
 
 

Oronyma – hory, vrchy a jiné terénní útvary 
Václav Vysoký 

 
 

Zkratky okresů: CV = Chomutov, DC = Děčín, LN = Louny, LT = Litoměřice, MO = Most, 

TP = Teplice, UL = Ústí nad Labem. 

Zkratky orografických celků: ČS = České středohoří, DH = Doupovské hory, DŽ = Džbán, 

KH = Krušné hory, KO = Kokořínsko, LH = Lužické hory, LP = Labské pískovce; PK = 

Podkrušnohorská kotlina, RP = Ralská pahorkatina, ŠP = Šluknovská pahorkatina, TK = 

Terezínská kotlina, ? = není jasné zařazení do orografického celku. 
 

Značka před jménem: ▲ – vrch, kopec a skála; + = synonyma pro vrch, kopec a skálu. 

 

 

Pabloschiner Plateau (= Podlešínská pláň) – UL (ČS) 5350 – cca 4 km JJZ od UL (náhorní 

plošina mezi Újezdem, Podlešínem, Stebnem a Chvalovem) (WS). 
 

▲Padací most (skála) – CV (KH) 5446 – cca 13 km SV od CV (skála ve skalní části 

Ztracené skály, tj. skály v sektoru Skály na Jedláku J od vrchu Jedlová, S od ob. Drmaly 

a V od vrchu Dubina /u Pyšné/) (SHS). 

 

Padloschiner Plateau (= Podlešínská pláň)– UL (ČS) 5350 – cca 4 km JJZ od UL (náhorní 

plošina mezi Újezdem, Podlešínem, Stebnem a Chvalovem) (K). 
 

▲Padlý anděl – DC (LP) 5151 – cca 6 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, v okolí 

údolí Studeného potoka, J od Labské Stráně a JV od Dolního Žlebu a Z od Arnoltic – 

skalní část Na konci světa) (SHS). 

 

+Page (= ▲Páže-skála) – DC (LP) 5250 – cca 4.5 km SZ od DC (SHS). 

 

▲Pahorek (skála) – DC (LP) 5151 – 9,8 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe nad 

Hřenskem, jižně od potoka Kamenice, S od Labské Stráně, SZ od Janova – v části na 

Výsluní) (SHS). 

 

▲Pahorek (246 m) – MO (ČSa) 5548 – 6,6 km VJV od MO (vrch Z od Lužice, JZ od 

Svinčic, SSV od Korozluk) (HPN, JM, OM, VHM-02-34, www.mapy). 

 Syn.: +Teich B, +Teichberg, +Teich Berg, +Teich Bg. 
 

▲Pahorek (380 m) – UL (ČSc) 5450 – 7,3 km JJV od UL (kóta SV od Sebuzína, JJV od 

Brné, V od Chvalova, Z od Čeřeniště) (H8, PS). 

 Syn.: +Steinhübel. 
 

▲Pachole – DC (LP) 5152 – 14,6 km SV od DC (skála Z od České silnice, JV od Sovího 

vrchu-472, V od Loupežnického hradu, S od Vysoké Lípy, V od Mezné, SZ od 

Jetřichovic) (PSČ). 
 

+Pachole (= ▲Tlustý strýc) – DC (LP) 5052 – 22,5 km SV od DC (SHS). 

 



▲Pajda – UL (LP) 5250 – cca 14,4 km S/SZ/ od UL (skála 100 m SZ od Opomenuté věže,  

SZ od Turistické chaty ve východní části Velkých Tiských stěn, JV od Rájce, JJZ od 

Ostrova) (PSČ, www.mapy). 

 

▲Pajda – UL (LP) 5250 – cca 14,7 km S/SZ/ od UL (skála v Bürschlických stěnách, tj. S od 

Tisé, JJV od Rájce, JZ od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

+Paková (= ▲Pákova hora-617 m) – LT (ČSa) 5449 – 17,5 km ZJZ od LT  (S, TL). 
 

+Pakova hora (= ▲Pákova hora-617 m) – LT (ČSa) 5449 – 17,5 km ZJZ od LT (ULT). 

 

▲Pákova hora (617 m) – LT (ČSa) 5449 – 17,5 km ZJZ od LT  (vrch JZ od +Setenka, SSV 

od Skalice, SZ od Lhoty) (také 617,1 m) (ČS-2, H11, HPN, JM, JM1996, NI, OLT, OT, 

PS, TP23, VHM 02-34, www.mapy.cz). 

 Syn.: +Paková, +Pakova hora, +Pakowa B., +Pakowaberg, +Pakowa Berg, +Pakowa 

Bg. 
 

+Pakowa B. (= ▲Pákova hora-617 m) – LT (ČSa) 5449 – 17,5 km ZJZ od LT  (JM). 

 

+Pakowaberg (= ▲Pákova hora-617 m) – LT (ČSa) 5449 – 17,5 km ZJZ od LT  (HKLT24). 

 

+Pakowa Berg  (= ▲Pákova hora-617 m) – LT (ČSa) 5449 – 17,5 km ZJZ od LT  (H11, 

HPN, JM, JM1996). 
 

+Pakowa Bg. (= ▲Pákova hora-617 m) – LT (ČSa) 5449 – 17,5 km ZJZ od LT  (HO, KI). 

 

▲Palcát – DC (LP) 5150 – 11,8 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských skalách, V od Ostrova, 

SZ od Sněžníku – Podle SHS oblast Ostrov 3-východní část, v okolí skály Kořenáč) 

(PSČ, SHS, SVT). 

 

▲Paleček (skála) – DC (LP) – cca 22,1 km SV od DC (nachází se v NP České Švýcarsko ve 

skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, JJV od vrchu Severák, JJZ od ob. Kopec a JZ 

od začátku Jezevčího dolu) (SHS, www.stránky). 

 Syn.: +Skalní věž Paleček. 

 

▲Paleta (skála) – DC (LP) 5250 – 7,3 km SZ od DC (skála se nachází ve skalním sektoru 

Stěny pod rozhlednou, který je součástí skupiny skal Sněžník a nachází se SV od chaty 

pod rozhlednou, V od Sněžníku-Zadní Ves, JZ od Vlčího jezera a SZ od Bynova) (SHS, 

www.mapy).   

  Syn.: +Palette. 
 

+Palette (= ▲Paleta-skála) – DC (LP) 5250 – 7,3 km SZ od DC (SHS). 

 

▲Paličák – UL (LP) 5150 – cca 15,8 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých skalách – oblast 

Rájecké údolí, V od Rájce, Z od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

▲Palička (skála) – DC (LP) – cca SV od DC (nachází se v NP České Švýcarsko ve skalním 

sektoru Kyjovské údolí Brtníky, ale na mapě se ji nepodařilo nalézt) (www.stránky). 

 Syn.: +Ostrožna. 
 

▲Palička – UL (LP) 5150 – cca 15,5 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých skalách – oblast 

Ostříží stěny, JJV od Rájce, ZJZ-JZ od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

+Paličský hřbet – LT (ČS) 5449 – cca 15,5 km Z od LT (vrch v okolí ob. Páleč, tj. JZ od 

Milešova, V od Štěpánova a SV od červeného Újezdu – není jasné o kterou část vrchů 

jde) (K2). 
 

Pamatuj na smrt (= Memento mori-skalní převis) – DC (LP) ? – podle ST-MK1985 skalní 

převis v Českém Švýcarsku, ale není uvedeno kde (ST-MK1985). 

 



Pamětní kámen – UL (ČS) 5350 – cca 2,2 SV od UL (pamětní kámen s německým textem 

z r. 1917 v rokli nedaleko paty vodopádu na Pekelském potoce) (KŠH). 
 

+Pana (= ▲Panna-594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT (KD, KD2, SV). 

 

+Pana B. (= ▲Panna-594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT (JM). 

 

+Pana Berg (= ▲Panna-594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT (JM). 

 

▲Panák – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – oblast 

Ostrov 1-západní část v okolí skály Spálený údolíčko) (SHS). 
 

▲Panděro – DC (LP) 5151 – cca 3,8 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, JV od 

Podskalí, SZ od Ludvíkovic a JZ od Bynovce – skalní část Růžové stěny) (SHS, 

www.mapy). 
 

▲Panenka – DC (LP) 5151 – cca 6,2 km S(SV) od DC (skála na levém břehu Labe, J od 

Dolního Žlebu, Z od Arnoltic a SV od Maxiček) (PSČ, SHS). 

 

+Panenka (= ▲Osamělá jehla (skála) – UL (LP) 5150 – cca 15,4 km S od UL (skála 

v oblasti Volských kamenů, S od Srpnové věže, Z od Ostrova, SSV od Tisé, JV od 

Rájce – nachází se u skály Čaroděj) (PSČ, SVT). 

 

▲Panenská skála (361 m) – UL (ČSa) 5350 – 5,5 km JJV od UL (Z od Němčí, V od 

+Vaňovského vrchu, nad levým břehem Labe, JJV od Vaňova) (H8, HN, HPN, JM, KH, 

LWW, OLT, OUL, TP23, ULT). 

 Syn.: +Jungfernspitze, +Jungfern Spitze, +Jungfern Spr., +Jungfernsprung bei Wanow, 

+Jungferstein. 

 

▲ Panenská věž – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti Volských 

kamenů JZ od Ostrova – nachází se u skály Trpaslík - Podle SHS patří do oblasti 

Ostrov2 – jižní část, v okolí skály Za  Trpaslíkem.) (PSČ, SHS, SVT). 
 

▲Panenské kameny (skály) – LT (ČSa) 5450 – 8,6 km Z od LT (4 vysoké trachytové 

kamenné sloupy v komplexu vrchu Lovoš, v prostoru Čertova zeď,  na V svahu 

Kybičky) (HN, J-MK26, TP23). 

 Syn.: +Jungfernsteine, +Panenský kámen. 

 

▲Panenský hřeben (skála) – UL (ČS) 5350 – 5,9  km JV od UL (skála v JV části skalního 

sektoru Výří skály, tj. skály v horní části Průčelské rokle, nad Brnou, JZ od Malečova, 

SZ od Němčí a JV od ob. Sedlo) (SHS, www.mapy).  
 

▲Panenský kámen (622 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,3 km SSV od LT (vrch JJZ od Staňkovic, 

VJV od ob. Lbín, S od Žitenic – podle HN se jedná o horský hřeben) (také 607 m) (ČS, 

ČS-2, H9, HN, HPN, JM, K2, OLT, OUL, PTO, SP, TP23, ULT, www.mapy.cz). 

 Syn.: +Jungfernstein, +Jungfrauenstein, +Panenský vrch, „?+Titicaca“. 
 

+Panenský kámen (= ▲Panenské kameny-skály) – LT (ČSa) 5450 – 8,6 km Z od LT (TL). 
 

▲Panenský vrch (607 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,2 km SSV od LT (vrch mezi Křížovou horou 

a Dlouhým vrchem, JV od Lbínu, SZ od Myštic a JJZ od Staňkovic, v komplexu 

Panenského kamene) (www.mapy). 

  Syn.: +Jungfern Stein. 

 

+Panenský vrch (= ▲Panenský kámen-622 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,3 km SSV od LT 

(www.mapy.cz). 

 

▲Panic – DC (LP) 5151 – cca 7,5 km S od DC (skála na levém břehu Labe, nad Dolním 

Žlebem, mezi skalami Žlebská jehla a Labská panna) (SHS). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_(hrad)
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▲Panna (skála) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (skála ve skalním sektoru Srbská 

Kamenice-Všemily ve skalách Českého Švýcarska tj. skály v okolí Kamenice a 

Chřibské Kamenice a jejich přítoků, větší část skal je v blízkém i vzdáleném okolí ob. 

Všemily) (SHS).  

  Syn.: +Herkulův sloupek. 

 

▲Panna – DC (LP) ? – skalní útvar „někde“ v Kyjovském údolí (P-2000). 

 

▲Panna (594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT (SSZ od ob. Řepčice, JV od 

Řetouně, SV  od Rýdeče) (také 593 m) (ČS, ČS-2, EVT, GS, H9, HO, HKLT24, HN, 

HPN, HZT, JM, K2, KKA, LWW, MAA, P-3, P-5, PK, PTO, S, SP, TL, TP23, UB, UP-

2, UP-3, www.mapy.cz). 

 Syn.: +Hane B., +Jungfrau, +Jungfrouw, +Pana, +Pana B., +Pana Berg, +Panna B., 

+Panna-Berg, +Panna Berg bei Rübemdörfel, +Panna u Řebčic. 

 

+Panna B. (= ▲Panna-594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT (HF). 
 

+Panna-Berg (= ▲Panna-594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT (GS, K). 

 

+Panna Berg bei Rübemdörfel (=  ▲Panna-594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT 

(K). 

 

+Panna u Řebčic (=  ▲Panna-594 m) – LT (ČSc) 5351 – 8,6 km SSV od LT (K2). 

 

▲Panská skála (595 m) – CL (ČSc) 5252 – 9,2 km SSZ od CL (skála při vých. okraji 

Práchně, Z od Okrouhlé, SSV od Slunečné) (také 597 m) (HN, P-2000, RV, TP18, TP23, 

wwwLH, www-9+stránky). 

 Syn.: +Gehirnhausberg, +Gehörnhaus, +Herrenhaus, +Herrenhausberg, +Herrnhausfelsen, 

+Kalvarienberg,  +Kreuzberg, +Varhany. 
 

Panský důl (údolí) – DC (LP) 5052 – cca 23 km SV od DC (údolí JV od Telence, S od 

Kamenného vrchu-509) (VK). 
 

▲Panský kámen – TP (?PK) 5348 – cca 5,5 km Z od TP (vrch se nachází „někde“ v okolí 

Oldřichova) (K2).  

  Syn.: +Herrenhübel, +Panský kopec. 
 

+Panský kopec (= ▲Panský kámen) – TP (?PK) 5348 – cca 5,5 km Z od TP (K2). 

 

▲Panznerův pahorek – TP (PK) 5449 – 8,2 km J od TP (podle BE se nachází někde u 

Pohradic, tj. zaniklá ob. u Lhenic, SZ od Kostomlat pod Milešovkou, S od Radovesic, 

při východním úpatí Pohradické hory) (BE). 

 

Papert (skalní stěna) – DC (LP) 5251 – 1,5 km S od DC (pískovcová stěna v blízkosti 

Pastýřské stěny, nad Horním Žlebem) (GS). 
 

▲Papertský vrch (361 m ) – DC (LP) 5251 – 1,8 km SZ od DC (vrch SV od Jalůvčí, JV od 

Maxiček a SZ od Horního Žlebu) (www.mapy).  

  Syn.: +Die Dreiberge, +Spitzhüttel. 

 

▲Papež (skála) – CV (KH) 5644 – cca 26 km JZ od CV (skála ve Skalách u Malého Hrzína, 

tj. skupina skal SSZ od Malého Hrzína, SV od Srní a ZSZ od Ondřejova) (SHS). 
 

▲Papež – UL (LP) 5150 – cca 16,3 km S od UL (skála v severní části Volských kamenů 

nedaleko státní hranice s Německem, S od cesty Ostrov-Rájec, S od kóty 479, SZ od 

Ostrova, SSV od Tisé, V od Rájce - Podle SHS okolí osady Ostrov,  oblast Ostrov 1-

západní část) (PSČ, SHS, SVT, TP18, www.mapy). 
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▲Papičák – DC (ŠP) 5053 – 34,5 km SV od DC (tento vrch je uváděn od Jiříkova, tj. ob. 

S/SV/ od Rumburku, V od Šluknova, SSV od Varnsdorfu, ale dosud se mi nepodařilo 

jej identifikovat na mapách) (www.stránky). 

 

+Pappen B. (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (HF). 

 

+Paradies (= ▲Mrtvý vrch-440 m) – TP (ČSa) 5449 – 10 km JJV od TP (www.mapy). 

 

+Paraple (= ▲Deštníková věž) – DC (LP) 5152 – cca 19,6 km SV od DC (SHS). 

 

+Parapluberg (= ▲Výsluní-365 m) – LT (ČSa) 5450 – 9,9 km SZ od LT (HO, KI). 

 

+Paraplui Bg. (= ▲Výsluní-365 m) – LT (ČSa) 5450 – 9,9 km SZ od LT (JM). 

 

▲Párátko (skála) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (skála ve skalním sektoru Srbská 

Kamenice-Všemily ve skalách Českého Švýcarska tj. skály v okolí Kamenice a 

Chřibské Kamenice a jejich přítoků, větší část skal je v blízkém i vzdáleném okolí ob. 

Všemily) (SHS).  

  Syn.: +Pfeifchen, +Pišťalka, +Píšťalka, +Zahnstocher. 

 

▲Párátko (skála) – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti 

Himmelreich u Volských kamenů JZ od Ostrova – nachází se u skály Tělocvična - 

Podle SHS patří do oblasti Ostrov2 – jižní část, v okolí skály Komáří údolí.) (PSČ, 

SHS, SVT). 
 

▲Parlamentní masiv – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – 

oblast Ostrov 2 – jižní část, v okolí skály Nebeská říše) (SHS). 
 

+Parlosa (= ▲Brložec) – DC (ČSc) 5251 – cca 6,8 km V od DC (TP18). 

 

+Parlosa B. (= ▲Brložec) – DC (ČSc) 5251 – cca 6,8 km V od DC (HF, www.mapy). 

 

+Parlosa B. (= ▲Jámy-452 m) – DC (ČSc) 5251 – 7 km V od DC (MAA má 481 m?!) (HF, 

MAA). 

 

+Parlosa-Berg (= ▲Brložec) – DC (ČSc) 5251 – cca 6,8 km V od DC (K). 
 

+Parlose-Berg (= ▲Brložec) – DC (ČSc) 5251 – cca 6,8 km V od DC (GS). 

 

+Parloser-B. (= ▲Parloser Berg) – DC (ČSc) 5251 – vrch SV od ob. Brložec - 

pravděpodobně se jedná o vrch Brložec (KD, KD2). 
 

▲Parloser Berg – DC (ČSc) 5251 – vrch SV od ob. Brložec - pravděpodobně se jedná o 

vrch Brložec (JM). 

  Syn.: +Brlozecký vrch, +Parloser-B., +Parlosser Berg, +Perlosser Berg. 

 

+Parloser Berg (= ▲Brložec) – DC (ČSc) 5251 – cca 6,8 km V od DC (JM). 

 

+Parlossa Berg (= ▲Brložec) – DC (ČSc) 5251 – cca 6,8 km V od DC (H1). 

 

+Parlosser Berg (= ▲Parloser Berg) – DC (ČSc) 5251 – vrch SV od ob. Brložec - 

pravděpodobně se jedná o vrch Brložec (JM). 
 

▲Parník – DC (LP) 5151 – cca 3,4 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, JV od 

Podskalí, SZ od Ludvíkovic a JZ od Bynovce – skalní část Spálenisko) (SHS, 

www.mapy). 
 

▲Parník (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 5,8  km JV od UL (skála ve skalním sektoru Výří 

skály, tj. skály v horní části Průčelské rokle, nad Brnou, JZ od Malečova, SZ od Němčí 

a JV od ob. Sedlo) (SHS). 

 



▲Parník Primátor Ditrich – UL (LP) 5150 – cca 15,5 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých 

skalách – oblast Ostříží stěny, JJV od Rájce, ZJZ-JZ od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

▲Paroh – DC (LP) 5152 – 13,8 km SV od DC (skála v okolí Tunelové věže, V od 

Loupežnického hradu, S od Vysoké Lípy, V od Mezné, SZ od Jetřichovic) (PSČ). 

 

+Parten-Kamm (= ▲Kleč-718 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (H11, J-MK11, ŠJ). 

 

+Parten Kamm (= ▲Kleč-718 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (H11, J-MK11). 

 

▲Partyzán – DC (LP) 5151 – 5,6 km SSV od DC (skála JZ od Vojtěcha, ve střední části 

prostoru Vojtěchovy skály, na pravé straně Labe, SV od Čertovy Vody, JV od Dolního 

Žlebu, JZ od Arnoltic – podle SHS je ve skalní části Ostroh Skříně) (PSČ, www.mapy). 

 

+Partyzánská hora (= ▲ Partyzánský vrch-543 m) – DC (ŠP) 5052 – 27,5 km SSV od DC 

(TP18). 

 

+Partyzánský kopec (= ▲Partyzánský vrch-543 m) – DC (ŠP) 5052 – 27,5 km SSV od DC 

(HN). 

 

▲ Partyzánský vrch (543 m) – DC (ŠP) 5052 – 27,5 km SSV od DC (vrch mezi ob. Velký 

Šenov a Šluknov, S od ob. Janovka – podle TP18 měl 2 vrcholy a to jižní 543 m a 

severní 537 m, nyní je z části odtěžen) (EVT, ODC, RV, TP18, www.mapy).  

Syn.: +Batzenberg, +Botzen, +Botzen B., +Botzenberg, +Botzen-Berg, +Partyzánská 

hora, +Partyzánský kopec, +Počin. 

 

▲Pařát – DC (LP) 5151 – cca 9,4 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe,  v okolí 

potoka Suchá Kamenice,  S-V od Labské Stráně, JJZ-JJV od Hřenska, SZ od Arnoltic – 

skalní část Suchá Kamenice) (SHS). 
 

▲Pařez (391 m) – DC (LH) 5152 – 19 km VSV od DC (vrch nad severní částí Dolní 

Chřibské, SZ od Chřibské, J od Doubice a SV od ob. Studený) (také 389 a 390 m) (HN, 

ODC, VK, wwwLH, www.mapy.cz+stránky).  

  Syn.: +Klötzerberg, +Klotzerhöhe, +Klötzerhöhe. 
 

▲Pařez (733 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (vrch JJV od Kostomlat p.Mil., SSV 

od Štěpánova, SSZ od Luhova, V od Březiny) (také 735,6 a 736 m) (A-MK1981, H11, 

HN, HO, HPN, JM, NI, OT, TP23, VHM 02-34, www.mapy). 

  Syn.: +Glotzberg, +Gr. Klotzberg, +Gross Klotzberg, +Kloc, +Klocberg, +Klocberk, 

+Kloč velký, +Klotz, +Klotz B., +Klotz-B., +Klotzberg, +Klotz Berg, +Kostenblatter 

Klotzberg, +Vel. Kloč, +V. Kloč. 
 

▲Pás (skála) – CV (KH) 5446 – cca 7,2 km SSZ od CV (skála ve skupině skal Orasinské 

skály ve skalním sektoruTelšské údolí, JJZ od Orasina, SZ od Jindřišské a SV od 

Květnova) (SHS).   

  Syn.: +Gürtel. 
 

▲Pasáček (skála) – DC (LP) 5151 – 6,6 km SV od DC (skála ve skalním sektoru Vřesová 

dolina ve skalách Česhého Švýcarska mimo NP se nachází JZ od Nové Olešky a S od 

Huntířova) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Hirtenknabe. 

 

Paschkapole (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (prostor u ob. 

Bořislav, u silnice přes České středohoří mezi vrchy +Milešovka a +Kletečná) (GS, HO, 

KI). 
 

Paschkapole-Pass (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (prostor u 

ob. Bořislav, u silnice přes České středohoří mezi vrchy +Milešovka a +Kletečná) (GS). 
 



Paschkopole (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (GS, KKA). 

 

Paskapole – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (sedlo mezi Kletečnou a Liščím vrchem, 

mezi ob. Bílka a Záhoří) (BE, GS).  

Syn.: Paschkapole, Paschkapole-Pass, Paschkopole, Paškapole, Paškapolské sedlo, 

Paškopole, Paškopoli, Paškopolské sedlo, Paškovopole, Prosmyk Paškopolský, Sedlo 

Bořislavsko-Velemínské. 

 

▲Pásová věž – UL (LP) 5250 – cca 14,7 km S/SZ/ od UL (skála v Bürschlických stěnách, tj. 

S od Tisé, JJV od Rájce, JZ od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

▲Pastevčí vrch – UL (ČS) 5350 – není jasné o který vrch se v okolí Střekova jedná, protože 

BE uvádí jen „Pastevčí vrch u Střekova“, bez podrobností (BE). 

 

▲Pastevecká věž (skála) – DC (LP) 5151 – cca 12,3 km SV od DC (skála ve skalním sektoru 

Srbská Kamenice-Všemily ve skalách Českého Švýcarska) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Hirtenturm. 

 

▲Pastevní vrch (402 m) – DC (LP) 5151 – 9,5 km SV od DC (vrch u Růžové, J od Nové 

Vísky, SSZ od Olešky – také 399 m) (HN, HPN, ODC, P-2000, RV, TP18, VK).  

Syn.: +Hut B., +Hutberg, +Hut-Berg. 

 

▲Pastvina (508 m) – UL (ČSb) 5250 – 9,4 km S od UL (vrch J od Libouchce, SV od Malého 

Chvojna, Z od ob. Horní Jílové) (ČŠ, H13, HPN, JM, ODC, OUL, TP18). 

 Syn.: +Hutberg. 

 

▲Pastviště – CV (?) 5644 – 24,2 km JZ od CV (vrch JV od Okounova, SSZ od Krupice, JZ 

od Černýše) (OCV). 
 

▲Pastýř  – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských stěnách u Ostrova 

/SV od Tisé/ - nachází se u skály Káča - Podle SHS oblast Ostrov 3-východní část, 

v okolí Široké věže) (SHS, SVT). 
 

Pastýřská rokle – DC (LP) 5152 – 12,5 km SV od DC (údolí Z od Vysoké Lípy, V.SV od 

Zámečku, SV od Kamenické Stráně) (www.mapy.cz). 
 

▲Pastýřská stěna – DC (LP) 5251 – 0,6 km ZJZ od DC (skála na levé straně Labe, 

v Podmoklech, nad Labským nábřežím) (HO, KI, SHS, www.mapy). 

 

▲Pastýřská stěna (270 m) – DC (?podle JM patří do ČS, ale je na rozhraní ČSb a Labských 

pískovců, kam je většinou tento vrch zařazován) 5251 – 1,5 km Z od DC (hřbet nad 

sever. částí Podmokel, JJZ od Přípeře, JV od Jalůvčí) (také 288 m) (EVT, FF, H2, HN, 

HO, HPN, JM, J-MK1, J-MK9, KI, ODC, OUL, PP, RV, TP18, VK). 

 Syn.: +Hinter Weiher, +Ovčí stěna, +Schäferwand, +Schäferwandt, +Schiefe Wand, 

+Šikmá stěna, +Weiher. 
 

Pastýřská stěna v Děčíně (? rozhledna) – DC (LP) 5251 – vyhlídka je součástí restaurace 

postavené na vrcholu skály v r. 1905 – nejedná se o klasickou rozhlednu a vstup na 

vyhlídku je jen výjimečně – 288 m.n.m.) (RU). 
 

▲Pastýřské kameny – DC (LP) 5151 – 13 km SSV od DC (skály při státní hranici, SZ od 

Smrkového kopce, vlevo od Suché Bělé, SV od Stříbrných stěn) (www.mapy.cz). 

 

▲Pastýřský kámen (skála) – DC (LP) 5151 – 7,7 km SV od DC (skála ve skalním sektoru 

Vřesová dolina ve skalách Česhého Švýcarska mimo NP se nachází JJZ od Nové 

Olešky, ZSZ od Staré Olešky a VSV od Ludvíkovic) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Hirtenstein. 

 



+Pastýřský vrch (= ▲Kaňkov-436 m) – MO (ČSa) 5448 – 7,2 km SV od MO (J-MK1, 

TP23). 

 

▲Pašerácká křižovatka – DC (LP) 5151 – ? km SSV od DC (skála „někde“ v širším okolí 

Hřenska  – nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Hřensko) (SHS). 
 

▲Pašerácká stěna – DC (LP) 5151 – cca 5,7 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J 

od Labské Stráně a JV od Dolního Žlebu a SZ od Bynovce – skalní část Ostroh Skříně) 

(SHS). 
 

▲Pašerácká stěna – DC (LP) 5250 – 11,3 km ZSZ od DC (skála JV od Jižní Plotnové věže 

v Ostrovských skalách, JJV od Ostrova, SZ od Sněžníku – nachází se u skály Vztyčená 

jehla - Podle SHS oblast Ostrov 3-východní část, v okolí Kamenky /okolí Naučné 

stezky/) (SHS, SVT, www.mapy). 

 

▲Pašerácký batoh – UL (LP) 5250 – cca 14 km S od UL (skála ve Velkých stěnách u Tisé) 

(TP18). 

 

▲Pašerák (skála) – DC (LP) – cca 19,5 km SV od DC (nachází se v NP České Švýcarsko ve 

skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, J od Zadní Doubice-Hraniční most, ZSZ od 

Slunečného vrchu-442 a SV od Vlčí desky) (SHS, www.stránky). 

 Syn.: +Skalní věž Pašerák. 
 

 

Paškapole (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (A-MK1981, BE, 

TP-1, TP23). 

 

Paškapolské sedlo (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (TP23). 

 

Paškopole (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (AZ-2, ČS-2, SP). 

 

Paškopoli (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (PTO). 

 

Paškopolské sedlo (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (PK). 

 

Paškovopole (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (SP). 

 

+Paterberg (= ▲Farářka-357 m) – CV (PK) 5546 – 3,9 km J od CV (KD, KD2, 

www.mapy). 

 

+Pater Berg (= ▲Farářka-357 m) – CV (PK) 5546 – 3,9 km J od CV (SZ). 

 

▲Patník (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 5,8  km JV od UL (skála ve skalním sektoru Výří 

skály, tj. skály v horní části Průčelské rokle, nad Brnou, JZ od Malečova, SZ od Němčí 

a JV od ob. Sedlo) (SHS). 

 

▲Patolízal – DC (LP) 5251 – cca 2,3 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, SZ od 

ob. Folknáře, JZ od Ludvíkovic a JV od Prostředního Žlebu – skalní část Loubí) (SHS). 
 

▲Patzelberg – UL (ČSa) 5349 – cca 4 km JZ od UL (vrch ?někde v okolí Trmic) (GS).  
 

Paulinen Grd. (= Pavlino údolí-údolí) – DC (LP) 5251 – cca 15,1 km SV od DC (MAA). 

 

Paulinengrund (= Pavlino údolí-údolí) – DC (LP) 5251 – cca 15,1 km SV od DC (HF, HM). 

 

▲Pavéza (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 9 km JV od UL (skála ve skalním sektoru Tašov, tj. 

skály JV od Tašova, SV od Čeřeniště a SZ od Rýdeče) (SHS). 

 

▲Pavlač – DC (LP) 5151 – cca 5 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J od Labské 

Stráně a SV od Čertovy Vody a ZSZ od Bynovce – skalní část Ostroh Duhové věže) 

(PSČ, SHS, www.mapy). 
 



▲Pavlík – DC (LP) 5152 – 14,9 km SV od DC (skála JZ od vrchu Koliště-453, SV od 

Vysoká Lípy a SZ od Jetřichovic – nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti 

Jetřichovice) (SHS, www.mapy.cz). 
 

▲Pavlina věž (skála) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (skála ve skalním sektoru 

Srbská Kamenice-Všemily ve skalách Českého Švýcarska tj. skály v okolí Kamenice a 

Chřibské Kamenice a jejich přítoků, větší část skal je v blízkém i vzdáleném okolí ob. 

Všemily) (SHS).  

 

Pavlinino údolí (= Pavlino údolí-údolí) – DC (LP) 5251 – cca 15,1 km SV od DC (HM). 

 

Pavlínino údolí (= Pavlino údolí-údolí) – DC (LP) 5251 – cca 15,1 km SV od DC (VK, 

www.mapy). 

 

Pavlino údolí (údolí) – DC (LP) 5251 – cca 15,1 km SV od DC (údolí Chřibské Kamenice, 

JV od Jetřichovic, SV od Všemil) (EVT, P-2000, PSČ, TP18, VK, www.mapy.cz).  

 Syn.: Limpaher Loch, Paulinen Grd., Paulinengrund, Pavlinino údolí, Pavlínino údolí, 

Pavlíno údolí. 
 

Pavlíno údolí (= Pavlino údolí-údolí) – DC (LP) 5251 – cca 15,1 km SV od DC (PSČ). 
 

▲Pavlovský Špičák (695 m) – CV (KH) 5545 – 14,4 km Z/JZ/ od CV (vrch SSZ od Pavlova, 

J od Volyně, SV od Louchova) (OCV, www.mapy). 
 

▲Pavoučí hrad – DC (LP) 5152 – cca 17,7 km SV od DC (skála SSV od Jetřichovic, u 

osady Na Tokáni, JZ od vrchu Jedlina – nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti 

Jetřichovice) (SHS). 
 

+Pavoučí hrad (=▲Pavučinový hrad (skála) – DC (LP) – cca 23,4 km SV od DC 

(www,stránky). 
 

▲Pavučinový hrad (skála) – DC (LP) – cca 23,4 km SV od DC (nachází se v NP České 

Švýcarsko ve skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, na levé straně Malého Vlčího 

potoka, JZ od Vlčí Hory a JV od Panského vodopádu) (SHS, www.mapy+stránky). 

 Syn.: +Pavoučí hrad, +Skalní věž Pavučinový hrad. 
 

▲Páže (skála) – DC (LP) 5250 – cca 4.5 km SZ od DC (skála ve skalním sektoru Bělé v 

údolí levostranného Bezejmenného přítoku Bělského potoka, S-SZ od Bělé, S-SV od 

Nové Vsi a JZ od Maxiček) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Page. 
 

▲Pec (320 m) – MO (ČSa) 5548 – 8,4 km JV od MO (ZSZ od Skršína, JJZ od Lužice, SV od 

Bečova) (HPN, JM, JM1996, OM, VHM 02-34, www.mapy).  

Syn.: +Backofen B., +Backofen Berg. 

 

▲Pecen – DC (LP) 5150 – cca 12 km ZSZ od DC (skála v okolí osady Ostrov – oblast 

Ostrov 4-severní část v Hraničním údolí) (SHS). 
 

▲Pécovka (skála) – DC (LP) 5151 – 7,7 km SV od DC (skála ve skalním sektoru Vřesová 

dolina ve skalách Česhého Švýcarska mimo NP se nachází JJZ od Nové Olešky, ZSZ od 

Staré Olešky a VSV od Ludvíkovic) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Backstein. 

 

Pečtsch (= Pereč-svah) – LN (?) 5647 – 17-18,5 km ZJZ od LN (SZ). 
 

▲Pedrova naděje – DC (LP) – skála „?někde“ na levém břehu Labe mezi Podmokly a státní 

hranicí s Německem (SHS). 

 

+Pegnitzská stěna (= ▲Pegnitz Wand)  – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (SHS). 

 



+Pegnitzwand (= ▲Pegnitz Wand)  – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (SHS). 

 

▲Pegnitz Wand  – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských stěnách u 

Ostrova /SV od Tisé/ - nachází se u skály Cestář - Podle SHS oblast Ostrov 3-východní 

část, v okolí Sluneční věže) (SHS, SVT).  

  Syn.: +Pegnitzská stěna, +Pegnitzwand. 
 

▲Pekelník (skála) – CV (KH) 5446 – 6.8 km SSZ od CV (skála ve skupině skal Srnčí 

kameny, ve skalním sektoru Telšské údolí JJZ od Orasína, VSV od Květnova a SZ od 

Jirkova) (SHS).  
 

▲Pekelník (skála) – CV (KH) 5445 – 8,3 km SZ od CV (skála při jižním okraji skalního 

sektoru Peklo, tj.rozsáhlý skalní sektor podél Chomutovky JV-SV od Hory Sv. 

Šebestiána, J-JJV od Novodomského rašeliniště a ZJZ-SZ od Bečova) (SHS). 

 

Pekelný důl (údolí) – DC (LP) 5052 – 22,2 km SV od DC (údolí odbočující na jih od 

Kyjovského údolí Z od Kyjova – možná se jedná o Pekelský důl 20,2 km SV od DC??) 

(VK). 
 

Pekelské údolí – MO (KH) 5347 – 14,6-15,7 km SSZ od MO (údolí vymodelované 

Pekelským potokem S od Meziboří, Z-JZ od vrchu Střelná, V od ob. Klíny) 

(www.mapy. 
 

Pekelské údolí (= Údolí Pekelského potoka-údolí) – UL (ČS) 5350 – 3,2-3,4 km SZ od UL 

(HO). 

 

Pekelský důl – DC (LP) 5152 – 20,2 km SV od DC (údolí na podél Bezejmenného 

pravostranného přítoku Doubického potoka, SZ od vrchu Spravedlnost-533 a Z od Nové 

Doubice) (www.mapy.cz).  

  Syn.: Höllegrd., Höllegrund, ?Pekelný Důl. 
 

Pekelský Důl – DC (?) 5152 – 14 km VSV od DC (údolí mezi ob. Česká Kamenice a 

Kunratice, VSV od Filipova, ZJZ od Lísky) (H16, HM, JK, ODC, P-1, P-5, P-2000, V, 

V-1).  

Syn.: Pekelský důl, Stadgrund. 

 

Pekelský důl (= Pekelský Důl) – DC (?) 5152 – 14 km VSV od DC (H). 

 

▲Peklo (skalní sektor) – CV (KH) 5445 – 8,3-11.8 km SZ od CV (rozsáhlý skalní sektor 

podél Chomutovky JV-SV od Hory Sv. Šebestiána, J-JJV od Novodomského rašeliniště 

a ZJZ-SZ od Bečova) (SHS). 

 

Peklo (= Hlubina-soutěska) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (podle P-2000 

neprůchodná soutěska při Kamenici mezi roklí Ve strži (pod Mezní Loukou) a Vysokou 

stěnou, kde končí stezka do Dolského mlýna. Nutno jí obejít horem kolem Ptačí skály a 

Vysokolipské hájovny) (P-2000). 

 

▲Peklo (339 m) – LN (ČSa) 5549 – 5,7 km SV od LN (vedlejší vrchol Chožovské hory-359, 

která se nachází SSZ od Chožova, JJZ od Třtěna, SV od ob. Nečichy – je na ZJZ od 

hlavního vrcholu) (HN). 

 

▲Peklo (416 m) – LN (JP) 5846 – 34,9 km JZ od LN (vrch Z od vrchu Vinice-421, SZ od 

Bílence, V od Černčic) (OLN, www.mapy). 
 

Peklo (údolí) – DC (LP) 5052 – 21,8 km SV od DC (údolí navazující z boku na Kyjovské 

údolí, tj. údolí potoka Křinice Z od Kyjova) (P-2000). 

 

Peklo (údolí) – LN (ČSa) 5549 – 5,2 km SSV od LN (údolí ZSZ od Chožova, JV od ob. 

Chraberce, SV od Nečich) (HPN, JM, OLN, RJ, VHM 02-34). 

 



Peklo (údolí) – UL (ČSb) 5350 – cca 3 km VSV od UL (údolí „Bezejmenného“ potoka mezi 

Žežicemi a Krásným Březnem – pravděpodobně se jedná o údolí Pekelského potoka) 

(DC, ULT).  
 

Peklo (= Údolí Pekelského potoka-údolí) – UL (ČS) 5350 – 3,2-3,4 km SZ od UL (TP23). 

 

Pelunce (= Na Pelunce-svah) – LT (?) 5552 – 23 km JV od LT  (HPN). 

 

Pelunka (= Na Pelunce-svah) – LT (?) 5552 – 23 km JV od LT  (HPN). 

 

Pěnkava (= ▲Pěnkavčí vrch-792 m-lesnická mluva) – DC (LH) 5153 – 28,5 km VSV od DC 

(ST-MK1981). 

 

+Pěnkavák (= ▲Pěnkavčí vrch-792 m-lid.) – DC (LH) 5153 – 28,5 km VSV od DC (ST-

MK1981). 

 

+Pěnkavčí kopec (= ▲Pěnkavčí vrch-792 m) – DC (LH) 5153 – 28,5 km VSV od DC (ST-

MK1981). 

 

▲Pěnkavčí vrch (792 m) – DC (LH) 5153 – 28,5 km VSV od DC (vrch J od Dolního 

Podluží, SZ od Horní Světlé, JV od Rozhledu – podle ST-MK1981 je udávána velmi 

variabilní výška mezi 630-798 m) (EVT, HN, OCL, ODC, RV, ST-MK1981, TP18, 

wwwLH).  

Syn.: +Finkenhübel, +Finkenkoppe, +Finken Koppe, +Finkenkuppe, +Finken Kuppe, 

+Finkův kopec, +Grosse Nesselberg, +Grosser Nesselberg, +Neiselberg, +Nesselberg, 

+Nesselberg M., +Nestlberg, +Pěnkava, +Pěnkavák, +Pěnkavčí kopec, +Pěnkaví hora. 

 

+Pěnkaví hora (= ▲Pěnkavčí vrch-792 m) – DC (LH) 5153 – 28,5 km VSV od DC (ST-

MK1981). 

 

▲Pentagram (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 7,6 km JV od UL (skála ve skalním sektoru 

Tašov-Skalky pod vysílačem, tj. skály na svahu vrchu Kukla, SV od Němčí, SZ od 

Tašova a JV od Malečova) (SHS). 

 

▲Penzion svět – DC (LP) 5151 – 6,7 km SSV od DC (skála na pravé straně Labe, JV od 

Dolního Žlebu, JZ od Labské Stráně, ZSZ od Arnoltic – skalní část Ostroh Španělské 

stěny) (SHS). 
 

Perč (= Pereč-svah) – LN (?) 5647 – 17-18,5 km ZJZ od LN (HPN). 

 

Pereč (svah) – LN (?) 5647 – 17-18,5 km ZJZ od LN (svah nebo údolí na pravém břehu 

potoka Ostrava, S od Veletic, JV od Žatce, JZ od Trnovan) (OLN, P-3).  

Syn.: Pečtsch, Perč, Pertsch. 

 

+Pergen B. (= ▲Kleč-718) – TP (ČS) 5449 – 11,4 km JJV od TP (J-MK11). 

 

▲Periferie – DC (LP) 5251 – cca 2,4 km SV od DC (skála nad levým břehem Labe, JJV od 

Čertovy Vody, VJV od Maxiček, Z od Prostředního Žlebu) (SHS). 

 

▲Perikles (skála) – DC (LP) 5150 – 11,8 km SZ od DC (skála při státní hranici s Německem 

v Ostrovských skalách, JV od skály Obelisk, V od Ostrova a SZ od Sněžníku - Podle 

SHS skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 4-severní část v Hraničním údolí) 

(SHS, www.mapy). 

 

+Perken B. (= ▲Kleč-718 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (JM, J-MK11). 

 

Perkenberg (= ▲Kleč-718 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (J-MK11). 

 

+Perken Berg (také Perken-Berg*) (▲Kleč-718 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP 

(A-MK1981, HPN, JM, J-MK11*, ŠJ*, ULT). 

 



Perken Bg. (= ▲Kleč-718 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (J-MK11). 

 

+Perlosser Berg (= ▲Parloser Berg) – DC (ČSc) 5251 – vrch SV od ob. Brložec - 

pravděpodobně se jedná o vrch Brložec (JM). 
 

▲Permoník – DC (LP) 5251 – cca 3,9 km ZSZ od DC (skála S od Bělé, vlevo od silnice 

Bělá-Maxičky, Z od Sokolího vrchu, SV od Havraního vrchu, JV od kóty 437) (PSČ, 

SHS, www.mapy).  

Syn.: +Bergmännlein, +Heinzelmännchen. 

 

▲Pernikářka – DC (LP) 5151 – cca 3,6 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, JV od 

Podskalí, SZ od Ludvíkovic a JZ od Bynovce – skalní část Růžová vyhlídka) (SHS). 
 

▲Perníková chaloupka (skála) – DC (LP) 5250 – 8 km ZSZ od DC (skála ve skalním 

sektoru Stěny nad silnicí, které jsou součástí skupiny skal Sněžník, skála se  nachází JZ 

od vrcholu Děčínského Sněžníku, JV od Sněžníku-Zadní Ves, SV od Sněžníku-Přední 

Ves) (SHS, SVT, www.mapy).   

  Syn.: +Pfefferkuchenhaus. 
 

▲Perný – LT (?) 5451 – 3,6 km VJV od LT (vrch s vojenskými náspy, zákopy apod., nad 

Labem, SZ od ob. Třeboutice, JJV od Trnovan, Z od Zahořan, ?s vinicemi) (ČS-2, HPN, 

OLT, TP23, VHM 02-43, www.mapy). 

 Syn.: +Pirnaj, +Pirney-Berg. 
 

+Persken B. (= ▲Kleč-718 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (HF). 

 

▲Perštejnské skály – CV (?) 5644 – 24,3 km JZ od CV (soubor skal nad levým břehem 

Ohře JV od Smilova, S od Okounova a Z od ob. Lužný – nachází se zde např. Hlavní 

masiv, Jižní stěna, Netopýrek, Skalky, Věž a Věž ve svahu) (SHS). 

 

▲Perštejnský Špičák (587 m) – CV (KH) 5644 – 22,8 km JZ od CV (vrch mezi severní části   

Perštejna a ob. Klášterecká Jeseň, SSZ od ob. Černýš a JV od Rájova) (www.mapy). 

 

Pertsch (= Pereč-svah) – LN (?) 5647 – 17-18,5 km ZJZ od LN (HPN). 

 

Perucká tabule – orografický celek: okrsek Řipské tabule v orogr. celku Dolnooharská tabule 

na okr. LN a LT (H). 
 

▲Peřiňák – DC (LP) 5152 – cca 16 km SV od DC (skála VSV od Koliště, S od Jetřichovic a 

SZ od Mariiny skály– nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Jetřichovice) 

(SHS). 

 

▲Pestrý (871 m) – MO (KH) 5347 – 19,2 km SZ od MO (vrch JZ od Flájí, JJZ od Českého 

Jiřetína a SZ od ob. Klíny) (také 875 m) (EVT, HPN, OM, PPUL, www.mapy).  

Syn.: +Farbenhübel. 

 

▲Pěšák (skála) – CV (?) 5644 – cca 24,3 km JZ od CV (nachází se v Perštejnských skalách 

nad levým břehem Ohře JV od Smilova, S od Okounova a Z od ob. Lužný) (SHS). 
 

▲Pešek – DC (LP) 5150 – cca 12 km ZSZ od DC (skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 

4-severní část v Hraničním údolí) (SHS). 
 

+Peterberg (= ▲Poustevna-520 m) – CL (ČSc) 5252 – 7,4 km SZ od CL (wwwLH). 

 

+Peter Berg (= ▲Petřín-379 m) – DC (LP) 5151 – 8,3 km SV od DC (HPN, PP). 
 

▲Pětikostelní kámen – DC (LH) 5153 – 28,2 km VSV od DC (skála na JZ úpatí Pěnkavčího 

vrchu, JV od Jiřetína pod Jedlovou, SV od Kytlic a S od Rousínova) (HF, TP18, 

www.mapy).  

  Syn.: +Schöber. 

 



Pětipeská kotlina – orografický celek: okrsek podcelku Žatecká pánev v celku Mostecké 

pánve v západní části na okr. CV a  LN (HN, H). 

 

Petrohradská pahorkatina – orografický celek: okrsek orografického podcelku Žihelská 

pahorkatina, která je částí Rakovnické pahorkatiny v Plzeňské pahorkatině – do 

Ústeckého kraje zasahuje v JZ části okr. LN (H). 
 

▲Petrohradská stěnka (skála) – MO (KH) 5447 – cca 12,3 km SZ od MO (skála 

v komplexu Kapucín-Liščí skály, tj. skupina skal roztroušená ve svazích horského 

masívu Kapucína (743 m) a v celém údolí Albrechtického potoka mezi ob. Horní Jiřetín 

a Nová Ves v Horách, V od ob. Rudolice v Horách – v okolí Josefininy skály) (SHS).  
 

▲Petrohradské skály (skály) – LN (?) 5846 – 37,5 km JZ od LN – (skupina skal v okolí 

hradu Petrohrad, tj. zřícenina nevelkého hradu postaveného po roce 1358 V od Stebna, 

JZ od Petrohradu, Z od Chotěšova) (www.stránky+mapy). 
 

+Petrova skála (= ▲Strážce louky) – DC (LP) 5152 – cca 16,8 km SV od DC (PSČ, SHS). 

 

+Petrova zahrádka (= ▲Ortles-364 m) – CL (ČSc) 5352 – 7,6 km ZJZ od CL (není jasné zda 

se jedná o synonym nebo název části vrchu) (www.mapy.cz). 
 

▲Petrovický vrch (599 m) – UL (KH) 5249 – 16 km SSZ od UL (vrch Z od střední části 

Petrovic, ZJZ od Nového Dvora, S od Panenské) (HPN).  

Syn.: +Schlosserberg, +Schlosserbg. 
 

▲Petrův vrch (437 m) – DC (ČSb) 5250 – 7,2 km JZ od DC (SV od Hliněné. ZJZ od 

Choratic, JV od Staré Bohyně) (také 438 a 443 m) (SH, www-1, www.mapy.cz).  

  Syn.: +Laseberg. 
 

▲Petružálkovy skály (skály) – DC (ŠP) 5153 – 26,4 km SV od DC (skály na vrchu U 

Petružálkovy skály, tj. vrch mezi Velkým rybníkem a rybníkem Světlík, JV od Krásné 

Lípy a SZ od Jiřetína Pod Jedlovou) (www.mapy). 

 

▲Petřín (379 m) – DC (LP) 5151 – 8,3 km SV od DC (J u ob. Růžová, JV od Janova a V od 

Arnoltic (HN, HPN, ODC, P-2000, TP18, VK).  

  Syn.: +Peter B., +Peter Berg. 

 

▲Petřín – DC (LH) 5153 – 22,7 km SV od DC (podle TP18 skalky na okraji louky nad  

Horní Chřibskou) (TP18). 

 

▲Peter B. (= ▲Petřín-379 m) – DC (LP) 5151 – 8,3 km SV od DC (HF, MAA). 

 

▲Petznike (300 m) – LT (ČSc) 5450 – 8 km SZ od LT (podle bodu na uvedené mapce LWW 

se jedná o skalky mezi lomy, J od vrcholu Deblíku, nad účelovou cestou mezi lomy na 

+Trabici a lomem J-JZ od vrchu Deblík) (LWW).   
 

▲Pevnost (skála) – DC (ČS) 5251 – cca 7,8 km J od DC (skála ve skalním sektoru Vrabinec, 

tj. skály v okolí hradu Vrabinec, SZ od Babětína, SV od Přední Lhoty a JZ od Lesné) 

(SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Festung. 

 

▲Pevnost – DC (LP) 5151 – cca 12,5 km SV od DC (skála Z od Česnekové věže 

v Křídelních stěnách, na levé straně závěru Pravčického dolu, nad zatáčkou turistické 

„Fučíkovy“ stezky, VSV od Hřenska, SV od Janova, S od Mezné – nachází se v NP 

České Švýcarsko, oblast Hřensko) (P-2000, PSČ, RV, SHS, TP18, www.mapy.cz).  

Syn.: +Beckstein, +Beckův kámen. 

 



▲Pevnost – DC (LP) 5152 – cca 15,9 km SV od DC (skála J od Vilemíniny stěny, JZ od 

Mariiny skály, SV od Jetřichovic, SZ od Rynartic– nachází se v NP České Švýcarsko, 

v podoblasti Jetřichovice) (SHS). 

 

▲Pevnost (skála) – LN (JP) – 33,5 km JZ od LN (skála ve skalním sektoru Vlčí kopec na 

katastru Bílenec, SSV od Chotěšova, SZ od vrcholu Vlčí hory-482 a JV od hradu 

Šprymberk) (www.stránky).  

 Syn.: +Skalní věž Pevnost. 

 

▲Pevnost – UL (LP) 5250 – cca 14 km S/SZ/ od UL (skála v západ. části Velkých Tiských 

stěn, nad hřbitovem v Tisé, JJV od Rájce, JZ od Ostrova) (PSČ, SHS, SVT). 

 

▲Pevnost Yucatan (skála) – MO (KH) 5447 – cca 10,5 km SZ od MO (skála v komplexu 

Kapucín-Liščí skály, tj. skupina skal roztroušená ve svazích horského masívu Kapucína 

(743 m) a v celém údolí Albrechtického potoka mezi ob. Horní Jiřetín a Nová Ves v 

Horách, V od ob. Rudolice v Horách – nachází se v okolí Černického vrchu ve skupině 

Alberských skal) (SHS).  

  Syn.: +Festung Yucatan. 
 

+Pfadfinderturm (= ▲Skautská věž-skála) – TP (ČS) 5448 – cca 13 km JZ od TP (SHS). 

 

+Pfaffen (= ▲Popovický vrch-356 m) – DC (ČSb) 5251 – 3 km JZ od DC (K2). 

 

+Pfaffen B. (= ▲Popovický vrch-356 m) – DC (ČSb) 5251 – 3 km JZ od DC (JM). 

 

▲Pfaffenberg – LT (ČSc) 5351 – 13,7 km SV od LT (vrch SSZ od Levína, V od 

Lovečkovic, S od Horní Vysoké) (JM, KKA). 

  Syn.: +Kněží hora. 

 

+Pfaffenberg (= ▲Široký vrch-586 m) – DC (LH) 5152 – 22,7 km SV od DC (wwwLH). 

 

+Pfaffenberg (= ▲Popovický vrch-356 m) – DC (ČSb) 5251 – 3 km JZ od DC (HF, JM, K, 

K2, MAA). 

 

+Pfaffenberg (= ▲Výsluní-365 m) – LT (ČSa) 5450 – 9,9 km SZ od LT (vrch J od Moravan, 

JV od Dubice, SSZ od Prackovic n.L.) (KKA). 
 

+Pfaffenberg (= ▲Zámecký vrch-311 m) – UL (ČSc) 5350 – 6,5 km V od UL (PH). 

 

+Pfaffen-Berg (= ▲Popovický vrch-356 m) – DC (ČSb) 5251 – 3 km JZ od DC (K). 

 

+Pfaffenberk (= ▲Popovický vrch-356 m) – DC (ČSb) 5251 – 3 km JZ od DC (Š). 

 

+Pfaffen Bg. (= ▲Výsluní-365 m) – LT (ČSa) 5450 – 9,9 km SZ od LT (HO, JM, KI). 

 

+Pfarr B. (= ▲Farský vrch-520 m) – UL (ČSb) 5350 – 4,1 km SV od UL (HF, JM).  
 

+Pfarr B. (= ▲Hůrka-492 m) – DC (LP) 5052 – 21,3 km SSV od DC (HF). 

 

+Pfarrberg (= ▲Farský vrch-520 m) – UL (ČSb) 5350 – 4,1 km SV od UL (MAA). 

 

+Pfarrberg (= ▲Farský vrch-799 m) – CV (KH) 5446 – 9,8 km S od CV (HPN). 

 

+Pfarrberg (= ▲Hůrka-492 m) – DC (LP) 5052 – 21,3 km SSV od DC (V, V-1). 
 

+Pfarr Berg (= ▲Farský vrch-520 m) – UL (ČSb) 5350 – 4,1 km SV od UL (H3, HPM, JM). 

 

+Pfarrbg. (= ▲Hůrka-492 m) – DC (LP) 5052 – 21,3 km SSV od DC (HF). 

 

+Pfarrerberg (= ▲Farářka-357 m) – CV (PK) 5546 – 3,9 km J od CV (HPN) 

 

+Pfarrer Berg (= ▲Farářka-357 m) – CV (PK) 5546 – 3,9 km J od CV (AV). 

 



▲Pfarrhöhe (668) – UL (KH) 5249 – 14,3 km SZ od UL (vrch východně od silnice Krásný 

Les-Adolfov, v prostoru Za silnicí mezi Větrovem a Krásným Lesem,  SZ od Nakléřova 

a SV od Adolfova) (na mapách www pravděpodobně kóta 697) (MA). 

 

+Pfau Bg. (= ▲Farský vrch-520 m) – UL (ČSb) 5350 – 4,1 km SV od UL (HO, KI). 

 

+Pfefferkuchenhaus (= ▲Perníková chaloupka-skála) – DC (LP) 5250 – 8 km ZSZ od DC 

(SHS). 

 

+Pfeifchen (= ▲Párátko-skála) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (SHS). 

 

+Pfeiler (= ▲Pilíř-skála) – DC (LP) 5251 – cca 3,8 km SZ od DC (SHS). 

 

+Pfeiler 107 (= ▲Pilíř 107-skála) – DC (LP) 5250 – 8,2 km SZ od DC (SHS). 

 

+Pferdekopf (= ▲Koňská hlava-669 m) – DC (LP) 5150 – 7,5 km ZSZ od DC (HF). 

 

+Pferdskopf (= ▲Koňská hlava-669 m) – DC (LP) 5150 – 7,5 km ZSZ od DC (HPN, K, K2, 

MA, PP). 

 

+Pharao (= ▲Faraón-skála) – DC (LP) 5251 – cca 3,7 km ZSZ od DC (SHS). 

 

+Philippsdorfer Turm (= ▲Filipovská věž-skála) – DC (LP) 5151 – cca 13,1 km VSV od DC 

(SHS). 

 

+Phosphorfels (= ▲Fosforový-skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (SHS). 

 

+Pickel (= ▲Na kopci-387 m) – LN (?) 5747 – 19,5 km JZ od LN (HPN, SZ). 

 

+Pickelstein (= ▲Hrbolec-skála) – DC (LP) 5153 – 22 km SV od DC (516 m) (BE, MAA). 

 

▲Píďalka taxi (skála) – UL  (ČS) 5450 – 11,6 km J od UL (skála ve skalním sektoru 

Mravenec, tj. skály mezi ob. Libochovany a Velké Žernoseky, V od Litochovic a JZ od 

Řepnice) (SHS). 

 

▲Pidižvík – UL (LP) 5250 – cca 14,2 km S od UL (skála ve Velkých stěnách u Tisé) (SHS, 

SVT). 

 

▲Pidlík – DC (LP) 5152 – cca 16,2 km SV od DC (skála V od Koliště, SSV od Jetřichovic a 

SZ od Mariiny skály– nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Jetřichovice) 

(SHS). 

 

+Piissen B. (= ▲Plešivec-597 m) – DC (LH) 5153 – 22,8 km VSV od DC (MAA). 

 

▲Pik Lenina (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 7,6 km JV od UL (skála ve skalním sektoru 

Tašov-Skalky pod vysílačem, tj. skály na svahu vrchu Kukla, SV od Němčí, SZ od 

Tašova a JV od Malečova) (SHS). 

 

+Piklštejn (= ▲Hrbolec-skála) – DC (LP) 5153 – 22 km SV od DC (P-2000, www.stránky). 

 

▲Pikolík (skála) – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti 

Himmelreich u Volských kamenů JZ od Ostrova – nachází se u skály Velká Tovární věž 

- Podle SHS patří do oblasti Ostrov2 – jižní část, v okolí skály Nebeská říše.) (PSČ, 

SHS, SVT, www.mapy). 
 

▲Pilátova věž – UL (LP) 5150 – 16,5 km SSZ od UL (skála v Rájeckých skalách – oblast 

Ptačí stěny, SV od Rájce, Z od Ostrova) (SHS, SVT, www.mapy.cz). 

 

+Pilgauer B. (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (HF, JM). 
 

+Pilgauer Berg (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (A-MK1981, 

HPN). 
 

+Pilger B. (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (JM, www.mapy). 



 

+Pilger Berg (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (JM). 
 

+Pilger-Berg (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (K, K2). 
 

▲Pilíř (skála) – DC (LP) 5251 – cca 3,8 km SZ od DC (skála ve skalním sektoru Bělé v 

údolí levostranného Bezejmeného přítoku Bělského potoka, S-SZ od Bělé, S-SV od 

Nové Vsi a JZ od Maxiček) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Pfeiler. 
 

▲Pilíř 107 (skála) – DC (LP) 5250 – 8,2 km SZ od DC (skála ve skalním sektoru Severní 

stěny, který je součástí skupiny skal Sněžník a nachází se SZ od vrcholu Děčínského 

Sněžníku, V od Sněžníku-Zadní Ves, SV od Sněžníku-Přední Ves a JZ od Vlčího 

jezera) (SHS, www.mapy).    

  Syn.: +Pfeiler 107. 
 

▲Pilíř šovinistů – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – 

oblast Ostrov 2) (SHS). 
 

▲Pilířek (skála) – CV (KH) 5545 – 9,2 km ZJZ od CV (skála v okolí Haklovy skály, tj. skála 

u Blahuňova /JV/, VJV od Místa a JV od Vysoké Jedle) (SHS). 
 

▲Pilířek (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 7,6 km JV od UL (skála ve skalním sektoru Tašov-

Skalky pod vysílačem, tj. skály na svahu vrchu Kukla, SV od Němčí, SZ od Tašova a 

JV od Malečova) (SHS). 

 

+Pilkauer B. (= ▲Žimský vrch-514 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,5 km JV od TP (www.mapy). 

 

+Pilkauer Berg (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (H7, K).  

 

+Pilkauer-Berg (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (K).  

 

+Pilkauer Bg. (= ▲Bílský vrch-539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (HO, KI).  

 

+Pilkovská hora (= ▲Bílský vrch (539 m) – TP (ČSa) 5449 – 10,7 km JV od TP (BE). 

 

▲Pillinge – UL ČSc) 5350 – cca 4,5 km V od UL (vrch ?někde v okolí Svádova) (GS). 
 

+Pilsel (= ▲Blín-430 m) – TP (ČSa) 5449 – 13,1 km J od TP (HPN, JM, ULT). 
 

+Pilschel Berg (= ▲Blín-430 m) – TP (ČSa) 5449 – 13,1 km J od TP (H11). 
 

+Pilschil Bg. (= ▲Holibka-438 m) – TP (ČSa) ?5448 – cca 13,7 km J od TP (HO, KI). 

 

+Pilz (= ▲Houba-skála) – DC (LP) 5250 – cca 4,7 km SZ od DC (SHS). 

 

+Pilzsucherturm (= ▲Houbařská věž-skála) – DC (LP) 5151 – 6,4 km SV od DC (SHS). 

 

▲Pinnacle (skála) – LN (JP) – 33,5 km JZ od LN (skála ve skalním sektoru Vlčí kopec na 

katastru Bílenec, SSV od Chotěšova, SSZ od vrcholu Vlčí hory-482 a JV od hradu 

Šprymberk) (www.stránky).  

 Syn.: +Skalní věž Pinnacle. 

 

▲Pinožínek (skála) – MO (KH) 5447 – cca 10,5 km SZ od MO (skála v komplexu Kapucín-

Liščí skály, tj. skupina skal roztroušená ve svazích horského masívu Kapucína (743 m) 

a v celém údolí Albrechtického potoka mezi ob. Horní Jiřetín a Nová Ves v Horách, 

V od ob. Rudolice v Horách – nachází se v okolí Černického vrchu ve skupině 

Alberských skal) (SHS). 
 

▲Pinta – DC (LP) 5151 – cca 3,8 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, JV od 

Podskalí, SZ od Ludvíkovic a JZ od Bynovce – skalní část Růžové stěny) (SHS, 

www.mapy). 
 



▲Pirát – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 

1-západní část v okolí skály Čaroděj) (SHS). 
 

▲Pírečko – UL (LP) 5150 – cca 15,5 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých skalách – oblast 

Ostříží stěny, JJV od Rájce, ZJZ-JZ od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

+Pirnaj (= ▲Perný-lid.) – LT (ČSc) 5451 – 3,6 km VJV od LT (AV). 

 

+Pirney-Berg (= ▲Perný) – LT (ČSc) 5451 – 3,6 km VJV od LT (GS). 

 

+Pirschken (= ▲Hrazený-610 m) – DC (ŠP) 5052 – 26,2 km SV od DC (GS). 

 

+Pirschkenberg (= ▲Hrazený-610 m) – DC (ŠP) 5052 – 26,2 km SV od DC (GS). 

 

+Pirsken (= ▲Hrazený-610 m) – DC (ŠP) 5052 – 26,2 km SV od DC (K, K2, KD, KD2, 

www.mapy). 
 

+Pirsken B. (= ▲Hrazený-610 m) – DC (ŠP) 5052 – 26,2 km SV od DC (SCH). 
 

+Pirskenberg (= ▲Hrazený-610 m) – DC (ŠP) 5052 – 26,2 km SV od DC (V, V-1). 

 

+Písčitá výšina (= ▲Písková výšina-383 m) – LT (RP) 5452 – 17,8 km VSV od LT (KD2). 

 

+Písečák (= ▲Písečný vrch-280 m) – TP (ČSa) 5349 – 1,5 km VJV od TP (EVT, J-MK7). 

 

+Písečák (= ▲Písečný vrch-280 m-lid.) – TP (PK) 5349 – 1,5 km VJV od TP (J-MK7). 

 

▲Písečná (443 m) – DC (ŠP) 5053 – 29,1 km SV od DC (vrch J od Rumburka, SZ od 

Varnsdorfu, V od Skřivánčího pole) (ODC).  

Syn.: +Sandhöhe. 
 

Písečná brána (hřeben) – DC (LP) 5052 – 21,8 km SV od DC (skály v okolí Brtnického 

hrádku – písečnou bránou vede také hranice mezi NP České Švýcarsko a CHKO Labské 

pískovce) (EVT, www.stránky).  

  Syn.: Sand Tor. 

   

+Písečňák (= ▲Písečný vrch-280 m-lid.) – TP (ČSa) 5349 – 1,5 km VJV od TP (J-MK1, J-

MK7, J-MK23). 

 

+Písečník (= ▲Ludvíkův kopec-478 m) – DC (ŠP) 5052 – 25,5 km SV od DC (WMU, 

wwwLH). 

 

Písečná rokle – DC (LP) 5151 – 10,5-10,8 km SSV od DC (údolí při levém břehu Kamenice 

směřující na JV, SV od Janova a JZ od Dlouhého dolu a od Mezné) (www.mapy.cz). 
 

Písečný důl (údolí) – LT (KO) – cca 24 km VJV od LT (údolí mezi skalami VSV-SV od 

Brocna, JZ od ob. Medonosy, SZ od ob. Chudolazy) (HPN, OLT, www.mapy).  

Syn.: Sand Graben. 
 

▲Písečný vrch (280 m) – TP (ČSa) 5349 – 1,5 km VJV od TP (vrch s botanickou zahradou v 

Teplicích, JZ od Doubravské hory a SZ od Bystřan) (Archiv, FF-ústně, J-MK1, J-

MK12, J-MK23, Šd-MK9, TP-1, TP23, www.mapy.cz). 

 Syn.: +Písečák-lid., +Písečňák-lid., +Sandberg, +Skalka, +Spitzer Stein. 
 

▲Písečný vrch (308 m) – DC (LP) 5151 – 9,8 km SSV od DC (vrch J od Hřenska, SZ od 

Janova, SV od Labské Stráně) (HPN, ODC, P-2000, PSČ, TP18, VK).  

Syn.: +Sandhübel. 
 

▲Písečný vrch (318 m) – MO (ČSa) 5548 – 10,7 km JV od MO (vrch JJV od Bečova, JV od 

Volevčic, S/SV/ od Břvan) (také 317 m, podle HN str. 103: 517 m?!) (HN, HPN, JM, 

OM, TP23, VHM 02-34, www.mapy). 

 Syn.: +Sandberg, +Zell B., +Zellberg, +Zell Berg, +Zell od. Saneberg. 



 

▲Písečný vrch (337 m) – DC (LP) 5251 – 4,2 km ZSZ od DC (vrch JV od Nové Vsi, V od 

Bynova, JZ od ob. Čechy) (VK). 
 

▲Písečný vrch (449 m) – UL (ČSa) 5350 – 5,2 km JJZ od UL (vrch mezi Milbohovem a 

Stebnem, VSV od Stadic, JZ od Podlešína) (H8, HPN, JM, OLT, OUL, TP23, 

www.mapy.cz). 

 Syn.: +Langhan, +Langhau. 

 

▲Piskořův pilíř – DC (LP) 5151 – cca 4,7 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J 

od Labské Stráně a SV od Čertovy Vody a Z od Bynovce – skalní část Růžová 

vřesovina) (SHS, www.mapy).  

Syn.: +Houserův pilíř. 
 

▲Písková hora (504 m) – LT (ČSc) 5351 – 9,3 km SSV od LT (vrch J od Haslic, SV od 

Řepčic, VJV od ob. Řetouň) (H9, HPN, JM, OLT, www.mapy). 

 Syn.: +Sandberg, +Sandbg. 
 

+Písková výš. (= ▲Písková výšina-383 m) – LT (RP) 5452 – 17,8 km VSV od LT (LT). 

 

▲Písková výšina (383 m) – LT (RP) 5452 – 17,8 km VSV od LT (vrch SZ od ob. Kalovice, 

JZ od Rašovic, V od ob. Tetčiněves) (HPN, www.mapy). 

 Syn.: +Na písku, +Písčitá výšina, +Písková výš., +Sandhöhe. 

 

Pískovcová polabská hornatina (= Labské pískovce) – DC+UL (LP) ? – orografický celek 

(SP). 
 

Pískovcové hory (= Labské pískovce) – DC+UL (LP) ? – orografický celek (SP). 

 

Pískové hory (= Labské pískovce) – DC+UL (LP) ? – orografický celek (SP). 

 

+Pískovna (= ▲Nad pískovnou-214 m) – LT (ČSc) 5451 – 13,6 km VJV od LT (HPN). 

 

▲Pískový vrch (394 m) – LT (ČSc) 5451 – 7,4 km SV(-SSV) od LT (vrch SVS od 

Staňkovic, SZ od Chudoslavic a JV od Tašova) (ČS-2, H9, HPN, JM, OLT, OUL TP23, 

www.mapy). 

  Syn.: +Amtmann, +Sandberg.  
 

▲Pískový vrch (526 m) – LN-?KL (JP) – 18 km JZ od LN (vrch na hranici okr. LN a KL, 

JJZ od Pnětluk, SSZ od Kounova, JV od Nečemic) (EVT, HPN, OLN, www.mapy.cz).  

Syn.: +Amtmann, +Ebene, +Sandberg. 
 

▲Písky (341 m) – LT (RP) 5452 – 18,9 km VJV od LT (vrch SV od Snědovic, SZ od ob. 

Lomy, JV od Střížovic) (HPN, OLT, www.mapy.cz).  

Syn.: +Sandberg, +Gr. Sandberg. 
 

▲Pistáciová věž (skála) – DC (LP) 5151 – 5,7 km SV od DC (skála ve skalním sektoru 

Vřesová dolina ve skalách Česhého Švýcarska mimo NP se nachází JV od Bynovce a 

S od ob. Kámen) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Pistazienturm. 

 

+Pistazienturm (= ▲Pistáciová věž-skála) – DC (LP) 5151 – 5,7 km SV od DC (SHS). 

 

+Pišťalka (= ▲Párátko-skála) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (SHS). 

 

+Píšťalka (= ▲Párátko-skála) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (SHS). 

 

▲Píšťaly (skála) – TP (ČS) 5448 – cca 13 km JZ od TP (skála ve skalním sektoru Bořeň-

Západní skalní sektor, tj. skála na západním svahu vrchu Bořeň, tj. vrch  V od Želenic, 

SV od Liběšic, SZ od Hrobčic a JJZ od Bíliny) (SHS).  
 



Pitschkowitzer-Thal (= Údolí Býčkovické) – LT (ČSc) 5451 – údolí Ploskovického potoka 

někde v okolí ob. Býčkovice – není jasné zda pod obcí nebo nad obcí (K).  
 

▲Piváček – DC (LP) 5151 – cca 6,5 km S od DC (skála na levém břehu Labe, při pravé 

straně Dolnožlebského potoka, JZ od Dolního Žlebu, SV od Maxiček a SZ od Arnoltic) 

(SHS). 

 

▲Pivař – DC (LP) 5152 – cca 17,3 km SV od DC (skála SV od Jetřichovic, JJZ od osady Na 

Tokáni, SSZ od Rynartic – nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Jetřichovice) 

(SHS). 
 

▲Pivní kámen – DC (LP) 5151 – cca 5,9 km SSV od DC (skála nad levým břehem Labe, J 

od Dolního Žlebu, S od Čertovy Vody, Z od Arnoltic) (PSČ, SHS). 

 

▲Pivní kámen (skála) – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (skála ve skalním sektoru 

Srbská Kamenice-Všemily ve skalách Českého Švýcarska tj. skály v okolí Kamenice a 

Chřibské Kamenice a jejich přítoků, větší část skal je v blízkém i vzdáleném okolí ob. 

Všemily) (SHS).  

  Syn.: +Bierstein. 

 

▲Pivní kámen – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – oblast 

Ostrov 2) (SHS). 
 

▲Pivní tácek – DC (LP) 5151 – cca 6,5 km S od DC (skála na levém břehu Labe, při pravé 

straně Dolnožlebského potoka, JZ od Dolního Žlebu, SV od Maxiček a SZ od Arnoltic) 

(SHS). 

 

▲Pivní vrch – DC (ČSb) 5251 – 7 km JZ od DC (vrch v Sedmihoří, „?někde“ u Staré 

Bohyně) (SH).  

Syn.: +Bierberg. 
 

▲Pivovarská stěna – UL (LP) 5250 – cca 14 km S od UL (skála v Tiských stěnách – oblast  

Hřebenové stěny, u Tisé, JJV-JV od Rájce) (SHS). 

 

▲Pizzerie – DC (LP) 5251 – cca 2,3 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, SZ od ob. 

Folknáře, JZ od Ludvíkovic a JV od Prostředního Žlebu – skalní část Loubí) (SHS). 
 

▲Plačtivé kameny – DC (LP) 5052 – 23,5 km SV od DC (skály při turistické stezce 

nedaleko osady Telenec v okolí údolí Panenského potoka) (VK). 
 

+Plachta (= ▲Masiv Bílá stěna) – UL (LP) 5250 – cca 14,2 km S od UL (SVT). 

 

+Plaiser Bg. (= ▲Rozkoš-402 m) – MO (ČSa) 5448 – 8,1 km VSV od MO (HO, KI). 

 

+Plaisir B. (= ▲Rozkoš-402 m) – MO (ČSa) 5448 – 8,1 km VSV od MO (JM-1996). 

 

+Plaisirberg (= ▲Rozkoš-402 m) – MO (ČSa) 5448 – 8,1 km VSV od MO (HPN, JM, TŠM). 

 

+Plaisir Berg (= ▲Rozkoš-402 m) – MO (ČSa) 5448 – 8,1 km VSV od MO (JM1996) 

 

Plan (= Pláň-sedlo) – UL (ČSc) 5351 – 10,7 km VJV od UL (K, K2). 

 

+Plan (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL (J-MK18). 

 

Pláň (sedlo) – UL (ČSc) 5351 – 10,7 km VJV od UL (sedlo mezi ob. Liškov a Babiny II, J. 

od vrchu Pláňský kopec a JV od osady Pláň) (www.mapy).  

  Syn.: Plan.  
 

▲Pláň (502 m) – UL (ČSb) 5250 – 7,5 km S od UL (vrch V od Velkého Chvojna, SV od 

Lučního Chvojna SZ od Mnichova) (archiv, www-1+mapy). 
 



+Pláň (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL (u 

www.mapy.cz je výška 596 m! – na nových mapách se jedná o platný název Pláň) (také 

592 m – např. TP23) (ČS, HO, J-MK18, KI, SOU, TP23, www.mapy.cz). 
 

+Planberg (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL (GS, J-

MK18). 

 

+Planer Berg (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL (AV). 

 

+Planerkalk (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL (GS). 

 

▲Planer Koppe (592 m) – UL (ČSc) 5351 – vrch v okolí zaniklé ob. Babiny II (JM, JM-

1996). 

 

+Planer Koppe (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL 

(HO, JM, KBA, KI, MAA). 

 

▲Planeta – DC (LP) 5151 – cca 6,2 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J od 

Labské Stráně a JV od Dolního Žlebu a Z od Arnoltic – skalní část Krkavčí ostroh) 

(SHS). 

 

+Planik (= ▲Planík-279 m) – LT (ČSa) 5550 – 13,2 km JZ od LT (RJ). 
 

▲Planík (279 m) – LT (ČSa) 5550 – 13,2 km JZ od LT (vrch JZ od ob. Sedlec, JV od 

Chodovlic, S od ob. Klapý) (také 278 m) (ČS, HPN, OLT, TP23, VHM 02-43, www-

9+stránky). 

 Syn.: +Blaník, +Planik. 

 

▲Planina (602 m) – CV (KH) 5545 – 19,4 km ZJZ od CV (vrch J od ob. Petlery, SZ od 

Útočiště, ZJZ od Vysoké) (také 603 m) (OCV, www.mapy).  

Syn.: +Ratten B. 
 

+Plankensstayn (= ▲Blansko-540 m) – UL (ČSb) 5250-5350 – 5,6 km SV od UL (JM). 

 

+Plankenstein (= ▲Blansko-540 m) – UL (ČSb) 5250-5350 – 5,6 km SV od UL (J-MK1, 

KD, KD2). 

 

+Plánská kupa (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL (J-

MK18). 

 

+Pláňské návrší (= ▲Pláňský kopec-580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL 

(TP23). 

 

▲Pláňský kopec (580 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 10,5 km VJV od UL (vrch mezi ob. Pláň a 

Liškov, SV od ob. Babiny II a ZJZ od Zubrnic na nových mapách je uváděn název Pláň, 

který ještě uvádíme jako synonym) (také 596 m) (AV). 

 Syn.: +Plan, +Pláň, +Planberg, +Planer Berg, +Planerkalk, +Planer Koppe, +Plánská 

kupa, +Pláňské návrší. 

 

▲Pläsierberg (343 m) - TP (ČSa) 5448 – 13,2 km JJZ (-JZ) od TP (vrch S od Liběšic, SV od 

Želenic, JZ od Bíliny) (H15). 
 

+Plateau von Olhotta (= ▲Lhota) – LT (RP) 5452 – cca 14 km VSV od LT (K).  
 

+Plateaus von Güntersdorf (= Vysočina Güntersdorfská) – DC (ČSc+LP) 5251 – cca 6 km 

VSV od DC (kopce v okolí Huntířova /= Güntersdorf/ u kterých není jasno kde se 

přesně nacházejí, takže se může jednat o vrchy v ČSc, v LP nebo v obou orografických 

celcích) (K). 
 

+Platte (= ▲Plotna-skála – (MO) KH) ?5446+5447 – ?11,2-13,2 km SZ od MO (SHS). 

 

http://www.mapy.cz/


+Platten (= ▲Blatno-682 m) – CV (KH) 5446 – 6,8 km SZ od CV (KD, KD2). 

 

+Plattenturm (= ▲Plotnová věž-skála) – CV (KH) 5545 – cca 11.8 km Z od CV (SHS). 

 

+Plattenturm (= ▲Plotnová věž-skála) – DC (LP) 5251 – cca 3,8 km SZ od DC (SHS). 

 

▲Plaute (493 m) – DC (ČSc) 5251 – 6,1 km J od DC (vrch mezi Lesnou a Smordovem, SV 

od Hoštice nad Labem) (GS, K, K2). 
 

▲Plavčík – DC (LP) 5151 – 6,6 km SSV od DC (skála na pravé straně Labe, JV od Dolního 

Žlebu, JJZ od Labské Stráně, SZ od Bynovce – skalní část Katedrální stěny) (SHS). 
 

▲Plechová věž (skála)  – CV (?) 5645 – cca 13,7 km JZ od CV (skála ve Skalách u Tušimic, 

tj. skupina skal při levém břehu Ohře u Žilinského melandru JV od Kadaně, JZ od 

Tušimic a SSZ od Rokle) (SHS). 

 

+Plechý (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (J-MK6). 

 

+Pleschenberg (= ▲Plöschenberg-490 m) – LT (ČSc) 5351 – 10 km SV od LT (J-MK6). 

 

+Pleschiwaberg (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (J-MK6). 

 

+Pleschowetz (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (J-MK6). 

 

+Pleschowetz Berg (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (GS, J-MK6). 

 

+Pleschowitz (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (GS, JM, J-MK6). 

 

+Pleschwitze (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (JM). 

 

+Pleschwitzer B. (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (JM). 

 

+Pleš (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (S). 

 

+Pleš (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (J-MK6, S). 

 

+ Plešivá (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (J-MK6). 

 

+Plešivá (= ▲Plöschenberg-490 m) – LT (ČSc) 5351 – 10 km SV od LT (u Lovečkovic) 

(AV, JM, J-MK6). 
 

▲Plešivec (477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (vrch SSZ od ob. Pnětluky, JZ od 

Vlastislavi, V od Děkovky) (ČS-2, H14, HPN, JM, OLT, RVU, TL, TP23, VHM 02-34, 

www.mapy). 

  Syn.: +Berg Pleš, +Kahler Bergkegel Plöscheberg, +Kohlberg, +Pleschiwaberg, +Pleš, 

+Plešivá, +Plešivec u Pnětluk, +Plösche, +Plöscheberg, +Plösche Berg, +Plöschen, 

+Plöschen B., +Plöschen bei Netluk, +Plöschenberg, +Plöschen Berg, +Rutsche B., 

+Rutscheberg. 

 

▲Plešivec (507 m) – LN (ČSa) 5549 – 13,7 km SSV od LN (vrch V od Měrunic, JJZ od 

Červeného Újezdu, S od +Hradišťko) (také 509 m) (H14, HPN, JM, J-MK6, NI, OLN, 

VHM 02-34, www.mapy.cz). 

 Syn.: +Holý vrch, +Johannsberg, +Kahle Berg, +Kahlenberg, +Kahlen Berg, +Kahler 

B., +Kahler Berg, +Plissen B., +Plissenberg. 

 

▲Plešivec (509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (V od Řepnice a Libochovan, SV od 

Kamýku, JZ od Hlinné) (také 507, 510 a 511 m) (A-MK1981, AZ-2, ČS, ČS-2, EVT, 

H9, HL, HN, HO, HPN, JM, J-MK6, KI, OLT, PK, SCHÚ, SP, TL, TP23, ULT, UP-2, 

UP-4, VHM 02-34, VI, wwwLH, www.mapy.cz).  

Syn.: +Berg Pleschowetz, +Eis B., +Eisberg, +Eis Bg., +Jordan, +Jordán, +Jordan B., 

+Jordanberg, +Jordan Berg, +Jordan-Berg, +Jordán, +Jordán vrch, +Kahler Berg, 

+Kahler Bg., +Kohlberg, +Ledová hora, +Ledový vrch, +Plechý, +Pleschowetz, 



+Pleschowetz Berg, +Pleschowitz, +Pleschwitze, +Pleschwitzer B., +Pleš, +Plešná hora, 

+Plešník, +Ploscha, +Plöschen. 

 

▲Plešivec (597 m) – DC (LH) 5153 – 22,8 km VSV od DC (vrch J od Rybniště, S od Horní 

Chřibské, V od Nové Chřibské) (také 596 a 599 m) (HN, ODC, TP18, www.mapy.cz).  

Syn.: +Piissen B., +Plissen B., +Plissenberg. 
 

+Plešivec (= ▲Holý vrch-480 m) – CL (ČSc) 5252 – 10,3 km SZ od CL (JM). 
 

+Plešivec u Pnětluk (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (HO). 

 

+Plešná hora, (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (BE). 

 

+Plešník (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (J-MK6). 

 

▲Plešný (593 m) – DC (ŠP) 5052 – 24,5 km SV od DC (vrch V od Mikulášovic, JV od 

Salmova, SZ od ob. Brtníky) (také 592 m) (EVT, ODC, TP18). 

 Syn.: +Plissen, +Plissen B., +Plissenberg, +Plissen-Berg. 
 

+Plezír (lidově) (= ▲Rozkoš-402 m) – MO (ČSa) 5448 – 8,1 km VSV od MO (TP23). 

 

▲Plch (skála) – DC (LP) – cca SV od DC (nachází se v NP České Švýcarsko ve skalním 

sektoru Kyjovské údolí Brtníky, ale na mapě se ji nepodařilo nalézt) (www.stránky). 

 

+Plissen (= ▲Plešný-593 m) – DC (ŠP) 5052 – 24,5 km SV od DC (K, K2, KD, KD2, 

www.mapy). 
 

+Plissen B. (= ▲Plešivec-597 m) – DC (LH) 5153 – 22,8 km VSV od DC (HF). 

 

+Plissen B. (= ▲Plešný-593 m) – DC (ŠP) 5052 – 24,5 km SV od DC (HF, K2, SCH). 
 

+Plissenberg (= ▲Plešivec-597 m) – DC (LH) 5153 – 22,8 km VSV od DC (GS, K, K2, V, 

V-1, wwwLH). 

 

+Plissenberg (= ▲Plešný-593 m) – DC (ŠP) 5052 – 24,5 km SV od DC (GS, K, K2, V, V-1). 

 

+Plissen-Berg (= ▲Plešný-593 m) – DC (ŠP) 5052 – 24,5 km SV od DC (K), 

 

▲Plíšovice – UL (ČSc) 5350 – cca 2 km JV od UL (vrch v okolí střekovského hřbitova, ale 

není jasné kde) (J-MK6). 

 Syn.: +Bleschowitze, +Kahler Berg. 
 

▲Plocháč – DC (LP) 5151 – ?? SSV od DC (skála někde na pravém břehu Labe mezi 

Hřenskem a Loubím – její polohu se nepodařilo nalézt) (SHS). 

 

+Ploscha (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (GS). 

 

+Plösche (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (HO, J-MK6, KI). 

 

+Plöscheberg (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (J-MK6). 

 

+Plösche Berg (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (GS, H14). 

 

+Plöschen (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (S). 

 

+Plöschen (= ▲Plešivec-509 m) – LT (ČSc) 5450 – 4,5 km SZ od LT (KI). 

 

+Plöschen B. (= ▲Blešenský vrch-520 m) – LT (ČSa) 5549 – 17,6 km ZJZ od LT (JM1996) 

 

+Plöschen B. (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (JM, J-MK6). 

 

+Plöschen bei Netluk (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (LWW). 

 

+Plöschen bei Starey (= ▲Blešenský vrch-520 m) – LT (ČSa) 5549 – 17,6 km ZJZ od LT 

(LWW). 

 



▲Plöschenberg (490 m) – LT (ČSc) 5351 – 10 km SV od LT (vrch Z od +Soudného vrch, 

J(-JJV) od ob. Hlupice, SZ od Horního Týnce) (český ekvivalent je znám pouze z r. 

1575 a proto je veden jako synonyma) (H10, HKLT24, JM, J-MK6, KKA). 

  Syn.: +Pleschenberg, +Plešivá, +Plöschen Berg. 

 

+Plöschenberg (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (A-MK1981, 

HKLT24, J-MK6, TL). 

 

+Plöschen Berg (= ▲Blešenský vrch-520 m) – LT (ČSa) 5549 – 17,6 km ZJZ od LT  (H14, 

HPN, JM, JM1996, J-MK6, RJ) 

 

+Plöschen Berg (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (HPN, JM, J-

MK6, RJ). 

 

+Plöschen Berg (= ▲Plöschenberg (490 m) – LT (ČSc) 5351 – 10 km SV od LT (J-MK6). 

 

+Plöschenberg (= ▲Blešenský vrch-520 m) – LT (ČSa) 5549 – 17,6 km ZJZ od LT (J-

MK21). 

 

+Plöschen b. Netluk (= ▲Plešivec-477 m) – LT (ČSa) 5549 – 15,1 km ZJZ od LT (KI). 

 

▲Ploschkowitzer Berg – LT (ČS) 5451 – 4,6 km SV od LT (vrch „?někde“ u Ploskovic) 

(GS). 
 

+Plöschner B. (= ▲Blešenský vrch-520 m) – LT (ČSa) 5549 – 17,6 km ZJZ od LT 

(www.mapy). 

 

+Plöschnerberg (= ▲Blešenský vrch-520 m) – LT (ČSa) 5549 – 17,6 km ZJZ od LT (J-

MK6, K). 
 

+Plöschnerberg (= ▲Chlomek-483 m) – TP (ČSa) 5449 – 11,4 km JJV od TP (J-MK6). 

 

+Ploský v. (= ▲Rozkoš-402 m) – MO (ČSa) 5448 – 8,1 km VSV od MO (JM). 
 

+Ploský vrch (= ▲Rozkoš-402 m) – MO (ČSa) 5448 – 8,1 km VSV od MO (JM). 
 

▲Plotna (skála – (MO) KH) ?5446+5447 – ?11,2-13,2 km SZ od MO (skála v sektoru Skály 

nad Jezeřím, tj. skupina skal nad Šramnickým potokem od zámku Jezeří až po VSV od 

vrchu Homolka-844 a ZJZ od Jeleního pomníku – na mapě se ji nepodařilo nalézt) 

(SHS).   

  Syn.: +Platte. 
 

▲Plotna – UL (LP) 5250 – 14 km SSZ od UL (skála v Hřebenové stěně, S od Tisé, JJV od 

Rájce a JZ od Ostrova) (PSČ, SHS, SVT, www.mapy). 

 

▲Plotna – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – oblast 

Ostrov 2 – jižní část, v okolí skály Ledové království) (SHS). 
 

▲Plotna trav (skála) – MO (ČS) 5448 – cca 5,3 km SV od MO (skála ve skalním sektoru 

Zlatník, tj. skály na JZ-Z-SZ svahu vrchu Zlatník, tj, vrch SZ od Českých Zlatníků, JZ 

od Želenic a SZ od Svinčic) (SHS). 

 

▲Plotnová věž (skála) – CV (KH) 5545 – cca 11.8 km Z od CV (skála nacházející se ve 

skalním sektoru Prunéřovské údolí JV od Sobětic, SZ od Vysoké Jedle a J od Kýšovic) 

(SHS). 

  Syn.: +Plattenturm. 

 

▲Plotnová věž (skála) – DC (LP) 5251 – cca 3,8 km SZ od DC (skála S od Bělé, v okolí 

Sokolího vrchu-404, vpravo od silnice Bělá-Maxičky, SV od Havraního vrchu) (PSČ, 

SHS, www.mapy).  

Syn.: +Plattenturm. 



 

+Plottendorfer Höhe (= ▲Polevský vrch-626 m)– CL (ČSc) 5253 – 11,5 km S(SSZ) od CL 

(JM. JM-1996). 
 

Ploučnická vyhlídka (rozhledna) – DC (ČS) 5251 – 8,2 km JV od DC (10ti metrová 

rozhledna z roku 1902 se dvěma vyhlídkovými plošinami na Sokolském vrchu při 

jižním okraji Benešova nad Ploučnicí, tj. ob. J od Huntířova, SV od Těchlovic) 

(www.stránky+mapy).  

  Syn.: Rozhledna Ploučnická vyhlídka, Vyhlídka Sokolský vrch. 
 

+Plovoucí hora (= ▲Chmelník-508 m) – DC (ČSb) 5250 – 4,8 km JZ od DC (lidově podle 

rozsáhlých sesuvů půdy v r. 1914) (SH). 

 

▲Plší ocas (skála) – DC (LP) – cca SV od DC (nachází se v NP České Švýcarsko ve skalním 

sektoru Kyjovské údolí Brtníky, ale na mapě se ji nepodařilo nalézt) (www.stránky). 

 Syn.: +Stín. 

 

▲Plundrid´s Kuppe – UL (ČSc) 5351 – 9,2 km VJV od UL (kopec ?někde v okolí Suletic) 

(AV). 
 

+Plusberg (= ▲Plussberg) – UL (ČSc) 5350 – vrch někde v okolí Svádova (JM). 
 

▲Plussberg – UL (ČSc) 5350 – vrch někde v okolí Svádova (JM). 

  Syn.: +Blösse, +Blosze, +Plusberg, +Plusse. 

 

+Plusse (= ▲Plussberg) – UL (ČSc) 5350 – vrch někde v okolí Svádova (JM, KM). 
 

Plzeňská pahorkatina – orografický celek: oblast v geografické soustavě Poberounská 

soustava v nejjižnější části okr. LN (H). 

 

Plznické údolí (= Údolí Ploučnice) – CL+DC (ČSc) – údolí vypreparované řekou Ploučnice 

mezi Českou Lípou a Děčínem (přes ob. Stružnice, Horní police, Žandov, Františkov 

nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, Jedlka, Bechlejovice, Březiny) (K2).  
 

Poberounská soustava – orografický celek: geografická soustava zasahující do Ústeckého 

kraje při jižní hranici okr. LN (H). 
 

+Pobídníci (= ▲Křížové vršky-388 m) – LN (ČSa) 5548 – 8,3 km S od LN (JM). 

 

+Pockenberg (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (GS). 
 

Počeradský úval – orografický celek: okrsek podcelku Žatecká pánev v celku Mostecké 

pánve na okr. LN a MO, nejvýchodnější okrsek Žatecké pánve (H, HN). 

 

+Počin (= ▲Partyzánský vrch-543 m) – DC (ŠP) 5052 – 27,5 km SSV od DC (TP18). 

 

Počínská zeď – DC (ŠP) 5052 . cca 27,5 km SSV od DC (kamenný val na úpatí 

Partyzánského vrchu, tj. vrch mezi ob. Velký Šenov a Šluknov, S od ob. Janovka) 

(TP18). 

 

Podbořanská kotlina – fytogeografická oblast: Termofytikum-České termofytikum 

v Ústeckém kraji se nacházející v JZ části okr. LN (H). 

 

▲Podbořanský vrch (328 m) – LN (?) 5746 – 32 km ZJZ od LN (vrch JZ od Koštic, JV od 

Vysokých Třebušic, SV od Buškovic) (HN, OLN). 
 

▲Pod Dráhou (466 m) – TP (KH) 5348 – 5,5 km SZ od TP (vrch mezi Dubím a 

Mstišovským potokem, SSV od Mstišova a SZ od Bystřice) (www.mapy). 

 

▲Pod Drnem – DC (LP) 5151 – cca 7,1 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe nad 

přívozem z Dolního Žlebu, JZ od Labské Stráně a JJZ od Hřenska – skalní část Nad 

přívozem) (SHS). 



 

▲Podesta Sokola – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – 

oblast Ostrov 2) (SHS). 
 

▲Podesta Sokolí věže – UL (LP) 5150 – cca 15,5 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých 

skalách – oblast Ostříží stěny, JJV od Rájce, ZJZ-JZ od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

Podhaiken Tal (údolí) – LT (ČSc) 5450 – cca 4,5 km Z-ZJZ od LT (údolí mezi ob. 

Michalovce a Píšťany a ob. Velké Žernoseky a Žalhostice (HKLT24). 
 

▲Pod hájenkou (skála) – CV (KH) 5446 – cca 7,6 km SSV od CV (skála 

v Červenohrádecké oboře, tj. skály v okolí vrchu Kamenice-520 m, JV od Boleboře, SV 

od Jindřišské a SZ od Červeného Hrádku) (SHS). 

 

▲Podhayken – LT (ČSc) ? – vrch „?někde“ na Litoměřicku, bez udání bližší polohy (GS). 
 

▲Podhora (388 m) – DC (ČSc) 5351 – cca 10,5 km J od DC (podle J-MK23 je to nižší 

/„menší“/ vrch v okolí Stříbrného rohu-517) (J-MK23). 

 Syn.: +Horn, +Ziegen/rücken/horn. 
 

▲Podhora (459 m) – LN (DB) 5748 – 12,7 km JJZ od LN (vrch JZ od Ročova, JV od ob. 

Solopysky, SV od Domoušic) (HPN, OLN, www.mapy).  

Syn.: +Podhura, +Podhura B., +Podhůra. 
 

+Podhora (= ▲Babinský vrch-576 m) – LT (ČSc) 5350 – 7 km SSV od LT (J-MK5). 

 

+Podhorn Berg (= ▲Babinský vrch-576 m) – LT (ČSc) 5350 – 7 km SSV od LT (J-MK23). 

 

+Podhorní vrch (= ▲Babinský vrch-576 m) – LT (ČSc) 5350 – 7 km SSV od LT (J-MK23). 

 

▲Podhradí – DC (LP) 5151 – cca 4,2 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, JJV od 

Labské Stráně, V od Čertovy Vody a ZJZ od Bynovce – skalní část Podskalí) (SHS). 
 

▲Podhradí (skála) – LT (ČS) 5351 – cca 9,5 km SV od LT (skála ve skalním sektoru Kalich, 

tj. skály na svazích vrchu Kalich-535, S od Třebušína,  JV od Řepčic a Z od Horního 

Týnce) (SHS). 

 

+Podhura (= ▲Podhora-459 m) – LN (DB) 5748 – 12,7 km JJZ od LN (AV). 

 

+Podhura B. (= ▲Podhora-459 m) – LN (DB) 5748 – 12,7 km JJZ od LN (www.mapy). 

 

+Podhůra (= ▲Podhora-459 m) – LN (DB) 5748 – 12,7 km JJZ od LN (KD, KD2). 

 

▲Podivák (272 m) – LN (ČSa) 5648 – 2,8 km SSZ od LN (vrch mezi ob. Nečichy a 

Dobroměřice, SZ od Vršovic) (TP23, www.mapy.cz). 

 

▲Podiwina – LT (ČSa) 5450 – 7,8 km ZSZ od LT (vrch „?někde“ u Libochovic, bez blížším 

určení polohy) (GS). 
 

Podkrušnohorská kotlina – orografický celek zaujímající prostor pod Krušnými horami 

(TP23).  

Syn.: Karbitz-Teplitzer Becken, Mostecká Podkrušnohorská pánev, Podkrušnohorská 

pánev. 

 

Podkrušnohorská oblast – orografický celek: oblast Krušnohorské soustavy na všech okr. 

Ústeckého kraje (BP, H). 
 

Podkrušnohorská pánev – fytogeografická oblast: Termofytikum-České termofytikum 

v Ústeckém kraji se nacházející v okr. CV, MO, TP a UL (H). 

 

Podkrušnohorská pánev (= Podkrušnohorská kotlina) – orografický celek zaujímající 

prostor pod Krušnými horami (Š-MK7). 

 



▲Pod lesem (542 m) – CV (?LN) (?) 5745 – 29 km JZ od CV (vrch na rozhraní okresu CV a 

LN, SZ od ob. Podbořanský Rohozec, JZ od Chmelištné a JV od ob. Konice) 

(www.mapy). 

 

Podlešínská pláň – UL (ČS) 5350 – UL (ČS) 5350 – cca 4 km JJZ od UL (náhorní plošina 

mezi Újezdem, Podlešínem, Stebnem a Chvalovem) (H8, HPN, J-MK18, OUL, 

www.stránky+mapy.cz).  

Syn.: Pabloschiner Plateau, Padloschiner Plateau, Salschken Flur. 
 

▲Pod Marinou – DC (LP) 5151 – 6,7 km SSV od DC (skála na pravé straně Labe, JV od 

Dolního Žlebu, JZ od Labské Stráně, ZSZ od Arnoltic – skalní část Ostroh Španělské 

stěny) (SHS). 
 

▲Podmileská výšina (842 m) – CV (KH) 5544 – 18,8 km Z od CV (vrch a někdy i prostor 

SZ od ob. Podmilesy, JZ od Rusové, VJV od Doliny) (OCV). 
 

▲Podmokelská věž – DC (LP) 5251 – cca 3,6 km SZ od DC (skála S od Bělé, J od Sokolího 

vrchu-404, vpravo od silnice Bělá-Maxičky, JV od Havraního vrchu) (PSČ, SHS, 

www.mapy).  

Syn.: +Bodenbacher Turm, +Rabenscheibe. 

 

+Pod Nakleřovem (= ▲Rožný-677 m) – UL (KH) 5249 – 10 km SZ od UL (J-MK16). 

 

▲Pod oklikem (skála) – CV (KH) 5446 – cca 10 km SV od CV (skála v části Skály u 

Terezčina sedátka, tj. skály v sektoru Skály na Jedláku J od vrchu Jedlová, S od ob. 

Drmaly a V od vrchu Dubina /u Pyšné/) (SHS).  

Syn.: +Unter der Kurve. 

 

▲Pod Prasečí skálou – DC (LP) 5151 – cca 7,6 km S(SV) od DC (skála na pravém břehu 

Labe,  u vyhlídky Belveder v okolí Labské stráně, JZ od Hřenska – ve skalní části 

Belveder) (SHS). 

 

▲Pod rozhlednou (skála) – MO (KH) 5347 – cca 14,9 km SZ od MO (skála u rozhledny 

Jeřabina u Litvínova, tj. SZ od Křížatek, JV od Mníšku a JZ od ob. Klíny) (SHS, 

www.mapy).  

 

Podřipská tabule – fytogeografická oblast: Termofytikum-České termofytikum v Ústeckém 

kraji se nacházející v okr. LT (H). 

 

Podřipsko – LT (?) ? – podle K-MK1984 oblast v okolí Řípu u Roudnice (EVT, K-MK1984, 

PÁ-ML1973, Šd-MK13). 

 

▲Podskalák – DC (LP) 5251 – 2,9 km SSV od DC (skála nad levým břehem Labe mezi 

skalami Jelení věží a Holoubě, JJV od Čertovy Vody, VJV od Maxiček, JZ od Bynovce) 

(SHS, www.mapy). 

 

Pod stěnami (svah) – UL (LP) 5250 – 12,5 km S od UL (svah JV od Tisé, S od Libouchce, 

V od Horního Libouchce, J od skalního hřbetu Nad stěnami) (ČŠ, DC, HPN, J-MK9,  

ODC, OUL, PP).  

Syn.: Unter der Wand, Wand. 
 

▲Pod střípkem – DC (LP) 5151 – cca 7,6 km S(SV) od DC (skála na pravém břehu Labe,  

u vyhlídky Belveder v okolí Labské stráně, JZ od Hřenska – ve skalní části Belveder) 

(SHS). 

 

▲Podsvinče – DC (LP) – skála „?někde“ na levém břehu Labe mezi Podmokly a státní 

hranicí s Německem (SHS). 

 



▲Pod věží (skála) – LN (JP) – 33,4 km JZ od LN (skála ve skalním sektoru Vlčí kopec na 

katastru Bílenec, SSV od Chotěšova, SV od vrcholu Vlčí hory-482 a JV od hradu 

Šprymberk) (www.stránky).  

 Syn.: +Skalní věž Pod věží. 

▲Pod věžičkou (skála) – CV (KH) 5446 – 9,4 km SV od CV (skála v části Bouldery, tj. 

skály v sektoru Skály na Jedláku J od vrchu Jedlová, S od ob. Drmaly a V od vrchu 

Dubina /u Pyšné/) (SHS). 

 

▲Pod vysílačem (skála) – CV (KH) 5545 – cca 10,3 km Z od CV (skála ve skalním sektoru 

Poustevnické skály v okolí vrchu Poustevna-826 SV od Vysoké Jedle, Z od ob. Vysoká 

a JV od Kýšovic) (SHS).  

  Syn.: +Unterm Funkmast. 

 

▲Pod zámkem – MO (KH) 5447 – 11,2 km SZ od MO (skála ve skalním sektoru Skály nad 

Jezeřím,  pod zámkem Jezeří, JZ od Černice a SV od Vysoké Pece) (SHS).  

  Syn.: +Unterm Schloss. 
 

▲Podzimní stěnka (skála) – MO (KH) 5446 – 17,4 km SZ od MO (skála JV od Malého 

Háje, Z o vrchu Lesenská pláň a SSZ od ob. Lesná) (SHS). 
 

▲Podzimní věž (skála) – DC (LP) 5251 – cca 3,7 km SZ od DC (skála ve skalním sektoru 

Bělé v údolí levostranného Bezejmeného přítoku Bělského potoka, S-SZ od Bělé, S-SV 

od Nové Vsi a JZ od Maxiček) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Herbstturm. 
 

▲Podzimní věž  – DC (LP) 5151 – cca 3,9 km SV od DC (skála nad pravým břehem Labe 

JZ od Bynovce a SZ od Ludvíkovic  – v okolí skály Rudolfův kámen) (PSČ, SHS, 

www.mapy). 
 

▲Podzimní věž (skála) – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti 

Volských kamenů JZ od Ostrova – nachází se u skály Trpaslík - Podle SHS patří do 

oblasti Ostrov2 – jižní část, v okolí skály Za  Trpaslíkem.) (SHS, SVT). 
 

▲Pohádka (skála) – CV (KH) 5446 – cca 9 km SZ od CV (skála ve skupině skal „Mezihoří“, 

tj. skály při jižním okraji Mezihoří, při levém břehu Bíliny Z od ob. Boleboř a SV(SSV) 

od Radenova) (SHS). 

 

▲Pohádka  – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských stěnách u Ostrova 

/SV od Tisé/ - Podle SHS oblast Ostrov 3-východní část, v okolí skály Káča) (SHS, 

SVT). 
 

▲Pohádka – DC (LP) 5151 – ?? SSV od DC (skála někde na pravém břehu Labe mezi 

Hřenskem a Loubím – její polohu se nepodařilo nalézt) (SHS). 

 

▲Pohádková – DC (LP) 5251 – cca 2,7 km SSV od DC (skála nad levým břehem Labe, JJV 

od Čertovy Vody, JV od Maxiček, JZ od Bynovce) (SHS). 

 

Pohar (hřeben) – UL (ČSb) 5250 – 8,5 km VSV od UL (podle TP23 se jedná o hřeben 

s nejvyšším vrhem Vysoký kámen-480, tj. skalnatý vrch nad údolím Lužeckého potoka, 

JV od Lužce, JZ od Českého Bukova, SZ od Mašovic) (TP23). 
 

▲Pohlednice – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti Volských 

kamenů JZ od Ostrova – nachází se u skály Čaroděj - Podle SHS skála v okolí osady 

Ostrov – oblast Ostrov 1-západní část v okolí skály Spálený údolíčko) (SHS, SVT). 
 

▲Pohlig B. (cca 350 m) – CV (DH) 5646 – 14,9 km JZ od CV (vrch při jižním okraji ob. 

Poláky, SZ od Libědic a S od ob. Pětipsy) (www.mapy). 
 



+Pohorská boule (= ▲Pohorský vrch-601 m) – LT (ČSc) 5352 – 17,7 km SV od LT (ČS-2, 

HPN, JM, TP23). 
 

+Pohorská výš. (= ▲Pohorský vrch-601 m) – LT (ČSc) 5352 – 17,7 km SV od LT (JM). 

 

+Pohorská výšina (= ▲Pohorský vrch-601 m) – LT (ČSc) 5352 – 17,7 km SV od LT (JM, 

PK). 

 

▲Pohorský vrch (601 m) – LT (ČSc) 5352 – 17,7 km SV od LT (vrch jižně od ob. Loučky, 

V od Mukařova, SZ od Bílého Kostelce) (také 601,1 m, EVT uvádí 539 m!) (A-

MK1981, AZ-2, ČS, ČS-2, EVT, H6, HN, HPN, JM, ODC, OLT, TP23, www.mapy).  

Syn.: +Beile, +Beile B., +Beile Berg, +Beile-Berg, +Bílý, +Býlí, +Hundorfer Beile, 

+Hundorfer Beule, +Pohorská boule, +Pohorská výš., +Pohorská výšina, +Sekyra, 

+Velké Býlí, Vrch Bílý. 

 

Pohoří Lužické (= Lužické hory-orograf. celek) – DC+CL (LH) ? – Orografický celek mezi 

Labskými pískovci a Žitavskou pánví (K2). 

 

▲Pohovka – DC (LP) 5152 – 16 km SV od DC (skalnatá výšina v sedle mezi vrchy Koliště a 

Rudolfův kámen, S od Jetřichovic) (TP18). 

 

▲Pohovka – DC (LP) 5152 – cca 16 km SV od DC (skála VSV od Koliště, S od Jetřichovic 

a SZ od Mariiny skály– nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Jetřichovice) 

(SHS). 

 

▲Pohovka (skála) – MO (KH) 5447 – cca 12,5 km SZ od MO (skála v komplexu Kapucín-

Liščí skály, tj. skupina skal roztroušená ve svazích horského masívu Kapucína (743 m) 

a v celém údolí Albrechtického potoka mezi ob. Horní Jiřetín a Nová Ves v Horách, 

V od ob. Rudolice v Horách) (SHS).  

  Syn.: +Kanape, +Kanapeefels. 
 

+Pohradice (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (JM, K2). 

 

▲Pohradická hora (419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (J od ob. Němečky, V od 

Světce, S od Kostomlat pod Milešovkou) (H7, HN, HO, HPN, JM, KI OT, TP-1, TP23, 

ULT, www.mapy.cz).  

Syn.: +Aloishöhe, +Aloiska, +Aloisova výšina, +Kopec Pohradice, +Kopec Pohradiče, 

+Pohradice, +Porač, +Poratsch, +Poratsch B., +Poratschberg, +Poratsch Berg, 

+Poratsch-Berg, +Poratsch Bg., +Poratscher B., +Poratscher berg, +Poratscher Berg. 
 

Pohradická hora (rozhledna) – TP (PK) 5449 – 7,9 km J od TP (rozhledna vybudovaná 

v letech 1838-1840 na stejnojmenném vrchu, JZ od Pohradic, V od Světce, S od 

Kostomlat pod Milešovkou) (TP-1, www-1).  

Syn.: Aloisius Höhe, Aloisova výšina. 

 

▲Pohraniční roh – UL (LP) 5150 – cca 15,8 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých skalách – 

oblast Rájecké údolí, V od Rájce, Z od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

Pohraniční ůdolí Tisavské (údolí) – UL (LP) 5250 – údolí podél potoka Tisá mezi Tisou a 

Libouhcem (SP). 
 

+Pohřební hora (= ▲Lícha-456 m) – UL (ČSc) 5351 – 10,2 km VSV od UL (www.stránky). 

 

▲Poklona (465 m) – DC (ČSc) 5351 (?5251) – 8,5 km J od DC (vrch VJV od Těchlovického 

nádraží, SZ od Rytířova a S od osady Kout) (www.mapy.cz).  

  Syn.: +Rittersdorfer Berglehne. 

 

▲Pokustón – DC (LP) 5151 – ?? SSV od DC (skála někde na pravém břehu Labe mezi 

Hřenskem a Loubím – její polohu se nepodařilo nalézt) (SHS). 

 



Polabí (orografický celek) – LT (?) ? – území podél Labe a povodí Ohře pod Budyní nad Ohří 

(HPN). 

Polabská nížina – LT+UL – nížina kolem řeky Labe, v Ústeckém kraji je nejrozsáhlejší 

hlavně v okrese LT. Od Porty Bohemica až po státní hranici je velmi zúžena Českým 

středohořím a Labskými pískovci (EVT, www.stránky). 

 

 

Polabské hory pískovcové (= Labské pískovce) – UL+DC (LP) ? – orografický celek (SP). 
 

Polabské pískovcové hory (= Labské pískovce) – UL+DC (LP) ? – orografický celek (J-

MK1). 

 

Polabské pískovcové pohoří (= Labské pískovce) – UL+DC (LP) ? – orografický celek (H-

MK7, SP). 

 

+ Polabský Rigi (= ▲Vysoký Ostrý-587 m) – UL (ČSc) 5350 – 4 km JV od UL (J-MK1, 

RVU, TP23). 

 

+Polabský Traunstein (= ▲Kozí vrch-379 m) – UL (ČSb) 5350 – 6,9 km VSV od UL (J-

MK23). 

 

▲Polácké vrchy – CV (DH) 5646 – 14,7 km JJZ od CV (návrší JV od ob. Poláky. SZ-SV od 

Vadkovic, SV od ob. Pětipsy) (OCV, www.mapy).  
 

 

Polanka (svah) – LT (?) 5552 – 19,3 km JV od LT (svah SSV od Bechlína, JV od Předonína, 

JZ od Štětí) (HPN, OLT). 
 

+Polanka B. (= ▲Na průhonu-218 m) – LT (?) 5552 – 19,2 km JV od LT (www.mapy). 

 

▲Polární stěna (skála) – UL (ČS) 5450 – cca 8,7 km JJV od UL (skála ve skalním sektoru 

Krkavčí skály, tj. skály v okolí Krkavčí skály, tj. vrch S od ob. Tlučeň, JZ od vrchu 

Varhošť a JV od Sebuzína) (SHS). 

 

▲Polednice – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti Volských 

kamenů JZ od Ostrova – Podle SHS skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 1-

západní část v okolí skály Čaroděj) (SHS, SVT). 
 

▲Polední jehla – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti Volských 

kamenů JZ od Ostrova – Podle SHS skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 1-

západní část v okolí skály Čaroděj) (SHS, SVT). 
 

▲Polední kámen (308 m) – DC (LP) 5152 – 10,4 km SV od DC (vrch při jižním okraji 

Srbské Kamenice, SZ od ob. Janská a SV od Staré Olešky) (www.mapy). 

 

▲Polední pilíř (skála) – TP (ČS) 5448 – cca 12,9 km JZ od TP (skála ve skalním sektoru 

Bořeň-Severní skalní sektor, tj. skála na severním svahu vrchu Bořeň, tj. vrch  V od 

Želenic, SV od Liběšic, SZ od Hrobčic a JJZ od Bíliny) (SHS). 

 

▲Polední věž – DC (LP) 5151 – cca 4,3 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, JJV 

od Labské Stráně, V od Čertovy Vody a ZJZ od Bynovce – skalní část Podskalí) (SHS, 

www.mapy). 
 

Poleskengraben (údolí) – LT (ČSc) 5450 – 5,5-7,5 km SZ od LT (údolí mezi ob. Kamýk a 

Libochovany, S od Velkých Žernosek, J od vrchu Deblík) (HKLT24). 
 

+Polevský v. (= ▲Polevský vrch-626 m)– CL (ČSc) 5253 – 11,5 km S(SSZ) od CL (JM). 
 

▲Polevský vrch (626 m)– CL (ČSc) 5253 – 11,5 km S(SSZ) od CL (vrch SZ od ob. Klučky, 

JJZ od Kytlic a V od Horního Prysku) (také 626,4 m) (JM, OCL, TP18, www-9). 



 Syn.: +Blottendorfer B., +Blottendorfer Berg, +Blottendorfský kopec, +Plottendorfer 

Höhe, +Polevský v. 
 

▲Policejní anton (skála) – DC (LP) 5150 – 11,8 km ZSZ od DC (skála mezi skalami Velká 

ostrovská stěna a Alenka v Ostrovských skalách, V od Ostrova, SZ od Sněžníku - Podle 

SHS oblast Ostrov 3-východní část, v okolí Ostrovské stěny) (SHS, SVT, www.mapy). 

 

+Pölichsberg (= ▲Janovský vrch-346 m) – DC (LP) 5151 – 9,9 km SSV od DC (GS). 

 

Polichtův důl – DC (LP) 5152 – 18.5 km SV od DC (údolí směřující od státní hranice 

směrem na JV a končí Z od vrchu Dravčí skály-436, JZ od Vlčí Hory a S od Jetřichovic 

(www.mapy.cz). 
 

▲Poliklinika – UL (LP) 5250 – cca 14,2 km S od UL (skála v Tiských skalách v části 

Velkých stěn u Tisé) (SHS). 

 

▲Polom (skála) – CV (KH) 5446 – cca 7,6 km SSV od CV (skála v Červenohrádecké oboře, 

tj. skály v okolí vrchu Kamenice-520 m, JV od Boleboře, SV od Jindřišské a SZ od 

Červeného Hrádku) (SHS). 

 

▲Polom (skála) – CV (KH) 5445 – mezi 8,3-11,8 km SZ od CV (skála se nachází ve  

skalním sektoru Peklo, tj.rozsáhlý skalní sektor podél Chomutovky JV-SV od Hory Sv. 

Šebestiána, J-JJV od Novodomského rašeliniště a ZJZ-SZ od Bečova) (SHS). 

 

Polomené hory – fytogeografická oblast: Mezofytikum-Českomoravské mezofytikum 

v Ústeckém kraji se nacházející na východním okraji okr. LT (H). 

 

Polomené hory (orografický celek) – CL-LT-ME (KO-RP) ? – orografický celek na území 

dnešního CHKO Kokořínsko a Ralské pahorkatiny – podle H se jedná o geografický 

okrsek Dokeské pahorkatiny, která je částí orogr. celku Ralská pahorkatina 

v Severočeské tabuli a na území Ústeckého kraje se nachází v úzkém pruhu při východní 

hranici okr. LT (AZ-2, H, HN, SCHÚ, ZJ). 
 

▲Polský masiv – UL (LP) 5250 – cca 14 km S od UL (skála v Tiských stěnách – oblast  

Hřebenové stěny, u Tisé, JJV-JV od Rájce) (SHS). 

 

Polzenthal/e, es/ (= Údolí Ploučnice) – CL+DC (ČSc) – údolí vypreparované řekou Ploučnice 

mezi Českou Lípou (přes ob. Stružnice, Horní police, Žandov, Františkov nad Ploučnicí, 

Benešov nad Ploučnicí, Jedlka, Bechlejovice, Březiny) a Děčínem (K).  
 

Polzen-Thal (= Údolí Ploučnice) – CL+DC (ČSc) – údolí vypreparované řekou Ploučnice 

mezi Českou Lípou (přes ob. Stružnice, Horní police, Žandov, Františkov nad Ploučnicí, 

Benešov nad Ploučnicí, Jedlka, Bechlejovice, Březiny) a Děčínem (K).  
 

▲Pomocná škola – UL (LP) 5250 – cca 14,7 km S od UL (skála v Tiských stěnách – oblast  

Bürschlické stěny, S od Tisé, JV od Rájce a JZ od Ostrova) (SHS). 

 

▲Pomocný masiv – UL (LP) 5250 – cca 14,7 km S od UL (skála v Tiských stěnách – oblast  

Bürschlické stěny, S od Tisé, JV od Rájce a JZ od Ostrova) (SHS). 

 

Ponadlabské pískovcové hory (= Labské pískovce-orogr. celek) – DC+UL (LP) ? – orogr. 

celek nacházející se v příhraniční oblasti Děčínska a Ústecka, mezi Petrovicemi a 

Labem + Labem a Mikulášovicemi (H-MK4). 

 

▲Ponocný (skála) – DC (LP) 5250 – 7,8 km SZ od DC (skála ve skalním sektoru Severní 

stěny, který je součástí skupiny skal Sněžník a nachází se SSV od vrcholu Děčínského 

Sněžníku, V od Sněžníku-Zadní Ves, SV od Sněžníku-Přední Ves a JZ od Vlčího 

jezera) (SHS, www.mapy).    

  Syn.: +Nachtwächter. 
 



▲Ponorka – UL (LP) 5150 – cca 16,5 km SSZ od UL (skála v Rájeckých skalách – oblast 

Ptačí stěny, SV od Rájce, Z od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

▲Ponořená – CV (PK) 5645 – 13,5 km JZ od CV (skála na břehu Ohře při jižním okraji 

města Kadaň, tj. ob.V od Klášterce nad Ohří, Z od Tušimic, S od Radonic) (SHS). 
 

▲Ponurý kámen (skála) – MO (KH) 5447 – cca 12,3 km SZ od MO (skála v komplexu 

Kapucín-Liščí skály, tj. skupina skal roztroušená ve svazích horského masívu Kapucína 

(743 m) a v celém údolí Albrechtického potoka mezi ob. Horní Jiřetín a Nová Ves v 

Horách, V od ob. Rudolice v Horách – nachází se v okolí Josefininy skály) (SHS).  
 

▲Popel (605 m) – DC (LH) 5153 – 21,8 km VSV od DC (vrch SSV od ob. Mlýny, SSZ od 

Kytlic, Z od Nové Huti) (také 584 m).(ODC, wwwLH, www.mapy+stránky).  

Syn.: +Aschen St., +Aschenstein. 
 

▲Popelář (skála) – CV (KH) 5446 – 8,8 km SZ od CV (skála ve skupině skal „Mezihoří“, tj. 

skály  při jižním okraji Mezihoří u silnice na Orasín, SSV od Radenova a SSZ od 

Květnova) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Müllmann. 

 

▲Popelář – DC (LP) 5250 – 11,3 km ZSZ od DC (skála v jižní části Ostrovských skal, 

JJV od Ostrova, SZ od Sněžníku – nachází se u skály Cestář - Podle SHS oblast Ostrov 

3-východní část, v okolí Sluneční věže) (SHS, SVT, www.mapy). 

 

▲Popelka – UL (LP) 5250 – 13,9 km SSZ od UL (skála v Hřebenové stěně, SV od Tisé, JV 

od Rájce a JJZ od Ostrova) (PSČ, SHS, SVT, www.mapy). 

 

▲Popelník – DC (LP) 5151 – cca 7,6 km S(SV) od DC (skála na pravém břehu Labe,  

u vyhlídky Belveder v okolí Labské stráně, JZ od Hřenska – ve skalní části Belveder) 

(SHS). 

 

▲Popelová hora (652 m) – DC-CL (LH) 5153 – 24,4 km VSV od DC (V od Kytlic, SZ od 

Svoru a JV od Krásného Pole) (HN, OCL, ODC, TP18, wwwLH, www.mapy). 

  Syn.: +Aarsberg, +Aschberg, +Aschenberg. 

 

▲Popovický vrch (356 m) – DC (ČSb) 5251 – 3 km JZ od DC (vrch SV od DC-Krásný 

Studenec, mezi DC-Popovice a DC-Letná, J od DC-Čechy) (také 357 m) (AV, HN, JM, 

TP18, TP23, www.mapy.cz). 

 Syn.: +Pfaffen, +Pfaffen B., +Pfaffenberg, +Pfaffen-Berg, +Pfaffenberk, +Popovičák. 

 

+Popovičák (= ▲Popovický vrch-356 m – lid.) – DC (ČSb) 5251 – 3 km JZ od DC (lidově, 

viz např. „studánka pod Popovičákem“) (www.stránky). 

 

▲Popovičský kámen (skála) – DC (LP) 5151 – 5,6 km SV od DC (skála ve skalním sektoru 

Vřesová dolina ve skalách Česhého Švýcarska mimo NP se nachází JV od ob. Kámen a 

JZ od Nové Olešky) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Poppenstein. 

 

▲Popovičský vrch (528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (vrch V od Ludvíkovic, 

SZ od Huntířova) (také 530 m) (H1, HN, HPN, JM, ODC, TP18, VK, www.mapy).  

 Syn.: +Dobernberg, +Pappen B., +Pockenberg, +Poppen, +Poppen B., +Poppenberg, 

+Poppen Berg, +Poppen-Berg, +Poppenberk. 
 

▲Poppel B. (425 m) – DC (ŠO) 5053 – 33,9 km SV od DC (podle mapy v HF vrch uvnitř 

„železniční smyčky“ Z od Filipova, JV od Nového Jiříkova a J od Loučné) (HF). 

 

+Poppen (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (K2). 

 

+Poppen B. (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (HF, JM). 

 



+Poppenberg (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (GS, H1, 

HPN, JM, K2, LWW, MAA, PP, Š). 

 

+Poppen Berg (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (JM). 

 

+Poppen-Berg (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (K). 

 

+Poppenberk (= ▲Popovičský vrch-528 m) – DC (ČSc) 5251 – 5 km VSV od DC (BE). 

 

+Poppenstein (= ▲Popovičský kámen-skála) – DC (LP) 5151 – 5,6 km SV od DC (SHS). 

 

▲Popravčí kámen – DC (LP) 5150 – 11,8 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských skalách JV 

od Ostrovské stěny a SZ od Orla, V od Ostrova, SZ od Sněžníku - Podle SHS oblast 

Ostrov 3-východní část) (PSČ, SHS, SVT). 

 

▲Popravčí stěna (skála) – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských 

skalách mezi skalami Alenka a Malý Popravčí kámen, V od Ostrova, SZ od Sněžníku - 

Podle SHS oblast Ostrov 3-východní část, v okolí Ostrovské stěny) (SHS, SVT, 

www.mapy). 

 

+Popraviště (= ▲Hradiště-260 m) – UL (ČSb) 5350 – 3,3 km SSZ od UL (J-MK31). 

 

▲Popraviště – DC (LP) 5150 – cca 11,5 km ZSZ od DC ( (skála v okolí osady Ostrov – 

oblast Ostrov 3-východní část) (SHS). 
 

+Popraviště (= ▲Spravedlnost-533 m) – DC (LH) 5152 – 20,8 km SV od DC (P-2000). 

 

+Porač (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (TP23, www-4) 

 

Porač (= Rozhledna Pohradická hora) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (www-4) 

 

 

▲Poradní skála (skála) – DC (LP) – cca 21,2 km SV od DC (nachází se v NP České 

Švýcarsko ve skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, JV od Tyrolské jeskyně, SSZ od 

vrchu Vysoký kámen-375 a JZ od Stürmerova dolu) (SHS,www.stránky). 

 Syn.: +Skalní věž Poradní skála. 

 

+Poratsch (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (H7, HPN, JM, 

ULT). 

 

+Poratsch B. (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (JM). 

 

+Poratschberg (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (K). 

 

+Poratsch Berg (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (JM). 

 

+Poratsch-Berg (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (K). 

 

+Poratsch Bg. (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (HO, KI). 

 

+Poratscher B. (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (HF). 

 

+Poratscher berg (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (www-

4). 

 

Poratscher berg (= Rozhledna Pohradická hora) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (www-

4). 

 

+Poratscher Berg (= ▲Pohradická hora-419 m) – TP (ČSa) 5449 – 7,9 km J od TP (GS, P-

3, P-4). 

 

▲Porcelánová stěna – DC (LP) 5151 – 5,8 km SSV od DC (skála na levé straně Labe, J od 

Dolního Žlebu, S od Čertovy Vody, SV od Maxiček) (SHS). 

 



Porta Bohemica (také Porta bohemica*) – LT (ČSa+c) 5450 – 7 km ZSZ od LT (místo mezi 

vrchy Hrádek a Dobrý, kde začíná kaňon řeky Labe přes České středohoří – mezi ob. 

Litochovice a Libochovany) (A-MK1981, AZ-2, ČS-2, HKLT24, HL, HO*, CHÚSČ, 

KI*, PH, PK, SCHÚ, TP23, www.stránky+mapy.cz).  

Syn.: Böhmische Pforte, Böhmisches Tor, Brána Čech, Česká Brána, Elbtor, In den 

Skall, Labská brána, Porta bohemika, Sjall/e/n, Skála (lid.), Skale (něm.), Skallen, 

Skály. 

 

Porta bohemika (i Porta Bohemika*) (= Porta Bohemica) – LT (ČSa+c) 5450 – 7 km ZSZ od 

LT (HL, HO*, KI). 

 

▲Portos (skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (skála ve skalním sektoru Ptačí 

stěny, tj. skály SSV od Bukové hory, SZ od Příbrami, JZ od Rychnova a JV od 

Těchlovic) (SHS, www.mapy).  
 

▲Posed – DC (LP) 5151 – cca 12,5 km SSV od DC (skála JV od Pravčické brány, SZ od 

Křídelní stěny – nachází se v NP České Švýcarsko, oblast Hřensko) (SHS, 

www.mapy.cz). 

 

▲Posed – UL (LP) 5250 – 13,2 km S od UL (skála,v prostoru Věže pod stěnami – část 

Anglický parčík, JV od Tisé, S od Libouchce, SZ od Modré) (SHS, SVT). 
 

+Posehada B. (= ▲Farský vrch-520 m) – UL (ČSb) 5350 – 4,1 km SV od UL (název je na 

mapě z 19. stol.) (www.mapy). 

 

▲Poseidon – DC (LP) 5151 – cca 6,1 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J od 

Labské Stráně a JV od Dolního Žlebu a Z od Arnoltic – skalní část Krkavčí ostroh) 

(SHS, www.mapy). 

 

▲Posel (skála) – DC (LP) 5250 – 8,1 km SZ od DC (skála ve skalním sektoru Severní stěny, 

který je součástí skupiny skal Sněžník a nachází se SZ od vrcholu Děčínského 

Sněžníku, V od Sněžníku-Zadní Ves, SV od Sněžníku-Přední Ves a JZ od Vlčího 

jezera) (SHS, www.mapy).    

  Syn.: +Bote. 
 

▲Poslední (skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (skála ve skalním sektoru 

Ptačí stěny, tj. skály SSV od Bukové hory, SZ od Příbrami, JZ od Rychnova a JV od 

Těchlovic) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Letzter Fels. 
 

▲Poslední Ferdinandova věž – DC (LP) 5152 – 12,2 km SV od DC (jedna ze skal při 

pravém břehu Kamenice nad přítokem Velké Bělé, JJV od Vysoké Lípy, ZJZ od 

Jetřichovic a S od Srbské Kamenice) (www.mapy.cz). 

 

▲Poslední kámen (skála) – CV (KH) 5446 – cca 7,2 km SSZ od CV (skála ve skupině skal 

Orasinské skály ve skalním sektoruTelšské údolí, JJZ od Orasina, SZ od Jindřišské a SV 

od Květnova) (SHS).   

  Syn.: +Letzter Stein. 
 

▲Poslední masiv – UL (LP) 5250 – cca 14,3 km S(-SSV) od UL (skála v Tiských stěnách –

 oblast  Malé stěny, nad Tisou, JJV od Rájce) (SHS). 

 

▲Poslední skála (skála)  – CV (?) 5645 – cca 13,7 km JZ od CV (skála ve Skalách u 

Tušimic, tj. skupina skal při levém břehu Ohře u Žilinského melandru JV od Kadaně, JZ 

od Tušimic a SSZ od Rokle) (SHS). 

 

▲Poslední skála – MO (KH) 5446 – 14,6 km SZ od MO (skála na svahu stejnojmené hory, 

tj. vrch V od ob. Lesná, S od ob. Červená jáma, JZ od Mikulovic) (www.mapy). 



 

▲Poslední stěna (skála) – DC (LP) 5250 – 7,9 km ZSZ od DC (skála ve skalním sektoru 

Stěny nad silnicí, které jsou součástí skupiny skal Sněžník, skála se  nachází JZ od 

vrcholu Děčínského Sněžníku, JV od Sněžníku-Zadní Ves, SV od Sněžníku-Přední Ves) 

(SHS, SVT, www.mapy). 

  Syn.: +Letzte Wand. 
 

▲Poslední věž – DC (LP) 5151 – cca 4,8 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J od 

Labské Stráně a SV od Čertovy Vody a Z od Bynovce – skalní část Růžová vřesovina) 

(PSČ, SHS). 
 

▲Poslední věž – UL (LP) 5150 – cca 15,2 km S od UL (skála v oblasti Volských kamenů, JZ 

od Ostrova, SV od Tisé, ZSZ od Sněžníku – nachází se u skály Trpaslík - Podle SHS 

patří do oblasti Ostrov2 – jižní část, v okolí skály Za  Trpaslíkem.) (PSČ, SHS, SVT). 

 

▲Poslední vlk (skála) – DC (LP) – cca SV od DC (nachází se v NP České Švýcarsko ve 

skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, ale na mapě se ji nepodařilo nalézt) 

(www.stránky). 
 

+Pösswitz B. (= ▲Pösswitz Berg-352 m) – CV (PK) 5546 – 4,1 km V/JV/ od CV 

(www.mapy). 

 

▲Pösswitz Berg (352 m) – CV (PK) 5546 – 4,1 km V/JV/ od CV (vrch JZ od Pesvic, JV od 

Otvic, S od Přečapel) (SZ).  

Syn.: +Pösswitz B. 
 

+Pösswitzer-B. (= ▲Údlický lesík-367 m) – CV (PK) 5546 – 3,3 km VJV od CV (KD). 

 

+Pösswitzský kopec (= ▲Údlický lesík-367 m) – CV (PK) 5546 – 3,3 km VJV od CV 

(KD2). 

 

▲Postilión – DC (LP) 5152 – cca 16,6 km SV od DC (podle popisu v PSČ je to „skála 600 m 

od mostu v Zadních Jetřichovicích proti proudu Křinice na svahu při SZ okraji postranní 

rokle“  – nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Na Tokání) (SHS, PSČ). 

 

+Postitzer Radischken (= ▲Hradiště-260 m) – UL (ČSb) 5350 – 3,3 km SSZ pd UL (J-

MK31). 

 

▲Postýlka – DC (LP) 5151 – cca 6,2 km S(SV) od DC (skála na levém břehu Labe, J od 

Dolního Žlebu, Z od Arnoltic a SV od Maxiček) (SHS). 

 

▲Poštolčí kužel – DC (LP) 5152 – cca 15,4 km SV od DC (skála při V okraji Jetřichovic, 

Z od Rynartic, JZ od zříceniny Falkenštejn – podle PSČ skála při SV okraji Jetřichovic, 

ZJZ od hradu Sokol, JZ od Havraního kamene, ZSZ od Rynartic – nachází se v NP 

České Švýcarsko, v podoblasti Jetřichovice) (PSČ, SHS, www.mapy.cz). 
 

▲Poštolčí stěna – UL (LP) 5250 – cca 13,2 km S od UL (skála u Tisé, v prostoru Věže pod 

stěnami – část Modřín,  S od Libouchce, SZ od Modré) (SHS). 

 

▲Poštolčí stěna – UL (LP) 5250 – cca 14,3 km S(-SSV) od UL (skála v Tiských stěnách –

 oblast  Malé stěny, nad Tisou, JJV od Rájce) (SHS). 

 

▲Poštovní kámen (skála) – DC (LP) – cca 22,8 km SV od DC (nachází se v NP České 

Švýcarsko ve skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, na pravé straně Malého Vlčího 

potoka, SSZ od Vlčího hrádku a SV od Turistického mostu) (www.mapy). 
 

▲Potítko – DC (LP) 5151 – cca 2,2 km SV od DC (skála na pravém břehu Labe,  v okolí 

Loubí u Děčína – ve skalní části Loubí) (SHS). 

 



▲Potoční skála (skály) – CV (KH) 5644 – 25,6 km JZ od CV (skála ve skalním sektoru 

Skály v údolí Bočského potoka SZ od Ondřejova, mezi ob. Malý Hrzín a Vykmanov a 

JZ od Rájova) (SHS).  

 

Potoční stráně – DC (LP) 5151 – 10,8 km SSV od DC (skalnaté svahy nad levým břehem 

Kamenici v úseku Tichá soutěska, JV od Hřenska a S od Janova) (www.mapy.cz). 
 

▲Potůčková (skála) – CV (?) 5644 – cca 24,3 km JZ od CV (nachází se v Perštejnských 

skalách nad levým břehem Ohře JV od Smilova, S od Okounova a Z od ob. Lužný) 

(SHS). 
 

▲Potzenberg – DC (ŠP) 5052 – 26,3 km SSV od DC (vrch u Velkého Šenova na jehož úpatí 

se nachází Malý Šenov) (GS). 
 

▲Poustevna (520 m) – CL (ČSc) 5252 – 7,4 km SZ od CL (při západním okraji Slunečné, 

SV od Volfartic a SZ od Horní Libchavy) (také 515 m) (JM, OCL, TP23, www-9). 

 Syn.: +Einsidl B., +Einsiedelberg,  +Einsiedl, +Einsiedlerberg, +Einsiedler B., 

+Peterberg, +Steinberg. 
 

▲Poustevna (826 m) – CV (KH) 5545 – 10 km Z od CV (vrch Z od Vysoké, SSV od Místa, 

VJV od Výsluní) (také 825 m) (HPN, NI, OCV, www.mapy).  

Syn.: +Schweiger B., +Schweiger Berg. 
 

▲Poustevna – UL (LP) 5250 – cca 14 km S od UL (skalní útvar ve Velkých stěnách u Tisé) 

(TP18). 

 

▲Poustevna – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – oblast 

Ostrov 2 – jižní část, v okolí skály Nebeská říše) (SHS). 
 

▲Poustevnické skály (skály) – CV (KH) 5545 – 10-105 km Z od CV (skalní sktor v okolí 

vrchu Poustevna.826 SV od Vysoké Jedle, Z od ob. Vysoká a JV od Kýšovic) (SHS). 

 

+Poustevnické skály (= ▲Liščí skály) – MO (KH) 5447 – 9,8 km SZ od MO (skály V od 

Medvědí skály, ve spodní části svahu Kapucína, tj. vrch V Jezeřských lesích, JV od 

Mikulovic, Z od Horního Jiřetína – tyto skály jsem zařadil zatím jako synonym 

k Liščím skalám, protože se mi dosud nepodařilo nalézt jejich polohu na mapách) 

(www.stránky). 

 

▲Poustecníček (skála) – CV (KH) 5544 – cca 16.4 km ZJZ od CV (skíla ve skalním sektoru 

Vykmanovské skály nacházející se ZJZ od Vykmanova, SZ od Obdřejova a J od 

Kovářské) (SHS, www.mapy). 

 

▲Poustevník (455 m) – DC (ŠP) 4951 – 25,4 km SSV od DC (vrch JV od Nové Vísky, JZ 

od Lobendavy, SZ od Horní Poustevny) (také 454 m) (ODC, TP18, WMU, www-

geo+mapy).  

Syn.: +Spitz B., +Spitz-berg, +Spitzberg, +Špičák. 
 

Poustevníkova rokle – LN (?) 5746 – 34,5 km JZ od LN (údolí při východním okraji 

zámeckého parku v Novém Dvoře, JZ od Vysokých Třebušic, JV od ob. Brody a S od 

Buškovic) (www.mapy). 
 

▲Pouzdro – UL (LP) 5250 – 13,8 km S od UL (skála v Tiských stěnách u Tisé – oblast Věže 

pod silnicí, V od Tisé, JV od Turistické chaty u odbočky na Ostrov, S od Libouchce) 

(SHS). 
 

▲Povalečská věžička  – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov 

– oblast Ostrov 2) (SHS). 
 



▲Pozdňátko – DC (LP) 5152 – 16,6 km SV od DC (skála při státní hranici, JV od Zadních 

Jetřichovic, SSZ od vrchu Mlýny a SZ od osady Na Tokání  – nachází se v NP České 

Švýcarsko, v podoblasti Na Tokání) (SHS). 

 

▲Pozdňátko – UL (LP) 5250 – cca 16,5 km SSZ od UL (skála v Rájeckých skalách – oblast 

Ptačí stěny, SV od Rájce, Z od Ostrova) (SHS). 

 

▲Pozdní hlava – DC (LP) – skála „?někde“ na levém břehu Labe mezi Podmokly a státní 

hranicí s Německem (SHS). 

 

+Pozorovatelna (= ▲Věž u Sporného potoka-skála) – DC (LP) 5150 – 9,1 km SZ od DC 

(SHS). 

 

▲Požární hadice – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – 

oblast Ostrov 1-západní část v okolí skály Spálený údolíčko) (SHS). 
 

▲Práče (skála) – LT (ČS) 5351 – cca 9,5 km SV od LT (skála ve skalním sektoru Kalich, tj. 

skály na svazích vrchu Kalich-535, S od Třebušína,  JV od Řepčic a Z od Horního 

Týnce) (SHS). 

 

▲Pradel (448 m) – UL (ČSb) 5351 – 9,5 km VSV od UL (vrch J od Maškovic, SSZ od 

Roztok, JV od Českého Bukova – zde by měl být asi správně název Bradlo) (také 450 

m) (A-MK1981, JM, LWW).  

Syn.: +Birkenkoppe, +Bradel, +Bradlo, +Březový kopec, +Die Bradel, +Die hohe 

Pradel, +Hohe Pradel, +Kalitzen, +Katzenstein, +Pradel Berg, +Pradel Bg., +Prádlo. 

 

+Pradel Berg (= ▲Pradel-448 m) – UL (ČSb) 5351 – 10 km VSV od UL (H2, JM). 

 

+Pradel Bg. (= ▲Pradel-448 m) – UL (ČSb) 5351 – 9,5 km VSV od UL (JM). 

 

+Prádlo (= ▲Pradel-448 m) – UL (ČSb) 5351 – 10 km VSV od UL (AV). 

 

+Prahly (= ▲Běšický chochol-350 m) – CV (PK) 5646 – 11,3 km JJZ od CV (KD2). 

 

▲Prachatická věž – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských stěnách u 

Ostrova /SV od Tisé/ - nachází se u skály Cestář - Podle SHS oblast Ostrov 3-východní 

část, v okolí Sluneční věže) (SHS, SVT). 
 

+Prachovei (= ▲Prachový) – LT (ČSc) 5451 – 9,4 km VJV od LT (TL). 
 

▲Prachový – LT (ČSc) 5451 – 9,4 km VJV od LT (vrch s kostelíkem, SZ od Hrušovan, Z od 

ob. Drahobuz, V od Encovan) (TL).  

Syn.: +Prachovei, Prachowa, Prachowei. 

 

+Prachowa (= ▲Prachový) – LT (ČSc) 5451 – 9,4 km VJV od LT (GS). 

 

+Prachowei (= ▲Prachový) – LT (ČSc) 5451 – 9,4 km VJV od LT (HKLT 24). 

 

▲Pramenáč (910 m) – TP (KH) 5248 – 9,5 km SZ od TP (vrch SSV od Mikulova, Z od 

želez, zastávky Dubí) (také 909 m) (A-MK1981, BP, EVT, HN, HPN, J-MK8, NI, OM, 

OT, TP-1, TP23, TŠM, www.stránky+mapy).  

Syn.: +Bornhau, +Bornhau B. 
 

▲Pramenáč (skála) – TP (KH) 5248 – 9,5 km SZ od TP (vrch SSV od Mikulova, Z od želez, 

zastávky Dubí) (také 909 m) (SHS). Syn.: 

  Syn.: +Bornhauberg. 
 

Pramenná rokle – DC (LP) 5151 – 8 km VSV od DC (údolí navazující na západní část Nové 

Olešky, tj. ob. JZ od Srbské Kamenice, SZ od Markvartic – název nalezen pouze na 

katastrální mapě) (www.mapy). 
 



Pramenná rokle – DC (LP) 5152 – 19,8 km SV od DC (údolí jižně od Dlouhého rohu. V od 

Smolárenského dolu, SZ od rozcestí U Sloupu a SZ od Suchého vrchu-481) 

(www.mapy.cz). 
 

Pramenná roklinka (údolí) – DC (LP) 5251 – 9,5-10,2 km od DC (údolí vypreparované 

Bynoveckým potokem mezi jižní částí Srbské Kamenice a Studeným rybníkem – název 

je pouze na katastrální mapě) (www.stránky). 
 

+Prase (= ▲Kanec-skála) – DC (LP) 5151 – cca 12,3 km SV od DC (SHS). 

 

▲Prasečí bouldery (skála) – MO (KH) 5446 – cca 13 km SZ od MO (skála v okolí 

Bolebořské vyhlídky ve skalním sektoru Skály na Jedláku mezi Jezeřím a Boleboří, S-

SSV od Vysoké Pece a V-JV od Pyšné) (SHS).  
 

Prasečí rokle – DC (LP) 5152 – 14,8 km SV od DC (údolí mezi Hlubokým dolem a 

Mlýnskou roklí, V od vrchu Bouřňák, SSV od Vysoké Lípy, SZ od Jetřichovic) 

(www.mapy.cz). 
 

Prasečí rokle – DC (LP) 5152 – 16 km SV od DC (údolí při JZ okraji Rynartic, pod kotou 

345, ZSZ od osady Studený a severně od Pavlina údolí) (www.mapy.cz). 
 

+Präsident (= ▲Prezident-skála) – MO (KH) 5446 – cca 12,3 km SZ od MO (SHS). 

 

▲Prasklá hlava (skála) – CV (KH) 5446 – 7 km SSZ od CV (skála ve skalním 

sektoruTelšské údolí nad levostranným Bezejmenným přítokem potoka Malá Voda, SZ 

od VN Jirkov, S od Šerchova a SV od Květnova) (SHS).  

  Syn.: +Geborstener Kopf. 
 

▲Prášek (skála)  UL (ČS) 5450 – cca 7,2 km JJZ od UL (skála ve skalním sektoru Mlynářův 

kámen, tj. skály nad levým břehem Labe mezi Dolními Zálezly a Dubicemi, SZ od 

Církvic) (SHS). 

 

▲Prašivá věž – DC (LP) 5151 – cca 6,1 km S(SV) od DC (skála na levém břehu Labe, J od 

Dolního Žlebu, Z od Arnoltic a SV od Maxiček – nachází se mezi skálami Nebeská 

vyhlídka a Jánošík) (PSČ, SHS). 

 

▲Prašivec – UL (LP) 5250 – 14,5 km SSZ od UL (skála ve střední části Malých Tiských 

stěn, S od Tisé, JJV od Rájce a JZ od Ostrova) (PSČ, SHS, SVT, www.mapy). 

 

▲Prašivka – DC (LP) 5251 – cca 2,6 km SSV od DC (skála nad levým břehem Labe, JJV od 

Čertovy Vody, JV od Maxiček, JJZ od Podskalí) (SHS). 

 

▲Prašivka  – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských stěnách u Ostrova 

/SV od Tisé/ - nachází se u skály Císař - Podle SHS oblast Ostrov 3-východní část, 

v okolí skály Hastrman) (SHS, SVT). 
 

▲Prašnice (299 m) – LN (ČSa) 5549 – 9 km SSV od LN (JZ od Židovic, JJV od ob. 

Libčeves, Z od Hnojnice) (H14, HPN, JM, OLN).  

Syn.: +Die Praschnitzen, +Strumpfelsbergel, +Strumpfels Bergeln. 

 

▲Prašný vrch (205 m) – LN (ČSa) 5649 – 2,2 km V od LN (vrch mezi ob. Černčice a 

Blšany u Loun, SZ od Veltěže) (www.mapy).  

  Syn.: +Na kameni. 

 

+Prauschile (= ▲Chotyně-273 m) – TP (ČSa) 5349 – 7,8 km JV od TP (www.mapy). 

 

+Prausken (= ▲Bruska-511 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 12,8 km V(-VSV) od UL (J-MK28, 

L-3). 

 



+Prauskenkamm (= ▲Bruska-511 m) – UL (ČSc) 5351 – cca 12,8 km V(-VSV) od UL (J-

MK28, L-3, www.stránky). 

 

+Pravá plotna (= ▲Pravý sektor-skála) – MO ČS) 5447 – 2,7 km SV od MO (SHS). 

 

▲Pravá strana rokle (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 5,8  km JV od UL (skála ve skalním 

sektoru Výří skály, tj. skály v horní části Průčelské rokle, nad Brnou, JZ od Malečova, 

SZ od Němčí a JV od ob. Sedlo) (SHS).  

  Syn.: +Západní stěny výrů. 

 

▲Pravčela – UL (LP) 5250 – cca 14,3 km S(-SSV) od UL (skála v Tiských stěnách – oblast  

Malé stěny, nad Tisou, JJV od Rájce) (SHS). 

 

▲Pravčická brána (441 m-skála) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC (skalní útvar SV 

od Hřenska, SZ od Mezné, SSV od Janova – délka 26,5 m, šířka 7-8 m) (také 440 m) 

(ČŠ-2, EVT, H-MK7, HN, HPN, J-MK1, ODC, P-2000, PP, PSČ, ST-MK1989, TP18, 

VK, www.mapy.cz).  

Syn.: +Brána Grosse Thor, +Brána Prebišova, +Das Thor, +Grossen Thor, 

+Prebischthor, +Prebisch Thor, +Prebischthorberges, +Prebischtor, +Prebičská brána, 

+Prebišská brána, +Prebištor +Priebschgrund, +Priebschgrund-Wand, +Přebičská brána, 

+Převýšovská brána, +Reinwartsthor, +Trebisch-Thór, +Velká brána, +Velká Brána, 

+Velká brána převýšovská. 
 

▲Pravčická brána (skály) – DC (LP) 5151 – skupina horolezecky významných skal ve 

skalních hřebenech severně od silnice Hřensko-Mezní Louka (PSČ). 
 

▲Pravčická jehla – DC (LP) 5151 – cca 12,5 km SV od DC (skála VJV od Pravčické brány, 

SV od Hřenska, SV od Janova, SZ od Mezné – nachází se v NP České Švýcarsko, oblast 

Hřensko) (PSČ, SHS, www.mapy.cz). 

 

▲Pravčická stěna – DC (LP) 5151 – cca 12,4 km SV od DC (skála v okolí Pravčické brány, 

SV do Hřenska, S od Janova, SZ od Mezné – nachází se v NP České Švýcarsko, 

v podoblasti Hřensko) (SHS). 

 

Pravčický důl – DC (LP) 5151 – 11,8-12-2 km SSV od DC (údolí začínající u silnice 

Hřensko-Mezní Louka u pravého Bezejmenného přítoku Dlouhé Bělé, SZ od Mezné a 

směřující cca SSV-SV ke státní hranici s Německem, mezi Pravčickou Bránou a 

Křídelními stěnami) (P-2000, PSČ, www.mapy.cz).  

  Syn.: Pravčický kotel, Thorgrund. 
 

Pravčický kotel (= Pravčický důl-údolí) – DC (LP) 5151 – 11,7-12,5 km SV od DC (P-2000, 

ST-MK1989, TP18). 

 

▲Pravčický roh – DC (LP) 5151 – cca 12,9 km SV od DC (skála SZ od Pravčické brány, 

Z od Claryho věže v Křídelních stěnách, na levé straně závěru Pravčického dolu, VSV 

od Hřenska, SV od Janova, S od Mezné – nachází se v NP České Švýcarsko, oblast 

Hřensko) (PSČ, SHS, www.mapy.cz). 

 

▲Pravda (484 m) – LN (?) 5748 – 14,7 km JZ od LN (vrch JV od Pnětluk, JJZ od Konětop, 

SZ od Domoušic) (HPN, OLN, www.mapy.cz).  

Syn.: +Pravda berg. 
 

+Pravda berg (= +Pravda-484) – LN (?) 5748 – 14,7 km JZ od LN (HPN). 

 

Pravý břeh Labe (skály) – DC (LP) 5151+5251 – skalní oblast Labského údolí mezi DC a 

státní hranicí s Německem při pravém břehu Labe (PSČ). 
 



▲Pravý jižní amfiteátr (skála) – TP (ČS) 5448 – cca 13,1 km JZ od TP (skála ve skalním 

sektoru Bořeň-Jižní skalní sektor tj. skála na jižním svahu vrchu Bořeň, tj. vrch  V od 

Želenic, SV od Liběšic, SZ od Hrobčic a JJZ od Bíliny) (SHS). 

 

▲Pravý jižní pilíř (skála) – TP (ČS) 5448 – cca 13,1 km JZ od TP (skála ve skalním sektoru 

Bořeň-Jižní skalní sektor tj. skála na jižním svahu vrchu Bořeň, tj. vrch  V od Želenic, 

SV od Liběšic, SZ od Hrobčic a JJZ od Bíliny) (SHS). 

 

▲Pravý masiv (skála) – LT (ČS) 5450 – cca 4,3 km SV od LT (skála ve skalním sektoru 

Kreutzberk, tj. skály SZ od Pohořan, S od Žitenic a JZ od Chudoslavic) (SHS). 

 

▲Pravý pilíř (skála) – CV (?) 5644 – cca 24,3 km JZ od CV (nachází se v Perštejnských 

skalách nad levým břehem Ohře JV od Smilova, S od Okounova a Z od ob. Lužný) 

(SHS). 
 

▲Pravý sektor (skála) – MO ČS) 5447 – 2,7 km SV od MO (skála ve skalním sektoru 

Špičák u Mostu, tj. skály na svahu vrchu Špičák S od Rudolic nad Bílinou, SZ od 

Chanova a JZ od Braňan) (SHS).  

  Syn.: +Pravá plotna, +Rechte Platte. 
 

▲Pražská – UL (LP) 5150 – cca 15,5 km SSZ od UL (skála v Rájeckém údolí, JV od Rájce, 

Z od Ostrova, S od Tisé) (PSČ). 
 

▲Pražská stěna – DC (LP) 5151 – cca 5,3 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J 

od Labské Stráně a SV od Čertovy Vody a SZ od Bynovce – skalní část Metropole) 

(SHS). 
 

▲Pražská věž – UL (LP) 5150 – cca 15,8 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých skalách – 

oblast Rájecké údolí, V od Rájce, Z od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

▲Pražská věž – UL (LP) 5150 – 15,7 km SSZ od UL (skála mezi Libušinou stěnou a 

Kyklopem v Rájeckém údolí, JV od Rájce, Z od Ostrova, S od Tisé) (www.mapy.cz). 

 

Pražská vyhlídka (vyhlídka) – LT (ČSa) 5651 – 19,9 km JV od LT (vyhlídka jižně pod 

vrcholem hory Říp, tj. vrch JJV od Roudnice n.L., JZ od Bechlína, S od ob. Ledčice) 

(TP23, www.mapy). 
 

▲Prcek – DC (LP) 5151 – 8,7 km S od DC (skála J od Hraniční jehly, na levém břehu Labe 

při státní hranici s Německem, JZ od Hřenska, S od Dolního Žlebu) (PSČ, SHS, 

www.mapy). 

 

▲Prcek (skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (skála ve skalním sektoru Ptačí 

stěny, tj. skály SSV od Bukové hory, SZ od Příbrami, JZ od Rychnova a JV od 

Těchlovic) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Knirps II. 
 

+Prcek (= ▲Prcek I-skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (SHS). 

 

▲Prcek I (skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (skála ve skalním sektoru Ptačí 

stěny, tj. skály SSV od Bukové hory, SZ od Příbrami, JZ od Rychnova a JV od 

Těchlovic) (SHS).  

  Syn.: +Prcek. 
 

▲Prďola – DC (LP) 5151 – cca 7,6 km S(SV) od DC (skála na pravém břehu Labe,  

u vyhlídky Belveder v okolí Labské stráně, JZ od Hřenska – ve skalní části Belveder) 

(SHS). 

 



▲Prďolův masiv – DC (LP) 5151 – cca 7,6 km S(SV) od DC (skála na pravém břehu Labe,  

u vyhlídky Belveder v okolí Labské stráně, JZ od Hřenska – ve skalní části Belveder) 

(SHS). 

 

+Prebičská brána (= ▲Pravčická brána-441 m) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC 

(K2). 

 

▲Prebischgrund – DC (LP) 5151 – cca 12,5 km SSV od DC (podle ST-MK1989 terénní 

útvar v okolí Pravčické brány) (ST-MK1989). 

 

▲Prebischhor – DC (LP) 5151 – cca 12,5 km SSV od DC (podle ST-MK1989 terénní útvar 

v okolí Pravčické brány) (ST-MK1989). 

 

▲Prebischkegel – DC (LP) 5151 – cca 12,5 km SSV od DC (podle ST-MK1989 terénní 

útvar v okolí Pravčické brány – možná se jedná o Pravčickou jehlu?) (ST-MK1989). 

 

+Prebischthor (= ▲Pravčická brána-441 m) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC (HPN, 

K2, MAA, PP, ST-MK1989). 

 

+Prebisch Thor (= ▲Pravčická brána-441 m) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC (GS, 

ST-MK1989). 

 

+Prebischthorberges (=▲Pravčická brána (441 m) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC 

(K). 

 

+Prebischtor (= ▲Pravčická brána-441 m) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC (MAA, 

SCH). 

 

+Prebišská brána (= ▲Pravčická brána-441 m) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC (ST-

MK1989). 

 

Prebištor (= ▲Pravčická brána-441 m) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC (ST-

MK1989). 

 

Preidelova rokle – DC (LP) 5151 – 5,4-6,2 km S od DC (údolí na levém břehu Labe, nad žel. 

zastávkou Dolní Žleb, Z od Arnoltic a SV od Maxiček – protéká zde Bezejmenný 

levostranný přítok Labe pramenící S od Čertova hřbetu a tekoucí skoro přímo na SV) 

(www.mapy). 
 

▲Premsberg (500 m) – LN (JP) 5845 – 38,8 km JZ od LN (vrch SSV od Skytalského vrchu, 

Z od Vroutku a JV od ob. Dětaň) (www.mapy). 

 

▲Prérie – DC (LP) – skála „?někde“ na levém břehu Labe mezi Podmokly a státní hranicí 

s Německem (SHS). 

 

+Presovna (= ▲Lisovna-424 m) – CV (DH) 5745 – 24,1 km JJZ od CV (J-MK1). 

 

Press B. (= Sluneční stráň-svah) – UL (ČSc) 5350 – 3,8 km JV od UL (HF). 

 

▲Pressberg (402 m) – UL (ČSc) 5350 – cca 3 km JV od UL (vrch JV od Střekova, podle 

JM: „nad Novou Vsí“) (A-MK1981, JM, J-MK1).  

Syn.: +Birnaier Leiche, +Leechen, +Leechenberg, +Lechenberg, +Lerchenberg, +Lícha, 

+Preßberg, +Preß Bg., +Schreckensteiner Leechenbreg, +Schreckensteiner Pressberg, 

+Sporn des Wostreirückens. 
 

+Preßberg (= ▲Pressberg-402 m) – UL (ČSc) 5350 – cca 3 km JV od UL (JM). 

 

+Preß Bg. (= ▲Pressberg-402 m) – UL (ČSc) 5350 – cca 3 km JV od UL (HO, KI). 

 

Press Berg (= Sluneční stráň) – UL (ČSc) 5350 – 3,8 km JV od UL (H4). 
 



▲Presshäusel (199 m) – UL (ČSb) 5350 – 4,2 km VSV od UL (vrch s vodárnou mezi 

Krásným Březnem a Neštěmicemi) (H5). 
 

▲Prezident – DC (LP) 5151 – cca 5,3 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J od 

Labské Stráně a SV od Čertovy Vody a SZ od Bynovce – skalní část Metropole) (SHS, 

www.mapy). 
 

▲Prezident (skála) – MO (KH) 5446 – cca 12,3 km SZ od MO (skála v okolí skály Čtyři 

palice ve skalním sektoru Skály nad Jezeřím, vlevo od Šramnického potoka, JZ od 

Černice a S od vodárny Jezeří) (SHS).  

  Syn.: +Präsident, 
 

+Priebschgrund (= ▲Pravčická brána-441 m-skála) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od DC 

(ST-MK1989). 

 

+Priebschgrund-Wand (= ▲Pravčická brána-441 m-skála) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV 

od DC (ST-MK1989). 

 

+Priesen B. (= ▲Březenský kopec-294 m) – MO (PK) 5547 – 6,7 km JZ od MO 

(www.mapy). 

 

▲Priesen Berg (294 m) – CV (PK) 5547 – 9,5 km VSV od CV (vrch Z od Vršan, J od 

Holešic, SV od Strupčic) (SZ, www.mapy). 
 

+Priesener B. (= ▲Březenský kopec-294 m) – MO (PK) 5547 – 6,7 km JZ od MO (KD, 

KD2). 

´ 

▲Principál – DC (LP) 5151 – 8,9 km SSV od DC (skála cca 200 m pod soutokem 

Janovského potoka a Suché Kamenice, nad pravým břehem Suché Kamenice, při 

pravém břehu Labe, S od Labské Stráně, J od Hřenska, Z od Janova – skalní část Suchá 

Kamenice) (PSČ, SHS). 

 

+Prisma (= ▲Hranol-skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (SHS). 

 

Pristner Grunde (údolí) – UL+TP (KH) 5349 – cca 10 km ZSZ od UL a 8 km SV od TP 

(údolí u Přestanova, podél Habartického potoka mezi Stradovským vrchem a zříceninou 

Kyšperk) (GS) 
 

▲Privát – DC (LP) 5151 – cca 4,8 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J od 

Labské Stráně a SV od Čertovy Vody a Z od Bynovce – skalní část Růžová vřesovina) 

(SHS). 
 

Proboštovské hory (vrchy) – UL (ČSc) 5350 – 8,7 km JV od UL (vrchy v okolí Proboštova, 

tj. ob. SV od Tašova, J od Býňova, SSZ od Rýdeče) (J-MK7). 

 Syn.: Gebirge um Proboscht, Hory Proboštovské, hory Proboštské. 

 

+Prockschenbergel (= ▲Malý Deblík-373 m) – LT (ČSc) 5450 – 8,5 km SZ od LT 

(HKLT24). 

 

+Pröhl (= ▲Běšický chochol-350 m) – CV (PK) 5646 – 11,3 km JJZ od CV (KD, KD2). 

 

+Pröhl B. (= ▲Běšický chochol-350 m) – CV (PK) 5646 – 11,3 km JJZ od CV (www.mapy). 

 

▲Prohibiční masiv (skála) – DC (LP) 5250 – 7,7 km SZ od DC (skála ve skalním sektoru 

Severní stěny, který je součástí skupiny skal Sněžník a nachází se SSV od vrcholu 

Děčínského Sněžníku, V od Sněžníku-Zadní Ves, SV od Sněžníku-Přední Ves a JZ od 

Vlčího jezera) (SHS, www.mapy).    

  Syn.: +Prohibitionsmassiv. 
 



+Prohibitionsmassiv (= ▲Prohibiční masiv-skála) – DC (LP) 5250 – 7,7 km SZ od DC 

(SHS). 

 

▲Proklatec (skály) – CV (KH) 5644 – 25,6 km JZ od CV (skála ve skalním sektoru Skály 

v údolí Bočského potoka SZ od Ondřejova, mezi ob. Malý Hrzín a Vykmanov a JZ od 

Rájova) (SHS).  

 

Proluka Tisavská (= Tisavské pohraniční údolí-údolí) – UL (KH+LP) 5250 – údolí potoka 

Tisá oddělujicí orograf. celky Labské pískovce a Krušné hory (J-MK9). 

 

Propástka na Bukové hoře (puklinovitá propástka) – DC (ČS) 5351 – 12 km J od DC 

puklinovitá propástka na vrchu Buková,  V od Malého Března, S od Zubrnic, Z od 

Příbrami – nachází se na JV svahu, cca 660 m n.m., poblíže Ledové jeskyně) (PH). 

 

▲Propstei-Berg – UL (ČS) 5351 – (vrch ?někde v prostoru mezi ob. Zubrnice, Leština a 

Pláň) (GS). 
 

▲Próra – DC (LP) 5152 – cca 15,8 km SV od DC (skála JJZ od Vilemíniny stěny, JZ od 

Mariiny skály, SSV od Jetřichovic, SZ od Rynartic– nachází se v NP České Švýcarsko, 

v podoblasti Jetřichovice) (SHS). 

 

Prosemenské údolí (= Údolí Poustky) – DC (ČSb) 5250+5251 – údolí vymodelované 

potokem Poustka od Hampova mlýna u Hliněné (přes ob. Poustka a Prosetín) po 

Dobkovice (K2).  
 

Prosetický svah (svah) – TP (PK) 5349 – 1,5 km JJV od TP (svah bez zástavby v západní 

části Prosetic, tj. ob. ZSZ od Bystřan, SSV od Kladrub) (www.mapy). 
 

Prosmyk Paškopolský (= Paskapole-sedlo) – LT+TP (ČS) 5449 – 13 km ZSZ od LT (K2). 

 

Prosseln-Thal (= Údolí Poustky) – DC (ČSb) 5250+5251 – údolí vymodelované potokem 

Poustka od Hampova mlýna u Hliněné (přes ob. Poustka a Prosetín) po Dobkovice (K).  
 

▲Prostřední (skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (skála ve skalním sektoru 

Ptačí stěny, tj. skály SSV od Bukové hory, SZ od Příbrami, JZ od Rychnova a JV od 

Těchlovic) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Mittlerer Stein.  
 

Prostřední hory (= České středohoří) – CL+DC+LN+LT+MO+TP+UL – pohoří, orografický 

celek, CHKO (většina orografického celku) s nejvyšším bodem +Milešovka-837 – ŠJ 

cituje Bohuslava Balbína: „Prostřední hory se nazývají ty, jež se táhnou v souvislém řetězu 

od Litoměřic k Bílině a Mirošovicům."  (J-MK23, S, ŠJ, ZJ). 

 

▲Prostřední masív (skála) – LT (ČS) 5450 – cca 4,3 km SV od LT (skála ve skalním 

sektoru Kreutzberk, tj. skály SZ od Pohořan, S od Žitenic a JZ od Chudoslavic) (SHS). 

 

▲Prostřední Nebeská stěna – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady 

Ostrov – oblast Ostrov 2 – jižní část, v okolí skály Nebeské stěny) (SHS).  

Syn.: +Prostřední nebezká s. 
 

+Prostřední nebezká s. (= ▲Prostřední Nebeská stěna) – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od 

UL (podle SVT skála  ve skalní oblasti Himmelreich u Volských kamenů JZ od Ostrova 

– nachází se u skály Tělocvična) (SVT). 

 

▲Prostřední Rohová věž – DC (LP) 5150 – 11,8 km ZSZ od DC (skála v Ostrovských 

skalách, v okolí Kořenáče, V od Ostrova, SZ od Sněžníku - Podle SHS oblast Ostrov 3-

východní část, v okolí Rohové věže) (PSČ, SHS, SVT). 

 

▲Prostřední vrch (398 m) – CV (PK) 5645 – 13,4 km JZ od CV (vrch na SZ okraji Kadaně, 

JZ od Prunéřova, V od Mikulovic) (také 399 m) (OCV, www.mapy). 



 

Prostřednj. (= České středohoří (pohoří) – CL+DC+LN+LT+MO+TP+UL – pohoří, 

orografický celek, CHKO (většina orografického celku) s nejvyšším bodem 

+Milešovka-837 (ŠJ). 

 

▲Protěžová věž – DC (LP) 5151 – 8,2 km S od DC (skála na levém břehu Labe, JZ od 

Hřenska, S od Dolního Žlebu, ZSZ od Labské Stráně) (PSČ, SHS, www.mapy). 

 

▲Protiroh Mikulášské stěny – UL (LP) 5250 – 13,8 km S od UL (skála v Tiských stěnách u 

Tisé – oblast Věže pod silnicí, V od Tisé, JV od Turistické chaty u odbočky na Ostrov, 

S od Libouchce) (SHS). 

 

▲Proton – DC (LP) 5151 – cca 7,1 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe nad 

přívozem z Dolního Žlebu, JZ od Labské Stráně a JJZ od Hřenska – skalní část Nad 

přívozem) (SHS). 

 

▲Proviantura – UL (LP) 5250 – cca 14,2 km S od UL (skála v Malých stěnách u Tisé) 

(TP18). 

 

▲Prst (skála)  – CV (?) 5645 – cca 13,7 km JZ od CV (skála ve Skalách u Tušimic, tj. 

skupina skal při levém břehu Ohře u Žilinského melandru JV od Kadaně, JZ od Tušimic 

a SSZ od Rokle) (SHS). 

 

▲Prsty (skála) – CV (KH) 5446 – cca 10 km SV od CV (skála v části Skály u Terezčina 

sedátka, tj. skály v sektoru Skály na Jedláku J od vrchu Jedlová, S od ob. Drmaly a V od 

vrchu Dubina /u Pyšné/) (SHS, www-8).  

  Syn.: +Feieressel, +Finger. 

 

▲Prť – DC (LP) 5150 – cca 11,5 km ZSZ od DC (skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 

3-východní část, v okolí skály Hastrman) (SHS). 
 

+Prubon (= ▲Průhon-239 m) – LT (ČSa) 5550 – 9,4 km JJZ od LT (K2, PTO). 

 

+Prubon B. (= ▲Průhon-239 m) – LT (ČSa) 5550 – 9,4 km JJZ od LT (www.mapy). 

 

+Prubon-Berg (= ▲Průhon-239 m) – LT (ČSa) 5550 – 9,4 km JJZ od LT (K). 

 

Průčelí (údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (údolí až rokle V od Brné, 

S od Čertovy jizby, JZ od Malečova) (ČS, H9, KH, P-3, P-5, ULT, WS). 

 syn.: Průčelská rokle, Průčelské údolí, Prutschel, Prutschel Schlucht, Prutscheltal, 

Prutschel Tal, Prutschl, Údolí Průčelského potoka. 
 

Průčelská rokle (= Průčelí-údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (EVT, HO, 

JM, KI, KŠH, PH, TP23, www.stránky+mapy).  
 

Průčelské údolí (= Průčelí-údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (HO, KI). 

 

▲Průhon (239 m) – LT (ČSa) 5550 – 9,4 km JJZ od LT (vrch J od ob. Rochov, Z od ob. 

Brozany nad Ohří,  SV od Chotěšova) (také 241 m) (ČS, HKLT24, HN, HPN, KD, 

KD2, OLT, RJ, SV, VHM 02-43, www.mapy). 

 Syn.: +Krehetě, +Krehet(ě), +Prubon,, +Prubon B., +Prubon-Berg. 

 

Průhon (sedlo) – LT-UL (ČSc) 5450 – 9,8 km od UL (sedlo při V úpatí vrchu Varhošť-639, 

zde prochází silnice Čeřeniště-Kundratice, S od Kundratic – cca 500 m) (ČS-2, HO, KI, 

TP23).  

Syn.: Sedlo Průhon. 
 

▲Pruhovaný masiv – UL (LP) 5150 – cca 15,8 km S(SZ) od UL (skála v Rájeckých skalách 

– oblast Rájecké údolí, V od Rájce, Z od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

▲Průlez – UL (LP) 5250 – cca 14,2 km S od UL (skála v malých stěnách u Tisé) (TP18). 



 

▲Prunéřovské údolí (skály) – CV (KH) 5545 – 11.8 km Z od CV (skalní sektor nacházející 

se JV od Sobětic, SZ od Vysoké Jedle a J od Kýšovic) (SHS). 

 

Prunéřovské údolí – CV (KH) 5545 – údolí vypreparované Prunéřovským potokem, S od 

Prunéřova, JZ od Místa a JV od Volyně (BP, EVT, www.mapy).  
 

▲Pruské ležení – DC (LP) 5052 – 22,9 km SV od DC (skála v okolí Šternberku, tj. lovecký 

zámeček a zotavovna J/JZ/ od Brtníků, JV od ob. Kopec, SZ od Kyjova) (P-2000). 

 

Prutschel (= Průčelí-údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (H9, WS). 
 

▲Prutschelberg – UL (ČSc) 5350 – 5,3 km JJV od UL (vrch nad Brnou nad Labem) (GS). 
 

Prutschel Schlucht (= Průčelí-údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (MAA). 

 

Prutscheltal (= Průčelí-údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (JM, LWW). 
 

Prutschel Tal (= Průčelí-údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (Ho, KI). 

 

Prutschl (= Průčelí-údolí, rokle) – UL (ČSc) 5350 – 5,6 km JJV-JV od UL (P-3). 

 

▲Průvodce cizinců – DC (LP) 5151 – ? km SSV od DC (skála „někde“ v širším okolí 

Hřenska  – nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Hřensko) (SHS). 
 

▲Průvodčí (skála) – DC (LP) 5250+5251 – cca 3,4-5,2 km SZ od DC (skála nacházející se 

někde ve skalním sektoru Bělé, tj. buď v údolí Bělského potoka (5250) a nebo v údolí 

levostranného Bezejmeného přítoku Bělského potoka (5251), S-SZ od Bělé, S-SV od 

Nové Vsi a JZ od Maxiček) (SHS). 

 

▲První Ferdinandova věž – DC (LP) 5152 – 12,2 km SV od DC (jedna ze skal při pravém 

břehu Kamenice nad přítokem Velké Bělé, JJV od Vysoké Lípy, ZJZ od Jetřichovic a 

S od Srbské Kamenice) (archiv). 

  Syn.: +První F. věž. 

 

+První F. věž (=▲První Ferdinandova věž – DC (LP) 5152 – 12,2 km SV od DC 

(www.mapy.cz). 

 

▲První hřeben (skála) – CV (?) 5644 – cca 24,3 km JZ od CV (nachází se v Perštejnských 

skalách nad levým břehem Ohře JV od Smilova, S od Okounova a Z od ob. Lužný) 

(SHS). 
 

▲První skála (skála) – CV (KH) 5446 – cca 7,6 km SSV od CV (skála v Červenohrádecké 

oboře, tj. skály v okolí vrchu Kamenice-520 m, JV od Boleboře, SV od Jindřišské a SZ 

od Červeného Hrádku) (SHS). 

 

▲První věž (skála – (MO) KH) 5446+5447 – 11,2-13,2 km SZ od MO (skála v sektoru Skály 

nad Jezeřím, tj. skupina skal nad Šramnickým potokem od zámku Jezeří až po VSV od 

vrchu Homolka-844 a ZJZ od Jeleního pomníku – na mapě se ji nepodařilo nalézt) 

(SHS).  

  Syn.: +Erster Fels. 
 

▲První skály (skály)  – CV (?) 5645 – cca 13,7 km JZ od CV (skály ve Skalách u Tušimic, 

tj. skupina skal při levém břehu Ohře u Žilinského melandru JV od Kadaně, JZ od 

Tušimic a SSZ od Rokle) (SHS). 

 

+1.Turm (=▲(První) 1. věž (skála – (MO) KH) 5446+5447 – 11,2-13,2 km SZ od MO (SHS). 

 

▲(První) 1. věž (skála – (MO) KH) 5446+5447 – 11,2-13,2 km SZ od MO (skála v sektoru 

Skály nad Jezeřím, tj. skupina skal nad Šramnickým potokem od zámku Jezeří až po 



VSV od vrchu Homolka-844 a ZJZ od Jeleního pomníku – na mapě se ji nepodařilo 

nalézt) (SHS).  

  Syn.: +1.Turm. 

 

▲Pryčmech – LT (ČSc) 5451 – 11,2 km VSV od LT (vrch „?někde“ v okolí ob. Liběšice – 

vrch se nachází možná mimo České středohoří) (S). 
 

Pryskyřičný důl – DC (LP) 5152 – cca 18,3 km SV od DC (údolí směrované cca na SZ, J od 

Červeného potoka, JV od Černé brány, SSZ od Tokáně, ZJZ od Kyjova) (P-2000, PSČ, 

TP18, www.mapy.cz). 
 

+Přebičská brána (= ▲Pravčická brána-441 m-skála) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od 

DC (ST-MK1989). 

 

Přebuzská hornatina – orografický celek: okrsek podcelku Klínovecké hornatiny 

v Krušných horách. Na Ústecku zaujímá pouze velmi malou část při státní hranici 

v západní části okr. CV v okolí ob. Loučná. (H). 
 

▲Přední Cinvald (870,9 m) – TP (KH) 5248 – cca 9 km SSZ od TP (podle J-MK22 se jedná 

o jeden z vrcholů v okolí Cínovce, ale s nejasnou lokací v terénu) (J-MK22). 

 

▲Přední Hůrka (501 m) – UL (ČS) 5350 – 3,1 km JV od UL (vrch mezi Novou Vsí a 

Kojeticemi, SSZ od vrchu Vysoký Ostrý a SSV od vrchu Zadní Hůrka) (www.mapy). 

 

 

Přední Lorencův důl – DC (LP) 5052 – 19 km SV od DC (údolí směřující skoro přímo na 

západ se nachází mezi Zadním Lorencovým dolem a Divokou roklí, VSV od vrchu 

Dravčí skály a SZ od Doubice (www.mapy).  

  Syn.: Loren Grd. 
 

▲Přední stráž (skála) – DC (LP) 5151 – cca 11,1 km SV od DC (skála ve skalním sektoru 

Srbská Kamenice-Všemily ve skalách Českého Švýcarska tj. skály v okolí Kamenice a 

Chřibské Kamenice a jejich přítoků, skála je při pravé straně Kamenice) (SHS).  

  Syn.: +Vorposten. 

 

▲Přední stráž – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov – oblast 

Ostrov 1-západní část) (SHS). 
 

▲Přední věž – DC (LP) 5452 – cca 15,9 km SV od DC (skála J od Vilemíniny stěny, JZ od 

Mariiny skály, SV od Jetřichovic, SZ od Rynartic– nachází se v NP České Švýcarsko, 

v podoblasti Jetřichovice) (PSČ, SHS). 

 

▲Přední vršek (279 m) – LN (ČS) 5549 – 9,4 km SV od LN (vrch JV od ob. Libčeves, JZ 

od Hnojnice a SZ od ob. Třetěno) (www.mapy). 

 

 

+Přední vršek (= ▲Malý vrch-276 m) – LN (ČSa) 5549 – 8,7 km SSV od LN (VHM 02-34). 

 

▲Předskalí Lesní věže – UL (LP) 5250 – cca 15 km SSZ od UL (skála v okolí osady Ostrov 

– oblast Ostrov 1-západní část) (SHS). 
 

▲Překrásné Březno – UL (LP) 5250 – cca 14 km S od UL (skála v Tiských stěnách – oblast  

Hřebenové stěny, u Tisé, JJV-JV od Rájce) (SHS). 

 

▲Přepadlý blok (skála) – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti 

Himmelreich u Volských kamenů JZ od Ostrova – nachází se u skály Tělocvična - 

Podle SHS patří do oblasti Ostrov2 – jižní část, v okolí skály Nebeské stěny.) (SHS, 

SVT). 
 

+Přesauer Höhe (= ▲Přeskacké vrchy) – CV + LN (?) 5646 – 15 km J od CV + 26,5-29,5 

km Z/JZ/ od LN (HPN, OCV, OLN, SZ).  



 

▲Přeskacké vrchy – CV+LN (?) 5646 – 15 km J od CV + 26,5-29,5 km Z/JZ/ od LN (hřbet 

J od ob. Přeskaky, VSV od Libědic, S od Čejkovic) (HPN, SZ, www.mapy).  

Syn.: +Přeskakské vrchy. 
 

▲Přeskacké vrchy – CV (?) 5646 – 15,2 km J od CV (vrch JV od ob. Přeskaky, SV od 

Libědic, SSV od Čejkovic) (www.mapy). 

Syn.: +Hochstrass, +Hochstrasse B., +Přesauer Höhe. 

 

+Přeskakské vrchy (= ▲Přeskacké vrchy) – CV + LN (?) 5646 – 15 km J od CV + 26,5-29,5 

km Z/JZ/ od LN (HPN). 

 

▲Převaděč (skála) – DC (LP) 5151 – 10,3 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe nad 

Hřenskem, jižně od potoka Kamenice, S od Labské Stráně, SZ od Janova – v části na 

Výsluní) (SHS). 

 

▲Převis (skála) – TP (KH) ?5347+5348 – cca 11,2 km Z od TP (skála ve skalním sektoru 

Skály v okolí Oseka, tj. skály JZ-SZ od ob. Osek, většinou V od silnice na Dlouhou 

Louku a část pod silnicí z Oseku na Loučnou – blíže se nepodařilo zjistit) (SHS). 

 

 

▲Převislá věž (skála) – DC (LP) – cca 23,1 km SV od DC (nachází se v NP České 

Švýcarsko ve skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, J od ledopádu Křepelčí stěnka, 

VJV od Soví jeskyně a SSZ od Vlčího hrádku) (PSČ, SHS, www.stránky). 

 Syn.: +Skalní věž Převislá věž. 
 

 

▲Převislý blok (skála) – CV (?) 5644 – cca 24,3 km JZ od CV (nachází se v Perštejnských 

skalách nad levým břehem Ohře JV od Smilova, S od Okounova a Z od ob. Lužný) 

(SHS). 
 

▲Převislý masiv (skála) – CV (KH) 5545 – cca 10,3 km Z od CV (skála ve skalním sektoru 

Poustevnické skály v okolí vrchu Poustevna-826 SV od Vysoké Jedle, Z od ob. Vysoká 

a JV od Kýšovic) (SHS).  

  Syn.: +Überhängendes Massiv. 

 

▲Převislý masiv (skála) – UL (KH) 5249 – 15,9 km SZ od UL (skála ve skalním sektoru 

Špičák u Krásného Lesa v okolí vrchu Špičák u Krásného Lesa, Z od Petrovic a SSV od 

Adolfova) (SHS).  

  Syn.: +Überhängendes Massiv. 

 

▲Převislý masiv (skála) – UL (LP) 5150 – cca 16,5 km SSZ od UL (skála v Rájeckých 

skalách – oblast Ptačí stěny, SV od Rájce, Z od Ostrova) (SHS, SVT). 
 

▲Převisová skála (skála) – CV (KH) 5446 – cca 13 km SV od CV (skála ve skalní části 

Ztracené skály, tj. skály v sektoru Skály na Jedláku J od vrchu Jedlová, S od ob. Drmaly 

a V od vrchu Dubina /u Pyšné/) (SHS).  

  Syn.: +Überhangfels. 

 

+Převýšovská brána (= ▲Pravčická brána-441 m-skála) – DC (LP) 5151 – 12,5 km SSV od 

DC (ST-MK1989). 

 

Příčná rokle – DC (LP) 5152 – 15,5 km SV od DC (údolí směřující od Malého Mokrého 

dolu k České silnici, mezi vrchy Mlýny-475 a Špičák-440, S od Jetřichovic) 

(www.mapy.cz). 
 

▲Příď (skála) – CV (KH) 5446 – cca 7,2 km SSZ od CV (skála ve skupině skal Orasinské 

skály ve skalním sektoruTelšské údolí, JJZ od Orasina, SZ od Jindřišské a SV od 

Květnova) (SHS).   

  Syn.: +Bug. 

http://www.mapy/


 

Příkré schody (= Myší díry-skalní průchod) – DC (LP) 5152 – 17,6 km SV od DC (P-2000, 

TP18, VK). 
 

▲Přílepek – DC (LP) 5151 – cca 12,6 km SV od DC (skála V od Pravčické brány, SZ od 

Křídelní stěny, JV od Smrkového kopce – nachází se v NP České Švýcarsko, oblast 

Hřensko) (SHS, www.mapy.cz). 
 

▲Přílepek – DC (LP) 5150 – 11,7 km ZSZ od DC (skála,v okolí Obelisku, nedaleko státní 

hranice s Německem, V od Ostrova, SZ od Sněžníku) (PSČ). 

 

▲Přílepská věžička (skála) – LN (JP) – 33,5 km JZ od LN (skála ve skalním sektoru Vlčí 

kopec na katastru Bílenec, SSV od Chotěšova, SZ od vrcholu Vlčí hory-482 a JV od 

hradu Šprymberk) (www.stránky).  
 

▲Přimáčknutý krejčík – UL (JP) 5250 – cca 14 km S(SZ) od UL (skála v prostoru Velkých 

stěn v v Tiských stěnách nad ob. Tisá) (TP18, VK). 

 

▲Přípek – LT (ČS) 5449 – 16,2 km Z od LT (vrch u Lipské hory-688, ale na mapách se jej 

nepodařilo identifikovat) (S). 
 

▲Přípeřská věž – DC (LP) 5251 – 0,8 km ZJZ od DC (skála na levé straně Labe, „někde“ 

v okolí obce Přípeř) (SHS, www.mapy). 

 

▲Přísečnická hora (854 m) – CV (KH) 5544 – 25,5 km Z/SZ/ od CV (vrch JV od Vejprt, JZ 

od Černého Potoka, S od Kovářské) (OCV, www.mapy).  
 

Přísečnická hornatina – orografický celek: nejzápadnější okrsek podcelku Loučenské 

hornatiny v Krušných horách na okr. Chomutov – podle HN se nachází v jižní části 

Loučenské hornatiny (H, HN, www.stránky). 
 

Přísečnická planina – CV (KH) ? – na západní části je Velký Špičák-965 m a na východě 

končí u Jelení hory-994 m (BP). 
 

▲Příšera soutěsky – DC (LP) 5151 – 11,1 km SV od DC (skála nad pravým břehem 

Kamenice v Divoké soutěsce, ZSZ od Vysoké Lípy, J od Mezné, SV od Růžové) (PSČ). 

 

▲Psí hlava (skála) – MO (KH) 5347 – cca 15 km SZ od MO (skála u vrcholu Jeřabina, tj. SZ 

od Křížatek, JV od Mníšku a JZ od ob. Klíny) (SHS, www.mapy).  

 

▲Psí kameny – DC (LP) 5152 – cca 13,5 km SV od DC (skály SV od Mezní Louky, SZ od 

Vysoké Lípy, V od Křídelních stěn) (P-2000, PSČ). 
 

+Psí kameny (= ▲Vysoký kámen-skála) – UL (ČSa) 5349 – 9 km JZ od UL (Archiv, HN). 
 

▲Psí kopec – CV (KH) 5545 – 13,8 km ZJZ od CV (vrch mezi Volyňským vrchem a 

Pavlovským Špičákem, SV od Hradiště a JV od Volyně – nalezen jen na katastrální 

mapě, bez udání výšky) (www.mapy). 

 

▲Psí kostel – DC (LH) 5153 – 21,7 km VSV od DC (skála JZ od Kytlic SZ od Polevska a JV 

od obce Mlýny) (www.mapy). 

 

▲Psinec (skála) – UL (ČS) 5350 – cca 5,8  km JV od UL (skála ve skalním sektoru Výří 

skály, tj. skály v horní části Průčelské rokle, nad Brnou, JZ od Malečova, SZ od Němčí 

a JV od ob. Sedlo) (SHS). 

 

▲Psí skála – UL (ČSa) 5349) – cca 9 km JZ od UL (nápadná skála na jižním úpatí nižšího 

vrcholu vrchu Hradiště u Habří-320 – velmi pravděpodobně se jedná o Vysoký kámen) 

(J-MK-31). 

 



▲Psí stěna (skála) – DC (LP) 5250 – 7,3 km SZ od DC (skála se nachází ve skalním sektoru 

Stěny pod rozhlednou, který je součástí skupiny skal Sněžník a nachází se SV od chaty 

pod rozhlednou, V od Sněžníku-Zadní Ves, JZ od Vlčího jezera a SZ od Bynova) (SHS, 

SVT, www.mapy).   

  Syn.: +Hundewand. 
 

▲Psohlavec (skála) – MO (KH) 5446 – cca 12,3 km SZ od MO (skála v okolí skály Čtyři 

palice ve skalním sektoru Skály nad Jezeřím, vlevo od Šramnického potoka, JZ od 

Černice a S od vodárny Jezeří) (SHS).  

  Syn.: +Hundekopf. 
 

▲Pstruh – DC (LP) 5151 – 10,6 km SSV od DC (skála nad levým břehem Kamenice v Tiché 

Soutěsce, cca 800 m nad soutokem Suché Bělé a Kamenice, S od Janova, JZ od 

Pravčické Brány) (PSČ). 

 

+Pšanský pahrbek (= ▲Blšanský Chlum-293 m) – LN (ČSa) 5649 – 2 km JV od LN (BE). 

 

+Pšanský vrch (= ▲Blšanský Chlum-293 m) – LN (ČSa) 5649 – 2 km JV od LN (JM). 
 

+Pšanský vrch (= ▲Břvanský vrch-305 m) – LN (ČSa) 5648 – 8,6 km SZ od LN (J-MK21, 

ON-MK1972). 

 

▲Pšovský vrch – LN (?) 5647 – 19,5 km ZJZ od LN (BE udává …“z Pšovského /vrchu/ u 

Žatce“…, tj. obec JV od Chomutova, SV od Podbořan, JJZ od Mostu – na mapách se 

tento název nepodařilo nalézt) (BE). 

 

Ptačí důl – DC (ČSc) 5251 – cca 2,7 km VJV od DC (údolí, které se nachází mezi Pustým 

vrchem a obcí Březiny, Z od ob. Dobrná) (www.mapy). 

 

Ptačí důl – DC (ČS) 5251 – cca 7,5 km J od DC (podle TP23 se jedná o údolí mezi 

zříceninou Vrabinec a bývalou osadou Ptačí, S od Babětína a JV od Hoštice nad 

Kabem) (TP23).  

 

Ptačí důl – LT (RP) 5452 -  16,7-17 km VSV od LT (údolí JZ od hradu Hrádek, J od ob. 

Ostré a JV od Úštěku. Podle PSČ údolí podél krátkého Bezejmenného levého přítoku 

Hrádeckého potoka, ZSZ od Rašovic, JJZ od ob. Ostré, SV od ob. Tetčiněves) (PSČ, 

www.mapy.cz). 
 

▲Ptačí hřebeny – DC (LP) 5152 – 16,1 km SV od DC (skály nad pravým břehem Chřibské  

Kamenice, Z od ob. Studený, J od Rynartic a JV od Jetřichovic) (www.mapy). 

 

▲Ptačí kámen – DC (LP) 5251 – 5 km SV od DC (vrch JV od ob. Kámen, SV od 

Popoviček, SZ od Huntířova) (www-geo). 

  Syn.: +Vogel St., +Vogelstein. 
 

▲Ptačí kámen – DC (LP) 5151 – cca 12 km SV od DC (vrch nad pravým břehem Kamenice, 

S od Kamenické stráně, Z od Vysoké Lípy a JV od Mezní Louky – výška neuvedena) 

(P-2000, SCH, TP18, www.mapy).  

Syn.: +Vogelstein, +Vogel Stein. 
 

▲Ptačí kámen (372 m) – DC (LP) 5152 – 16,4 km SV od DC (vrch S od Jetřichovic, SV od 

Vysoké Lípy, Z od Nové Doubice) (někdy je uváděno nesprávně 322 m)  (ODC, P-

2000, PSČ, TP18, VK).  

Syn.: +Hühnerstein, +Slepičí kámen. 
 

+Ptačí kámen (= ▲Na Zámečku-391 m) – DC (LP) 5152 – 12,7 km SV od DC (jistě se jedná 

o omyl a jde o záměnu s vyhlídkou nad pravým břehem Kamenice, Z od vrchu na 

Zámečku!) (P-2000). 

 



▲Ptačí kameny (skála) – CV (KH) 5446 – cca 7,2 km SSZ od CV (skála ve skupině skal 

Orasinské skály ve skalním sektoruTelšské údolí, JJZ od Orasina, SZ od Jindřišské a SV 

od Květnova) (SHS).   
 

▲Ptačí kameny (380 m) – DC (LP) 5152 – pravděpodobně se jedná o vrch Ptačí kámen-372, 

ale na rozdíl od něj má výrazně odchylnou nadmořskou výšku a koncovku /-y/, ale to 

není na našich mapkách výjimkou (Š, VK). 
 

+Ptačí kameny (= ▲Ptačí stěny) – DC (ČS) 5351 – cca 11,7-11,2 km JJV od DC (u TP23 je 

udána výška 580 m) (TP23). 

 

▲Ptačí kužel – UL (LP) 5150 – 16,6 km SSZ pd UL (skála v Ptačích stěnách, S od Rájce, 

SV od Nového Dvora a JV od prostoru Hladov) (PSČ, SHS, SVT, www.mapy.cz). 

 

▲Ptačinec-660 – DC (LH) 5153 – 29,2 km VSV od DC (vrch J od Dolního Podluží, JV od 

Jiřetína pod Jedlovou, V od zříceniny Tolštejn) (OCL, ODC, TP18).  

Syn.: +Vogelherd. 
 

▲Ptačí stěny – DC (ČS) 5351 – cca 11,7-11,2 km JJV od DC (skalní sektor, který tvoří 

skupina čedičových skal mezi Zpěvným vrchem a Bukovou horou, kde je, podle 

horolezeckých seznamů, více jak 40 evidovaných skal) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Ptačí kameny, +Vogelwände. 

 

▲Ptačí stěny – UL (LP) 5150 – 16,5 km SSZ od UL (skály mezi Rájcem a státní hranicí, 

S od Tisé, V od Petrovic, Z od Ostrova) (PSČ, TP18, www.mapy.cz).  

  Syn.: +Auf der Vogelwand. 

 

Ptačí stěny (= Tiské stěny-část) – UL (LP) 5250 – cca 14 km S od UL (SP). 
 

+Ptačí v. (= ▲Ptáčník-355 m) – DC (ČSc) 5152 – 11,5 km VSV od DC (JM). 

 

+Ptačí v. (= ▲Ptáčník-436 m) – TP (ČSa) 5449 – 9 km JJV od TP (452 m) (ŠJ). 
 

+Ptačí v. (= ▲Vraní vrch-406 m) – TP (ČSa) 5449 – 9 km JV od TP (392 m) (ŠJ). 
 

▲Ptačí věž  – DC (LP) 5150 – 11,6 km ZSZ od DC (skála v severní části Ostrovských stěn 

SV od Ostrova –Podle SHS skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 4-severní část 

v Hraničním údolí) (PSČ, SHS, SVT, www.mapy). 
 

▲Ptačí věže (skály) – UL (LP) 5250 – 14,2 km SSZ od UL (skály ve střední části Malých 

Tiských stěn, S od Tisé, JJV od Rájce a JZ od Ostrova) (PSČ, www.mapy). 

 

▲Ptačí věže-Jihozápadní věž (skála) – UL (LP) 5250 – 14,2 km SSZ od UL (skála 

ve střední části Malých Tiských stěn, S od Tisé, JJV od Rájce a JZ od Ostrova) (PSČ, 

SHS, SVT). 

 

▲Ptačí věže-Severovýchodní věž (skála) – UL (LP) 5250 – 14,2 km SSZ od UL (skála 

ve střední části Malých Tiských stěn, S od Tisé, JJV od Rájce a JZ od Ostrova) (PSČ, 

SHS, SVT). 
 

▲Ptačí vrch – DC (ŠP) – 28,9 km SSV od DC (vrch nad jižním okrejem ob. Císařský, V od 

Partyzánského vrchu a jižně od žel. stanice Šluknov-zastávka) (www.mapy). 

 

▲Ptačí vrch – TP (KH) 5348 – 5,7 SZ od TP (vrch V od Hamerského rybníka, JZ od 

Židovského vrchu, SZ od Drahůnek a S od Dubí) (HO, KI, www.mapy). 

 

▲Ptačí vrch – TP (ČSa) 5449 – 6 km JV od TP (vrch při pravém břehu Bíliny, V od 

Dolánek, Z od ob. Hradiště a SV od ob. Němečky) (www.mapy). 

 

▲Ptačí vrch (415 m) – DC (LP) 5052 – 22 km SV od DC (vrch nedaleko státní hranice ZSZ 

od Štemberku, JZ od osady Kopec a JV od Mikulášovic) (ČŠ-2, www.mapy.cz). 



 

▲Ptačí vrch (437 m) – LN (?) 5745 – 36,2 JZ od LN (vrch mezi ob. Brody a Nepomyšl, JV 

od Němčan a SZ od Buškovic) (www.mapy)  

  Syn.: +Vogelherd B. 

 

▲Ptačí vrch (442 m) – DC (LH) 5153 – 21,1 km VSV od DC (vrch nad levým břehem 

Kamenice mezi ob. Mlýny a Kytlice a SV od Prysku) (www.mapy).  

  Syn.: +Wall B. 
 

▲Ptačí vrch (511 m) – CL (ČSc) 5252 – 7,7 km SSZ od CL (vrch ZZS od Slunečné, SV od 

Volfartic a  JV od vrchu Kozlí) (www-9). 
 

▲Ptačí vrch (561 m) – DC (ŠP) 5052 – 26,4 km SV od DC (vrch SZ od Nových Křečan, SV 

od Brtníků a JV od Kunratic) (ODC, TP18, TP23, WMU, www.mapy).  

  Syn.: +Lichten B., +Lichtenberg, +Lichten-Berg. 
 

+Ptačí vrch (= ▲Ptáčník-355 m) – DC (ČSc) 5152 – 11,5 km VSV od DC (P-2000). 

 

+Ptačí vrch u Kostomlat (= ▲Ptáčník-436 m) – TP (ČSa) 5449 – 9 km JJV od TP (452 m) 

(ŠJ). 
 

+Ptačí vrch u Lelové (= ▲Vraní vrch-406 m) – TP (ČSa) 5449 – 9 km JV od TP (392 m) 

(ŠJ). 

 

▲Ptačí vyhlídka – UL (LP) 5250 – cca 14,3 km S(-SSV) od UL (skála v Tiských stěnách –

 oblast  Malé stěny, nad Tisou, JJV od Rájce) (SHS). 

 

▲Ptáčník (355 m) – DC (ČSc) 5152 – 11,5 km VSV od DC (vrch uprostřed ob. Kamenická 

Nová Víska, Z od České Kamenice, JV od Javorské) (také 352 a 353 m) (H16, JM, 

ODC, TP18, www.mapy.cz). 

 Syn.: +Ptačí v., +Ptačí vrch, +Rabstein, +Vogel B., +Vogelberg, +Vogel Berg, +Vogl 

B.:. 

 

▲Ptáčník (436 m) – TP (ČSa) 5449 – 9 km JJV od TP (S od Kostomlat p. Mil., Z od ob. 

Hlince, J od Mošnova) (H7, HPN, JM, OT, OUL, TP23, www.mapy.cz).  

Syn.: +Berge Welhina, +Ptačí v., +Ptačí vrch u Kostomlat, +Vogel B., +Vogelberg, 

+Vogel Berg, +Vogel Bg., +Voglberg. 

 

▲Pučmeloun – DC (LP) 5150 – cca 11,5 km ZSZ od DC ( (skála v okolí osady Ostrov – 

oblast Ostrov 3-východní část) (SHS). 
 

▲Pučmeloun (skála) – UL  (ČS) 5450 – 11,6 km J od UL (skála ve skalním sektoru 

Mravenec, tj. skály mezi ob. Libochovany a Velké Žernoseky, V od Litochovic a JZ od 

Řepnice) (SHS). 

 

+Pufperg (= ▲Malý Buk-712 m) – DC (LH) 5153 – 23,7 km VSV od DC (wwwLH). 

 

+Puhl B. (= ▲Stružnický vrch-432 m) – CL (ČSc) 5252 – 6,4 km SZ od CL (JM). 
 

+Puhl Berg (= ▲Stružnický vrch-432 m) – CL (ČSc) 5252 – 6,4 km SZ od CL (JM). 
 

+Puhlbg. (= ▲Stružnický vrch-432 m) – CL (ČSc) 5252 – 6,4 km SZ od CL (MAA). 

 

+Puklá (= ▲Špalek -skála) – CV (?) 5644 – cca 24,3 km JZ od CV (SHS). 
 

▲Puklá skála (840 m) – MO (KH) 5347 – 21,8 km SSZ od MO (vrch SV od současných 

Flájí, SV od Bradáčova, JV od Českého Jiřetína) (HPN, OM, OT, 

www.mapy+div.stránky). 

  Syn.: +Sprenger, +Steinberg. 

 



▲Puklá skála – MO (KH) 5347 – 21,7 km SSZ od MO (skála se nachází JZ od 

stejnojmenného vrchu, SV od ob. Fláje a JV od Českého Jiřetína) (www.mapy).  
 

▲Pulmberg – TP (ČSa) ? – vrch ?někde v širší oblasti Světce (GS). 
 

▲Půlnoční kámen – DC (LP) 5151 – cca 4,4 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, 

JJV od Labské Stráně, V od Čertovy Vody a ZJZ od Bynovce – skalní část Podskalí) 

(SHS). 
 

Pulsnitz-Thal (= Údolí Ploučnice) – CL+DC (ČSc) – údolí vypreparované řekou Ploučnice 

mezi Českou Lípou (přes ob. Stružnice, Horní police, Žandov, Františkov nad Ploučnicí, 

Benešov nad Ploučnicí, Jedlka, Bechlejovice, Březiny) a Děčínem (K).  
 

Pulsnitzthale (= Údolí Ploučnice) – CL+DC (ČSc) – údolí vypreparované řekou Ploučnice 

mezi Českou Lípou (přes ob. Stružnice, Horní police, Žandov, Františkov nad Ploučnicí, 

Benešov nad Ploučnicí, Jedlka, Bechlejovice, Březiny) a Děčínem (GS). 
 

▲Punťa – DC (LP) 5152 – cca 15,9 km SV od DC (skála J od Vilemíniny stěny, JZ od 

Mariiny skály, SV od Jetřichovic, SZ od Rynartic– nachází se v NP České Švýcarsko, 

v podoblasti Jetřichovice) (PSČ, SHS). 

 

▲Pupek (skála) – TP (ČS) 5448 – 10,8 km JJZ od TP (skála ve skalním sektoru Žižkovo 

údolí v Bílině, tj. skály v Žižkové údolí /vpravo od potoka Syčivka/ na S okraji 

Pražského předměstí Bíliny, SZ od Kučlína, SV od vrchu Bořeň a JJV od vrchu Chlum) 

(SHS). 

 

▲Pupek světa – DC (LP) 5151 – cca 8,2 km S od DC (skála na levém břehu Labe, JZ od 

Hřenska, S od Dolního Žlebu, mezi Žlebskou jehlou a Protěžovou věží) (SHS). 
 

+Purberk (= ▲Hradiště-594 m) – CV (KH) 5546 – 5,3 km ZJZ od CV (HPN, KD). 

 

+Purberg (= ▲Úhošť-592 m) – CV (DH) 5645 – cca 16,4 km JZ od CV (KD, KD2). 

 

▲Purkrabí – DC (LP) 5151 – cca 5,3 km SSV od DC (skála na pravém břehu Labe, J od 

Labské Stráně a SV od Čertovy Vody a ZSZ od Bynovce – skalní část Ostroh Duhové 

věže) (SHS). 
 

+Puschkina (= ▲Puschkiner Berg-498 m) – TP (ČSa) 5449 – vrch v okolí Záhoří (ob. Žim) 

(JM). 
 

+Puschkinerberg (= ▲Puschkiner Berg-498 m) – TP (ČSa) 5449 – vrch v okolí Záhoří (ob. 

Žim) (JM). 
 

▲Puschkiner Berg (498 m) – TP (ČSa) 5449 – 12,4 km JV od TP (vrch v okolí Záhoří u ob. 

Žim) (JM). 

  Syn.: +Puschkina, +Puschkinerberg. 

 

▲Pusté skály (skály) – DC (LP) 5152 – 14,3 km SV od DC (skály VSV od vrchu Bouřňák 

na východ od Hluboho dolu, JV od Ponovy louky) (VK). 
 

▲Pustevna (skála) – CV (KH) 5545 – cca 10,3 km Z od CV (skála ve skalním sektoru 

Poustevnické skály v okolí vrchu Poustevna-826 SV od Vysoké Jedle, Z od ob. Vysoká 

a JV od Kýšovic) (SHS).  

  Syn.: +Klause. 
 

▲Pustina (434 m) – DC (LP) 5152 – 14,2 km SV od DC (vrch SV od Mezní Louky, S(SZ) 

od ob. Vysoká Lípa, SSV od Kamenické Stráně) (ODC).  

Syn.: +Karlshaus. 

 



▲Pustina (498 m) – TP (ČSa) 5449 – 12 km JV od TP (vrch SZ od +Kletečná-705, JJZ od 

ob. Žim, VJV od Bořislavi (J-MK31).  

Syn.: +Buschkiner Berg. 

 

+Pustý (= ▲Holý vrch-302 m) – LT (ČSc) 5451 – 6,9 km VJV od LT (TL). 

 

Pustý důl (= Obecní důl-údolí) – DC (LP) 5151 – 7,88 km S od DC (DVM, www.mapy). 

 

+Pustý v. (= ▲Pustý vrch-479 m) – DC (ČSc) 5251 – 3 km VJV od DC (TP18). 

 

▲Pustý vrch (479 m) – DC (ČSc) 5251 – 3 km VJV od DC (vrch JV od ob. Folknáře, SV od 

Březin, ZSZ o Dobrné) (také 499 m) (H1, HPN, JM, ODC, PP, TP18, VK, www.mapy). 

 Syn.: +Herrnberg, +Pustý v., +Schiechenberg, +Schiechenbg., +Schichen B., +Schicken 

Berg, +Schichenberg, +Schichen Berg. 

 

▲Pustý vrch (skály) – DC (ČS) 5251 – 3,4 km VJV od DC (skalní sektor na svahu Pustého 

vrchu-479, Z od Dobrné, JJV od ob. Folknáře a SV od ob. Březiny) (SHS). 

 

▲Pustý zámek (skála) – DC (LP) 5150 – 11,7 km SZ od DC (skála v Ostrovských skalách, 

mezi skalami Běliningrad a Jelení věž, V od Ostrova a SZ od Sněžníku – nachází se u 

skály Obr) (SHS, SVT, www.mapy). 

 

▲Pustý zámek (400 m) – DC (LH) 5152 – 17,4 km VSV od DC (vrch nebo skalní výchoz se 

zříceninou hradu Fredevald, JJV od Lísky, JZ od ob. Mlýny, S od Vesničky) (EVT, HN, 

OCL, ODC, P-2000, TP18, V, V-1, wwwLH).  

Syn.: +Wüstes Schloss. 
 

▲Pyramida – DC (LP) 5151 – 6,7 km SSV od DC (skála na pravé straně Labe, JV od 

Dolního Žlebu, JZ od Labské Stráně, ZSZ od Arnoltic – skalní část Ostroh Španělské 

stěny) (SHS). 
 

▲Pyramida (skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (skála ve skalním sektoru 

Ptačí stěny, tj. skály SSV od Bukové hory, SZ od Příbrami, JZ od Rychnova a JV od 

Těchlovic) (SHS, www.mapy).  

  Syn.: +Pyramide. 
 

▲Pyramida – UL (LP) 5150 – cca 15,1 km S od UL (skála  ve skalní oblasti Volských 

kamenů JZ od Ostrova – Podle SHS skála v okolí osady Ostrov – oblast Ostrov 1-

západní část v okolí skály Čaroděj) (SHS, SVT). 
 

+Pyramide (= ▲Pyramida-skála) – DC (ČS) 5351 – cca 11,5 km J(JV) od DC (SHS). 

 

▲Pytel (skála) – DC (LP) – cca 19,6 km SV od DC (nachází se v NP České Švýcarsko ve 

skalním sektoru Kyjovské údolí Brtníky, J od Zadní Doubice-Hraniční most, ZSZ od 

Slunečného vrchu-442 a SV od Vlčí desky) (SHS, www.stránky). 

 Syn.: +Skalní věž Pytel. 
 

 

Pytlácká rokle – DC (LP) 5152 – 18 km SV od DC (údolí vedoucí od státní hranice na JV 

k Zadnímu Můstkovému dolu, S od Jetřichovic, SV od Jankova kopce-348 a JZ od 

vrchu Dravčí skály, 436) (www.mapy.cz). 
 

▲Pytlácký kámen – DC (LP) 5152 – cca 18,1 km SV od DC (skála nedaleko od státní 

hranice,  S od Pytláckého kamene, VSV od Zadních Jetřichovic, S od Jetřichovic – 

nachází se v NP České Švýcarsko, v podoblasti Na Tokání) (PSČ, SHS). 

 

▲Pytlák – DC (LP) 5152 – cca 18,1 km SV od DC (skála nedaleko od státní hranice,  u 

Pytláckého kamene, VSV od Zadních Jetřichovic, S od Jetřichovic – nachází se v NP 

České Švýcarsko, v podoblasti Na Tokání) (SHS). 

 



▲Pytlák (445 m) – DC (LP) 5052 – 19,4 km SV od DC (vrch Z(JZ) od Kyjova, JZ od Vlčí 

Hory, S(SZ) od prostoru Na Tokání) (také 448 m) (ČŠ-2, ODC, P-2000, PSČ, TP18, 

www.mapy.cz).  

Syn.: +Bittler. 

 

+Pytlák  (= ▲Jitrovník-509 m) – DC (ŠP) 4952+4953 – 31,9 km SV od DC (www.mapy). 

 

▲Pytlík – UL (ČSb) 5250 – cca 8,6 km VSV od UL (vrch „?někde“ na západ od Českého 

Bukova) (J-MK1).  

Syn.: +Sackelberg. 
 

▲Pytlíkovský kopec – TP (PK) 5349 – ? km JJV od TP (vrch by se měl podle www 

nacházet  někde mezi Pytlíkovem a Teplicemi, ale nepodařilo si jej nikde nalézt – na 

vrcholu se měla údajně nacházet restaurace „Rundblick“)  (www.stránky). 

 

 

 

 


