
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 

 
Hornicko - geologická fakulta 

Institut geologického inţenýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAKTIVITA MĚSTA LIBOCHOVICE 
 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:   Jana Němečková 

Vedoucí práce: Ing. Jan Jelínek, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2012





Jana Němečková: Atraktivita města Libochovice 

______________________________________________________________________ 

Prohlášení 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny pouţité podklady a literaturu. 

 

- Byla jsem byl seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 - vyuţití díla v rámci 

občanských a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla 

školního a § 60 - školní dílo. 

 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít 

(§ 35 odst. 3). 

 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 

- Souhlasím s tím, ţe bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je moţno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční vyuţití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27.4.2012    ............................................... 

        Podpis autora 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Jana Němečková: Atraktivita města Libochovice 

______________________________________________________________________ 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Ing. Janu Jelínkovi, Ph.D. za 

vedení a řadu cenných připomínek při její tvorbě. 



Jana Němečková: Atraktivita města Libochovice 

______________________________________________________________________ 

Summary 

The theme of this bachelor’s thesis is the attractiveness of Libochovice. This thesis 

contains general information about natural conditions such as geology, geomorphology, 

climatic conditions, hydrology, flora and fauna. Further thesis informs about the history of 

the area and the city from its first settlement to present time. Here are presented the 

attractions of the natural, historical, cultural and technical monuments. The thesis presents 

Libochovice’s square, the former jewish synagogue, the jewish cementery and the castle 

with its large garden, which is in the English style. At the end of thesis is composed a 

three-day package tour of selected locations. In the package tour are many other attractions, 

not only the visit of local castle. From natural attractions there are for example the stone 

organ in Házmburk and national natural monument Kamenná slunce. City‘s technical 

monuments are represented with Small hydroelectric power plant, a brewery, 

Libochovice’s brickyard, glass factory and bridge over the river Ohře. This thesis imagines 

Libochovice city for tourism and in the future could be used as promotion his town 

development. 

 

Keywords: Libochovice, Ústí region, Litoměřice district, Libochovice castle, Házmburk, 

national natural monument Kamenná slunce 

 

Anotace 

Tématem bakalářské práce je atraktivita města Libochovice. Práce obsahuje obecné 

informace o přírodních poměrech jako jsou geologie, geomorfologie, klimatické poměry, 

hydrologie, flóra a fauna. Dále práce seznamuje čtenáře s historií zájmové oblasti a města 

od jeho prvního osídlení aţ po dnešní dobu. Prezentovány jsou zde zajímavosti od 

přírodních přes historické, kulturní aţ po technické památky. V práci je představen zámek 

Libochovice se svou rozlehlou zahradou v anglickém stylu, libochovické náměstí, bývalá 

ţidovská část se synagogou a ţidovský hřbitov. Závěrem je sestaven třídenní poznávací 

zájezd po vybraných lokalitách. Jeho náplní je kromě návštěvy zámku i mnoho jiných 

zajímavostí. Z přírodních jsou to kamenné varhany u hradu Házmburk a národní přírodní 

památka Kamenná slunce. Městské technické památky jsou zastoupeny Malou vodní 

elektrárnou, pivovarem, libochovickou cihelnou, sklárnou, nebo ţelezobetonovým mostem 

přes řeku Ohři. Práce nastiňuje město Libochovice z hlediska cestovního ruchu a 

v budoucnu by mohla slouţit k podpoře jeho dalšího rozvoje. 

 

Klíčová slova: Libochovice, Ústecký kraj, Litoměřický okres, zájezd, zámek Libochovice, 

Házmburk, NPP Kamenná slunce 
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Seznam pouţitých zkratek 

NPP  Národní přírodní památka 

EVL  Evropsky významná lokalita 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

PP  Přírodní památka 

MVE  Malá vodní elektrárna 

SČE  Severočeské elektrárny
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1 Úvod 

V bakalářské práci jsou představeny přírodní, kulturní, technické zajímavosti  a 

historie města Libochovice a vše je shrnuto ve formě třídenního poznávacího zájezdu. Pro 

obohacení je zde zahrnuto i blízké okolí v okruhu 10 km. Cílem práce je vyzdvihnout 

přednosti města a přilákat případného návštěvníka.  

Libochovice se svojí bohatou historií jsou spjaty s rodem pánů Zajíců z Házmburku. 

Původní sídlo tohoto rodu je hrad Házmburk, jeţ je zahrnut do programu zájezdu. Stejně 

tak i nedaleká národní přírodní památka Kamenná slunce, která patří mezi geologické 

zajímavosti České republiky. 

Mezi významné dominanty Libochovic bezesporu patří renesanční zámek 

s rozlehlou zámeckou zahradou v anglickém stylu. Ta se rozprostírá podél řeky Ohře, která 

město lemuje svým pravým břehem. Ze zámecké zahrady se naskýtá nádherný pohled na 

řeku, barokní sochy a libochovický most. Do technických zajímavostí Libochovic se řadí 

například místní pivovar, který uţ bohuţel dlouhou dobu chátrá. Najdeme zde i Malou 

vodní elektrárnu při řece Ohři, která byla dlouhou dobu nevyuţita. V nedávně době byla 

však vyhlášena za kulturní památku. 
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2 Přírodní poměry oblasti 

2.1 Vymezení oblasti 

Město Libochovice leţí na břehu Ohře v Severočeském kraji a okrese Litoměřice 

(viz obr. 2.1). Okres je svou rozlohou 1032 km
2
 druhým největším v kraji. Ze severozápadu 

na něj navazuje Liberecký kraj okresem Česká Lípa. Svou jiţní a jihovýchodní hranicí 

sousedí dále s okresy Kladno a Mělník (Vilím, 2009). 

Libochovice jsou lehce dostupné z blízkých měst - Louny, Lovosice, Litoměřice či 

Roudnice nad Labem. Z těchto nedalekých měst se do Libochovic dostaneme i vlakem a 

autobusem (Internet 1). Město má dvě přilehlé obce, Poplze a Dubany, 3795 obyvatel 

a rozlohu 168,9 ha (Internet 2). Dominantu okolí tvoří především vrch Klapý (418 m) s 

zříceninou hradu Házmburk. 

 

 

 
 

Obrázek 2.1 Vyznačení Libochovic na mapě v Ústeckém kraji (Internet 13) 
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2.2 Geomorfologie 

Město Libochovice se rozprostírá na celku České Vysočiny, v oblasti České křídové 

tabule. Celé údolí Ohře patří do Dolnooharské tabule, která zaujímá jiţní polovinu okresu 

Litoměřice. Rozloha celku činí 1139 km², průměrná nadmořská výška 229,2 m n. m. a jeho 

nejvyšším bodem je legendami opředená hora Říp 460,7 m n. m., která se nachází v 

Krabčické plošině. Dolnooharská tabule má ráz členité pahorkatiny. Vyznačuje se převáţně 

destrukčním reliéfem, postiţeným různě intenzivními neotektonickými pohyby ker, s 

rozsáhlými strukturně denudačními plošinami, svahy při zlomových liniích a vzácnými 

neovulkanickými suky. Ve východních a severovýchodních částech se uplatňuje 

akumulační reliéf pleistocenních říčních teras (Demek, 2006). 

2.3 Geologie 

Město Libochovice spadá pod geologický celek Český masiv, do středočeské oblasti. 

Omezení středočeské oblasti v západní polovině Českého masivu se shoduje s průběhem 

litoměřického a středočeského hlubinného zlomu (Mísař, 1983). Oblast středočeská, je 

tvořena horninami svrchního proterozoika a staršího paleozoika, které lze sledovat severně 

od západních aţ do východních Čech (Chlupáč, 2002). Po většinu paleozoika, aţ do siluru, 

byla oblast Libochovicka na dně oceánu. V devonu vznikala díky Variskému vrásnění 

mohutná pohoří a horotvorné přeměny se také dotkly libochovické krajiny. V karbonu 

docházelo k hromadění rostlinných zbytků a jejich překrývání sedimenty a tím ke vzniku 

středočeských uhelných pánví. Vrty na Peruci vzdáleném od Libochovic 10 km potvrdily 

bohatá naleziště černého uhlí o síle aţ 2 metry, avšak v  hloubce aţ přes 1000 metrů. Na 

konci karbonu se na Libochovicku objevila velká vulkanická činnost, která byla potvrzena 

nálezem sklovité lávy u Koštic (9 km od Libochovic). V permu v důsledku suchého a 

teplého podnebí vysychaly močály a baţiny, které zapříčinily vzniku písčitých půd 

zabarvených do červena. Z tohoto období zde najdeme malé mnoţství pískovců, slepenců a 

arkóz (Růzha, 2008).  

Nejrozšířenější usazeniny jsou doloţeny z počátku spodní křídy. Sedimenty České 

křídové pánve zakrývají většinu zájmového území, coţ je způsobeno tím, ţe v mesozoiku 

se oblast ocitla na dně oceánu (Růzha, 2008). Sedimenty české křídové pánve jsou většinou 

uloţeny téměř vodorovně, nebo jen s mírnými úklony vrstev. Byly však postiţeny koncem 

křídy a hlavně terciéru saxonskou tektonikou. Ta se projevila především zlomy, podél 

nichţ probíhaly aţ třímetrové pohyby (Chlupáč, 2002). Sedimenty jsou tvořeny pestrou 

škálou hornin. Převládají pískovce, ale objevují se zde i slepence, arkózy a jílovce. Balvany 

o velikosti aţ přes 1 m tvořil křemitý, velmi tvrdý pískovec s ojedinělými hrubšími 

valounky křemene s hojnou zuhelnatělou rostlinnou drtí a četnou faunou (Růzha, 2008). 

Na začátku terciéru dochází na Libochovicku k významné sopečné činnosti. Krajina 

byla pohlcena sopečnými popely a lávou. Zajímavostí z této doby jsou tzv. „Kamenná 

slunce“ (viz kapitola 4.1). Ke konci období byla oblast pod vodou, ale tektonickými 

pohyby ke kterým docházelo se krajina pozvolna měnila. Začaly se zvedat Krušné hory. 

Kvartér je typický střídáním dob ledových a meziledových. Na Libochovicku vyčnívaly 

z vody pouze nejvyšší sopečné ostrovy jako jsou Klapý, Rohatec, Jiřetín a Košťálov 

(Růzha, 2008). Toto území se v době pleistocénu rozkládalo v tzv. periglaciální oblasti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Litom%C4%9B%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Litom%C4%9B%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Litom%C4%9B%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Denudace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pleistoc%C3%A9n
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(ovlivňované ledovci), kde největší význam měl severský pevninský ledovec, který ve 

2. době ledové postoupil aţ na severní úpatí Českého masívu (Internet 3). Po jeho ústupu se 

v krajině rozvíjel ţivot. 
 

 
Obrázek 2.2 Výřez z geologické mapy širšího okolí zájmové oblasti (převzato z Cháb, 2007) 
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Obrázek 2.3 Legenda k geologické mapě uvedené v obr. 2.2 (převzato z Cháb, 2007) 

2.4 Klimatické poměry 

Z makroklimatického pohledu patří území Libochovic i celého Litoměřického okresu 

do přechodné, mírně teplé a sušší oblasti. Vlivem sráţkového stínu Krušných hor se jedná o 

nejsušší okres České republiky. Průměrná teplota vzduchu (obr. 2.4) oblasti je v létě 17 °C, 

v zimních měsících 0 °C. Nejteplejším měsícem je červenec, kdy v Litoměřicích byla 

naměřena průměrná teplota 18,3 °C (Internet 4). 
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Obrázek 2.4 Průměrná teplota vzduchu oblasti v létě a v zimě v zájmové oblasti (převzato z Tolasz, 2007) 

Průměrné roční sráţkové úhrny (obr. 2.5) činí 0 - 300 mm, dlouhodobý průměrný 

roční úhrn sráţek, měřený stanicí v Doksanech činí 670 mm. Republikový průměr je 

cca 700 mm. Na vrcholu Milešovky dosahují sráţky hodnot kolem 1000 mm za rok. V létě 

jsou průměrné úhrny sráţek na Libochovicku v rozmezí 200 - 300 mm, v zimě naopak       

0 - 100 mm (Tolasz, 2007). 

 

Obrázek 2.5 Průměrný úhrn sráţek v létě a v zimě v zájmové oblasti (převzato z Tolasz, 2007) 

2.5 Hydrologie 

Celé území patří do povodí řeky Ohře, která pramení aţ v přírodní rezervaci 

Smrčiny v německém Bavorsku. Její povodí tvoří uţ od průtoku Nechranickou přehradou 

četné přirozené meandry s mnoha starými rameny, dnes často slepými nebo zkamenělými. 

Řeka se formovala uţ od čtvrtohor, do té doby byla jen součástí tzv. Ladevského jezera. 

Ohře je dlouhá 316 km, její povodí má rozlohu 5614 km
2
 a z toho 4601 km

2
 v České 

republice. V ČR je 2. největším levostranným přítokem Labe, do kterého se vlévá 

v Litoměřicích (Dvořák, 2007). Protéká většinou zemědělskou krajinou dolního Poohří, 

které patří mezi oblasti u nás nejdéle trvale obývané a vyuţívané člověkem. Pouze místy se 

podél břehů zachovaly fragmenty tvrdých i měkkých luţních lesů. Řeka je většinou 

neregulovaná, s písčinami, štěrkovými náplavy a meandry. Zachována je struktura toku, 

jsou dostatečně zastoupeny mělčí, proudivější úseky i hlubší tůně a tišiny. Libochovicemi 

protéká klidně, cca 5,5 km. Čistota vody v řece je relativně dobrá (Tomášek, 2005). 
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2.6 Flóra a fauna 

Významné druhy fóry a fauny nenalezneme přímo v městě Libochovice, nýbrţ 

v jeho blízkém okolí, podél řeky Ohře a nedalekém Českém středohoří. Veliká rozmanitost 

přírodních podmínek poskytuje vhodná stanoviště pro různé druhy rostlin a ţivočichů. 

Travnaté, suché a slunné 

stráně mají charakter stepí a 

lesostepí. Rostou zde sucho a 

teplomilné rostliny. Opačné svahy 

jsou porostlé jasany, lípami, duby a 

javorem babykou. Dubohabrové 

lesy jsou převáţně na stráních 

kolem Ohře (Kovář, 2001). 

Nalezneme zde např. hlaváček 

jarní (Adonis vernalis), který 

vidíme na obrázku 2.6,  kosatec 

bezlistý (Iris aphylla), kosatec 

sibiřský (I. sibirica), kozinec 

bezlodyţný (Astragalus excapus), 

len ţlutý (Linum flavum), 

pětiprstku hustokvětou 

(G. densiflora) aj. (Kinský, 2006). 

Význam flóry i vegetace je v Libochovické oblasti velmi rozmanitý z genetické i 

druhové stránky. A to jak u planě rostoucích druhů, tak i u některých pěstovaných, jako 

např. místní odrůdy ovocných dřevin v zámeckém parku, místní ekotypy hospodářských 

dřevin. 

Stupeň prozkoumanosti fauny oblasti je menší neţ je tomu u flóry a vegetačního 

pokryvu. Můţeme zde zaznamenat společný výskyt teplomilných a chladnomilných druhů. 

Řada taxonů (soubor jedinců lišících se určitými znaky a vlastnostmi od všech jiných) 

bezobratlých ţivočichů je v rámci České republiky dosud známá jen z tohoto území, 

některé z nich jsou dokonce endemické pro Středohoří. Ke zvláště chráněných druhů 

ţivočichů patří např. pavouk stepník rudý (Eresus cinnaberinus), z motýlů modrásek 

ligrusový (Polyommatus damon), okáč skalní (Hipparchia briseis), otakárek fenyklový 

(Papilio machaon). K zajímavostem fauny obratlovců patří výskyt bobra evropského 

(Castor fiber) na Ohři (viz obr. 2.7), a kolonie sysla obecného (Citellus citellus) na Rané 

(Kinský, 2006). 

Předmětem ochrany EVL Ohře jsou tři 

ţivočišné druhy vázané svým způsobem 

ţivota na vodní prostředí větších toků. Ohře 

hostí přirozeně se rozmnoţující populaci 

bolena dravého (Leusciscus aspius) a 

velevruba tupého (Unios crassus), který se zde 

vyskytuje ve svém původním prostředí. Losos 

atlantský (Salmo salar) vyuţívá řeku Ohře 

jako svou důleţitou migrační cestu (Tomášek, 

2005). 

 
Obrázek 2.6 Hlaváček jarní (Internet 15) 

 
Obrázek 2.7 Bobr evropský (Internet 16) 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1008&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1008&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1008&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1041&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1041&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1041&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1013&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1013&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1018&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1001&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1001&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=1001&p=flora_fauna
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=7&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&site=CHKO_ceske_stredohori_cz&id=8366&p=flora_fauna
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3 Historie města 

3.1 Historický vývoj oblasti 

Své jméno město dostalo podle rodu Lubochů, z kmene Ljubochovanů, kterým se 

však také říkávalo Ljubochovici. Mezi místními občany ale panuje historka, ţe jméno bylo 

odvozeno od „libě si hovíce“, nebo „libě chodíce“.  

Město má ve znaku házemburského zajíce, podle prvního majitele Libochovic 

Zbyňka Zajíce. Tomu město roku 1335 prodal král Jan Lucemburský společně s hradem 

Házmburkem a okolními vesnicemi Radovesice, Lhota a Poplze (Toufar, 2001). 

Libochovice byly osídleny jiţ za dob Markomanů a Bójů. Dokazuje to nález 

kamenné sekery, nebo pazourkové čepelky v roce 1919. V době měděné se zde začaly 

objevovat mnohé kultury, jejichţ osídlení dokazují mnohé nálezy. V roce 1933 byla 

nalezena v zámeckém parku keramika, dokazující osídlení Libochovic těmito kulturami, 

které se zde většinou přesouvaly ze severní Moravy. Z doby halštatské byly na vrchu Klapý 

v roce 1922 nalezeny 2 bronzové krouţky (Blaţek, 1990). Také laténská kultura zanechala 

své pozůstatky na Libochovicku. Někdy okolo roku 500 před n. l. se v oblasti jiţního 

Německa a severovýchodní Francie objevil lid, který sehrál v dějinách pravěké Evropy 

velmi důleţitou úlohu. Byli to Keltové, známí téţ pod jménem Gallové. Tato kultura byla 

tak vyspělá, ţe na našem území vznikaly první důmyslně opevněná města s dláţděnými 

ulicemi, domy, kovářským a zlatnickým vybavením. Jméno řeky Ohře pochází z keltského 

slova Agara (aga - losos, ara - prudce tekoucí řeka), také za pojmenování Čech můţeme 

vděčit Keltům - Bójům - Bohemien (Černý, 2003). 

Libochovice byly jiţ od 10. století jako osada vesnického typu úzce spojena 

s nedalekým hradem Klapý. Nejstarší písemné zmínky o hradu a vesnici pocházejí z roku 

1197 v závěti blahoslaveného Hroznaty, zakladatele kláštera v Teplé (Růzha, 2008). Roku 

1272 patřilo městečko klášteru tepelskému a počátkem 14. století Hynkovi ze Ţlebu a 

Lichtenburka. Od jeho syna Hynka je koupil okolo roku 1314 král Jan Lucemburský 

(Internet 5).  

První listina, která mluví o Libochovicích výslovně jako o městečku ("oppidum") je 

listina krále Jana Lucemburského z roku 1335, v níţ prodával panství hradu Klapý panu 

Zbyňku Zajíci z Valdeka (Černý, 2003). Ten podle tehdejších trendů přejmenoval na 

Hasenburg, tedy „Zajícův hrad“ (Růzha, 2008). V roce 1558 tehdejší majitel Kryštof Zajíc 

je prodal Janu staršímu z Lobkovic. Ten oslovil krále Ferdinanda I. a na jeho ţádost byly 

Libochovice povýšeny na město. Po jeho smrti roku 1569 Libochovice převzal Jiří Popel 

z Lobkovic, zatvrzelý katolík, který roku 1591 sice povolil libochovickým měšťanům 

stavbu pivovaru, ale museli mu slíbit, ţe mezi sebe nepřijmou ţádného nekatolíka. Protoţe 

pivovar byl vybudován v rozlehlých sklepích pod zámkem, říkávalo se, ţe v Libochovicích 

stojí zámek bez sklepů a základů a naopak pivovar bez střechy. Roku 1602, po smrti Jiřího 

Popela, dostal libochovické panství k uţívání Zikmund Bathory ze Szmló (Toufar, 2001). 

Ten byl ale za zradu vůči císaři zajat a jeho majetek získal nejvyšší purkrabí Adam ze 

Šternberka (Černý, 2003) 
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Velké škody městu napáchala třicetiletá válka. Zejména při poţáru roku 1624 bylo 

město značně zničeno. Většina domů byla ze dřeva, lidé zpravidla mnoho nedbali na 

bezpečnost při práci s otevřeným ohněm a tak bylo město častokrát zasaţeno poţáry. Jeden 

z nich byl dokonce tak silný a prudký, ţe se jeho ţárem roztavily zvony na kostelní věţi. 

Roku 1676 prodal Václav Vojtěch ze Šternberka libochovické panství hraběti 

Grundakarovi z Ditrichsteina. Ještě téhoţ roku město znovu vyhořelo a újmu utrpěl i 

zámek. A tak se hrabě rozhodl vybudovat nový a mohutnější. Za jeho vlády začalo město 

rozkvétat a hospodářsky sílit. Rod Ditrichsteinů vládl v Libochovicích po celá staletí aţ do 

roku 1860. Poté zdědila panství Terezie z Herbsteina, a její rod vládl v Libochovicích aţ do 

roku 1918 (Toufar, 2001).  

3.2 Ţidé v Libochovicích 

Dějiny ţidovských venkovských obcí v Čechách patří většinou k tématům v historii 

dosud jen řídce zpracovaným. Nejinak je tomu i v případě historie ţidů v Libochovicích.  

Nejstarší zprávy o ţidovském osídlení Libochovic jsou datovány do první poloviny 

16. stol. Tehdy se ve venkovských městečkách a vesnicích začali usidlovat ţidé, kteří byli 

v průběhu 15. a 16. stol. postupně vyhnáni téměř ze všech českých královských měst. 

Velikost ţidovské komunity se koncem 16. stol pohybovala přibliţně kolem 11-ti rodin, 

které ţily roztroušeny mezi ostatními obyvateli města. Od roku 1584 zde měli ţidé svůj 

hřbitov, který dnes patří k pěti nejstarším ţidovským hřbitovům v ČR. Po roce 1591 začali 

být ţidé omezováni nařízeními Jiřího Popela z Lobkovicz, který uznával jen katolické 

náboţenství. V první pol. 17. století. Začali být ţidé segregováni do zvláštního městského 

okrsku, v jihozápadní části města. Byla postavena ţidovská synagoga, jatka, vinopalna, 

mikve (rituální lázeň), koţeluţna, která později slouţila jako ţidovský obecní dům. 

V Libochovicích bylo jiţ v 18. století 48 ţidovských rodin, a tak se jejich osídlení začalo 

prorůstat aţ na předměstí. Po roce 1868 ţidé získali rovnoprávné postavení s ostatními 

občany, coţ přispělo k jejich velkému rozmachu (Zentner, 2008). Do pokojného ţivota ţidů 

v Libochovicích zasáhla aţ 2. sv. válka (Bondy, 1906). 

Nástup Adolfa Hitlera byl koncem pro ţidy. Začali být postupně zatýkáni a 

odváděni do koncentračních táborů. Libochovičtí ţidé byli odvedeni do nedalekého 

Terezína. V tomto průmyslovém způsobu vraţdění, zvaném holocaust, zemřeli poslední 

libochovičtí ţidé. 
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4 Přírodní, technické a kulturní 

zajímavosti města 

Na území města Libochovice najdeme mnoho kulturně - historických, ale i 

přírodních zajímavostí. Tato práce je pro obohacení zaměřena i na nejbliţší okolí města 

v rozsahu 10 km (viz obrázek 4.1), které je z hlediska cestovního ruchu také velice pestré a 

atraktivní. 

 

 
Obrázek 4.1 Vymezení zájmové oblasti (mapy.cz) 

4.1 Přírodní zajímavosti  

Přírodní park Dolní Poohří 

V roce 2000 byl vyhlášen PP Dolní Poohří, který se nachází na jihozápadě 

litoměřického okresu podél řeky Ohře. Byl vyhlášen pro zachování jedinečné krajiny s 

posledními zbytky luţních lesů. Kolem luţního lesa na pravém břehu řeky bylo vymezeno 

nadregionální biocentrum Oharský luh, které z celkové rozlohy zaujímá v území 

Libochovic plochu necelých 200 ha. Do jihozápadní části Libochovic okrajově zasahuje i 

regionální biocentrum Šebín. V něm na jaře narazíme na nespočet bledulí jarních 

(viz obr. 4.2). Nejcennější části PP jsou samostatně chráněné přírodní rezervace. Je to 

zejména PR Louţek, která je zachována pro svůj smíšený les v údolí řeky Ohře. Dále pak 

Myslivna, která je jednou z nejzachovalejších zbytků luţních lesů v PP a její bylinné a 

keřové patro se vyznačuje velkou druhovou pestrostí. V přírodním parku se nachází 

např. doksanský klášterní areál, městečko Brozany nad Ohří, Ostrov sv. Klimenta, 

Budyňský a Libochovický zámek, Budyňský a Šebínský les či slovanské hradiště Levousy 

(Tomášek, 2009). 
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Obrázek 4.2 Bledule jarní v lese Šebín (Internet 18) 

Městský park 

V městském parku (obr. 4.3) bylo vymezeno v roce 2000 biocentrum ÚSES,  které 

tvoří vlastní park, přiléhající úsek toku Ohře a úzký pruh pravého břehu v obci Poplze. Park 

je na většině své polohy, po většinu roku, vyuţíván jen jako relaxační zóna 

(Tomášek, 2009). 

V parku jsou dvě nově zrekonstruovaná dětská hřiště s mnohými atrakcemi. Také je 

zde postaveno několik památníků, například památník padlých z roku 1921. Je to ţulový 

masiv ve tvaru zabodnutého meče vysoký 6 metrů. Byl postaven architektem Rösslerem 

z Prahy pro Libochovice a okolí. Na čelní straně je bronzová plaketa znázorňující válku.  

Nalezneme zde i neobvykle ztvárněnou sochu mistra Jana Huse z roku 1930 od K. 

Zentnera, libochovického sochaře. Socha nese nápis „Milujte se a pravdu kaţdému přejte“. 

V parku je také několik ţidovských památníků s hebrejskými nápisy. 

 

 
Obrázek 4.3 Městský park (foto autor, 2011) 
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Zámecký park 

Významným biocentrem je také zámecký park. Biocentrum zahrnuje přiléhající 

úsek koryta Ohře a úzký pruh jejího pravého břehu s doprovodnými porosty. Park je 

vyuţívám zejména jako odpočinková a klidová zóna v centru města. V parku se můţeme 

pokochat okolní flórou, vzrostlými staletými stromy a různými cizokrajnými dřevinami 

(Tomášek, 2009). 

Přírodní památka Kamenná slunce 

Kamenná slunce jsou přírodní zajímavostí poblíţ města Hnojnice. Nacházejí se v 

jihozápadní části Českém středohoří v bývalém lomu na sedimentární horninový materiál. 

Ve stěnách se objevují cihlově červené okrouhlé 5 - 20 cm velké kameny, kolem nichţ se 

paprskovitě rozbíhají praskliny, připomínající sluneční paprsky. Vznikly při dopadu prachu 

ze sopečného komínu bez lávy a byly vypáleny do cihlového zbarvení. Rychlým 

ochlazováním a smršťováním objemu paprsčitě rozpraskaly. Ruční těţba a činnost vody 

odkryla tento unikátní jev (viz obr. 4.4) a 13. října 1953 byla tato lokalita vyhlášena jako 

NPP Kamenná slunce (Rubín, 2006). 

 

 
Obrázek 4.4 Detail kamenného slunce (foto Jirásek, 2011) 
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Čedičové varhany hradu Házmburk 

Na západní straně vrchu Klapý můţeme obdivovat mohutné čedičové sloupy 

(viz obr 4.5), které zde tvoří skalní stěnu. Vznikly utuhnutím magmatu na povrchu země a 

díky rychlému ochlazení vytvořila hornina sloupcovité struktury - tzv. „varhany“. Tento 

čedičový výskyt dokazuje sopečný původ nejen tohoto vrchu, ale i celého Českého 

středohoří. Tyto čedičové kamenné varhany splývájí se zdivem hradu Házmburk 

(Internet 6). 

 

 
Obrázek 4.5 Kamenné varhany na Házmburku (Internet 19) 

4.2 Technické zajímavosti 

Pivovar Libochovice 

Jiţ od starověku patřilo pivo k oblíbeným nápojům. Existují doklady o tom, ţe jej 

vařili jiţ v Mezopotámii ve 3. tisíciletí př. n. l. Pravděpodobně od starých Sumerů se 

výrobě a konzumaci piva naučili i starší Egypťané. Pivo získalo oblibu u nových národů, 

které přišly do Evropy v 5. - 7. století. 

Nejstarší písemná zpráva o vaření piva v Čechách pochází z roku 993. Základní 

surovinou byly chmel, ječmen a pšenice. Nechyběly ani různé bylinné přísady, 

např. jalovec, fenykl, hřebíček. Kdyţ ve vrcholném středověku začala vznikat první města, 

stala se novými centry výroby piva (Zentner, 2008). 

První zmínky o vaření piva v Libochovicích pocházejí jiţ z roku 1435. Nejstarším 

přímým dokladem o pivovarnictví o Libochovicích je však aţ privilegium z roku 1591, 

kterým nový drţitel Libochovic - Jiří Popel z Lobkowicz - udělil měšťanům právo vařit 

pivo (Kaubek, 1874). Po třicetileté válce měšťané vařili společně v domě čp. 10. Tento 

dům je od konce 17. stol. označován jako městský pivovar. V městě byl také druhý pivovar 

- zámecký. O zámeckém pivovaru víme, ţe v něm roku 1661 propukl velký poţár. Popelem 

lehla tehdy polovina města včetně zámku, kostela a fary). Podle zprávy z katastru se 

pivovar potýkal ještě v roce 1714 s dluhy způsobenými škodami při poţárech 

(Čapek, 1878). 
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Obrázek 4.6 Výřez z plánu Libochovic z roku 1727 (převzato z Zentner, 2008)  

Na obrázku 4.6 můţeme vidět napravo od kostelní věţe dům s velkým komínem 

vyrůstající ze střechy měšťanského pivovaru. Zámecký pivovar sídlil v zámeckém sklepení. 

Jeho komín je na obrázku vidět nalevo těsně vedle budovy zámku. Zcela vpravo je označen 

malý domek, který svou polohou odpovídá místu, kde měla stát městská sladovna. 

V roce 1676 zahájil kníţe Gundakar z Ditrichsteina přestavbu téměř shořelého 

zámku, v jehoţ sklepech později znovu vybudoval prosperující pivovar. Jeho budova 

s varnou se po celé 18. stol., aţ do 1849 nacházela na náměstí vedle radnice v domě čp. 10. 

Zde městský pivovar s výrazným komínem jasně znázorňuje plánek města z roku 1727. 

Rozvoj pivovarnictví přerušil znenadání velký poţár roku 1880, který pivovar značně 

poškodil. Situaci zachránil Karel z Ditrichsteina, který přijal městský pivovar do nájmu i 

kdyţ to pro něj nebyl vůbec výhodné. Jako sladovnu pro městský pivovar nabídl suterén 

budovy zámecké kaple. Oba pivovary tímto spojil v rámci jednoho provozu. Takto spojený 

pivovar byl aţ do roku 1812, kdy byl pronajat Václavu Ulrichovi (Zentner, 2008). Tím opět 

došlo v Libochovicích k obnovení dvou na sobě nezávislých pivovarů. V roce 1852 bylo 

rozhodnuto o výstavbě nového pivovaru na pozemku za domem čp. 120, protoţe původní 

pivovarní místnost v budově radnici měla slouţit pro zřízení okresního soudu 

(Růzha, 2008). 

V roce 1901 byl zámecký pivovar pronajat Josefu Herbsteinovi, ten měl v té době 

v Libochovicích více zajímavých aktivit. Především to byl prosperující cukrovar, který 

v roce 1867 dala postavit jeho matka Terezie a také dokončoval stavbu moderní vodní 

elektrárny na Ohři, která umoţnila velký pokrok v zemědělské výrobě na jeho okolních 

statcích, kde budoval transformační stanice (Glanc, 2007a). Hrabě Herbstein se snaţil 

v Libochovicích prosadit monopol měšťanského piva za všech okolností. Prodával lahvové 

pivo pod cenou a následně chtěl podraţit. Ale libochovičtí obchodníci napsali proti tomuto 

jednání stíţnosti (Zentner, 2008). 

Dne 8. srpna 1933 pivovar a sladovnu koupili manţelé Hrdinoví za 250000,- Kč. 

Během roku 1934 provedli rozsáhlou opravu celého pivovaru a znásobili výrobu. Obrázek 

4.7 znázorňuje Libochovický pivovar po zakoupení manţeli Hrdinovými. 
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V roce 1948 postihlo znárodňování i 

Libochovický pivovar Hrdinových. Byl to začátek 

konce libochovického pivovaru. Nejdříve byl 

převeden pod správu Krušnohorských pivovarů a v 

letech 1949 - 1951 byl převeden pod Litoměřicko -

Ústecké pivovary. Tyto správy přinesly 

libochovickému pivovaru pouze postupné chátrání 

(Glanc, 2007b). A tak byl pivovar vyuţíván jako 

sklad. 

V roce 1992 byl pivovar navrácen do rukou 

pana Hrdiny, který měl v úmyslu jej znovu. Zaloţil 

tehdy společnost „Pivovar Hrdina“ a v prostorách 

pivovaru chtěl vybudovat malý pivovar, restauraci a 

malý hotel. Z těchto velkých plánů však nakonec 

sešlo, protoţe Hrdinovi společníci tento 

podnikatelský záměr nakonec nepodpořili. V roce 

2006 byl pivovar prodán manţelům Starým, kteří ho 

pivovar zachránit a do záchranných prací investovaly 

nemalé finanční prostředky (Zentner, 2008). Dodnes 

je pivovar jen sídlem jedné stavební firmy (obr. 4.8), 

ale o jeho budoucnosti nebylo jednoznačně rozhodnuto. 

 

 
Obrázek 4.8 Budova pivovaru dnes (Internet 24) 

Obrázek 4.7 Pohled na pivovar v 20. - 

30. letech minulého století (internet 24) 
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Malá vodní elektrárna v Libochovicích 

Malá vodní elektrárna (obr. 4.9) je od roku 1995 označena ministerstvem kultury 

ČR za kulturní památku jako hodnotný příklad rozvoje elektrárenství v 1. třetině 20. století 

s dochovanými zbytky strojového vybavení. 

Při regulaci Ohře byl místo starého jezu u zámku postaven nový pevný betonový jez 

s budovou východně pod městem se spádem 2,81 m. Jeho účelem bylo regulovat 

tzv. Malou Ohři (pravostranné rameno mezi Libochovicemi a Budyní) a udrţovat hladinu 

ve slepém rameni v zámeckém parku. Tehdejší majitel libochovického velkostatku hrabě 

Herberstein vyuţil spádu na novém jezu k výstavbě vodní elektrárny, která napájela 

vrchnostenské podniky, zámek a město (Grisa, 2002). 

 

 
Obrázek 4.9 Malá vodní elektrárna, pohled od jezu (foto autor, 2009) 

 

Elektrárna byla uvedena do provozu roku 1901, coţ hrdě oznamují letopočty na 

fasádách stavby (viz obr. 4.10). Dle dobových dokumentů k technickému vybavení  patřily 

dvě turbíny o výkonu 130 HP (cca 97 kW). Primární síť byla dlouhá 228 km a napájela 

28 transformátorů. V dobách největšího výkonu zásobovala energií 11 okolních obcí. 

Zřejmě od poloviny 20. let 20. století bylo pro proměnlivý stav vody v Ohři doplňováno 

vybaveni elektrárny o naftové agregáty (Skoumalová, 2007). 

V letech 1930 - 1931 byla stavba 

včetně vybavení zrekonstruována a stavebně 

rozšířena. Vodní elektrárna v krásném 

přírodním prostředí se stala zajímavou 

turistickou atrakcí. Návštěvní kniha vedená 

v letech 1903 - 1949 dokládá, ţe patřila k 

výletním cílům řady školních výprav i 

mnohých dalších zájemců. Mezi 

návštěvníky jsou uvedeny také četné známé 

osobnosti veřejného ţivota i hosté 

pobývající na zámku. Po 2. sv. v. byla 

elektrárna zestátněna a od října 1946 

začleněna do SČE. V roce 1953 byla 

vyřazena z provozu, údajně pro chybějící 

 
Obrázek 4.10 Vnitřní prostory MVE (převzato z 

Růzha, 1995) 
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náhradní díly. Slouţila pak jako transformátorovna aţ do roku 1969, kdy byla obec 

Libochovice připojena na dálkovou síť. Pro MVE to znamenalo její postupný zánik. V 

únoru 1982 byl na základě rozhodnutí předsednictva vlády ČSSR k vyuţívání malých 

vodních elektráren učiněn pokus o obnovení činnosti, skončil však jen zpracováním 

dokumentace Hydroprojektem Praha. 

Po listopadu 1989 začal tehdejší vlastník - České energetické závody - s úpravou a 

čištěním náhonu, ale práce byly ukončeny v okamţiku, kdy dr. Georg Herberstein začal 

uplatňovat restituční nároky na vrácení konfiskovaného majetku (Skoumalová, 2007). 

 

  
Obrázek 4.11 Chátrající MVE Libochovice před zahájením záchranných prací (převzato z Skoumalová, 2007; 

Glanc, 2002) 

V současnosti je majitelem firma EWA Libochovice s. r. o., která se rozhodla pro 

rekonstrukci a obnovu provozu chátrající elektrárny (obr. 4.11). Nedělitelnou součástí 

památky je kromě dvou okolních provozních objektů také jez na řece Ohři a náhon se 

stavidlem. Záměrem je obnova elektrické energie s novou technologií za předpokladu jen 

nejnutnějších zásahů do původních konstrukcí památkově chráněného objektu. Havarijní, 

ryze účelová přístavba z roku 1952 musela být demolována z bezpečnostních důvodu 

(Glanc, 2002).  

Dochované zbytky původní technologie budou ošetřeny a po dokončení obnovy se 

stanou součástí expozice pro návštěvníky, připravované v areálu malé vodní elektrárny. 

Repliky svítidel odpovídající 

stylově dvěma zásadním etapám 

výstavby (1901, 1931) budou 

osazeny v objektu i jeho okolí 

(Skoumalová, 2007). 

Obnovovací práce byly 

zahájeny na jaře roku 2004. 

Pokračují dodnes a ještě některé 

etapy renovace čekají na své 

započetí. Ale jiţ z venku lze 

vidět, ţe opravy mají výsledek 

(viz obr. 4.12). Elektrárna má 

novou fasádu a okna a na své 

okolí jiţ nepůsobí chátrajícím 

dojmem. 

 
Obrázek 4.12 MVE, pohled od brány (foto autor, 2011) 
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Cihelna v Libochovicích 

K rozvoji libochovického 

průmyslu přispěla také cihelna, která 

funguje dodnes. Loţiska kvalitní 

dobré hlíny zde byla objevena jiţ 

před rokem 1900. V těchto místech, 

pod vrchem Klapý (viz obr. 4.13), 

byla postavena a uvedena do 

provozu cihelna s ruční výrobou 

cihel. Postupem času se podnik 

zdokonaloval a  po četných nových investicích a odborné reorganizaci uspokojoval  

klientelu  velmi kvalitními výrobky, po nichţ byla poptávka i ve vzdálenějším okolí. 

Vyrábělo se strojově hlavně speciální výrobky: tenkostěnné a duté cihly, normální i 

osmiděrové, mezistěnky, hurdisy, dráţkové krytiny, aj.  

Po roce 1948 byla cihelna v provozu ve stejné podobě jako byla znárodněna. 

V sedmdesátých letech bylo rozhodnuto o její celkové rekonstrukci a modernizaci a poté 

byl zahájen provoz v nově rekonstruované cihelně. Cihelna jiţ měla zabudovanou novou 

automatickou linku, která byla dovezena aţ z Itálie (Černý, 2003). 

Nyní patří cihelna firmě Heluz (obr. 4.14), která zde i nadále vyrábí tradiční 

stavební materiál. 

 

  
Obrázek 4.14 Cihelna Libochovice dnes (foto autor, 2011, 2009) 

Sklárna 

Se stavbou sklárny bylo započato v červnu 1911. Výroba zde byla zahájena 7. ledna 

1912 a v roce 1921 se sklárna přeměnila na akciovou společnost s názvem "Libochovické 

sklárny a. s.". Od jara roku 1936, následkem oţivené poptávky po sklářských výrobcích v 

tuzemsku i na zahraničních trzích stoupala zaměstnanost v podniku. V roce 1936 

zaměstnávala sklárna 421 dělníků a 24 úředníků (Černý, 2003). 

Firma Schubert - Crystal, nynější vlastník, vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek 

dekorativního a uţitkového skla vyráběného v severních Čechách na Jablonecku. Zejména 

firem Hoffmann a Schlevogt (Internet 7). 

 
Obrázek 4.13 Cihelna v roce 1937 (převzato z Růzha, 1995) 
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Most přes řeku Ohři 

V předminulém století 

protékala řeka řečištěm přímo 

proti kostelu, kde uhýbala vlevo, 

na zámecký jez. Část toku byla 

odkloněna na kola 

libochovického mlýna, který stál 

přímo pod zámkem. Dřevěný 

most pod jezem se před 

povodněmi rozebíral. Oba břehy 

řeky Ohře spojil poprvé mostem 

Ferdinand z Dietrichsteina. Most, 

který nechal koncem 17. století 

postavit, byl jednoduchý a 

dřevěný (viz obr. 4.15). Město 

tehdy platilo za jeho výstavbu 

velkostatku tak zvané "mostné" za pěší obyvatele a za povozy (Černý, 2003). 

Po poţáru trvalého dřevěného mostu v roce 1778 za Pruských válek, po němţ 

zůstaly jenom pilíře, byl postaven most nový. Ten byl v době tání ledu rozebírán a na jaře 

pod jezem znovu stavěn. Tyto práce hradil libochovický velkostatek, který také vybíral 

mýto. V roce 1893 byl postaven nový ţelezný most stavitelem ing. Samohrdou z Roudnice 

nad Labem. V roce 1930 městské zastupitelstvo rozhodlo o stavbě nového mostu. Stavba je 

ţelezobetonová se 2 pilíři a třemi oblouky (obr. 4.16), délka mezi břehy  je 98,6 metrů, 

vozovka je široká 5 m, chodníky 1,3 m (Černý, 2003). 

 

  
Obrázek 4.16 Pohledy na Libochovický most dnes (foto autor, 2011) 

Ţeleznice Libochovice 

V roce 1834 se v Čechách začaly stavět ţeleznice s parním provozem. Do 

Libochovic se první dráha začala stavět z Lovosic a byla dostavěna v roce 1882, a byla 

13,9 km dlouhá. Libochovické nádraţí je postavené na panském poli hraběte Herbrsteina za 

městem nedaleko cukrovaru. Tehdy byla stanice označena jen dřevěnou boudou 

(viz obr. 4.17). Aţ roku 1908 byla postavena ţelezniční budova (Černý, 2003). 

 

 
Obrázek 4.15 Kresba starého dřevěného mostu z roku 1709 

(převzato z Růzha, 1995) 
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Obrázek 4.17 Libochovická zastávka v roce 1907. Byla kriticky označována jako „Sloup a záchodová mísa“ 

(převzato z Růzha, 1995) 

Od roku 2003 výrazně ubývá cestujících ţelezniční dopravou na trati Libochovice - 

Louny. Pravděpodobně je to způsobeno vzrůstající silniční dopravou, která nabízí větší 

pohodlí. Na obrázku 4.18 vidíme dnešní podobu stanice Libochovice - město. 

 

  
Obrázek 4.18 Ţelezniční stanice Libochovice - město dnes (foto autor, 2011) 

4.3 Kulturní zajímavosti 

Zámek Libochovice 

Libochovice byly nejdřív jen vsí a později i městečkem s tvrzí, zmiňovanou poprvé 

v roce 1335. Panským sídlem byl však pevný hrad Házmburk dominující celému kraji na 

osamělé čedičové hoře nad obcí. V roce 1558 koupil libochovické panství od Házmburků 

Jan starší z Lobkovic. Ten nechal Libochovice povýšit na město a na místě gotické tvrze 

postavit renesanční zámek (Dvořáček, 2008).  

Roku 1676 město vyhořelo a velké škody utrpěl i zámek. Tehdejší majitel si nechal 

ke stavbě svého nového sídla povolat italského architekta Antonia della Portu 

(Růzha, 2008). Výsledkem byl mohutný a nepravidelný obdélník se skosenou stranou 

hlavního průčelí ve směru k řece, který spočíval na podezdívce mohutných kvádrů 

dochovaných z původního renesančního zámku (obr. 4.19). Východní strana dvoupatrové 

budovy ve směru do parku má balkón se sloupy a schodištěm, který však byl přistavěn aţ 

koncem 19. století Nádvoří s parkem spojuje salla terrena, jehoţ neobvyklá výzdoba pásy 

reliéfů s mořskými tvory a pásy s lesklými mořskými škeblemi v klenbě je nejspíš dílem 

italských umělců. Malby amorků v klenebních polích na zdech pocházejí z 18. století, kdy 

byl dokončen i největší prostor celého zámku - Saturnův sál. V něm stojí za pozornost 
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velký krb, jehoţ římsu nesou dvě figuríny černochů. Nad krbem je štuková postava Saturna 

s amorky. Zajímavostí jsou také vzácná barokní kamna zhotovená z modrých a bílých 

zdobených kachlí z roku 1685 (Dvořáček, 2008). 

Zámek jiţ není památníkem rodů, které zde po staletích shromaţďovaly svá 

bohatství. Je kulturním zařízením, které podává poučení, prohlubuje poznání a 

dokumentuje uměleckou tvorbu a pracovní sílu.  

V roce 1959 byly zahájeny památkové stavební úpravy, při nichţ byly odstraněny 

nevhodné zděné příčky. Tímto zásahem byly obnoveny původní prostory místností zámku, 

byla opět ucelena klenba a odhaleny nástropní malby i štuková výzdoba v plné původnosti. 

Zámek Libochovice je mimo jiné i rodištěm slavného českého rodáka Jana 

Evangelisty Purkyně. Na jeho počest je v předzámčí instalována jeho busta (viz obr. 4.20) a 

v zámku zpřístupněna jeho rodná světnička (Weiss, 1984). 

Jan Evangelista Purkyně 

J. E. Purkyně se narodil na libochovickém 

zámku 17. listopadu 1787. Jeho rodiče však nebyli 

šlechtici ale poddaní na zámku. Jeho otec Josef 

Purkyně pocházel z Libochovic, kde byli jeho otec i 

dědeček řeznickými mistry. Rod Purkyňů pak 

pocházel z Litoměřic (Toufar, 2001). 

Nejlépe popisují dobu ve které ţil jeho 

paměti, ve kterých píše: „V zámku a zahradě panské 

jsem prohlíţel všechny koutky, kdeţ jsem se co dítě 

bavíval. Jest stavení úhledné ve čterhran vysoko nad 

městem a okolím se vypínající. K poledni běţí 

okolo Oharka, pod ním panský mlýn, pak dřevěný 

most, vlevo panská hospoda. Mezi mlýnem a 

mostem po břehu několik soch patronů českých. 

Před mostem sestupuje kvádrovým kamením 

 
Obrázek 4.19 Zámek Libochovice, pohled při vstupu (foto autor, 2011) 

 
Obrázek 4.20 Busta J.E.Purkyně před 

Libochovickým zámkem (foto autor, 2011) 
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vydláţděná a po stranách vyzděná hráz pro plavení panských koní. Na protějším břehu, kde 

řeka velikou okliku činí, vypínalo se krásné, vysoké stromoví. U mlejna byla hráz. Ve 

vzdálí k polední, kde Poplz a Podbradec leţí, vypínalo se oubočí, na němţ les Šebín 

k Budyni se prostíral, kdeţ i Kostelecký kostelíček s červenou střechou a bílými zděmi na 

okolí se usmíval. Tuto vyhlídku líčím čtenáři, dívaje se z okna pokoje, kdeţ jsem první 

světlo spatřil“ (Purkyně, 1937). 

Po absolvování piaristického gymnázia a krátkém pobytu v Libochovicích odešel 

Jan Evangelista Purkyně studovat do Prahy a odtud pak přesídlil do jihočeské Blatné na 

zámek rodiny Huldprandta, kde získal místo stálého vychovatele baronova syna 

Ferdinanda. Vzdělaný a pokrokový baron navíc Jana Evangelistu podpořil také v jeho 

dalším studiu a jeho promování doktorem (Toufar, 2001). 

Milované Libochovice navštívil Purkyně za svého ţivota mnohokrát. Naposledy 

roku 1861, osm let před jeho smrtí. 

Zámecká zahrada 

Na základě plánů z roku 1675 je patrné, ţe zámecká zahrada byla jiţ v zárodku. 

Avšak neměla nijak zvláštní podobu a úpravu. První návrh podal stavitel zámku Antonio 

della Porta. Jeho vzorem se stala věhlasná Versailleská zahrada. Zahrada byla zaloţena 

roku 1685 Janem Tulipánem, který se jí po 26 let nadále věnoval. Pod terasou nad břehem 

Ohře umístil ovocné stromky a jabloně z Francie, před zámek tulipány, narcisy a hyacinty 

z Holandska. Ve školce parku byly asi poprvé u nás pěstovány ovocné stromy 

(Růzha, 2008). Roku 1912 byla zahrada z části rekonstruována a upravena na anglický park 

(viz obr. 4.21), ale byly zachovány původní plány Jana Tulipána (Černý, 2003). Severní a 

východní část parku oţivuje skupinka volně se pohybujících pávů.  

 

 
Obrázek 4.21 Zámecká zahrada (foto autor, 2011) 
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Synagoga 

Pro neţidovskou společnost je synagoga nejcharakterističtější náboţenskou institucí 

ţidovství. Synagogy slouţily nejen jako modlitebny, ale i jako školy a shromaţdiště ţidů. 

Libochovická synagoga vznikla na místě původního domu čp. 68. Původně šlo o 

obyčejný dům, který si ţidovská společnost upravila jako svou synagogu. Vnitřek 

synagogy byl rozdělen dřevěnými mříţkami na svatyni a modlitebnu, která obsahovala 

schránku k uchování Tóry (označení pro prvních 5 knih hebrejské Bible), dále zde byla 

kazatelna a pult k rozloţení Tóry při modlení (Černý, 2003). Roku 1809 ţidovské město 

zachvátil poţár, který zničil téměř všechny ţidovské domy, včetně synagogy 

(Čapek, 1878).  

 

  
Obrázek 4.22 Místo bývalé synagogy, památeční deska (foto autor, 2011) 

Po poţáru byla roku 1835 synagoga přestavěna a opravena (Křenek, 1934). V roce 

1986, kdy jiţ v Libochovicích nezůstali ţádní ţidé, městský národní výbor, bez svolení 

památkového úřadu, rozhodl synagogu zbourat a majitelé sousedního domu si na jejím 

místě zřídili zahrádku (Zentner, 2008). Stavbu připomíná dnes jen památeční deska 

(obr. 4.22). V sutinách se našlo několik textilií, modlitebních knih, pergamenů s texty Tóry 

a dlaţdice původní podlahy, které se staly součástí depozitáře Ţidovského muzea v Praze. 

Ţidovský hřbitov 

Historie  hřbitova v Libochovicích sahá aţ do 

16. století. Dnes se tento hřbitov řadí mezi pět 

nejstarších ţidovských hřbitovů na území ČR 

s dochovanými náhrobními kameny. Na hřbitově se 

nachází mnoho cenných renesančních a barokních 

náhrobků z konce 16. a 17. stol. (viz Obr. 4.23). Mnohé 

z náhrobních kamenů jsou umělecky velmi cenné a 

obsah jejich textů představuje jedinečnou ukázku 

hebrejské poezie (Fidler, 1992). Po odchodu ţidů byl hřbitov soustavně ničen, a náhrobky 

rozkrádány. Dnes se usiluje o jeho rekonstrukci a zachování jako významné památky na 

ţidy v Libochovicích. 

 
Obrázek 4.23 Ţidovský hřbitov 

v Libochovicích (foto autor, 2009) 
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Kostel Všech svatých 

Dnešní barokní budova byla 

vystavěna na místě původního gotického 

kostela. Ten stával na jiţním okraji městečka 

nad řekou Ohře, na uměle vytvořeném 

návrší, zpevněném pískovcovou zdí. Tato 

zeď byla součástí městského hrazení. Ţivot 

města byl s kostelem úzce spjat. Kromě 

kaţdodenních bohosluţeb se zde odehrávaly 

nejdůleţitější události v ţivotě farníků - křty, 

sňatky, pohřby. Kostelní zvony oznamovaly 

čas bohosluţeb, slavnostních událostí i úmrtí, 

varovaly před ohněm a měly chránit i před 

bouřkami (Brokešová, 2005). 

Kostel byl několikrát zasaţen ohněm, 

spolu s celým městem. Oheň byl rozšířený 

hlavně za třicetileté války, kdy město 

rabovali Prusové. Ale i občané Libochovic 

dokázali omylem zapálit celé město, které 

skoro vţdy celé lehlo popelem. Naštěstí si 

navzájem pomáhali stavět obydlí, jen obnova zámku, kostela a pivovaru vţdy vyţadovala 

delší dobu a vyšší náklady. V letech 1984 - 1986 došlo k velké opravě jiţ značně 

schátralého kostela. Byl opraven krov, vyměněna střešní krytina, provedeny nové venkoví 

omítky, vnitřní elektroinstalace, opravy vnitřních omítek a vymalování kostela (Internet 8). 

Poslední obnova kostela proběhla v letech 1996 - 2000, kdy se opravovala fasáda (obr. 

4.24), střecha byla pokryta měděným plechem, proběhla konzervace, restaurování a ladění 

varhan. Ty slouţí jak při bohosluţbách, tak i k koncertům pro veřejnost dodnes (Internet 9). 

Sloup panny Marie 

Na západní straně náměstí stojí 

Mariánský sloup (obr. 4.24), kolem dokola 

ohrazen pískovcovými bloky. Sloup Panny 

Marie tvoří trojhranný podstavec, který je 

zdoben třemi sochami - sv. Jáchyma, sv. 

Anny a Jeţíška. Na korintském sloupu stojí 

nahoře socha Neposkvrněné panny Marie. 

Sousoší bylo postaveno roku 1709 a často 

opravováno. Naposledy bylo obnoveno v roce 

1997 (Černý, 2003). 

 
Obrázek 4.24 Kostel Všech svatých, pohled z 

náměstí (foto autor, 2011) 

 
Obrázek 4.25 Sloup panny Marie 

 (foto autor, 2011) 
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Svatovavřinecká pouť 

V Libochovicích se kaţdoročně pořádá pouť, která oslavuje svátek svatého 

Vavřince (10. srpna). Tato událost je tradicí jiţ dlouhá léta, kdy začala jako pouhý městský 

jarmark. Pouť je pořádána v městském parku (viz obr. 4.26) u mostu přes řeku Ohře, za 

kostelem Všech svatých. Občané si jiţ bez ní nedovedou představit srpnový měsíc. Do 

Libochovic se sjíţdějí lidé z celých Čech, za zábavou, dobrým jídlem a pitím a příjemnou 

společností. Pouť bývá doprovázena koncertem místních hudebních kapel. 

 

  
Obrázek 4.26 Libochovická pouť  v městském parku (foto autor, 2009) 

 Muzeum Českého granátu v Třebenicích 

Muzeum českého granátu Třebenice 

(obr. 4.27) nabízí ucelený přehled těţby a 

zpracování českého granátu, kolekci šperků z 

českého granátu včetně sady šperků Ulriky von 

Levetzow. Expozice umístěna v bývalém 

luteránském kostele je doplněna přehledem historie 

města a okolí. České granáty si můţete nejen 

prohlédnout, ale i sami nasbírat přímo před 

muzeem, či v dovezeném granátovém písku 

(Internet 10). Mezi stálé expozice patří: Historie 

Třebenicka, Těţba a zpracování českého granátu, 

Historické a současné granátové šperky, které 

obsahují i šperky poslední velké lásky J. W. Goetha 

Ulriky von Levetzow, a najdeme zde i třetí největší 

český granát váţící 2,642 g (Internet 11). 

Hrad Házmburk 

Ze všech hradů v Českém středohoří má nejkrásnější polohu Házmburk nad 

Libochovicemi, vybudovaný na jednom z ojedinělých čedičových kopců. Vrch, na kterém 

je hrad postaven se jmenuje Klapý (Hrad Házmburk, 1998). Dosahuje výšky 418 m a podle 

archeologických nálezů byl obydlen jiţ v 5 tisíciletí př. n. l. Vznik hradu je opředen 

tajemstvím. Podle Dalimilovy kroniky si zde první sídlo vybudoval Léva a se svou 

druţinou odtud ovládal okolní krajinu. Václav Hájek z Libočan ve své kronice naopak 

 
Obrázek 4.27 Muzeum Českého granátu 

v Třebenicích (Internet 21) 
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uvádí, ţe roku 754 bratři Kalboj a Veslav z Košťálova postavili na svahu kopce dům pevný 

jako hrad a nazvali ho Klopaj (Internet 10). Původní stavba byla dřevěná, ale nejsou 

dochovány ţádné písemné zmínky. Stavba postupně tedy zanikla a na její místo byl 

postaven nový, kamenný hrad (obr. 4.28). Podle Augusta Sedláčka, českého historika, byl 

vybudován kolem poloviny 13. století (Sedláček, 1923). Házmburk je nezaměnitelný 

především pro svou scenérii zříceniny gotického rázu. Dominují zde dvě věţe - Bílá a 

Černá - obklopené hradbami a cimbuřím. Na vrcholek  stoupá značená cesta z přilehlé obce 

Klapý a k výhledům tam láká zejména Bílá věţ, dostupná po vnitřním schodišti. Za jasného 

počasí lze odtud vidět panorama Českého středohoří a přilehlé polabské krajiny s 

dominující oblou křivkou památného vrchu Říp. Poutavé je však i bezprostřední okolí. 

Hradní zdivo zde splývá s čedičovými skalními stěnami a cestou k hradní zřícenině 

mineme i "kamenné varhany", o kterých se zmiňuji v kapitole 4.1 (Internet 6). 

 

 
           Obrázek 4.28 Hrad Házmburk (Internet 22) 

Vodní hrad Budyně nad Ohří 

Původní dřevěný hrad přestavěl ve 13. století král Přemysl Otakar I. v gotickém 

slohu. Později se stal hrad majetkem Zajíců z Házmburka, kteří byli také páni města 

Libochovice. Jeho posledním majitelem se však stali Herbsteini a v roce 1946 se hrad stal 

majetkem města Budyně nad Ohří. Ve 20. století bylo v prostorách hradu zaloţeno Jandovo 

muzeum, které bylo postaveno hlavně z darů cestovatelů a soukromých sbírek. Návštěvníci 

mohou obdivovat např. sbírku vzácných knih a zakládací listinu města Budyně nad Ohří 

datovanou do 13. století (Internet 13). 

 Zřícenina větrného mlýnu Windsor 

Zřícenina větrného mlýnu Windsor (obr. 4.29) se 

nachází u obce Siřejovice. Mlýn holandského typu byl 

postaven jiţ před rokem 1843. Jedná se o trojpodlaţní stavbu 

postavenou ze světlé opuky a cihel. Ve mlýně se mlelo aţ do 

roku 1870, kdy byl prodán průmyslníkovi Tschinkelovi. Ten 

jej nechal přestavět na výletní letohrádek novogotického 

stylu. Do dnešní doby se z mlýna dochovalo jen obvodové, 

značně poškozené zdivo (Internet 14). 

 
Obrázek 4.29 Zřícenina větrného 

mlýnu Siřejovice (Internet 23) 
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5 Návrh poznávacího třídenního zájezdu 

V této práci jsem sestavila třídenní poznávací zájezd do města Libochovice a 

blízkého okolí. Zájezd je koncipován pro průměrně fyzicky zdatného turistu, který si 

procházkou Libochovicemi nejen odpočine, ale i rozšíří své znalosti. 

Město Libochovice a jeho okolí nabízí mnoho historických, technických kulturních 

a přírodních zajímavostí, které jsou v zájezdu zahrnuty. Program je podrobně rozvrţen, i 

s naplánovaným časovým rozvrhem. V programu je zohledněno moţné zpoţdění, proto 

průvodce zájezdu obdrţí informace se všemi kontakty na místa, které jsou v programu 

zahrnuty. Návrh trasy je podrobně rozvrţen podle jednotlivých dnů a doplněn plánky. 

Součástí zájezdu je také ubytování v hotelu Zlatý zajíc v centru Libochovic a večeře 

v místních restauracích. Na závěr je celková kalkulace zájezdu, která zahrnuje dopravu, 

ubytování, vstupy do objektů, ale i ostatní sluţby se zájezdem související. 

5.1 Trasa  a časový harmonogram zájezdu  

1.den 

 

  7:00  Odjezd z Ostravy 

11:30  Příjezd do Libochovic, ubytování v hotelu 

12:30  Prohlídka náměstí, památníku J. E. Purkyně, budovy České spořitelny, sloupu 

panny Marie 

13:30  Prohlídka pivovaru Libochovice  

15:30  Prohlídka cihelny Libochovice 

18:00  Večeře v restauraci Libuše 

Návrat do hotelu 

 

2.den 

 

  9:00  Prohlídka zámku Libochovice, zámeckého parku, soch podél nábřeţí  

14:00  Prohlídka MVE 

16:00  Prohlídka Libochovické sklárny  

18:00  Večeře v Zámeckém šenku na náměstí 

Návrat do hotelu 

 

3.den 

 

  9:00  Prohlídka kostela Všech svatých  

  9:30  Prohlídka Libochovického mostu, procházka městským parkem 

10:30  Prohlídka místa bývalé synagogy 

12:00  Prohlídka hradu Házmburk  

14:30  Prohlídka NPP Kamenná slunce u Hnojnice 

Odjezd do Ostravy 
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5.1.1 Popis trasy první den 

Nástupním místem je parkoviště v Ostravě - Porubě, před areálem hlavní budovy 

VŠB - TU Ostrava v 7:00 hod. Sraz účastníků zájezdu je v 6:30 hod. Cesta bude probíhat 

klimatizovaným mikrobusem ISUZU s DVD přehrávačem, lednicí a kávovarem. Během 

zastávek po trase bude moţné si u řidiče zakoupit teplé nápoje. Cestovat se bude přes 

Olomouc, Brno a Prahu do cílového místa Libochovice (viz tabulka 1). Celková délka trasy 

je 427,9 km a předpokládaný příjezd v 11:30 hod. 

 

 
Obrázek 5.1 Plánek trasy 1. den (mapy.cz) 

 

Ubytování je zajištěno v hotelu Zlatý zajíc a ve 12:30 započne zájezd prohlídkou 

náměstí a sloupu panny Marie. Odtud povede dál pěší trasa (viz obr. 5.1) pivovarskou ulicí 

k pivovaru. Zde proběhne prohlídka s výkladem od současného majitele. Poté zájezd bude 

pokračovat ulicí Revoluční a Čechovou aţ k ţelezniční stanici. O ní si něco málo povíme 

s přednostou stanice a zájezd postoupí dál po ulici R. Pokorného aţ k cihelně, kde nás 

v 16:00 uvítá její majitel a podá nám výklad o její historii a současnosti prostřednictvím 

exkurze po továrně a okolí. Z ní se bude pokračovat zpátky k restauraci Libuše, ve které je 

pro účastníky objednaná večeře (kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha). Návrat 

do hotelu je pak individuální po stejné trase. 
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Tabulka 1  Itinerář 1. dne zájezdu  

 

5.1.2 Popis trasy druhý den 

Po snídani, v 8:45 je sraz účastníků před hotelem a skupina se vydá směrem 

k zámku (viz obr. 5.2), kde od 9:00 bude probíhat v jeho prostorech prohlídka. Prohlídka 

zahrnuje okruhy historických interiérů, expozici J. E. Purkyně, zámecké sklepy a skleníky. 

Poté se pokračuje do zámeckého parku. Po procházce parkem skupinu odveze autobus 

z náměstí (viz tabulka 2), a zaveze ji k Malé vodní elektrárně v Libochovicích. Tam se od 

14:00 seznámí s její historií, současností a plány do budoucna. Po prohlídce je autobus 

přesune na poslední exkurzi druhého dne, do libochovické sklárny a dále pak zpět na 

náměstí. Tam bude pro účastníky zájezdu připravená večeře v restauraci Zámecký šenk 

(svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky). Do hotelu se z restaurace kaţdý 

odebere individuálně. 
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Obrázek 5.2 Plánek trasy 2. den (mapy.cz) 

 

 

Tabulka 2  Itinerář 2. dne zájezdu  
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5.1.3 Popis trasy třetí den 

Třetí den zájezdu je sraz také v 8:45 před hotelem, účastníci si naloţí věci do 

autobusu a společně se skupina vydá navštívit kostel Všech svatých a po Purkyňově ulici 

bude dále pokračovat aţ k mostu přes řeku Ohři (obr. 5.3). Tam budou účastníci seznámeni 

s jeho historií a současností a budou dále pokračovat do městského parku na oddychovou 

procházku. Někteří se mohou odpojit od skupiny a prohlédnout si park individuálně, nebo 

se jen posadit na lavičku a vychutnávat si okolní atmosféru. V 10:45 se všichni sejdou na 

Kerkově nábřeţí, které park lemuje směrem k městu a společně se vydají k místu bývalé 

ţidovské synagogy. Tam průvodce podá výklad o ţidovské historii v Libochovicích. 

U bývalé synagogy, na Koţeluţské ulici, vyzvedne skupinu autobus (viz tabulka 3)  a 

zaveze ji do obce Klapý podle plánku na obr. 5.4. 

 

 
Obrázek 5.3 Plánek trasy 3. den - Libochovice (mapy.cz) 

 

Odtud se skupina vydá po 1 km pěší trase na hrad Házmburk. Zde skupina uvidí i 

geologickou zajímavost „kamenné varhany“ při cestě k hradu. Po jeho prohlídce se vrátí 

zpátky k autobusu a čeká je závěrečná prohlídka zájezdu v nedaleké Hnojnici, kde se 

podívají na geologickou zajímavost a národní přírodní památku zvanou Kamenná slunce. 

Po prohlídce budou mít účastníci moţnost si zakoupit jídlo a pití na cestu v místě kde je 

bude čekat autobus a vyrazí směr Ostrava. Předpokládaný příjezd zpátky na parkoviště před 

areál hlavní budovy VŠB - TU Ostrava je v 20:00. 
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Obrázek 5.4 Plánek trasy 3. den - Házmburk, NPP Kamenná slunce (mapy.cz) 

 

 
Tabulka 3  Itinerář 3. dne zájezdu 
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5.2 Zajištění sluţeb zájezdu 

Doprava 

Dopravu zájezdu bude zajišťovat společnost JC TRANS, s.r.o. - Autobusová 

doprava a nákladní doprava Ostrava, Štramberská 2872, Ostrava - Vítkovice, 703 00, 

kontakty: tel.: +420 595 783 258, e-mail: jctrans@jctrans.cz. 

Zájezd se uskuteční autobusem ISUZU (26+2 míst), r.v. 2005. Je vybaven DVD 

přehrávačem, klimatizací, lednicí, kávovarem a taţným zařízením. 

Cena autobusu ISUZU v rámci ČR: 22,- / km, čekací doba: 100,- /hod. (06:00 -

18:00). Ceny jsou včetně DPH. 

Ubytování 

Účastníci zájezdu budou ubytování v hotelu Zlatý zajíc, Purkyňova 11, 

Libochovice, 411 17, Kontakt: tel.: 416 591 475, e-mail: hotelzlatyzajic@seznam.cz. 

Hotel má 16 dvoulůţkových pokojů se samostatným sociálním zařízením, 

televizorem, stylovou restauraci s kapacitou 50 osob, kde je moţnost snídaní, obědů a 

večeří a u objektu je zařízeno parkování. V ceně je zahrnutá snídaně. 

Cena dvoulůţkového pokoje na noc je 600,- Kč, při organizované skupině nad 

20 lidí je cena sníţena na 500,- Kč. Cena jednolůţkového pokoje na noc je 300,- Kč. Ceny 

jsou včetně DPH. 

Stravování 

Snídaně  – zajištěna v hotelu 

Oběd   – individuální 

Večeře  1. den  – Restaurace Libuše, R. Pokorného 339, Libochovice, 411 17 

(kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha – 69,- Kč),  

2. den  – Restaurace Zámecký šenk, náměstí 5. května 3, Libochovice, 411 

17, (svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky – 73,-Kč) 

Vstupné, prohlídky, exkurze 

Ţelezniční stanice   – výklad přednosty stanice 500,- Kč 

Ţelezniční stanice Libochovice, ul. R Pokorného, 

Libochovice, 411 17 

Cihelna    – zdarma 

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., Cihelna Libochovice, 

Pokorného 810, Libochovice, 411 17 

Zámek Libochovice  – vstupné 95,- Kč /os (Historické interiéry 60,- Kč, Expozice 

Památník J.E.Purkyně 10,- Kč, Zámecké sklepy 20,- Kč, 

Zámecké skleníky 10,- Kč) 

mailto:jctrans@jctrans.cz
mailto:hotelzlatyzajic@seznam.cz
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Správa státního zámku Libochovice, Nám 5. května čp.1, 

Libochovice, 411 17 

Městský pivovar   – výklad majitele 500,- Kč 

Pivovar Hrdina s.r.o., Pivovarská 117, Libochovice, 411 17 

MVE     – výklad majitele 1000,- Kč 

EWA Libochovice, s.r.o., Poděbradova 643, Libochovice, 

411 17 

Hrad Házmburk   – vstupné 30,- Kč /os 

Národní památkový ústav, Hrad Hazmburk, Purkrabská 2, 

Libochovice, 411 17 

Průvodce 

Zajištění sluţeb doprovodného průvodce, který účastníky zájezdu ubytuje, provede je 

městem a památkami, podá výklad o jeho historii a současnosti, zařizuje organizační věci a 

je k dispozici účastníkům po celou dobu zájezdu 

Doprovodný průvodce bude k dispozici po 3 celé dny, které dostane proplacené 

částkou 800,- Kč /den. 
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5.3 Kalkulace ceny zájezdu 

Doprava 

    Počet Cena Celkem 

Kilometráž 1. den 427,9     

  2. den 5,3     

  3. den 444     

  Celkem 877,2     

Objížďka 5% 43,86     

  Celkem 922 22,- Kč 20284,- Kč 

  

Čekací doba 2. den 11,5 hod. 120,- Kč 1380,- Kč 

  3. den 8 hod. 100,- Kč 800,- Kč 

  

Celkem  22464,- Kč 

Tabulka 4  Kalkulace dopravy 

Ubytování 

(pro 26 osob + 1 průvodce) 

 

Pokoj Osob Počet nocí Cena Celkem 

 1 /2 13 2 500 13000,- Kč 

 1 /1 1 2 300 600,- Kč 

  

Celkem 13600,- Kč 

Tabulka 5  Kalkulace ubytování 

Stravování  

(pro 26 osob + 1 průvodce) 

 

Den Osob Cena Celkem 

1 27 69,- Kč 1863,- Kč 

2 27 73,- Kč 1971,- Kč 

  

Celkem 3834,- Kč 

Tabulka 6  Kalkulace stravování 
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Náklady na vstupy 

  Cena Počet osob Celkem 

Železniční stanice 500,- Kč   500,- Kč 

Cihelna Heluz  -      

Zámek 
Libochovice 95,- Kč 26 2470,- Kč 

Městský pivovar 500,- Kč   500,- Kč 

MVE 
1000,- 

Kč   1000,- Kč 

Hrad Házmburk 30,- Kč 26 780,- Kč 

  

Celkem 5250,- Kč 

Tabulka 7  Kalkulace programu 

Náklady na průvodce 

Počet dní Cena /den Celkem 

3 800,- Kč 2400,- Kč 

Tabulka 8  Kalkulace ceny doprovodného průvodce 

 

Konečná kalkulace ceny zájezdu 

Doprava 22 464,- Kč 

Ubytování 13 600,- Kč 

Stravování 3 834,- Kč 

Program 5 250,- Kč 

Doprovodný průvodce 2 400,- Kč 

Celkem 47 548,- Kč 

Tabulka 9  Příprava kalkulace ceny zájezdu 

 

 

Kalkulační přiráţka CK – 25%   47 548,- Kč x 25% = 11 887,- Kč 

 

DPH CK – 20%       11 887,- Kč x 20% = 2 378,- Kč 

 

Přímé náklady CK vč. DPH  47 584,- Kč 

Kalkulační přiráţka CK  11 887,- Kč 

DPH CK  2 378,- Kč 

Celkem 61 849 ,- Kč 

Tabulka 10  Konečná kalkulace ceny zájezdu 
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Kalkulace ceny zájezdu na 1 osobu 

Kalkulace ceny na 1 osobu při plánovaném počtu obsazení zájezdu 

 

61 849,- Kč / 26 = 2 379,- Kč 

 

Kalkulace ceny na 1 osobu při zohlednění rizika neobsazení (3 osoby) 

 

61 849,- Kč / 23 = 2 690,- Kč 

 

 

 

Prodejní cena zájezdu na 1 osobu – 2 700,- Kč 
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6 Závěr 

Práce prezentuje město Libochovice z hlediska cestovního ruchu. Libochovice jsou 

malým městem, které umí přilákat na své kulturní, technické, přírodní zajímavosti a svou 

historii stále více turistů. 

Náplní práce je třídenní poznávací zájezd. Návštěvník navštíví z přírodních 

zajímavostí především „kamenné varhany“ při cestě na hrad Házmburk a národní přírodní 

památku Kamenná slunce. Z technických památek především malou vodní elektrárnu, 

libochovický pivovar a cihelnu. Mezi kulturní zajímavosti, které jsou zahrnuty v programu 

zájezdu patří například zámek Libochovice, který je významnou dominantou města a 

ţidovská synagoga. 
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