzně i]"n, .j "i1, ?._z:é._l.p" ,\ ._7j, -:!-1,:e:i jo

CŠei in= 7.4C). I,IaŠe Casta po.;ecie ;íes -,vrz i:ši:ě :.l:ld l'ls-cín :{:so.,..i::i ;:tcka, pcln. ,l;:errnění z* secll-
:er,é válkY irUŽe',/si Svahy, hlaa. Ťřebel a'jc,r-ťštejn, ir.,r:iště (?) qrezi čei-::cšínen, a Kr:ásr:_1hr ůcc-
l,.Ím a hrad Šontá1 (trasa;e v :'lal.]c3.,,vznačet:a silnou č:li,]u, 

"ieCnct1ivé ]ckality krcužky,), T::asa
{,lnČÍ ve SvojŠÍně, ocikuci je nožno odje"i vla{en sněren na l]_zeň v ]5.]5 {,::esp. i7.14}"
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T:,assl f ak:lin(Fr:stý i^-raC) r qiížer;eily(Ronor",, iiŤÍ,lelÍk), Hvězia(r:o.rě ::ai=;=;:-1 hr,=i), .ieii=.:l.:;r,lt,
UstrJ',5aunj|,eun, r3-Knrjie._'nr:eže!Ji:le:}ne nr:_:',r'J -ií':-:5a\ť, viU: 1,':'Tn.iKt-, C:,e'.-:::i:; L
Kyjova.
ljc:^,;va tr]asy lrodie okotnostÍ či dohccy je možné.

ZŤízení ka:, io *lék_v

'J s:,sé.:.=s4 J:bě se s-. ivá zvl ! jtč :lrílavct: :.ctře:: ]trl-L,-,a],li.cv=r: ]ez: .1,i.;::íj : a,, ;1{a,::_ ::: si:o.:jal-
al-:]i],te{i.,J,1. šlrokcu škálu cb;e!.,tů naz*Ívanou scui}]"ně nansk:i sÍdla. 71Íbcr K;\§ 3e.r.tc roznod]",l7:Vo-
řlt karto.i-éku, lt1-e::á'blr:lěla za úko1 ccich}/tl,ir souČasnli stav cc :cžná:e;včtšjho rncžs-tví i:raiŮ, záil-
ků a i;vr"zí i dirf ších opevlění.

liartctéka bucre vedena tekto: kažciá ici;aiita'iude nai,sj.a la sa:;:ls-,ar_aý ,.zl:Lctéční 1ístek s r-řei--
i:ištěnýr,:ri kolcnkalli, :ra něrnž uy 'cyly shrnutv všechi,,, zitladní Úda;e. Lo:rai ity buriou řazeny po{]e
svého názÝu, ciáie bucie .r záh7avi 1ís-rkr; uvedeno katastrálrrí ,.|.z,ení z ck.es. Lokalit;l, kter,é název ne-
,]:ají, bud,cu uváděn_v ;:od l:izvem katastrálr:ího ,lize,:rÍ, .r lříraiě, že by ;ích L.,yl-o i,la jednorn k.ú. více,
buCcu cčísicvány 1 - n. Y cialší kclcnce budou zapsán1, scuřatinlce objekiu :,"od'l e sekčních čar v Zá-
xladní nrapě Č§SR 1:5O0CC. Fodstrtnou čási iístku budou tvořit civě cialší koionhy - přesná iokalizace
a ccl,is současného stavu iokality k datu, ki,""cilia ]Jk3]]::::i,š:Ívena, ::odlj_sern autora listku. ila
iruhou strariu lístltu bucie uveciena veškerá dostupná lit=],aiura c _-b;ek1-u s pllým wisánín jruen autor,ů,
lázvů krii: a ,.!asor;isů, strá,lek atC. (z<ra'uk5l pouze u z:iáil:ch rericjik-). V :říi]adě, :e ob;e<t dcsucl
i:el_.,r1 pubiikcván, bude tcto konstatováno" Fokud iístek na vše restaČÍ - i: někter'lrch }c<alit }l -ucrilu

r,ůže snadnc riojít _ nři.lojí se za telto iísiek CaIšÍ, u rěi:ož však bu.de ccistřižen 1evý hcrní r'oh.
l,ízl se za.^stí 1ře:le,i::ost_ xartotéky, ne:ot i :: :řjl:,-e:rí ir]šícl: lístkŮ i_ ivo&Tlnu 3ude ih:leíi v:-
li; ljstek s r,,í,s]eCu,_,ícÍ 1]l(r _*-au, an:j by se _:s';kr,:lr.isc],/:.ě":.,_}: s:,o,_,:\'aL 3,ToC, tJístorje,!.iek'_'-
--;ce z ic.i.cí ii el:.'cl, i jvldů vyr:ušt-4na.

Za úvcdní iístek nůže'cý1 lii_iožen vl,ísek;cdrob::ě.i":í íar:y s lokaiizací objektu, plán v lrcrze,3e*
ní i:r:dle rcžrcstí 3utora, fotog:,aíie obje|:,iu (s uvedenín,,e.rii.L9 ne:3tivu) atp. Tc vše l]ude záv,s€*u
lla eu+;Ot"ovi lí s-rkr:.

Fráce na i._artotéce si v],.žádá c,j autcrů značné úsilí a i]a.víc y nj nchcu llit ulcženy i Cosud ne-
tuliikované n{iuzi,. ir:io tuc:u j,la;e v <arto**éce clráněnlr;řei:::e,ž,itír takto: každý vypl:rěný
',,arta+,éč?í iís:_ek nusí'r;it pcrle:sán auioren ste;ně ,,a,,c Cc,iat*k}, dalších autcrů. Foužije-li někdo
l|;r:i:,;e z l..artctéky (zv]-iště o dcsud :lerutiik:va]-};ch :1p'.. ;:lak r,Ť=ořecně neznám;Ích ic<a1 ítách), burie

._-j.c::v:rností uvést ;áž jméno tono, kdo l'cka_-'],itu i]o kar:o-ré!i}. zL]j,acc1",a,1. Fřístup do kartciéky
-,1lu Ťil- _.cuze ti, kdo se alitivně zapcjí do rráce na ,'e jír: ses1-.]yení.

itlar:iotéka bude ullístěna v Fraze.,, I. l-,id4]_ení Sťj..\. u,;iiíhc Úlcvce (;ovolenc veooucím cdůě}ení
i ř*cíteiem SÍ.A), kter.i:ocr,ovídá za Ťa, ie rřístup dc ní budou Ťit iotjze oi,rárrněné osoby. Dále taicé
i:ude r:,lávat i]:_ťornrce z:,,.ar+-oték-ý všen ?ai:]1-F]rescvan.].n, a-cc bi,ró"io teiefo.jick}., (tel. f4l0i6-6,
.i.nka 24) riebo pří osc'rní ná.lštěvě v SÚ,q (denně a.!i-l).41 hoci. ).

Ke aartctéce builu patřit sou'no:, nap Čech ilrOaOC, cio nicjiž l::;dcu -iedlot_l_rvé lckality -,"yznaČeny.

Zde'eaké buicu il.ci ii, kteří k urre:ien]in liailin le.:a;í r-řísilp;dečjst :c,uiřadrlice.
Fr^otože celá řlria }:iti:lit n,1 r,áz,,ti: rlškcllkr buce v-u,'_..,o.-"'era 'e.]ich i:3í'ic+.éka s aCl{..lz-./ na heslo,

-.cd k+-er..in je 1cilaii-j:i., rir,,-:dela v hla...nin šiiz:iaj]Ll (;ř. '::ei:i.cr-:saei]'! ...:." Jestře"lí ).
Důležii.cu ltáakol.i rl",i i:,ráci :a liai^tol-éce l_,;,lde rczděieni :e,j:,ic'i.,r.r_.].ch lc-rali1. l:ezí a'_itcr,-, kteří

se její 'rvori:1l :ůč._:stní. irc lrítší -řehleCnosi se i:,_lic:_ . erj:::::1_...]1.r .:á;encůn zaL1;,,,.aI uce'l *né ťlzenní
celk:i,, :le;raCš;i c{l-,5§:;, Sezlz.m ;iut.orů s adresai:i z ,i,el:1,ri, ',::..+rá z::acor,|ivijí :llde r-r'.':lšŽně oiis{o-
v-é.l v illfcrl:l.čllí:i l.i3t_u. Kaž.Jli a,.:1,or^ dcsl-,a:le r-řcitiil,irá ]i,]r:i]1,3Ča,i ] i:i_ir]/ : ,:ederl l is'::eit v:oi'c.;rj
i1;.:i::.::,i;. !:l:i, e _1. aei:]á 3 r,r,ici č:sovř-' nii'o,_1lru, l l.:L1e :,rll-ili i;:o ,,:evz,:i,jr:.i v.,,,.-l-_l::1,1:lir:b 1ii;';kŮ pc-
:i,c:,, j tcln,i ,ie-.::í r'] ,:,ésíc,i, - 1 r'c]<).

Je sarozře;né, že ta.r"tct{ka burie rrůi--šžně aeustáie Cc

(zánok 9bjektu, přestavby 5| i.d. ) a ]iťeraturu.
Fřei:ritem -;,: ce i-loou - ,iak . iž ty1 c řečenc - i::"arly,

nutá cpevlění, obiéhací :,áb,ory atp., a io i zaniklé. 1_T exl
i:alizace v rnapě. .Ieiikcž je často veli ce ,nesrari::é zařadit
:ud-e r-czhorjnuti :cnech,lno na autorcvi s tín, že si v,],'oot, i

'l :.ř-'<,-+:_',c':-,i]--:,:e:h : -,:,: ct'-í--ln_j rczl^,:C:lcut, ,'e::-.é-
p:.ctc i;ui:u s.,,r;in4 ].,_..?l it.,. ,il .ra:::téky zaŤ.;z::,,tán;r ta!l,é,
,,c :li:e:l,:.]: c i.::i ','':',;:',:) , : ::e i-cto :a:s'ro ,ic _3I:,:,:óč:

:ice -:jl+, :, .i;' " :"_:, .:'. ", 
-,,,::, ,]e J.l irc ', l-",.,',_. :. , i,,,_)
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i3 ::i ia, :,L;l ,,, ,,,,,,a::;c:l,; :]9To]---,-r :":;i-- .< ,Jqlíí záIěr-:ě.
Zá;enrr c :u--ú Éol':u .j j 3nas: i lili.:]:l:,'te 3e i: l,]:es: líed:+j,r i.:is nelrc ,J.Úi:,.,cs i io ..iž s ::á-

.._;éÉ :i-pÉ:' ]..:,rní lll .i+p l-h:š'] j u .-+c-rreŤ
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Čle:sk;i !1'Ísijěvěk jp_ +utno zalr3tit"do kotrce Culna. Fozdéji 7apJ_acelé nříqěvky bud,eme lruceni
',':Ítii, pr:to:e .,'e,:elU..ie,,:jnc -ahr.-_:u-t,io l::ročtu.
Jruř.lÍ iji s-o:.:erk_], l-eČ], _,"š ,.:sc:-,c,.-:;te. r*a§-cu.2! .'.-i.-,c_. lc,tilj *:)'i :řecá:lí .iočer:<y K__S :ia Eod_
-u j:.,,:rí schizl.

1jnč Li,]e zi-Ťnlfv

"J.;ádí:le iaiší seznan bezprostŤeeině oh:-cř,,er-iýcl: :a.:skÝ sídei, kter"ý- :řipravi-l Fetr Randus.

i,'Ii loň ř1 am,ižř í'U
(;kr. Česká LÍ;a) : !:ek n: nán-]stÍ :á Ulí,t Ce_ (ctr.. Česká Lípa) }:udova bývalé tvrze by13
:,cicr'án. Jecnáni se , rcter'..;e ;i i nškolik 1et. ;cela ncvodobě přestavěna (ob jeitt č. t/iI
Úiichovice v::a.ietku 

"]-ZD)
i cltr. Česká Líca) r,e::esanční Lruciov;l bývalé Tiusiec
ivl-:: ,:rozi z:iÍczr.in (okr. Č*^ská Lípa) bývatá tvrz Fřest3věná na
-i_r.cvá sýpku je '.rčena k- sanovofnému záníku.
\oKi" le:tn j riovy z.!::|2r zce!,^ Jr-,l.i LPl]:/, S,Lar:/ Ucrnousy
.::,tk ib_.Íwa}Ú lvrz ) ;e ,i: z::,_:';n. iok:.. Liťo,:něřice) zánrek zbořen v roce 1983,
iišicr'á z1,5l]-7 .o,ur" l:oslodářské i:u6ovy a kaple

--ij \ ,
( c:.r. Li-uoirěř*§e ) :-crl jo:,le:: č. 79 ,rs.ij z'_;itky
: j-.ri: ,.-,: !.\ ?á>12.:f, .,rxtší ?,iYl_i ;!,ji,^,\F/ . \l2]óFš9 9v, 9!. J

:el:;t;lTní sii]ely a ::"i.,'+;:ccn s -:ic,1',re::. l:,a-;;je
-^, ,-;.,ai- C+^_li _]-'h 

^L 
réL.+ rršl]z -. "'J ? _-.3Je,, ;tari :n' ,in. Cb;el": t v."ek s: ]:+ . ,'i:,:tí-

,,! ;-,.:1.:ir - 176rl-,j -_\,:ze.


