HETOV
Ladislav Vörös,Richard Hamak
Skalní oblast místního významu. Převažují lehčí výstupy nižší obtížnosti.
Skály jsou orientovány na severovýchod,výška hlavní stěny je asi 15m.Zatím je zde 16 cest,většinou v obtížnosti kolem
5 stupně,několik lehčích a 2 těžší cesty (7-,8-).Většina cest je zajištěna nýty.
Přístup: Autem z Bíliny směr Štěpánov a Lukov. Projedete Kučlín a Razice. Po cca 2km je odbočka směr Červený Újezd
(Mukov). Opět po cca 500m se nachází po levé straně odbočka na pole kde se parkuje na zpevněné ploše.
Odtud pěšky po cestě stále zleva podél lesa.Za krmelcem ještě několik desítek metrů po cestě a potom doprava do lesa
podél mužíků přímo nahoru ke skalám(viz.mapka)

Centrální stěna
50°31'14.904"N, 13°50'58.080"E
Osamocená skála orientovaná SV, schovaná v lese . Výška výstupů je kolem 15 m.
Vrcholová kniha se nachází v pravé části amfiteátru nad cestou „Tyčkový kout“.
1)
2)
3)
4)
5)

Babka 5-; Petr Klaboch,Richard Hamak , 3.10.2012 V levé části Centrální stěny přes dva nýty na balkon /slanění/
Lukovská 5-;Josef Nestler,Martin Šmrha , 3.10.2012 Nástup převislou spárou vpravo od cesty Babka,výše
koutem n.v. /Vklíněnce/
Stará cesta 3. V levé části amfiteátru žlabem a doleva k borovici. Přes stupně n.v.
Štěpánovská spára 5-; Lukáš Chalupecký, R. Hamak, L. Vörös, 6.11.2011. V levé části amfiteátru žlabem a
doprava do ruční spáry /borák/ Spárou a hranou horního pilíře n.v.
Radovesická 5+; Richard Hamak,Lukáš Chalupecký,18.6.2012. Nástup stěnkou z police /nýt/ vlevo od cesty
Komínek černých holínek.Stěnkou doleva do koutku a jím krátce vzhůru/borák/Dále mírně zleva a po tupé
hraně /2 borháky/ do stěny vrcholového pilířku.Tou přes další borák na vrchol.
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6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Komínek černých holínek 4; Lukáš Chalupecký,Richard Hamak,18.6.2012. spárou ve spádnici levé hrany
centrálního převisu do komína vlevo od tohoto převisu /borhák/.Komínem a po stupních pod vrcholovou stěnku a
jí přes borák na vrchol.
Okamžik radosti 8-;Josef Nestler,27.8.2012 Středem centrálního převisu, 2 nýty
Nevolníkův smích 5-; Richard Hamak,Lukáš Chalupecký,13.6.2012.Nástup ve spádnici pravé hrany centrálního
převisu.Stěnkou nebo zprava při hraně kolem prvního boráku do koutku vpravo od centrálního převisu /
2.borhák/.Jím krátce a dále doleva nad převis pod vrcholovou stěnu.Vrcholovou stěnou přes skobu a nýt na
vrchol.
Náhrobní kámen 5-; Josef Nestler,Daniela Drobná,Petr Knebl,Richard Hamak,15.7.2012.Pilířem mezi cestami
Nevolníkův smích a Stará Hetovská /2 bh/ k bh cesty Stará Hetovská pod náhrobním kamenem.Dále přímo
stěnou náhrobního kamene přes další bh. N.v.
Stará Hetovská 3; Richard Hamak, L. Vörös, L. Chalupecký. 6.11.2011. V pravé části amfiteátru výrazným
žlabem k boráku pod vklíněný „náhrobní kámen“ .Koutem vlevo mezi náhrobním kamenem a stěnou na vrchol.
Tyčkový kout 3; Ladislav Vörös, L. Chalupecký, R. Hamak, 6.11.2011. Vpravo od „Staré Hetovské“ stěnkou a
koutem kolem v.k. n.v.
Za svitu čelovky 5-;Ivan Zajan,Petr Vladař,12.12.2011.Koutem vpravo od cesty Tyčkový kout.Vlastní jištění.
Čapájev 5;Richard Hamak,Josef Nestler,Lukáš Chalupecký,13.6.2012.Pravou část Centrální stěny tvoří
dominantní stěna /tzv.Pravý pilíř/.Nástup v levé části této stěny přes skobu a nýt na stupeň pod spáru v horní
části stěny.Kolem této spáry přes druhý bh. n.v.
Přes pekáč 5; Josef Nestler,Lukáš Chalupecký,Richard Hamak 13.6.2012.Nástup spárkou vpravo od cesty
Čapájev kolem prvního nýtu který je přírodně ohraničený tvarem kosočtverce.Dále přímo k druhému nýtu a zleva
spárou n.v.
Detox 7-;Josef Nestler,Lukáš Chalupecký,Richard Hamak 13.6.2012.Cesta vede vlevo od údolní hrany
tzv.Pravého pilíře.Nástup stěnkou pod převis k nýtu.Převisem zleva k boráku a přímo přes druhý bh.n.v.

Hetov (Hettau) - historie
Přispěl: Zdeněk Pechar
Název obce vznikl zřejmě podle prvních majitelů nebo zakladatelů tohoto místa. Poprvé se objevuje písemně v roce
1418. Patřívala pod hrad Kostomlaty (také Sukoslav). Po roce 1538 už patřila pod panství Lobkoviců. V roce 1616
koupil Hetov, Adam Kaplíř ze Sulevic. Dalším majitelem byl Achill Pracipian a pak Martin de Pachonhay. V roce 1654 byl
Hetov veden už jako samostatný statek. Na začátku 17. století byl veden jako panský poplužný dvůr. V roce 1788 už
zde stálo 22 stavení, dvůr, ovčín, malý pivovar a vinopalna. V roce 1826 se stal majitelem dvora poštmistr z Teplic Stohr.
Rozšířil pivovar a vinopalnu. Nechal postavit nové stodoly, ovčín a starou dřevěnou tvrz přestavěl na hospodářský dvůr.
To už bylo ve vesnici 35 domů.
Historický lexikon obcí 1869- 2005
HETOV v r. 1869-1890 osada obce Radovesice v okr. Teplice, v r. 1900-1930 osada obce Radovesice v okr. Duchcov, v
r. 1950 osada obce Radovesice v okr. Bílina, v r. 1961-1971 část obce Radovesice v okr. Teplice, od 15.2.1971 se jako
část obce neuvádí (součást obce Hrobčice v okr. Teplice)
Panský dvůr a zánik Hetova
[Vladimír Studecký 4.4.2008]
Panský dvůr stával v nejnižším místě obce. Vznikl v 2.pol. 18.století ve stylu holandské renesance. K ústřední budově
přiléhalo několik hospodářských budov, chlévů, a koníren se zaklenutými stropy. Později byl dvůr upraven pro
zemědělské družstvo, obytné a administrativní účely a v části areálu byla skládka.
Hetov byl kompletně zbořen z důvodu založení radovesické výsypky. Paradoxem je, že místo Hetova nikdy nebylo
výsypkou zasaženo. Oproti původnímu plánu bylo totiž navýšení výsypky nižší. Výsypka se již nepoužívá a je v
rekultivaci. Obec v současné době připomínají jen Boží muka u silnice.
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