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1 Úvod 
 

Česká republika se můţe pochlubit mnoha krásami krajiny, památkami či slavnými 

pověstmi.  

Přírodu jako takovou dnešní člověk bere za samozřejmost. Dříve však lidé nebyli přírodou 

obklopeni; byli její součástí celý ţivot. Mnohokrát jim dokázala, ţe je velice mocná a 

krutá, proto často museli o svůj ţivot bojovat. Jak tedy vypadá dnes; dokáţe si současný 

člověk přírody váţit? Často zapomínáme na to, co lidé dříve potřebovali k přeţití. Proto 

bychom si měli váţit jejich práce a kvůli sobectví neničit, nýbrţ pečovat o krajinu a 

památky okolo nás.  

Cílem této práce je seznámit čtenáře s oblastí Lounska a Ţatecka a přiblíţit přírodní 

a kulturní zajímavosti tohoto regionu. V práci jsem dále pouţila sociologický průzkum – 

konkrétně dotazníky. Tímto průzkumem chci zjistit, jak obyvatelé Ústeckého kraje znají 

své okolí. Analytické otázky jsou zaměřeny na zjištění pohlaví oslovených osob, jejich 

věkovou kategorii, nejvyšší dosaţené vzdělaní a odkud pocházejí. Další otázky řeší, jaké 

přírodní a kulturní zajímavosti na Lounsku a Ţatecku dotázaní respondenti znají. 

V neposlední řadě bych chtěla vysvětlit, proč je důleţité se o krajinu a památky 

kolem nás náleţitě postarat. Další otázkou je, jak tuto oblast dostat do podvědomí lidí, kteří 

ţijí mimo kraj či Českou republiku. 

Díky této práci jsem se i já osobně stala turistou. Ţiji zde od narození a nevěřila 

bych, ţe mne krajina nebo památky v této oblasti mohou ještě překvapit. 
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2 Oblast Lounska a Žatecka 

 

2.1 Základní informace 
 

2.1.2 Charakteristika oblasti a demografické údaje  
 

Lounsko má rozlohu 1 118km
2
 v jihozápadní části Ústeckého kraje; proto je také 

jedním z největších okresů. Tvoří jej údolí řeky Ohře a pahorkatiny aţ vrchoviny 

(přesahující výjimečně i 500m nadmořské výšky).  V okrese je 70 obcí, z toho 7 měst a 6 

městysů. Sídlem okresu je město Louny, neboli „jiţní brána Českého středohoří“ či „Perla 

na řece Ohři“, jak město nazývají místní. Největší obce s rozšířenou působností - Ţatec a 

Louny - jsou turisty hojně navštěvovaná místa, známá pro bohatství přírodních, kulturních 

a historických památek. Těmi se můţe lounský okres skutečně pochlubit a je jen dokladem 

významné minulosti celého území; turista se zde setkává s historií doslova na kaţdém 

kroku.  

Celkový počet obyvatel v okrese je zhruba 85 900 a hustota osídlení 76 osob na 

km
2
. Průměrný věk obyvatel dosahuje 37 let. 

 

Tabulka č. 1.: Počet obyvatel Lounska a Ţatecka 

 
počet 

obyvatel 
podíl žen 

průměrný 

věk 

Louny 19 012 52,40% 38,7 

Žatec 19 535 50,90% 38,6 

Pramen: http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/provozovatel>, 2010 

 

Vývoj současného počtu obyvatel ovlivňuje jak migrace, tak i přirozený přírůstek. 

V období po druhé světové válce došlo k odsunu obyvatel německé národnosti, protoţe 

území okresu zasahuje ze dvou třetin do regionu bývalých Sudet. Na celkovém úbytku 

obyvatel se pak podílí především převaha zemřelých nad narozenými. Po roce 1998 se 

počet obyvatel v okrese zvýšil; je to důsledkem stěhování lidí co této oblasti.  

Úroveň obyvatelstva co se týče kvalifikace a vzdělanosti není některak vysoká, a to 

v důsledku převaţujících hospodářských činností (zemědělství, stavebnictví aj.). Dále se 

zde projevuje dosídlování romským etnikem ze Slovenska a z Balkánu po 2. světové válce. 

Velká část obyvatel, která má střední nebo vysokoškolské vzdělání, ţije ve městech. Okres 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/provozovatel
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Louny patří mezi ty s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, která dosáhla například v roce 1998 

aţ 15,5%, čímţ byla po Mostu druhou největší.  

Hospodářské aktivity ovlivňují prostředí okresu - zejména zemědělství. Jedná se 

hlavně o ţivočišnou a rostlinnou výrobu. V rostlinné výrobě převaţuje produkce obilovin, 

chmele, olejnin a cukrové řepy. Velmi charakteristické je pro lounskou a ţateckou oblast 

pěstování výjimečného chmele (lounský okres patří mezi významné producenty této 

plodiny v ČR). Chmel z této oblasti vyuţívá pivovar Prazdroj, resp. Budvar. Sláva 

ţateckého chmele se dostala i do sousedních zemí a do zámoří. Nicméně všeobecná krize 

způsobuje odbytové potíţe na trhu s touto plodinou a přispívá k nezaměstnanosti. 

Ţivočišná výroba je zaměřena hlavně na produkci vepřového, hovězího a drůbeţího 

masa. Průmysl převládá lehký - potravinářský a průmysl stavebních hmot. Významnými 

průmyslovými podniky jsou Elektroporcelán Louny (vyrábí elektrotechnickou a 

technickou keramiku), známý Lounský a Ţatecký pivovar, závody Praga a Lostr, elektrárna 

Počerady, šroubárna Ţatec  a další. 

 

 

2.1.3 Historie Lounska a Žatecka  
 

Malebný a krásný kraj mírně zvlněného Poohří přitahoval lidskou pozornost jiţ od 

nejstarších dob. Byl zde dostatek vody a příjemné teplé klima. Řeka Ohře s mnoha 

meandry poskytovala hojnost potravy a nabízela ochranu. Dolní Poohří, nejstarší obydlená 

oblast v Čechách je stále zahalena do závoje slavných pověstí a bájí. 

Doklady o přítomnosti člověka sahají jiţ do doby kamenné před více neţ 5000 lety. 

Důkazy o lidském osídlení svědčí podle četných archeologických nálezů o poměrně 

hustém zalidnění jiţ v neolitu. Pro pračlověka bylo snadné vyhloubit obydlí do 

pískovcových, či opukových skal, které jsou svědky sedimentace v křídovém moři. Dalším 

nepřímým dokladem o přítomnosti člověka jsou nálezy kostí lovené zvěře, kamenné 

nástroje i jejich polotovary, objevené v Dobříčanech a Ţelci na Ţatecku. Na našem území 

jsou to velmi vzácné doklady, jelikoţ lovecké skupiny nesídlily trvale na jednom místě - 

ţily kočovným způsobem. Trvalejší osídlení nejstaršími zemědělci je pak doloţeno 

v úrodných oblastech (sprašové půdy) v okolí dolního toku řeky Ohře. Tato stálá sídla se 

dají označit za nejstarší vesnice na našem území. Sem jeho obyvatelé přinesli znalost 

výroby keramiky a dokonalé opracování kamene jako suroviny pro výrobu zbraní a 
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nástrojů. Objeveny byly například neolitické osady ze 6. století v Březně u Loun, 

v Postoloprtech a na dalších lokalitách Lounska a Ţatecka (Roedl, 1999).  

Březno u Loun představuje velmi významné naleziště z období neolitu, spojené 

s příchodem Slovanů. Slovanské osídlení na našem území je v průběhu dalších staletí 

bezpečně doloţeno, ale písemné prameny aţ do 9. století o přítomnosti Čechů mlčí.  

Kronikář Kosmas ve své Kronice české popsal toto území a hlavně Ţatecko jako 

centrum bývalého kníţectví Lučanů aţ počátkem 12. století. Na luckém území okresu nebo 

v jeho sousedství totiţ leţí areály několika hradišť, které dobyli Přemyslovci. Významným 

přemyslovským centrem se stalo kníţecí správní hradiště v Ţatci, které vstoupilo do psané 

historie v roce 1004, dobyto polským vojskem Boleslava Chrabrého. 

Dalším takovým centrem na počátku 12. století se stává benediktinský klášter 

(Porta Apostolorum – Brána apoštolů) v Postoloprtech. Původně jako kníţecí majetek se 

dostal darem do rukou církevních institucí. Tento klášter měl největší knihovnu v Čechách. 

Významný historický mezník představuje 13. století, doba vlády posledních Přemyslovců a 

zakládání měst. Tehdy jsou právě zřízena královská města Louny a Ţatec. Ţatec se mění 

z hradského centra na královské město. Nejstarší listina z roku 1259 pochází od krále 

Přemysla Otakara II. a daruje městu „mílové právo“. Louny, poslední královské město na 

území okresu, bylo zaloţeno na „zeleném drnu“ v roce 1253, v sousedství staré osady Luna 

při brodu přes řeku Ohře. Jeho poloha byla na významné obchodní cestě z Prahy na sever 

(Sasko, Norimberk); proto mělo město šanci obchodní rozvoj. Louny a Ţatec obdarovávali 

čeští panovníci mnoha právy a to vedlo k velkému hospodářskému vzestupu. Obchod a 

orientace na zemědělskou výrobu zařadila obě města mezi nejvýznamnější v zemi. Úrodná 

půda v Poohří zajišťovala pěstování velmi kvalitního chmele, obilovin a vína. Ţatec tak 

proslul svými chmelnicemi a Louny zase vinicemi (Roedl, 1999). 

Na konci 14. století a počátku 15. století začala být obě města přístupná reformním 

myšlenkám, se kterými vystupují různí kazatelé. V Ţatci kázal Konrád Waldhauser a 

později také Mikuláš z Dráţďan. Základy pro přijímání revolučních myšlenek však přináší 

aţ kázaní Mistra Jana Husa. Po jeho smrti se chudina začíná obracet proti církvi a jejímu 

hromadění majetku; začínají první útoky. Za husitských válek se Louny spojily se Ţatcem 

a Slaným, přidaly se na stranu husitů a došlo k prvnímu shromáţdění za vsí Smolnice. V té 

době byly zničeny kláštery dominikánů a magdalenitek, stojící ve městech. Ţatecko-

lounské husitské vojsko se zúčastnilo všech významných bitev. Nejvýznamnější byla bitva 
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na Vítkově (červenec 1420), bitva u Vyšehradu (listopad 1420), bitva u Ţelenic (1438). 

Moc těchto tří měst vyplývala z hospodářské a politické moci získané v husitských válkách 

a nebyla nějak podstatně narušena (Roedl, 2003).  

Skutečnou katastrofou pro celý kraj bylo období třicetileté války v letech 1620 -

1648; celá oblast utrpěla obrovské válečné škody a došlo k nucené emigraci zejména ze 

Ţatce. Tyto válečné útrapy nepostihly pouze náš kraj, ale i celou zemi. Ţatec se 

vzpamatoval poměrně rychle, nicméně Louny se propadly mezi bezvýznamná města na 

další dvě staletí. Stejným způsobem dopadl i venkov - vylidněné vsi vedly k zániku 

rybníkářství i úpadek vinařství a byly dosídlovány německým obyvatelstvem, coţ 

znamenalo velkou změnu v národnostním sloţení celého regionu. Lidé na Lounsku se 

poněmčování úspěšně bránili, ale to bylo násilně změněno v roce 1761, kdy městskou radu 

uvěznili a nahradili ji cizinci.  

Dějiny obou měst v 18. a 19. století se tak velmi rozcházejí národnostním sloţením 

obyvatelstva. Úpadek politiky, kultury a hospodářství Loun pokračoval, zatímco Ţatec byl 

hospodářsky velice silným a významným městem díky intenzivnímu obchodu s chmelem. 

Louny přestaly být bezvýznamným městem, aţ kdyţ nový průkopnický radní mistr 

Jan Havránek zprostředkoval jednání obce s Františkem Palackým a společně zavedli 

češtinu jako jediný úřední jazyk. Nástup nových lidí po pádu Bachova absolutismu vede 

k novému průmyslovému rozvoji města a spolu s ním se rodí i novodobé dějiny a s nimi 

dělnické hnutí.   

Zrušení roboty a poddanství, konec vrchnostenské správy a vznik samosprávních 

obecních úřadů změnily ţivoty venkovanů. Pracující chudina začala vytvářet svépomocné 

spolky, které byly nahrazovány sdruţeními a ty jejich prostřednictvím kladly důraz na 

vzdělávání dělníků. 

Významnou pomocí dělnického hnutí byl dělnický tisk „Svoboda“, dělnický spolek 

„Dělnická beseda“ a dělnické časopisy „Červánky, Rovnost, Hlas lidu“. K rozvoji vedla 

rychlá industrializace dosud převáţně zemědělského regionu.  

Vznik československého státu v roce 1918 byl proto na Lounsku přijat s nadšením, 

ovšem Ţatecko se hlásilo k provincii Deutschböhmen a aţ po zásahu armády se situace 

uklidnila. Po mnichovské zradě se větší část regionu stala součástí německé říše a Louny 

pohraničním městem a dočasným útočištěm tisíců uprchlíků z obsazených území.  
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Čtyřicet let socialismu bylo svědkem narušování krajiny a ţivotního prostředí; s 

těmito neblahými následky se dodnes vyrovnává celá naše společnost. Lounský okres má 

naději na oţivení a zvelebení; zaslouţí si pozornost všech milovníků přírody i kulturního 

dědictví a jistě nalezne v Evropě své místo. 

Lounsko je místem narození několika významných osobností: Narodil se zde básník 

Jaroslav Vrchlický (1853-1912 Domaţlice); Kamil Hilbert (1869-1933 Praha), architekt 

dostavby katedrály sv. Víta v Praze; Václav Hlavatý (1894-1969 Bloomington, USA), 

matematik světového významu; spisovatel Karel Konrád (1899-1971 Praha). Sousední 

obec Cítoliby je rodištěm architekta Josefa Mockera (1835-1899 Praha) a v nedalekém 

Slavětíně se narodil básník Konstantin Biebl (1898-1951 Praha)  

 

 

2.1.4 Krajina Lounska a Žatecka 
 

Na území lounského okresu (Roedl, 1999) se stýkají tři ze sedmi 

geomorfologických soustav České republiky. Krušnohorská soustava pokrývá jeho 

podstatnou část a je zde zastoupena třemi geomorfologickými celky: Českým středohořím 

na sever od řeky Ohře, Mosteckou pánví na západě a severozápadě a Doupovskými horami 

na západě. Poberounská soustava zasahuje do okresu na jihozápadě celkem Rakovnické 

pahorkatiny a na jihu při hranici s okresem Rakovník a masivem Dţbánu. Nejníţe 

poloţená část území okresu Louny, Dolnooherská tabule, je součástí České tabule.  

Geologická stavba těchto celků (Výletník, 2009) je velmi pestrá - vedle sebe tu leţí 

staré horniny a vyvřeliny proterozoika, paleozoika, křídy a terciéru i nejmladší čtvrtohorní 

sedimenty. Také tektonická stavba oblasti je poměrně komplikovaná, coţ je dáno 

přítomností oherské příkopové struktury - zejména pak její jiţní hranice, litoměřického 

hlubinného zlomu. Ten v rámci Českého masívu náleţí mezi základní směry tektonických 

linií a odděluje krušnohorskou oblast od středočeské. Daná tektonická struktura je svázána 

s celou řadou dílčích zlomů, které během terciéru přiváděly zásadité magma do oblasti 

dnešního Českého středohoří, Doupovských hor i do prostoru mezi nimi, zde jsou ovšem 

čedičové výlevy překryty mladšími jezerním a říčními sedimenty. Obě dominantní 

struktury, tj. Středohoří i Doupov, jsou tvořeny původně podpovrchovými intruzemi a 

tělesy, která dnes po dlouhodobé erozní fázi výrazně vystupují nad plochý reliéf měkčích 

druhohorních usazenin. Nejčastějšími pevnými vulkanity jsou olivínické čediče, nefelinity 
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a bazanity, v případě Doupova obohacené také o čedičové tufy, resp. tufity, které 

uchovávají vzácné druhy fosilních savců a plţů z třetihorního období.  

V oblasti Dţbánu vystupují na den permokarbonské sedimenty, zbarvující půdu do 

typického hnědočerveného odstínu – červenky. V Dolnooherské pánvi a částečně i na 

Dţbánu převládají druhohorní mořské sedimenty, především opuky, vápnité pískovce a 

jílovité vápence. Tyto horniny skvěle uchovávají stopy fosilních ţivočichů i subtropických 

rostlin, ţijících při pobřeţí tehdejšího mělkého moře. V Mostecké pánvi se můţeme 

nejčastěji setkat s jezerními usazeninami a také horninami, uloţenými v korytě někdejší 

třetihorní řeky, směřující z Rakovnicka na Ţatecko a Mostecko, tedy se štěrky, písky a jíly. 

Na Podbořansku a v jeho okolí jsou obnaţeny vzácné sladkovodní vápence a travertiny i 

kaolinické písky. Reliéf Poohří je charakteristický systémem čtvrtohorních říčních teras s 

vrstvami štěrků, písků a spraší. Celá oblast ostatně patří do povodí Ohře, jejíţ proměnlivé 

koryto směřovalo ještě ve starších čtvrtohorách od Postoloprt k severozápadu a ústilo do 

Labe přibliţně v místě dnešního soutoku s Bílinou. 

V jarních měsících je krajina postihována vysušujícími větry; dochází k větrné 

erozi a ornice je odnášena i s vysetými plodinami. Probíhá tak odnos i usazování zeminy, 

podobně jako v písečných bouřích. Jelikoţ půdy zde nejsou všude stejné, dělí se a řadí do 

kategorií podle řady znaků. Největší vliv na mineralogickou skladbu hnědé půdy, která se 

zde poměrně často vyskytuje, má písčitý slínovec - ten vznikl zpevněním usazených slínů 

(směsi jílu a vápence) s příměsí písčitého materiálu.  
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2.2 České středohoří 
 

Jde o geomorfologický celek, který zasahuje do lounského okresu pouze okrajově, 

a to v severovýchodní části. Velkoplošné chráněné krajinné území zde bylo zřízeno roku 

1976 na území sedmi okresů, z nichţ jedním je právě okres Louny, zaujímající rozlohu 

1265 km
2
. Patří mezi největší svého druhu v České republice a je unikátem v celé střední 

Evropě. Najdeme zde 5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 

12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek (CHKO České středohoří, 2010).  

Současný reliéf Českého středohoří je výsledkem tektonických pohybů, třetihorní 

sopečné činnosti a pozdější také denudace a eroze. Čedičová a znělcová západní část u 

Loun vystupuje přímo nad říčním údolím a působí tak navzdory nevelké výšce 

impozantním dojmem; se svojí značnou výškovou členitostí je unikátem nejen v Čechách, 

ale i v celé střední Evropě (přírodovědná expozice v lounském oblastním muzeu má také 

příznačný název – Krajina v srdci Evropy). 

 

 

      Obr. č. 1: Pohled na České středohoří z věţe kostela sv. Mikuláše (foto M.Šmídlová) 

 

Zajímavostí je květena, pozůstatky původních porostů a pozoruhodné přírodní 

výtvory, které dávají této krajině jedinečný výraz. České středohoří poskytuje příznivé 
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mikroklima vzácným druhům stepních trav a rostlinám skalních stepí, příbuzným s porosty 

teplých stepí ve středním Rusku. Na druhé straně však vykazuje nejmenší lesnatost ze 

všech CHKO. 

Pahorkatiny či vrchoviny s relativně malou nadmořskou výškou jen zřídka 

přesahují 500 metrů; pásma lounských kopců jsou budována čediči, které provází aragonit, 

biotit i hojný kalcit. Nejznámější a mému srdci nejbliţší jsou dvě lokality, které jsou velmi 

blízko u sebe. 

 

2.2.1 Národní přírodní rezervace Oblík 
 

Dominantní kopec (509m n. m.) v suché oblasti severně od Loun je tvořen 

nefelinickým bazanitem. Nad okolní terén vystupuje jako elipsovitě protaţený komolý 

kuţel se svahy o sklonu 35 – 40°. Spolu se sousedními vrchy Srdovem a Brníkem 

představují ukázku tzv. lineárních erupcí (vznik ve stejném období na jedné tektonické 

linii). Oblík je jednou z nejvýznamnějších rezervací nejen v Českém středohoří - 

významnou i z hlediska republikového a mezinárodního. Jsou zde zaloţeny monitorovací 

plochy. Biomonitoring CHÚ ČR je přípravou rozšíření CHÚ na plochu 188,2ha.  

Asi 30% rozlohy rezervace pokrývají křoviny a na ostatních plochách jsou vyvinuta 

bylinná společenstva. Z rostlinných druhů je pro Oblík zcela typický Kavyl vláskovitý, 

Kozinec bezlodyţný, Hlaváček jarní, Koniklec luční český, Divizna brunátná a další. 

Fauna je zde bohatá na hmyzí zvířenu (brouci střevlíkovití a motýli).  

 

 

2.2.2 Národní přírodní rezervace Raná 
 

Charakteristický vulkanický hřbet Rané neboli Ranské hory (457m n. m.) 

severozápadně od Loun je tvořen olivinickým nefelitem, vyplňujícím protáhlou puklinu 

v délce bezmála 1,5 km. Jako celek je povrch kopce cenným územím a je zařazen do první 

zóny CHKO České středohoří. 

Trojvrcholový čedičový masiv je spojen s hlavní fází sopečné činnosti v Českém 

středohoří v mladších třetihorách. Následně došlo k odnosu měkčích hornin křídového 

útvaru a k obnaţení a zvýraznění reliéfu sopečného tělesa.  

Jedná se o bezlesnatý horský hřbet porostlý travinami, které jsou tvořeny vzácnými a 

chráněnými stepními druhy, např. ovsířem stepním, kavylem sličným a dalšími. Jsou 
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doloţeny unikátní výskyty vzácných teplomilných a suchomilných ţivočichů. Jedná se 

také o lokalitu, kde se ţije vzácný savec Sysel obecný a hojný hmyz (střevlíci, chrobáci a 

motýli).  

Raná a její okolí se spojuje s rozvíjejícím se plachtařským sportem. Na svazích 

národní přírodní rezervace Raná se začala v roce 1932 psát slavná historie 

československého a českého plachtění. Konal se zde 1. a 2. národní plachtařský závod a 

v letech 1922-1938 zde ústřední plachtařská škola vyškolila většinu našich plachtařů, 

pilotů-instruktorů. 

Po osvobození v roce 1945 mířila na Ranou mládeţ z celé republiky. Zemská 

plachtařská škola zde vyškolila 962 pilotů, kteří zde v roce 1946 provedli dnes 

nepředstavitelných 41 367 startů. Dnešní sportovní letiště vybudovali lounští plachtaři 

brigádně. Za slavnou průkopnickou minulost nazvali plachtaři Ranou u Loun kolébkou 

českého, československého plachtění. 

 

2.3 Džbán 
 

Přírodní park Dţbán, který byl zřízen roku 1994 na pomezí Lounska, Kladenska a 

Rakovnicka. Je to poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné území, které leţí 

mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a Kladensko-rakovnické 

pánve. Jeho rozloha činí 416 km
2
. Převáţná část území leţí v nadmořské výšce 300 – 400 

m. Nejvyššími vrcholy však jsou Louštín s 537 m a návrší Dţbán s 536 m.  

Dţbánsko patří k oblasti středoevropského klimatu; to znamená s mírným létem a 

zimou, jde o velmi suchou a poměrně teplou oblast.  

Území má vysokou přírodovědnou, turistickou, rekreační a estetickou hodnotu, dochovaly 

se na něm smíšené a listnaté lesy, v nichţ se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin, 

jako je např. vstavač nachový, zběhovec, kamejka modronachová, sasanka lesní, okrotice 

bílá nebo dlouholistá. Posláním Přírodního parku Dţbán je zachování unikátní krajiny 

dţbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na 

geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou 

mimolesní zeleň (Houda, 1969).  

Dţbán je plošina, tvořená především pískovci a opukami, jejichţ materiál se 

usazoval v druhohorách, kdy toto území bylo zatopeno mořem. V třetihorách byly vrstvy 
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hornin zdviţeny a vznikla tabulová plošina. Opuka je mezozoickou horninou, která se od 

prvopočátku kamenných staveb těţila jako stavební materiál nejen pro zdejší typické 

neomítnuté selské domy. Dţbánská opuka má světle okrové, někdy aţ bělavé zbarvení 

s vrstevnatými ţilkami (tmavý, ţlutavý, tmavě okrový i načervenalý odstín). Kdyţ na ní 

zasvítí slunce, dokáţe i zlatavě zářit; proto je tak oblíbená ve stavebnictví, ale i 

v sochařství. 

Dţbán inspiroval i mnohé další spisovatele, básníky a malíře, jiní tu vytvořili svá 

nejznámější díla – především odborný spisovatel Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, autor 

několika základních spisů českého lesnictví a také prvního soupisu památných stromů 

v českých zemích.  

 

2.3.1 Kamenné řady u Kounova 
 

Dţbán je velmi atraktivní turistickou oblastí, plnou tajemství a pověstí. Největší 

tuzemskou  záhadou  i  dodnes zůstávají proslulé kamenné řady u Kounova, pravěká stavba  

              

                         Obr. č. 2: Kamenné řady u Kounova (foto M. Šmídlová) 

 

zvaná „nejzáhadnější místo Česka“. Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč se sestavěly 

tyto aţ stovky metrů dlouhé, rovnoběţné linie z kamenů různých velikostí, těţkých aţ 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavebn%C3%AD_k%C3%A1men&action=edit&redlink=1
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několik stovek kilogramů. Kounovské kamenné řady se nacházejí nad vsí Kounovem na 

náhorní plošině zvané Na rovinách. První objevy a výzkumy provedl v roce 1934 

kounovský učitel Antonín Patejdl. Záhadou se pak zabývalo mnoho archeologů, geologů, 

astronomů, badatelů, historiků a mnoho dalších; nad záhadou kroutí hlavou i obyčejní lidé. 

Odpovědi jsou různé aţ komické: pravěký obřadní areál, meze polí z 19. století, pravěká 

observatoř, posvátné pole, které je oseto kameny místo obilí, navigace pro kosmické lodě, 

linie pro běţecké či dostihové závody a mnoho dalších . Neustálé zkoumání se nedostalo 

dále, neţ dokázal A. Patejdl před 70 lety; kaţdá odpověď vyvolává nové otázky. Před čím 

to vlastně člověk stojí, zdali je to něco obyčejného a bezvýznamného či snad něco 

smyslného a úţasného… 

Učitel Patejdl objevil na Rovině čtrnáct rovnoběţných řad křemencových balvanů 

v délce 400m, které přetínají v přesném severojiţním směru napříč celé temeno kopce. 

Vzdálenost mezi řadami změřil mezi 13 - 30,3 metru a k velikosti balvanů objevitel 

poznamenal, ţe dosahují i přes jeden metr. Největší kámen nalezl vně řad vedle severního 

konce krajní východní řady; později bude tento kámen pojmenován Gibbon. Časem pak 

budou objeveny další tři aţ čtyři řady, coţ povede k názoru, ţe řad mohlo být podstatně 

více. Dr. J. Neústupný napsal v praţském AZ pondělníku v článku „Pravěké objevy na 

Ţatecku“, ţe lidé museli tyto řady stavět se vznešenou ideou, která souvisela s jejich 

náboţenstvím. Autor nepochybuje o původu řad jiţ v pravěku a bere Patejdlův objev za 

senzační. Dalších mnoho let zkoumání různých badatelů nepřineslo jasnější odpovědi o 

vzniku, původu a způsobu dopravy kamenů: Byli to například Václav Náprstek, Jaromír 

Fiala, Julius Pácal, geolog Miroslav Váně, Jaroslav Helšus a Antonín Hluštík, Vlasta 

Jankovská a další (zpracováno podle aktuální expozice Kamenné řady, Kounov). 

Čtrnáct, moţná aţ šestnáct kamenných řad tvoří převáţně křemence a slepence. 

Celkem řady obsahují 2500 kamenů (od drobných valounů aţ po mohutné balvany); 

nalézají se ve vysokém lese a jejich délka se pohybuje v rozmezí od 400 do 450 metrů při 

průměru kamenů nejčastěji okolo 80 cm.  

Největší kámen v areálu řad, který váţí přes 6 tun, pojmenovali mladí rokycanští 

astronomové Gibbon podle anglického osvícenského historika Edwarda Gibbona (zmiňuji 

se o něm výše v textu). Tento barevný slepenec s valouny křemene se hledá v terénu hůře, 

protoţe vystupuje nad povrch jen asi do výše 35cm.  
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                       Obr. č. 3: Gibbon – největší kámen z řad (foto M. Šmídlová) 

                   

                   Obr. č. 4: Pegas – druhý největší kámen z řad (foto M. Šmídlová) 
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Druhý největší kámen se jmenuje Pegas podle rýh na povrchu, které připomínají 

souhvězdí Pegas. Tvořený z křemence našedlé barvy, měří 130cm x 100cm.    

V minulosti se řady ničily kvůli průmyslovému zpracování a dalším účelům i díky 

nešetrnému lesnímu hospodaření. Také proto, ţe menší kameny zakrývá vrstva země, je 

dnes vidět na Rovině jen několik desítek původních řad, tvořených z velkých a hustě 

kladených balvanů.  

Jednotlivé zastávky naučné stezky Kamenné řady u Kounova: 

 Naučná stezka Kamenné řady u Kounova 

 Společenstvo prosvětleného lesního okraje 

 Geologické zajímavosti naučné stezky 

 Význam dřevin lesních společenstev 

 Přírodní společenstvo lesního okraje 

 Kamenné řady u Kounova 

 Původ a účel řad 

 Největší kameny řad 

 Společenstvo suťového lesa 

 Hradiště 

 Význam lesa – umělé společenstvo listnatého lesa 

Kamenné řady jsou jednou z nemnoha kulturních památek tohoto druhu ve střední 

a východní Evropě. Ať uţ je odpověď na otázku o původu, vzniku a umístění jakákoliv, je 

nutné Kounovské kamenné řady vnímat a chránit jako přímý otisk ţivota a úsilí předků. 

 

 

2.3.2 Další krásy a pověsti Džbánu  
 

„Na Dţbáně se fantazie točí na plné obrátky a cesty tímto krajem, jemuţ dávají 

nezaměnitelnou tvář rozsáhlé, zvlášť bukové lesy, rychle se střídající hluboká údolí, stolové 

vrchy a opukové srázy (ten největší je dlouhý dva kilometry a má výšku asi čtyřicet metrů), 

promíšené s geometricky pravidelnými lány chmelnic, červenou hlínou polí a vesnicemi 

s unikátní lidovou architekturou domů, zděných z bílé opuky a zdobených detaily z reţných 

cihel, nedají představivosti ani na chvíli vydechnout – pověstmi opředené trosky hradů, 
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dávno zaniklé vesnice ukryté v lesích, čertovy kameny, temné i veselé zkazky o dţbánských 

přízracích – prokletém lesníkovi Priknhérovi, štědré Jasanové paní, poťouchlém 

strašidýlku Brunclíkovi, pokladech, ohnivých sudech, řítících se za temných nocí 

dţbánských svahů, nebo pověsti o dracích, které vznikly z pradávných mýtů 

o nepřátelských hordách, valících se ze severu do nitra Čech, a statečných hraničářích, 

kteří jim na dţbánjských hřebenech srdnatě vzdorovali. Slyšíte jejich varovné troubení? 

Draci letí!  

Moţná, ţe to o pár století později byly právě hrdinské příběhy o dţbánských 

hraničářích, které přiměly malého Jana Ţehrovského z Kolovrat vzít na rodové tvrzi 

v Mšeckých Ţehrovicích poprvé do ruky meč a svést svůj první souboj, který se stal 

počátkem dlouhé řady legendárních vítězství tohoto proslulého rytíře, „českého Achilla,“ 

jehoţ titánské činy převyprávěl v románu Z Čech aţ na konec světa spisovatel Alois 

Jirásek. Kdo ví, zda hraničářská krev nekolovala také v ţilách vůdců selského povstání 

v historickém románu Václava Beneše Třebízského Bludné duše, jehoţ děj se odehrává na 

Dţbáně v čase vlády císaře Josefa II. 

Dţbán inspiroval i mnohé další spisovatele, básníky a malíře, jiní tu vytvořili svá 

nejznámější díla – především odborný spisovatel Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, autor 

několika základních spisů českého lesnictví a také prvního soupisu památných stromů 

v českých zemích.Vzpomeňte si na něj, aţ usednete pod korunou památného buku 

u Mšeckých Ţehrovic, kde v seriálu Paměť stromů sedával i herec Luděk Munzar, průvodce 

tímto televizním putováním za památnými stromy, a říkal divákům: „Já se od začátku bál 

toho náporu krásy, který mě při tomhle natáčení potká. A je to tady... Třeba tenhle buk na 

louce za Mšeckými Ţehrovicemi. Většina znalců ho povaţuje za nejkrásnější buk u nás.“   

(Citováno z: <http://www.rakovnicko.info/turistika/turisticke-oblasti/dzban/>) 
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2.4 Další turistické atrakce 
 

2.4.1 Národní přírodní památka Kamenná slunce  
 

NPP Kamenná slunce (Citadella, 2003) asi 1km jihovýchodně od obce Hnojnice 

v bývalé lomové stěně nízkého pahorku nad mělkým údolím Hnojnického potoka. Za 

chráněné bylo vyhlášeno v roce 1953 a leţí v nadmořské výšce zhruba 260 m.  

Nevysoký travnatý pahorek je pěkným dokladem sopečné činnosti, poznamenaným 

v malotěţbou odkrytém řezu. Řez ukazuje, ţe tento sopečný komín je bývalým maarem; 

útvarem vzniklým výbuchem ţhavého magmatu, kdy došlo ke smíšení s okolními 

horninami. Explozí se vytvořilo trychtýřovité hrdlo, které se zaplňovalo sopečnými 

vyvrţeninami a úlomky uvolněnými ze stěn maaru. Chladnější jílové částice křídových 

hornin se staly centry chladnutí pro své okolí, které v důsledku smršťování paprskovitě 

rozpraskalo. Podpovrchová část hrdla byla pak odkryta činností vody. Celý jev připomíná 

mnoţství větších či menších „sluncí“, včetně zřetelných paprsčitých prasklin jejich jader. 

 

           

                               Obr: č. 5: Kamenné slunce u Hnojnic (Citadella 2003 – foto V. Vlačiha) 
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Na těţbou nenarušených částech svahů pahorku dosahuje na přelomu května a 

června vegetačního optima květena (např. len rakouský, bělozářka liliovitá, kozinec 

bezlodyţný, čistec přímý a jiné druhy.   

Geologický fenomén velmi dobře přístupný a atraktivní, proto se stává turisty 

poškozovaným; ti vyrýpávají středy „sluncí“ jako suvenýry nebo exponáty do svých 

soukromých sbírek. 

 

2.4.2 Skanzen Březno u Loun 
 

Unikátní soubor rekonstruovaných pravěkých (Průvodce, 2008) a raně 

středověkých obydlí i technologických zařízení, vznikl jako výsledek dlouholetého 

odborného archeologického experimentu.    

Výzkum probíhal na březeneckém nalezišti od poloviny padesátých aţ 

sedmdesátých let. Odkryté objekty z různých období pravěku a raného starověku přivedly 

autorku výzkumu PhDr. Ivanu Pleinerovou, CSc. z Archeologického ústavu ČAV v Praze 

k myšlence ověřit vědeckým experimentem dávné technologické postupy a dovednosti, 

nutné k vybudování nejrůznějších objektů a dále vyzkoušet i jejich funkční vlastnosti. 

Experimentální práce probíhaly v Březně v průběhu osmdesátých a na počátku 

devadesátých let minulého století. Výsledkem těchto experimentů, jejichţ vědecký dopad 

uznává odborná veřejnost u nás i v cizině, je nynější podoba skanzenu. Skanzen je součástí 

Okresního muzea v Lounech.        

Tzv. dlouhý dům z mladší doby kamenné (zhruba 4000 př. Kr., kultura s 

vypíchanou keramikou) se vyznačuje kůlovou konstrukcí. Boční stěny jsou z otesaných 

fošen; čelní stěna se vstupem, tvořená výpletem ze silných prutů mezi nosnými kůly, je 

pokryta silnou vrstvou mazancové omítky. Stavba se vyznačuje lichoběţníkovým 

půdorysem; uţší zadní stranou je obrácena k severu proti směru častých větrů. Sedlová 

střecha se mírně sklání k zadní straně. Její pokryv tvoří rákosové došky, připevněné ke 

krovu pásky ze syrové hovězí kůţe. Uvnitř objektu se nalézá otevřené ohniště a vestavěné 

odkládací patro (jv. část domu). Dům byl vyuţit k pokusnému bydlení s cílem ověřit 

tepelné podmínky v tak rozměrném objektu během zimy. 

Časně slovanská chata ze 6. stol. n. l. je zčásti zahloubena do terénu (takzvaná 

polozemnice) a postavena na obdélníkovém plánu s oblými rohy. Stěny jsou v interiéru 

zpevněny výpletem z prutů i slabších větví. Na sedlové střeše, pokryté rákosovou krytinou, 
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jsou umístěny dva protilehlé kůly, které nesou konstrukci krovu. Dvojice bočních stěn i 

průčelí jsou omítnuty mazanicí, tedy hlínou smíšenou s plevami, řezanou slámou a 

travinami. Mazanicový pokryv je zčásti pouţit i na střeše. Vnitřní výbavu stavení tvoří 

otevřené ohniště v sz. rohu a jednoduché lůţko. Chata je ohrazena plotem, spleteným z 

tenčích prutů. Tento objekt je první stavbou, vybudovanou v Březně na počátku 

osmdesátých let. Byla rovněţ vyuţívána k pokusnému bydlení v zimních podmínkách. 

Výsledky experimentů přinesly důleţitá data o teplotních poměrech v podobných 

zahloubených chatách, ve kterých ţili na našem území nejstarší Slované. 

 

 

Obr. č. 6: Skanzen Březno u Loun (Průvodce, 2008) 

 

Zásobní jáma na obilí pochází z časně slovanského období. Má válcový tvar a je 

chráněna sedlovitým přístřeškem. V takových jamách byly dlouhodobě uchovávány zásoby 

obilí, určené ke spotřebě i pro setí. Vnitřek jámy byl vypálen a před uloţením obilí 

dokonce vystlán slámou. Po naplnění zrnem byla celá jáma zakryta kombinovaným víkem 

ze dřeva, slámy, hlíny a drnů. Tím se dosáhlo neprodyšného uzavření obilnice a uvnitř 

vzniklo mikroklima, chránící obilí před zkázou. Obilní jámy patřily k běţnému inventáři 

slovanských sídel.  

V této zásobárně bylo pokusně uloţeno obilí a zkoumaly se podmínky uloţení, 

vnitřní teplota i trvanlivost a klíčivost zrní v delším časovém horizontu (zhruba tři roky). 
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Dalším exponátem je slovanská zásobní jáma na obilí, chráněná kuţelovitou 

střechou z rákosových došků. Má lahvovitý tvar s úzkým hrdlem a rozšířenou skladovou 

částí. Tak jako předchozí jáma, slouţila i tato k dlouhodobému uchování obilí a byla 

upravována i uzavírána podobným způsobem. 

Roubená slovanská chata z 9. st. n. l. má přibliţně čtvercový půdorys a do terénu je 

mírně zahloubená. Stěny jsou vybudovány z dřevěných fošen, zapuštěných do rybinovitých 

zářezů rohových trámů. Spáry mezi břevny jsou vyplněny mazanicí. Střecha je pokryta 

slaměnými došky; jsou v ní otvory pro odvedení kouře. Na dveřích je závora, zvenku 

ovladatelná jednoduchým klíčem. Chata má kompletní vnitřní vybavení tak, jak je bylo 

moţné rekonstruovat podle archeologických nálezů a podobných objevů z jiných nalezišť. 

K vytápění objektu slouţila pícka z kamenů a hlíny. V obytné prostoře pak jsou kromě 

lavic na spaní i další součásti vybavení, včetně replik keramiky a nářadí, jako je například 

kamenný ruční rotační mlýnek na obilí. I tato stavba poslouţila k pokusnému bydlení 

rodiny s malými dětmi v letním období. Experiment umoţnil nahlédnout do běţného ţivota 

slovanské domácnosti v 9. století po Kristu. 

Slovanská hrnčířská pec z 9. st. n. l., vestavěná do svahu nad korytem potoka, je 

další akvizicí skanzenu. Topeniště se nachází na východní straně; kopule pece je opatřena 

komínovým otvorem a uzavíratelným otvorem na boku – ten je určen ke vkládání a 

vyjímání vypalované keramiky. Objekt chrání jednoduchý přístřešek a stěna z tesaných 

fošen. V této peci byl opakovaně prováděn odborně sledovaný pokusný výpal replik 

pravěké a slovanské keramiky. Výsledky experimentů jsou trvale vystaveny jako součást 

výbavy chat (pec je mimochodem jediným objektem skanzenu, který na březenské sídliště 

původně nepatří - byla rekonstruována na základě nálezu na hradišti v Nitře-Lupce na 

Slovensku).  

V neposlední řadě pak stojí za pozornost i jáma, určená k výpalu keramiky na 

otevřeném ohni. Na východní straně je chráněna lehkým pleteným plůtkem z proutí. Tento 

jednoduchý způsob pálení keramiky byl pouţíván jiţ koncem pravěku. 
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2.4.3 Údolí Hasiny u Lipence (naučná stezka) 
 

Jde o unikátní údolí v křídových sedimentech, kterými si potok Hasina prorazil 

cestu a meandruje zde v typické údolní nivě. Vedle luţního lesa a vzácných druhů rostlin a 

ţivočichů můţeme v údolí i spatřit pozoruhodné geologické útvary, jako je například 

statigrafická hranice cenoman-spodní turon a ve stěnách údolí (bývalé lomy) lze pozorovat 

sufózní jevy. 

Tato naučná stezka byla zbudována (Hasina, 2009) členy Českého svazu ochránců 

přírody v Lounech mezi lety 1982 – 1989; ti o ni pečují dodnes ve spolupráci s Krajským 

úřadem Ústeckého kraje. Stezka je věnována památce Františka Štvána - geologa, 

profesora a hlavně prvního odborného lounského průvodce po tomto území. Pro vysokou 

přírodovědnou hodnotu bylo údolí Hasiny u Lipence vyhlášeno dne 16. 10. 2002 

chráněným územím v kategorii přírodní památka.   

 

             

                 Obr. č. 7:Údolí Hasiny – výchoz křídových hornin (foto M. Šmídlová) 

 

Ideálním místem setkání před výpravou do malebného údolí potoka Hasiny i 

místem odpočinku po zhruba hodinové vycházce naučnou stezkou je nový vstupní areál, 

jenţ nabízí kryté posezení i lavičky „pod širákem“, včetně houpačky pro děti. Kdo se 

rozhodne nejenom posedět, ale stezku dlouhou zhruba 1,5 km i projít, jistě nebude litovat. 

Horniny na pravém břehu potoka Hasiny jsou jedním z nejproslulejších českých nalezišť 

pozůstatků druhohorních rostlin. Z těch současných tu pak můţe pozorný návštěvník 



Michaela Šmídlová: Přírodní zajímavosti Lounska a Ţatecka 

 

2010 Stránka 21 
 

spatřit například kavyl vláskovitý nebo bělozářku liliovitou. Údolí Hasiny je v okolní 

zemědělské krajině Ţatecka také významným útočištěm mnoha chráněných druhů 

ţivočichů (např. ropuchy zelené) či rostlin (např. modřence tenkokvětého).       

Lokalita byla objevena jiţ koncem minulého století a byla dlouho známa především 

z geologického hlediska jako ukázka typického vývoje české křídy. Zajímavé ale je, ţe v 

jiných přírodovědných oborech (botanika, zoologie), zde nikdo podrobně nepracoval. 

Prosakovaly sice zprávy o výskytu určitého druhu rostliny či ţivočicha v blízkém okolí, 

nicméně se jednalo spíše o fragmenty poznámek z větší souborné publikace. Aţ v roce 

1982 členové ČSOP Louny navrhli a vybudovali přírodovědnou naučnou stezku „Údolí 

Hasiny u Lipence“ v katastrálním území Lipenec. Vlastní realizaci, která trvala celých 

sedm let, předcházela vleklá a komplikovaná jednání s různými zainteresovanými subjekty. 

Značnou část navrţené trasy bylo třeba zbavit náletů a stezku ručně vykopat tak, aby 

spojila ta nejzajímavější místa. 

  Nejstarším psaným dokladem o dějinách celého údolí je německy psaná vlastivědná 

práce Karla Tutteho "Der politische Bezirk Saaz" (Politický okres Ţatec), která vyšla roku 

1904 v Ţatci. V této publikaci je zmiňován mlýn, leţící v údolí potoka Hasiny, ovšem 

mimo současnou naučnou stezku. Mlýnské kolo měl pohánět potok, zvaný Maruscha. Tak 

totiţ lidé nazývali mlýnský náhon, který byl veden z toku Hasiny a jehoţ stopy jsou v údolí 

patrné i dnes. V některých místech naučné stezky bylo náhonu vyuţito jako přirozené 

cesty. Blízko mlýna údajně vyvěral minerální pramen, zvaný „Sada“, a to podle českého 

názvu celého údolí - „Sada“ neboli „V Sadech“. Údolí totiţ bývalo rájem sadařů. Stráně 

byly osázeny třešněmi, švestkami, ořešáky i jabloněmi, jejichţ úrodu zpracovávala přímo v 

údolí dvojice sušáren ovoce. Ještě v současné době tu lze najít řadu ovocných stromů, které 

dokazují rozsah sadařské činnosti dávno minulých let (Hasina, 2009). 

Majitelem zmíněného mlýna byl němec Alois Pischoft, ale jeho hlavním správcem 

a také správcem přilehlého hospodářství zůstal aţ do roku 1945 Ervin Makowitz, lidmi 

nazývaný Makovec. Poblíţ mlýna stávala i pekárna (Schwarzbackerei), která zásobovala 

široké okolí čerstvým pečivem. Za první republiky mlýn zaměstnával značné mnoţství 

pracovníků. Zlom ovšem nastal ve 30. letech minulého století, kdy několik poţárů zničilo 

inventář mlýna a pekárny takovým způsobem, ţe se veškerá výroba zastavila.  

Na někdejší podobu údolí lidé rádi vzpomínají - nejenom na mlýn a pečivo z jeho 

pekárny či na rozkvetlé ovocné stromy, ale také na záplavu hlaváčků jarních, které kaţdým 
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rokem ţlutě rozzářily stráně za mlýnem po proudu Hasiny. V paměti starousedlíků 

zůstávají i různé zábavné akce, které se v údolí uskutečnily. V části údolí poblíţ Lipence se 

údajně odehrávala představení ochotnického divadla (Hasina, 2009). 

Po roce 1945 získal mlýn příslušník Svobodovy armády Mervinský, volyňský 

Čech, v jehoţ vlastnictví zůstala nemovitost aţ do vzniku JZD v roce 1952. Jednotné 

zemědělské druţstvo v Lipenci, do jehoţ správy mlýn poté přešel, zde zřídilo pro své 

zaměstnance byty. Vystřídalo se v nich několik rodin, které se staraly o dobytek, volně se 

pasoucí v okolí. Poslední obyvatelé odešli na přelomu 60. a 70. let 20. století; od té doby se 

datuje postupná devastace objektu. Tu chtěli v polovině 80. let zastavit členové Českého 

svazu ochránců přírody v Lounech, usilující o jeho opravu a vybudování Centra ekologické 

výchovy. V totalitním reţimu byl takový projekt bohuţel utopií a mlýn se pomalu změnil 

ve zříceninu. Naučná stezka, vybudovaná v letech 1982 – 1992, je tak pouhou vzpomínkou 

na někdejší slávu a prosperitu tohoto pozoruhodného místa. 

 

2.5 Lounské zajímavosti 
 

2.5.1 Kostel svatého Mikuláše v Lounech 
 

Nejvýznamnější stavební památkou Loun (Hluštík a kol., 2005) je kostel sv. 

Mikuláše, který byl postaven v původně gotickém slohu mezi roky 1520-1538 na místě 

staršího kostela, zničeného poţárem roku 1517. Z původní stavby kostela ze 14. století 

(která je dílem Peška Vandyho) odolala pouze věţ s místností, kde byl uloţen městský 

archiv. Nově zbudováno bylo síňové trojlodí, kde šest štíhlých osmibokých sloupů 

podepírá bohatou síťovou klenbu. Lounští radní se totiţ obrátili s ţádostí o pomoc na 

královského architekta Benedikta Reida (také Rejt a po domácku Beneš) aby zničený 

kostel opět vystavěl. Slavný architekt zemřel v Lounech a v kostele byl i pochován (je 

mimochodem tvůrcem Vladislavského sálu na praţském hradě, chrámu v Kutné hoře a 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem).  

Na stavbě se podílel rovněţ autor chrámové lodi Pavel z Pardubic s kameníkem 

Filipem; opravu věţe vedl podle historických pramenů kameník Mikuláš. Sochař Jeroným 

Kohl se svým ţákem Františkem Preissem vytvořili monumentální oltář z let 1701-1706 a 

novodobé opravy jsou dílem architektů Josefa Mockera a Kamila Hilberta. Stavba je 

symbolem i dominantou města; v současné době lze vystoupit na ochoz věţe, ze kterého se 
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otevírá výhled na celé město Louny a přilehlé okolí s Českým středohořím. Přestoţe Louny 

leţí takřka v rovině, je to pohled doslova impozantní.   

                                       

                  

                         Obr. č. 8: Kostel svatého Mikuláše (foto M. Šmídlová) 

 

             
                      

                             Obr. č. 9: Hradby a v pozadí kostel sv. Mikuláše (foto M. Šmídlová) 
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2.5.2 Žatecká brána a hradby v Lounech 
 

Byla postavena roku 1500. Je to uvedeno v jedné ze tří latinských vět, vytesaných 

na průčelí. Nešlo o bránu v pravém slova smyslu – ta stávala poněkud východněji v 

Ţatecké ulici; doba jejího zničení není známa. Dnešní Ţatecká brána tvořila předbraní a 

nebyla opatřena cimbuřím, nýbrţ aţ do roku 1841 prkenným podsebitím. Druhá městská 

brána se jmenovala Praţská a stála u vyústění Praţské ulice proti základní škole. Zbořena 

byla roku 1861. Ţatecká brána je součástí městského opevnění - to vznikalo souběţně se 

zaloţením města. Vnitřní gotické opevnění se ale úplně nezachovalo; lépe patrné je 

zejména v zadních prostorách domů v České ulici. Pozoruhodný je i parkánový příkop v 

ulici Na Valích. Místy jsou ve zdivu náznaky půdorysů hranolovitých bašt. Hradby lze 

sledovat na jiţní, západní i severní straně města; procházka po šancích nad řekou je 

obzvláště působivá. Dvě dělové bašty se zachovaly v Ţiţkově ulici. Na jiţ zmíněných 

šancích lze pak na severní straně vidět společně s renesančním městským znakem také 

Hranolovou věţ a několik dalších historických půlkruhových bašt. 

 

 

              Obr. č. 10: Ţatecká brána (foto M. Šmídlová) 
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2.5.3 Oblastní muzeum Louny 
 

Tento dům (Muzeum Louny, 2003) vznikl mezi lety 1470 –1480 a stal se majetkem 

Sokolů (z této doby pochází i sál v přízemí s masivní ţebrovou klenbou). V první polovině 

16. století byl obecním majetkem. Muzeum je umístěno v historickém jádru města a nabízí 

návštěvníkům dvě stálé expozice – historickou a přírodovědnou. Historická expozice je 

zaměřena na dějiny severozápadních Čech 14. a 15. století a sekce přírodovědná přibliţuje 

vývoj krajiny v Poohří a Podkrušnohoří. Tyto expozice v průběhu roku doplňují 

krátkodobé výstavy, prezentující jednotlivé sbírky muzea i výsledky jeho odborné práce. 

Díky sbírkám patří Oblastní muzeum v Lounech k muzeím vlastivědným; nepatří mezi 

muzea specializovaná. 

Součástí instituce je od roku 1994 archeologický skanzen v Březně. Unikátní soubor 

rekonstrukcí pravěkých a raně starověkých staveb, které byly objeveny dlouholetým 

archeologickým výzkumem, je podrobněji zmíněn výše.  

Protější dům číslo 28 s pozdně gotickým portálem v průjezdu, třípodlaţními 

středověkými sklepy a rokokovou fasádou se nazývá „U jednoroţce“. V současné době 

objekt slouţí jako provozní budova lounského muzea.  

 

  

Obr. č. 11: Oblastní muzeum Louny (foto M. Šmídlová) 
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2.5.4 Galerie Benedikta Rejta 
 

Galerie vznikla v roce 1965 osamostatněním oddělení výtvarného umění okresního 

muzea (Roedl, 1999). V současné době je v nově zrekonstruovaném historickém objektu 

bývalého městského pivovaru v Pivovarské ulici prezentována část sbírek galerie expozic 

českého abstraktního umění druhé poloviny 20. století. První část je věnována 

představitelům českého geometrického konstruktivismu. Jejími hlavními představiteli jsou 

Zdeněk Sýkora, bývalý docent Vysoké školy pedagogické v Praze (který je průkopníkem 

aplikace počítačové techniky ve výstavbě uměleckých děl) a Vladislav Mirvald, emeritní 

středoškolský profesor deskriptivní geometrie zdejšího gymnázia, který povýšil tvrdou 

estetiku deskriptivní geometrie na umělecké dílo. Další expozice tvoří reprezentativní 

výběr děl z autorských souborů klasiků současného českého výtvarného umění, 

zaměřených na abstraktní  tendence všech druhů. V roce 1998 byla dokončena 

rekonstrukce bývalého městského pivovaru. Autorem je architekt Emil Přikryl. 

 

                    

                           Obr. č. 12: Pohled z věţe kostela na Galerii Benedikta Rejta (foto M. Šmídlová) 

 

2.5.5 Pramen Luna v Lounech 
 

Sloţení: Minerální voda Luna (MÚ Louny, 2009) je kyselka hydrogenuhličitan-

sodného typu; silně mineralizovaná. Obsahuje 17,5 g rozpuštěných solí v jednom litru 

vody. Z toho 4 489 mg tvoří sodné kationy a 710 mg chloridové aniony. Voda je 
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hypertonická, osmotický tlak činí 426m Osm/kg. Obsahem rozpuštěného CO2 (1 450 mg/l) 

se řadí mezi uhličité minerály. Pramen Luna je na povrch vyveden na několika místech 

díky své stálé teplotě celoročně dostupný. Pro běţné uţívání občanů je k dispozici v 

prostoru „U Spravedlnosti“, v Domově důchodců a v nemocniční zahradě. 

 

            

                               Obr. č. 13: Pramen Luna v Lounech (foto M. Šmídlová) 

 

V Lounech se vyskytují přírodní i umělé vývěry podzemních minerálních a 

léčivých vod. Na území města je historicky doloţeno vyuţívání pramenů Mikulášky a 

Jánovky. V jiţní části města, na návrší „U Spravedlnosti“, byl počátkem šedesátých let 

navrtán významný zdroj alkalické kyselky, nazvaný pramenem Luna. Luna je nejhlubším 

minerálním pramenem v České republice. Má jedinečné sloţení; ve světě se s ním mohou 

srovnávat pouze prameny v gruzínském Borţomi a ve francouzském Vichy. Jde o silně 

proplyněnou a teplou natrium-bikarbonátovou vodu, která vyvěrá vrtem z hloubky 1100 aţ 

1200 metrů. Stávající vydatnost zdroje činí 15 l/min. Minerální voda Luna je vhodná k 

pitným kúrám u pacientů s gastrointestinálními chorobami jako je např. funkční ţaludeční 

dyspepsie, chronická gastritis, vředová choroba ţaludku a dvanácterníku, stavy po 

operacích ţaludku, syndromy slepé kličky, střevní dyspepsie a chronická pankreatitida. 

Voda příznivě působí i na léčbu pacientů s chorobami jater. Vhodná je jako doplněk léčby 

koţních chorob s poruchou keratinizace a pro běţné koupele. Není naopak vhodná pro 
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kardiaky, hypertoniky, děti, mladistvé a těhotné ţeny. Uţívání minerální vody Luna se 

doporučuje konzultovat s lékařem.  

 

2.5.6 Park v Lounech 
 

Rekonstrukce parku začala v roce 2008. Projekt vypracoval Mgr. Milan Milfait 

z ţatecké firmy Secom; projekt realizovala lounská firma Zahradníček s. r. o. V tomto roce 

byla také přičleněna nová část parku - bývalé zahradnictví. Vysazeno bylo nových 75 

stromů a řada keřů. Dominantou parku je dnes kamenné odpočívadlo. Nově byl poloţen 

asfaltový koberec, takţe park navštěvuje velké mnoţství lidí za účelem odpočinku, 

rekreace a sportu (in-line bruslení, kolo aj.). Vybudován byl tenisový klub, letní kino a 

několik pavilonů, které slouţí – stejně jako celý areál parku – k výstavním akcím.  

 

          

                           Obr. č. 14: Kamenné odpočívalo parku (foto M. Šmídlová) 

 

2.5.7 Panenský Týnec – nedostavěný klášterní kostel klarisek 
 

Nedostavěný gotický klášterní chrám (Roedl, 1999) se řadí svojí uměleckou 

hodnotou k nejkrásnějším českým památkám. Chrám tvoří 21 m dlouhé kněţiště, 9 m 

široké a přes 20 m vysoké. Z poměrně krátké západní třílodní části zbyla pouze jiţní zeď s 

portálem, polovina západní zdi a základ zdí ostatních. Ze čtyř lodních pilířů byly tři 

zbořeny a na čtvrtém částečně spočívá zvonice, která byla zbudována o mnoho let později. 
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Chrám v Panenském Týnci je kryptou svého zakladatele – Jaroslava Plichty z Ţerotína. 

Majitel hradu, zbudovaného v letech 1230 – 1253 v sousední obci, pan Plichta z Ţerotína, 

patřil ve své době k nejproslulejším českým rytířům. Padl v bitvě u Mühldorfu roku 1322 a 

chrám zůstal rozestavěn dodnes. Ve 13. století zaloţili na místě dnešního Panenskýho 

Týnce páni z Ţerotína nejprve klášter, do kterého přivedli jeptišky z kláštera sv. Aneţky v 

Praze. V husitských dobách byl klášter rozbořen, ale páni ze Ţerotína jej znovu přivedli k 

ţivotu a přivedli sem z Prahy vypuzené jeptišky klarisky. Po zrušení řádu za císaře Josefa 

II. byl Panenský Týnec prodán ve prospěch náboţenského fondu. Místo je značně 

populární mezi vyznavači alternativní medicíny a okultních praktik. 

 

 

           Obr. č. 15: Torzo klášterního kostela v Panenském Týnci (Výletník, 2009 – foto Jana Kozlíková) 
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3 Sociologický průzkum 
 

V první části dotazníku byly poloţeny čtyři otázky ze skupiny analytických. Byly 

to otázky zaměřené na zjištění pohlaví dotazovaných osob, jejich věku, nejvyššího 

dosaţeného vzdělání a na zjištění místa odkud respondenti pocházejí.  

V druhé části dotazníku určené občanům Ústeckého kraje byly poloţeny meritorní 

otázky, které se týkaly znalosti oblasti Lounska a Ţatecka: „Jaké znáte přírodní zajímavosti 

Lounska?“, „Které kopce Českého středohoří znáte?“, „Znáte pověsti přírodního parku 

Dţbán?“, „Jakou konkrétní pověst přírodního parku Dţbán znáte?“, „Jaké pamětihodnosti 

na Lounsku znáte?“. 

 

3.1 Vlastní sociologický výzkum – dotazníkové šetření    
 

Výběrové soubory občanů z Ústeckého kraje byly voleny z řad mých sociálních 

kontaktů. Ty jsem získala od svých příbuzných a především přátel, případně je znám 

osobně. Všechny jsem oslovila prostřednictvím elektronických sociálních sítí (facebook, 

email a jiné). Respondenti byli poţádáni o vyplnění dotazníku, který je umístěn v příloze 1. 

Celkem jsem rozeslala 84 dotazníků, z nichţ 24 zůstalo nezodpovězeno. 

 

U první analytické otázky lze vidět, ţe z oslovených osob bylo více ţen (57%)  

a muţů (43%). 

 

Graf č. 1: Pohlaví dotazovaných osob 

 

 

Nejvíce dotazovaných osob bylo ve věkovém rozmezí od 15-24 let (35%), dále 25-

39 let (32%), ve věku 40-54 let (20%) a od 55 let a více (13%). 

57%

43%

ženy

muži
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Graf č. 2: Věkové rozmezí vybraných osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce lidí mělo úplné střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání 

(58%), VŠ absolvovalo 23% dotázaných, vyučeno nebo střední vzdělání bez maturity mělo 

19% respondentů a nikdo z dotázaných neměl pouze základní vzdělání či bez vzdělání. 

 

Graf č. 3: Nejvyšší dosaţené vzdělání výběrového souboru 

 

 

Nejvíce dotázaných pochází z města Louny a jeho okolí (46%), dále z Mostu a 

okolí (28%) respondentů a ze Ţatce a okolí (26%). 

 

Graf č. 4: Bydliště respondentů 
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Nejvíce dotázaných osob z přírodních zajímavostí zná: kopec Raná (56%), dále 

přírodní park Dţbán (23% respondentů), skanzen Březno u Loun zná 15% oslovených a 

nejméně České středohoří (6% oslovených). 

 

Graf č. 5: Znalost vybraných osob o přírodních zajímavostech Lounska 

 

 

Z kopců Českého středohoří respondenti znají: kopec Raná (40%), Milešovku 

(35%), Oblík (23%) a Milou (4%). 

 

Graf č. 6: Znalost kopců Českého středohoří 
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V otázce pověstí o přírodním parku Dţbán odpovědělo 75% ne a ve 25% ano. 

 

Graf č. 7: Znalost pověstí oslovených osob přírodního parku Dţbán 

                              

 

Z konkrétních pověstí přírodního parku Dţbán uvedlo patnáct dotázaných 

respondentů Kamenné řady u Kounova (86%) a o Dţbánských hraničářích (14%). 

 

Graf č. 8: Konkrétní pověsti přírodního parku Dţbán 

                              

 

V poslední meritorní otázce uvedly dotazané osoby jako nejznámejší 

pamětihodnosti Lounska: Ţateckou bránu (53%), kostel sv. Mikuláše (20%), klášterní 

kostel v Panenským Týnci (16%) a Oblastní muzeum v Lounech (11%). 

 

Graf č. 9: Znalost respondentů o pamětihodnost Lounska 
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3.2 Vyhodnocení výzkumu 
 

Byla jsem mile překvapena výsledkem sociálního průzkumu, ve kterém respondenti 

z Ústeckého kraje prokázali vcelku dobrou znalost přírodních a kulturních zajímavostí 

Lounska a Ţatecka. 

Zajímavé je, ţe lidé jako přírodní zajímavost uváděli spíše kopec Raná, neţli České 

středohoří, do kterého tento kopec spadá. Při osobním kontaktu s dotazovanými osobami 

jsem zjistila, ţe pouze nepatrné procento ví, ţe kopec patří do Českého středohoří.  

Všichni oslovení lidé z Mostu a okolí uváděli Milešovku v Českém středohoří. 

Velice překvapivé pro mne také bylo, ţe dvě osoby uvedly v dotazníku kopec Milá, který 

není aţ tak známý, jako ostatní kopce středohoří.  

Dotazovaní obyvatelé z Mostecka a Ţatecka uváděli jako pamětihodnost pouze 

Ţateckou bránu. Lidé z Lounska nejlépe znají kostel sv. Mikuláše a klášterní kostel 

v Panenském Týnci. 
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4 Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit čtenáře s oblastí Lounska a Ţatecka a přiblíţit 

přírodní a kulturní zajímavosti tohoto regionu.  

V práci uvádím nejdůleţitější rysy regionu – geologickou a geomorfologickou 

charakteristiku, klimatické i hydrologické poměry a zabývám se také pohnutou historií této 

části České republiky.  

Dále popisuji nejvýznamnější přírodní i kulturní památky Lounska a Ţatecka; 

upozorňuji na klenoty, vytvořené přírodou a lidmi. Podrobně se zabývám zejména 

lounskou částí Českého středohoří, která je typická svojí stepní flórou a faunou; masivem 

stolové hory Dţbán, fenoménem Kamenných sluncí u Hnojnic, údolím potoka Hasiny, 

skanzenem v Březně i pamětihodnostmi přirozeného centra oblasti – Loun a jejich okolím. 

Kromě teoretické části práce jsem se pokusila i o sociologický výzkum, zaměřený 

na znalosti turistů a návštěvníků našeho regionu o výše uvedených místech a lokalitách. 

Vypracovala jsem dotazník, zaměřený na tuto problematiku; jeho cílem bylo zjistit, 

jak obyvatelé Ústeckého kraje vnímají své okolí. Výsledkem průzkumu jsem byla mile 

překvapena; respondenti z Ústeckého kraje prokázali vcelku dobrou znalost přírodních i 

kulturních zajímavostí Lounska a Ţatecka. 

Nejdůleţitější část testu se týkala otázky: „Jaké přírodní zajímavosti Lounska 

znáte?“ Mnozí odpovídali, ţe nejlépe znají kopec Raná. Při osobním kontaktu 

s dotazovanými osobami jsem však zjistila, ţe jen nepatrné procento z nich ví, ţe tento 

kopec patří do Českého středohoří. Zajímavé byly rovněţ odpovědi dotazovaných obyvatel 

z Mostecka a Ţatecka, kteří uváděli jako nejznámější pamětihodnost Lounska pouze 

Ţateckou bránu. Lidé z  Lounska pak znají nejlépe kostel sv. Mikuláše a klášterní kostel 

v Panenském Týnci. 

 Smyslem mé snahy je ukázat, ţe v České republice existuje nesmírné mnoţství 

přitaţlivých a atraktivních míst, která nejsou ve všeobecném povědomí. Chci zdůraznit, ţe 

i tak zdánlivě nezajímavá a plochá krajina, jakou by se mohla oblast v okolí Loun a Ţatce 

zdát, je skvělým místem pro turistiku i odpočinek.   
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