
6 - JÍDELNA
Jedná se o semi-troglodytický dům. Pouze zadní krbová 
stěna je tvořena stěnou skály, která je omítnutá 

vápnem. Tady rodina jídávala. Vešly se sem i jedna 
nebo dvě postele. Vzhledem k tomu, že bylo 

obtížné uchovávat obilniny ve sklepě, 
který byl vždy trochu vlhký, se nad 
touto místností nacházela také sýpka.
7 - SKLEP
Nejmenší sklep sloužil původním 

majitelům ke skladování sudů vína. 
Tento sál byl do sedmdesátých let 
využíván jako místo pro setkávání 
místních obyvatel.
 8 - MALÉ NÁDVOŘÍ

Tento dvůr mohl být používán jako 
výběh pro ovce. Ohrady nebyly příliš 
účinné proti zlodějům a vlkům, a 
proto nebylo možné nechávat stáda 

přes noc na pastvinách.

DRUHÁ FARMA
9 - VINNÝ SKLEP

Výstava o procesu výroby sudu a o 
vinařském řemesle. V chodbě jsou 
stále viditelná umístění pákového 

lisu a ústí jitte.
10 - PŘILEHLÉ BUDOVY
Pec sloužila především k sušení 
konopí, ovoce (švestek, hrušek a 

jablek) a k pečení chleba. Tato místnost 
mohla také posloužit jako prádelna.
11 - MALÁ KONÍRNA

Farmáři vynášeli mrvu na povrch pomocí 
nosidel, protože cesta byla příliš strmá pro 

trakař.
12 - VEČERNÍ MÍSTNOST

Lidé se zde mohli scházet během zimních večerů a 
povídat si při práci. Vstupovalo se dveřmi. Podlaha byla 
pokryta slámou. Venkované museli být teple oblečeni. Do 

místnosti si mohlo sednout až třicet lidí a jejich tělesné 
teplo stačilo k udržení teploty 13 °C až 14 °C, která 
byla v zimním období považována za příjemnou.

PRVNÍ FARMA
1 a 2 - STODOLY
Stodoly musely být dobře provzdušněné kvůli uchovávání 
krmiva. Proto nejsou nikdy hluboké, mají široký otvor a 
někdy i střechu (č. 2). Než přejdete k č. 3, všimněte si, že 
vzadu nad střechou u č. 2 se nachází tzv. jitte, což je druh 
nízké a široké šachty, kudy se sypaly hrozny, které pak 
padaly dolů přímo do lisu ve vinném sklepě. Díky 
tomu nemusely těžké vozy při sklizni sjíždět 
příliš prudkou cestou do dvora.
3 - VINNÝ SKLEP
Napravo uvnitř vinného lisu se nachází 
ústí jitte, kudy se dovnitř dostávaly 
hrozny. Tento lis fungoval na 
principu páky. Šťáva z hroznů tekla 
přímo do nádrže zvané enchère, 
poté byla odnesena ve vědrech 
a nalita do fermentačních sudů. 
Ořechová olejárna, která pochází z 
jiného sklepa, svědčí o významné 
regionální ekonomické aktivitě 
minulých časů.
4 - CHLÉV
Nacházel se poblíž studny a napajedla, 
takže zvířata mohla rovnou vyjít ven a p í t 
a nemusela přecházet přes dvůr. Do 
této místnosti se vešly až tři krávy a 
několik koz. Návštěvníci si zde mohou 
prohlédnout sbírku máselnic.
5 - LOŽNICE
Krb se nachází poblíž okna, díky čemuž 
zabírá jen minimální úhel v místnosti a umožňuje 
proudění vzduchu, které je nezbytné k dobrému 
tahu komína. Při špatném počasí mohli venkované 
dělat drobné práce v teple u ohně a přitom využít 
prosvětleného prostoru u okna. Ve dvou taškách na krbu se 
uchovávaly svíce zvané rousines s knoty z konopí napuštěnými 
pryskyřicí. Tyto svíce přidržoval sochor zaražený do zadní strany 
krbu. Díky tomu kouř ze spalování nevnikal do místnosti.



Vesnice Rochemenier se skládá z přibližně 250 podzemních místností 
rozdělených mezi čtyřicet farem. Byly vyhloubeny postupně jedna po druhé 
společně s nárůstem obyvatel a nově vznikajícími potřebami.

Zdá se, že nejstarší zařízení pochází až z 13. století. Podzemní vesnice se pak 
dál postupně rozšiřovala až do 19. století.

Skála je tvořena lasturovým nánosem. Jedná se o druh vápencového písku, 
který sloužil k meliorování půdy a neutralizaci její kyselosti.

Můžete zde navštívit část vesnice: dvě farmy otevřené návštěvníkům v roce 
1967, které byly opuštěny na začátku 20. století. Předměty, nábytek, nářadí 
a fotografi e ukazují život posledních obyvatel.

Jakmile překročíte oblouk lasturového nánosu, vstoupíte do dvora první 
farmy. Původní vstup je situován napravo v horní části dvora v místě, kde se 
nachází velká brána. Z tohoto místa můžeme nejlépe pozorovat vnější aspekt 
této farmy, která pochází z konce 17. nebo začátku 18. století.

Ve vesnici Rochemenier je vše výsledkem lidské práce. Na povrchu se nachází 
planina. Původně zde venkované obdělávali zahradu. Venkované nejdřív 
vyhloubili dvůr v podobě rozsáhlého povrchového lomu a kolem něj pak 
podzemní domy, které sloužily jako bydlení pro obyvatele a přístřešky pro 
zvířata, pro materiál a pro práci.

Musée du Village Troglodytique de Rochemenier
14 rue du musée, 49700 Louresse-Rochemenier – France
Tel: 33 / (0)241 59 18 15 / email: visite@troglodyte.fr

internet: www.troglodyte.fr / Facebook

Vystavené př edměty jsou křehké, 
pomozte nám uchovat je co nejdéle. 

Važte si jich!

13 - MALÁ MAŠTAL
Jednalo se o malý přístřešek pro osla nebo mulu. Všimněte si koryta a dvou 
otvorů pro ventilaci.
14 - BYDLENÍ V 19. STOLETÍ
Obydlí se skládalo ze sýpky vpředu pod střechou pro uchovávání obilnin a z 
alkovny pro postele vytesané vzadu do skály. Pec byla vždy umístěna uvnitř 
krbu. Kouř vycházel ven otvorem v peci a stoupal přímo do komína krbu, aniž by 
zamořoval místnost.
15 - SÁL STUDNÍ
V tomto sálu se nachází 3 kategorie šachet. Osvětlovací šachty, které osvětlují 
a provzdušňují podzemní prostory. Dvoupatrové šachty umožňující čerpat vodu 
z povrchu a spodního patra. Šachty pro těžbu horniny, které byly po vytěžení 
dutiny uzavřeny.
16 - SÁL ZKAMENĚLIN
Vápenec a sedimentární lasturové pískovce jsou horniny mořského původu. Jejich 
stáří je 90 milionů let, respektive 11 milionů let, a skládají se z fosilií.
17 - STARÁ PODZEMNÍ KAPLE
Tato jeskyně, částečně situována pod kostelem, původně byla podzemním 
lomem. Velký otvor na vrcholu je těžní jáma, která sloužila k vyzvedávání 
lasturového nánosu prostřednictvím rumpálu. Vesnický kostel byl vypálen během 
Hugenotských válek (16. století) a předpokládáme, že v této době byl lom 
přeměněn na kapli. Tři gotické oblouky, kříž a výklenky pro sochy jsou vytesány 
do skály. Samotná místnost má půdorys ve tvaru kříže. Řada otvorů nacházejících 
se dole jsou díry po lešení.
18 a 20 - BYDLENÍ VE 20. STOLETÍ
Původně se jednalo o jednoduché příbytky pro zemědělské dělníky nebo 
starší osoby; tyto místnosti byly obývány až do začátku 20. století. Poté byly 
modernizovány a od roku 1979 do roku 1984 sloužily jako pokoj, pracovna a 
knihovna přiléhající k zaměstnaneckému ubytování hlídače.
19 - TROGLODYTÉ VE SVĚTĚ
Seznamte se s obyvateli jeskyní ve Francii i ve světě.

Děkujeme za vaši návštěvu, brzy na shledanou!

Neodhazujte prosím na veřejné cesty.  v4
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