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ANOTACE 
 

Bakalářská práce se soustřeďuje na charakteristiku kulturních a přírodních památek, které 

se nacházejí v mikroregionu Perucko. V úvodu této práce je stručná charakteristika 

mikroregionu a stručný všeobecný popis těchto památek.  

 Cílem této práce je podat ucelený přehled jednotlivých památek, jejich stavu, 

vyuţití a charakteristiky doplňkových sluţeb v těchto lokalitách. Část této práce je 

věnována také ochraně památek a právním předpisům, které této kategorii náleţí.  

 V závěrečné části práce jsou popsány památky, které mají historický význam a váţe 

se k nim řada legend a bájí.  

 
 

Klíčová slova: přírodní památka, kulturní památka, mikroregion, kostel, obec 

 
 

SUMMARY 

 
Bachelor paper is focused on characteristic cultural and nature monuments, which lie in 

microregion Perucko. At the beggining of this paper is short characteristic of microregion 

and short and general description of these monuments 

 The aim of this work is to carry out a comprehensive survey of monuments, their 

condition, utilization and characteristic of additional services in these locations. Part of this 

paper  I devote for protecting of monuments and legislations, which belong to this 

cathegory. 

 In the final part are approximate monuments, which have historical meaning  and 

binds them to the many legends and myths 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce je věnována přírodním a kulturním památkám, které se 

nacházejí na území mikroregionu Perucko. Součástí práce je stručný přehled a 

charakteristika památek. Krajina mirkroregionu je výrazně poznamenána lidskou činností, 

předpokládá se, ţe tato oblast je osídlena jiţ od pravěku a je vcelku velmi kulturní. Kdo 

toto území navštíví, pozná, jak vynikající umělci a řemeslníci zde ţili. Zanechali zde 

mnoho kulturně historických památek. Chloubou mikroregionu je kostel sv. Jakuba 

Většího s gotickými freskami, kostel sv. Bartoloměje, Muzeum české vesnice, Oldřichův 

dub, Boţenina studánka, rodný dům a hrob básníka Konstantina Biebla, menhir a další. 

        Kultura je mimořádně důleţitou součástí lidstva, součástí tak starou, jako je lidstvo 

samo. Jde bezesporu o významný prvek ţivota občanské společnosti, který se základním 

způsobem podílí na jejím růstu. Přispívá k rozvoji intelektu, morálky i emocí kaţdého 

člověka bez výjimky a v tomto smyslu plní nezastupitelnou funkci. Jednu 

z nejvýznamnějších částí kulturního bohatství národa tvoří jeho památkový fond. Jehoţ 

přínos plyne z jeho hodnot historických, uměleckých, estetických, památkových i 

uţitkových. Nezanedbatelný je také význam památkového fondu z hlediska ekonomického, 

zejména ve spojení s cestovním ruchem. Nejdůleţitějším důvodem zachování a ochrany 

památkového fondu je však nesporně jeho skryté, avšak všudypřítomné působení na 

člověka, na jeho nálady, emoce i intelekt. 

         Mikroregion Perucko vznikl 28. března 2002 a čítá celkem 21 členských obcí. Území 

zaujímá rozlohu 215, 68 km a počet obyvatel v roce 2005 činil 10.526. V roce 2005 také 

vznikla zahraniční spolupráce s německou obcí Leubsdorf. Vztah obyvatel České 

republiky ke kulturním památkám je vcelku velmi pozitivní, a péče o kulturní památky je u 

nás, podobně jako ve většině evropských států, předmětem skutečně celospolečenského 

zájmu.[4] 

          Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled přírodních a kulturních památek 

mikroregionu a podrobněji seznámit s jednotlivými konkrétními objekty a lokalitami. A 

v neposlední řadě pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě 

kulturní památky a péči o ni. Součástí této práce bude i návrh na dvoudenní výlet po 
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památkách mikoregionu. Návrh obsahuje kompletní trasu, doporučení na ubytování i 

občerstvení. 
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2 CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU 

2.1 Vznik mikroregionu 

Hlavním důvodem zaloţení mikroregionu Perucko byly dvě skutečnosti. První 

skutečností byl vývoj situace v naší republice v 90. letech minulého století a postupné 

směřování naší země do EU, které jednoznačně ukazovalo, ţe stávající struktura osídlení 

českého venkova nebude schopná zajistit vypracování a realizaci takových programů, které 

by mohly být předloţeny EU pro poskytnutí prostředků ze strukturálních fondů.  Druhým 

faktorem bylo rozhodnutí vlády ČR č. 390/1998 o Programu obnovy venkova byly dotační 

programy rozšířeny o integrované projekty venkovských mikroregionů a spoluúčast státu 

byla zvýšena o 20%. 

Na základě těchto skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce Peruc pokusit se ve 

spolupráci s okolními obcemi zaloţit mikroregion – dobrovolný svazek obcí s cílem 

navázání spolupráce vzájemné pomoci při obnově a rozvoji obcí. Pro vypracování strategie 

všech zakládajících obcí byla dne 28.3 2002 podepsána Smlouva o vytvoření 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Perucko. A zároveň i stanovy svazku. 

Administrativním centrem byla zvolena obec Peruc. [4] 

 

Obrázek 1 Mapka mikroregionu [4] 
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Tabulka 1 obcí Mikroregionu Perucko, výrazně jsou vyznačeny zakládající obce. 

Název Obce Rozloha 

km2 

Počet 

obyvatel 

Nejvýznamější památka 

Peruc 53,39 2140 Oldřichův dub 

Blšany u Loun 4,28 216 Kostel Sv. Klimenta 

Černčice 2,73 1441 Husický tábor 

Hříškov 10,24 396 Kaple nejsvětější trojice 

Chlumčany 5,26 495 Schwarzenberský cukr. 

Nová Ves 6,11 96 Barokní kaple 

Panenský 

Týnec 

6,13 380  Gotický chrám 

Počedělice 11,63 254 Historická radnice 

Slavětín 8,4 443 Kostel Sv. Jakuba 

Smolnice 7,76 387 Kostel Sv. Bartoloměje 

Toužetín 7,36 305 Zámek Touţetín 

Uherce 3,46 66 Barokní kaple 

Vinařice 9,59 229 Kostel Sv. Jiří 

Vrbno nad 

Lesy 

4,73 170 Kostel Panny Marie 

Žerotín 11,2 181 Hrad Ţerotín 

Choţov 21,28 606 Husický tábor 

Koštice 16,72 604 Mlýn z 19. století 

Vršovice 5,57 268 NPP Velký Vrch 

Křesín 9,8 316 Klímův mlýn ze 14. stol. 

Veltěţe 4,67 404 Dělnický dům 

Po delším úsilí navázal mikroregion spolupráci se zahraničním partnerem, stala se 

jím Saská obec Leubsdorf. Smlouva o partnerství a zahraniční spolupráci s cílem naplnit 

společný evropský dům politickým, kulturním a společenským ţivotem. Podpoření 

vzájemného poznávání lidí z České republiky a Německa bylo podepsáno 30. ledna 2005 

v Leubsdorfu. Spolupráce se úspěšně rozvíjí a kaţdým rokem se uskuteční více jak 20 

vzájemných setkání. 

Rozhodnutím valné hromady starostů ze dne 6.4.2006 vstoupil mikroregion Perucko 

do místní aktivní společnosti. [4] 
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2.2 Území mikroregionu 

Reliéf území se odvíjí od relativně širokého a plochého úvalu řeky ohře, kde 

převládají tvary velmi ploché a místy jsou vytvořeny strmé zářezy nebo terasy 

s významným sklonem. Vzácně se tu vyskytují nepříliš nápadné neovulkanické suky. Vliv 

tektonické činnosti dále vyznívá stupňovitě k Cítolibské a Smolnické pahokatiě, které jsou 

charakteristické destrukčním reliéfem s malou výškovou členitostí a plochými tvary – 

stupni mírného oklonění k severozápadu. Reliéf je silně přerušen hlubokým Débeřským 

údolím. O něj se k východu rozpoznává plošina se sklonem k východu tzv. Perucká tabule. 

Celé území mikroregionu je součástí klimaticky nejteplejšího a nejsuššího území 

Čech. Klimatický fenomén umoţňuje především nízká nadmořská výška a především 

doznívání sráţkové anomálie – tzv. sráţkového stínu Krušných hor, který způsobuje roční 

úhrny sráţek v rozmezí 500 – 550 mm. V klimatickém přehledu náleţí úzký pruh v údolí 

řeky Ohře do teplé, suché oblasti s mírnou zimou a kratším svitem slunce. Průměrná roční 

teplota se pohybuje v rozmezí 8-10 stupňů C. A převaţují zde severozápadní větry. [4] 

Krajina mikroregionu je výrazně poznamenána lidskou činností. Je osídlena od 

pravěku a je v celku velmi kulturní. V minulosti došlo k výraznému odlesnění listnatých 

teplomilných porostů nebo luţních lesů za účelem zisku pro pastvu a pole. 

V současné době převaţuje zemědělská činnost. Zemědělství je zde charakteristické 

především velkými ucelenými rozlohami orné půdy popř. chmelnicemi. Polní cesty, meze, 

remízky a rozptýlená zeleň byli do značné míry zničeny v důsledku specializace, 

koncentrace a kooperace socialistické zemědělské velkovýroby. Krajinný ráz a 

ekologickou stabilitu přesto významně stabilizují přírodě blízká biocentra. Rovněţ jsou 

v mikroregionu přítomny i stanoviště botanicky nebo zoologicky mimořádně celé nebo 

unikátní. Největší vliv na sniţování ekologické stability má intenzivní zemědělská činnost, 

sniţování druhů pěstování plodin a větrná eroze. 

Významným krajinotvorným prvkem mikroregionu je řeka Ohře, která zde tvoří 

významné meandry. V nivě řeky jsou zachovány porosty tzv. měkkého luhu (topoliny, 

porosty stromových vrb a jeleniny). Řídce i porosty tvrdého luhu (dub a jilm). Ekosystémy 

luţních lesů jsou silně poškozeny a stanoviště degradují.  
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2.3 Předmět  činnosti  mikroregionu 

 Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek 

zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu. 

 Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho 

trvalého rozvoje. 

 Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území. 

 Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku. 

 Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu 

státní správy a v zájmovém území. 

 Vytváření, zmnoţování a zpráva společného majetku svazku. 

 Zastupování členů svazku obcí při jednání a společných věcech s třetími osobami – 

to je s orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány. 

 Zajišťování a vedení předepsané písemné výkresové, technické a jiné agendy 

jednotlivých společných akcí. 

 Propagace svazku obcí a jeho zájmového území. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lukáš Volák: Přírodní a kulturní památky mikroregionu Perucko 

2011  7 

   

3 PŘÍRODNÍ PAMÁTKY 

Příroda v České republice byla odjakţiva osídlována a kultivována. Přesto lze také 

dnes nalézt nádherná místa, která jsou jedinečná svými sceneriemi a formacemi. 

3.1 Kategorie chráněných území 

Jsou definovány zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Zvláště chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích: 

 národní parky (NP) 

 chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

 národní přírodní rezervace (NPR) 

 přírodní rezervace (PR) 

 národní přírodní památky (NPP) 

 přírodní památky (PP) 

3.1.1 Pro CHKO a NP se používá označení velkoplošná na rozdíl od 

ostatních, která jsou zahrnována pod pojem maloplošná.  

3.2 Přírodní památka  

Přírodní památka je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých 

přírodních objektů místní aţ národní hodnoty. Status přírodní památky má v září 2010 v 

České republice 1206 památek  

Přírodní památku vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa chráněné krajinné 

oblasti, správa národního parku nebo statutární město. Na území mikroregionu se nachází 

PP Boţenina studánka, menhiry. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody
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3.2.1 Menhir Baba – Slavětín 

Dlouho se o tomto menhiru ani nevědělo, ţe to vlastně menhir je, jelikoţ v 17. 

století do něj byl vsazen dvouramenný ţelezný kříţ, který byl vyobrazen ještě na kresbě 

z roku 1932. Kříţ byl násilně vylomen za 2. světové války. V roce 1896 byl prováděn 

průzkum, který zjistil, ţe kámen je hluboko zasazen do země a jeho část pod zemí je velká 

asi jako jeho nadzemní část. Poblíţ menhiru byly nalezeny zbytky keramiky a ozdob. 

Prehistorický původ není prokázán ani vyloučen.  

Menhir je kamenný blok svisle zasazený do země. Vyskytují se po celém světě. 

Obvykle beze stop opracování, zřídka je naznačená lidská postava, případně oděv a zbraně. 

Menhirové sochy jsou známé ze severozápadní Francie, Španělska, Korsiky. Slavětínský 

menhir se špatně hledá, ale stojí za prozkoumání. Nachází se asi 400 metrů od ţelezniční 

zastávky, osamocený pod stromem uprostřed krajiny. Slavětínský menhir je 190 centimetrů 

vysoký. [2] 

Je známo, ţe menhiry mají udrţovat rovnováhu přírodních sil.  Existuje několik 

důkazů, ţe menhiry se nalézají často v místě geologických zlomů. Platí to i o několika 

českých menhirech. Například menhir u Slavětína stojí na zlomu jiţně od řeky Ohře. V 

Bretani existuje několik pověstí a zápisů ve starých kronikách, ţe odstranění menhirů 

vedlo k potopení příslušné krajiny do moře. Také o slavětínském menhiru koluje pověst, ţe 

se kaţdým rokem přiblíţí k vesnici o velikost jedné špendlíkové hlavičky, aţ se tak stane, 

nastane podle pověsti konec světa. 

3.2.2 Menhir Zkamenělý pastýř - Klobuky 

Severozápadně od obce Klobuky na hranici mikroregionu stojí jeden z největších 

českých menhirů. Je vysoký 3,4 metru a váţí 5 tun. Nejčastěji se mu říká Kamenný muţ, 

někdy ale také Zkamenělý pastýř. To proto, ţe tu byly okolo v poli vyorány menší kameny 

ze stejného materiálu – z červenohnědého ţelezitého pískovce. V roce 1852 byl povalen 

bouří a musel být znovu vztyčen. Archeologickým průzkumem v roce 1898, který tu 

nechal provézt J. L. Bíč, bylo zjištěno, ţe kámen byl uměle vztyčen a ţe tedy nejde 

o bizardní pozůstatek erozního zvětrávání. Jeho stáří výzkum neodhalil. [3] 
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Obrázek 2 a,b Menhir Klobuky a Slavětín [6]
 

 

3.3 Památné stromy  

Jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za 

památné stanoveným postupem vyhlášeny a které jsou v České republice poté označeny 

tabulí s malým státním znakem ČR. 

3.3.1 Vyhlášení 

Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů (nebo jejich kombinací): 

 stromy mimořádného vzrůstu 

 stromy mimořádného stáří 

 stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled) 

 stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke 

krajinnému rázu 

 stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stromo%C5%99ad%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pam%C3%A1tn%C3%BD_strom&action=edit&section=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajinn%C3%A1_dominanta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajinn%C3%BD_r%C3%A1z
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9Bst
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 stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boţí muka, 

studánku) 

Památné stromy mohou být podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, vyhlášeny buď na základě správního rozhodnutí místně příslušným orgánem 

ochrany přírody, coţ je většinou pověřený obecní úřad, městský úřad či magistrát 

statutárního města (konkrétně jedná jeho odbor ţivotního prostředí), nebo na základě 

smlouvy tohoto orgánu ochrany přírody s vlastníkem stromu. 

Podnět k vyhlášení památných stromů můţe podat kterýkoliv občan nebo občanské 

sdruţení. Součástí podnětu by mělo být přesné zakreslení stromů do podrobné mapy a 

důvod, proč mají být stromy vyhlášené za památné. Další náleţitosti – majitele stromů, 

čísla parcel dotčených ochranným pásmem apod. zjistí orgán ochrany přírody sám v rámci 

správního řízení. Před samotným vyhlášením však musí takový záměr projednat s 

vlastníkem stromu. 

Druhou moţností vyhlášení určitého stromu za památný je uzavření smlouvy mezi 

orgánem ochrany přírody a vlastníkem stromu, k tomu většinou dojde na základě návrhu 

vlastníka, který chce svůj strom za památný vyhlásit. Smlouva musí obsahovat jak 

jednoznačné určení památného stromu, tak i způsob péče o něj. Ochrana památného stromu 

je pak zajištěna pomocí danou smlouvou zřízeným věcným břemenem, s tím, ţe návrh na 

vklad tohoto břemene do katastru nemovitostí podá sám orgán ochrany přírody. 

3.3.2 Ochrana 

Památné stromy jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody, který vede 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V současnosti je v České republice registrováno 

téměř 23 000 památných stromů. Památné stromy jsou klasifikovány dle druhu, velikosti, 

která je daná obvodem ve výšce 130 cm nad zemí, odhadovaného stáří a stupně poškození. 

Orgán ochrany přírody dohlíţí na jejich ošetřování a vymezuje okolo nich ochranné 

pásmo. Dokud nerozhodne, je jím ex lege kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene 

ve výšce 130 cm nad zemí. Pokud by pak mělo při výstavbě nebo při vybraných 

hospodářských zásazích, jako je hnojení, postřiky, odvodňování, vyţínání klestu dojít k 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stud%C3%A1nka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhodnut%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9B%C5%99en%C3%BD_obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bcn%C3%A9_b%C5%99emeno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
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zásahu do ochranného pásma památného stromu, musí mít investor či hospodář k 

takovému zásahu od orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil, povolení. Bez 

něj je kaţdá vůči památnému stromu potencionálně nebezpečná činnost v tomto pásmu 

zakázána. Památné stromy samy o sobě samozřejmě vůbec nelze skácet, nebo i jinak 

poškodit. 

Poškození nebo dokonce pokácení památného stromu je přestupkem, za který hrozí 

pokuta aţ do výše 100.000,- Kč, u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby aţ do 

výše 1.000.000,- Kč. V odůvodněném případě zvýšené společenské škodlivosti můţe 

hrozit i trestní stíhání kvůli podezření ze spáchání trestného činu podle § 293 trestního 

zákona. Poškození a ohroţení ţivotního prostředí či podle § 294 trestního zákona. 

Poškození a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti, za které lze uloţit trest zákazu 

činnosti či trest odnětí svobody aţ do výše 8 let. 

3.3.3  Zrušení 

Ochranu památného stromu je moţné zrušit správním rozhodnutím orgánu ochrany 

přírody jen v případě, kdyţ by se v daném případě vyskytl veřejný zájem o takové 

intenzitě, ţe by převáţil nad zájmem na ochranu památného stromu. 

Ne všechny stromy, které splňují alespoň jedno z kritérií pro vyhlášení památného 

stromu, jsou památné. Je tomu tak z více důvodů: kvůli tomu, ţe rostou a objevují se další 

stromy, které by bylo vhodné vyhlásit za památné; kvůli tomu, ţe se nenajde člověk, který 

by podal návrh na jejich vyhlášení za památné stromy; nejspíš i kvůli tomu, ţe nevyhovují 

svým zdravotním stavem a musely by se brzy pokácet (hlavně ve městech); a nakonec i z 

jiných specifických důvodů, vyplývajících hlavně z lidského faktoru. K těm patří 

především nedostatek financí na ošetřování stromů (kdyby měly být památné všechny 

stromy splňující výše uvedené podmínky, bylo by třeba mnohem více financí na jejich 

ošetřování), ochota zaměstnanců pověřeného úřadu k vyhlašování památných stromů 

(administrativa, určitá pracovní a časová náročnost), stupeň odborných znalostí a osobní 

úsudek daných zaměstnanců a další (například niţší potřeba vyhlašování stromu za 

památný, nachází-li se v chráněné oblasti). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pokuta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
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3.4  Oldřichův dub, Boženina studánka 

Patří k našim nejznámějším památným stromům. Roste v severní části obce Peruc 

pod zámkem nad potůčkem a vydatným pramenem je dutý, ošetřený a u země se rozšiřuje 

v mohutné kořenové náběhy. Dutina byla v minulosti vypálena vandaly, ale strom poţár 

přeţil. Kmen se dělí ve výšce 5 metrů na tři kosterní větve. Dub pomalu doţívá. Věk 

1000 let většinou bývá udáván na základě pověsti. Někteří odborníci se ale domnívají, ţe 

by mělo jít o mladší strom, na který se pověst po zániku původního dubu přesunula. 

Poslední měření dubu probíhali v roce 2002. Výška dubu tehdy byla 31 metrů a obvod 790 

cm. V roce 2002 probíhaly na dubu sanační práce. Do dubu byla instalována betonová 

injektáţ a byl zpevněn ocelovými pásy. Nedaleko od tohoto dubu se nachází pseudogotická 

Boţenina studánka. [2] 

Jednou z nejznámějších pověstí, která je dodnes spojována s dubem a studánkou je 

příběh kníţete Oldřicha z rodu Přemyslovců a krásné pradleny Boţeny. K setkání mělo 

dojít v roce 1002 (1004). Pro upřesnění je třeba uvést, ţe kníţe Oldřich měl v té době úděl 

na Ţatecku a se selkou Boţenou se seznámil, přestoţe jiţ byl v té době ţenatý. Pravdou je, 

ţe tento příběh mající charakter spíše červené knihovny do tehdejší velice drsné 

a bratrovraţedné doby příliš nezapadá a nejspíše všechno bylo trochu jinak. Důleţité je, ţe 

se ze vztahu, krátce na to, narodil syn Břetislav a rod Přemyslovců nevymřel po meči. 

Oldřich si Boţenu Křesinovou vzal aţ po smrti své manţelky. 

Kníţe Oldřich byl nejmladší ze tří synů českého kníţete Boleslava II. Narodil se 

kolem roku 975 a zemřel přirozenou smrtí dne 9.11.1034 při jedné z hostin. Po Boleslavovi 

II. se ujal moci Boleslav III, nejstarší z bratrů. Jeho bratři, Jaromír a Oldřich jím nebyli 

zavraţděni jen díky tomu, ţe se uchýlili k bavorskému vévodovi Jindřichu II. Sám Oldřich 

se dostal k moci 12. dubna 1012 jakýmsi státním převratem, kdy byl svrţen jeho bratr 

Jaromír. Roku 1033 byl nakrátko uvězněn a zbaven moci, kdyţ dostal milost a ujal se opět 

vlády, nechal bratra Jaromíra oslepit a syna Břetislava vypudil ze země. [3]    

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%BD_strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peruc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
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Obrázek 3 Oldřichův dub[autor] 

3.5 Dřezovec  trojtrnný 

Další památný strom na území mikroregionu je dřezovec trojtrnný. Roste ve 

Slavětíně. Dřezovec je strom vysoký aţ 40m, opadavý, s otevřenou, rozkladitou vysoce 

klenutou korunou, na kmenech a větvích vyrůstají jednotlivě nebo ve svazcích aţ 20cm 

dlouhé, špičaté, větvené trny. Střídavé listy jsou jednoduše zpeřené, s 20 -30 lístky a 

hlavně na mladých výhonech dvakrát zpeřené s 8 -14 znovu dělenými lístky. Od června do 

července vykvétají malé květy v hroznových květenstvích. Ploše páskovité lusky se do 

října zbarvují od ţlutozelené barvy na červenohnědou aţ tmavohnědou, jsou aţ 4cm široké, 

často spirálovitě zatočené, uvnitř je v tuhé dřeni mnoho plochých, tvrdých, čočkovitých 

semen. Podle legendy pocházela Kristova koruna z trnitých větví dřezovce. S dřezovcem 

není moţná záměna za ţádnou jinou rostlinu. 

Severoameričtí Indiáni pouţívali pupeny dřezovce při poruchách zaţívání a čaj z 

kůry proti černému i obyčejnému kašli, proti horečce a proti planým neštovicím. Praţená 

semena pouţívali američtí osadníci jako náhraţku kávy v dobách nouze, z kaše plodů 

připravovali nápoj podobný pivu. První dřezovce se dostali do Evropy kolem roku 1700. 

označování dřezovce jménem Kristova koruna je zavádějící, protoţe stejně se nazývají i 

jiné trnité rostliny. Dřezovec vyţaduje vlhké, propustné a ţivné půdy s niţším obsahem 

dusíku. Snáší extrémně kyselé i alkalické půdy. Hluboký a rozsáhlý kořenový systém  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/natery-strech/2648399?rtype=V&rmain=7805429&ritem=2648399&rclanek=174399&rslovo=420391&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/mladina-4515021/4515021?rtype=V&rmain=7791683&ritem=4515021&rclanek=174399&rslovo=422592&showdirect=1
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Obrázek 4 dřezovec trojtrnný [autor] 

3.6 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy 

Evropské unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohroţených druhů ţivočichů, 

rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Záměrem Natury 

2000 je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně 

stanovených kritérií. 

Aby tohoto úkolu bylo dosaţeno co nejefektivněji, proběhlo ve všech členských 

státech mapování přírodních biotopů. Členské státy EU mají povinnost vybrat na svém 

území nejhodnotnější lokality s výskytem významných ţivočišných a rostlinných druhů a 

přírodních stanovišť. Rozloha těchto lokalit by měla být taková, aby bylo zabezpečeno 

zachování příznivého stavu předmětu ochrany na území celého státu, tzn. ve stavu stejném 

nebo lepším neţ v okamţiku vyhlášení. Členský stát EU má povinnost zajistit odpovídající 

ochranu i druhům celoevropsky hodnotným, které jsou ale v daném státě hojně rozšířené a 

nemají v něm tudíţ zajištěnou legislativní ochranu (v ČR např. čolek velký, datel černý). 

Pod ochranu Natury 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 nejohroţenějších 

typů přírodních stanovišť, 200 druhů ţivočichů, 434 druhů rostlin a 181 druhů ptáků. V 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodiverzita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clenov%C3%A9_Evropsk%C3%A9_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Colek_velk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datel_%C4%8Dern%C3%BD
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České republice se z toho vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů ţivočichů, 16 

druhů rostlin a 65 druhů ptáků. 

Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území: 

 Ptačí oblast  

 Evropsky významná lokalita  

3.6.1 Ochrana v oblastech Natura 2000 

Území je vyhlašováno pro konkrétní druhy nebo přírodní stanoviště. Ochranná 

opatření jsou tedy přesně cílena na daný předmět ochrany a nemají jednotný ochranný 

reţim (na rozdíl např. od dnešní NPR), liší se od sebe podle příslušných ochranných 

fenoménů. 

Uţ při vzniku soustavy Natura 2000 byla myšlenka, ţe není potřeba omezovat 

aktivity, které nemají negativní vliv na chráněný druh nebo stanoviště. Chráněná území 

soustavy Natura 2000 jsou často zakládána na územích, kde se běţně hospodaří. Pokud 

nemá dosavadní způsob hospodaření negativní vliv na předmět ochrany, můţe beze změny 

pokračovat na daném území stávající způsob hospodaření. Občas je však nutno upravit 

způsob hospodaření potřebám, pro které bylo území vyhlášeno. 

Dojde-li k situaci, kdy druhy podléhající ochraně začnou působit hospodářské 

škody, ohroţovat letecký provoz, či bude-li potřeba regulovat jejich stavy z jiných 

závaţných důvodů, jsou ve směrnicích uvedeny tzv. odchylky. Ty umoţňují za přísně 

kontrolovaných podmínek ochranná opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod. Odchylky 

mohou být místního, regionálního nebo celostátního rozsahu podle četnosti a rozsahu 

působení škod. 

V České republice za přípravu soustavy Natura 2000 odpovídá Ministerstvo 

ţivotního prostředí. Na základě jeho pověření zodpovídá za naturové oblasti Agentura 

ochrany přírody a krajiny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
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Počet chráněných míst v Česku činí nyní kolem tisíce a jejich rozloha činí asi 10 % 

území státu. Podle ministerstva ţivotního prostředí je budování Natury v České republice 

téměř uzavřeno. 

3.6.2 Právní předpisy 

Soustava Natura 2000 je podloţena ochranou podle dvou směrnic: 

 směrnice 79/409/EHS O ochraně volně ţijících ptáků (podle této směrnice se 

vyhlašují tzv. ptačí oblasti.) 

 směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a 

planě rostoucích rostlin (slouţí ke vzniku zvláště chráněných území pro vybraná 

přírodní stanoviště a druhy rostlin a ţivočichů). 

Ochranu území začleněného do soustavy Natura 2000 si určuje kaţdý členský stát 

na svém území podle svých vlastních zákonů. Má však povinnost převést do svého 

právního řádu výše uvedené evropské směrnice. V České republice byly směrnice 

začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. 

3.6.3 Ekosystém  Stará  řeka 

Jde o slepé rameno řeky Ohře v obci Počedělice. Stará řeka je komplex mokřadních 

ekosystémů kde se vyskytuje vzácná flora a fauna. Skvěle se zde daří luţním a smíšeným 

porostům, zevaru nejmenšímu a bleduli jarní. V ekosystému se také vyskytuje vzácná 

škeble plochá. Ekosystém se řadí na seznam soustavy Natura 2000 jako Evropsky 

významná lokalita. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny
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4 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a 

movité věci, popřípadě jejich soubory, které  jsou významnými  doklady historické doby.  

Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyţádá vyjádření 

krajského úřadu  a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Archeologický nález 

prohlašuje  ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České 

republiky. [1] 

 

Obrázek 5 Označení nemovitých kulturních památek v Česku [7] 

Památkově chráněná území v Česku definuje zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních 

památkách, v platném znění 

4.1 Zrušení prohlášení věci za kulturní památku. 

Pokud nejde o národní kulturní památku, můţe Ministerstvo kultury z mimořádně 

závaţných důvodů prohlášení  věci za kulturní památku   zrušit  na   ţádost  vlastníka   

kulturní  památky  nebo organizace, která  na zrušení prohlášení věci  za kulturní památku  

prokáţe  právní zájem,  nebo z vlastního podnětu. 

Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České 

republiky, který vede Národní památkový ústav.Památka musí být starší neţ 50 let.Návrh 

na zapsání památky do seznamu můţe podat kaţdý občan-není to jen záleţitost úřadů. [1] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pam%C3%A1tkov%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tk%C3%A1ch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tk%C3%A1ch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tkov%C3%BD_%C3%BAstav
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4.2 Kultura a kulturní dědictví 

Pojem kultura je v nejobecnějším moderním významu chápán jako označení stavu 

nebo podmínky určité úrovně ţivota člověka a společnosti, na níţ se podílejí všechny 

civilizované národy světa, ačkoli jejich konkrétní kultury mohou vykazovat značné rozdíly. 

Základní přístup ke kultuře a ke kulturnímu potenciálu vychází ze systémového pojetí 

kultury. Kultura je v něm chápána jako systém sestávající ze tří subsystémů: 

 umění - umění dramatické, výtvarné, hudební, taneční a pohybové, oblast 

literárního umění 

 osvěta - vlastní osvěta a knihovnictví 

 ochrana kulturních hodnot – muzejnictví, památková péče, ochrana přírody 

 V daném pojetí jsou kultuře vlastní tyto základní funkce: 

 tvorba kulturních hodnot 

 zprostředkovávání kulturních hodnot 

 uchovávání kulturních hodnot 

 vyuţívání kulturních hodnot[1] 

4.3 Kulturní památky mikroregionu 

4.3.1 Kostel sv. Jakuba Většího – Slavětín 

Kostel byl postaven v původní románské podobě v polovině 13 století. Románský 

základ byl rozšířen gotickou lodí na počátku 14. století a kolem roku 1375 presbytářem. 

Do románsko-gotického kostela byla v 17. Století vestavěna kruchta a v roce 1837 byla 

postavena nová věţ. Celkovou rekonstrukci této významné památky provedl v letech 1880-

1881  architekt Josef Mocher. Nejcennější je vnitřní výzdoba kostela. Její součástí 

pocházející z dob druhé gotické výstavby jsou zdobené konzoly a baldachýnové kruţby. 

Významné jsou nástěnné malby, kterými je pokryt celý prostor gotické části lodě a 

presbytáře. Vznikly za podpory donátora Mikuláše z Hazmburka v osmdesátých letech 14. 

století. Je na nich znázorněn christologický a mariánský cyklus spolu s řadou dalších 

samostatných výjevů. Fresky pokrývají všechny stěny kostela v pěti pruzích a váţou se 

hlavně k biblickým postavám. Kostel je pro návštěvníky otevřen celoročně mezi 11 a 15 



Lukáš Volák: Přírodní a kulturní památky mikroregionu Perucko 

2011  19 

   

hodinou. Součástí kostela je pseudogotický oltář, u něhoţ je umístěna socha Madony 

s Jeţíškem. V kostele kaţdou sudou neděli v měsíci probíhají mše, které se konají od 15 

hodin. Ke kostelu patří fara a hřbitov, na kterém je pohřben významný česky básník 

Konstantin Biebl, který zde ţil, významný malíř Jan Novopacký a historik Perucka farář 

František Štědrý. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Kostel Sv. Jakuba ve Slavětíně [autor] 

4.3.2 Kaple Navštívení Panny Marie - Slavětín 

 Raně barokní centrální kaple s hranolovým presbytářem byla postavena v letech 

1672–1677 . Postavena nákladem Kateřiny Papanzoniové z Mirandoly, obnovená 1817. 

V současné době je pustá a bez zařízení. Nachází se u hlavní, od které kryta mohutnými 

lipami. Zde jsou doplňkové sluţby stejné jako u kostela Sv. Jakuba. Doplňkové sluţby jsou 

zde stejné jako u kostela Sv. Jakuba.  
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Obrázek 7 Kaple Navštívení Panny Marie [autor] 

4.3.3 Zámek Peruc 

Zámek se nachází na náměstí E. Filly v obci Peruc. Od roku 1994 je v majetku obce 

a jeho stav se od té doby stále zlepšuje. Vlastní zámek dosud není přístupný, ale v jeho 

jiţním křídle byla v roce 1999 znovu otevřena Pamětní síň Emila Filly, kde jsou vystavena 

jeho díla. Tento význačný český malíř, grafik a sochař v létech 1947 -1952 ţil a tvořil 

právě zde. Doplňkové sluţby jsou uvedeny u přírodní památky Oldřichův dub. [2]  

4.3.4 Muzeum České vesnice Peruc 

Nejmladší muzeum na Lounsku bylo vybudováno v bývalé barokní výsypce z roku 

1876, která stojí v areálu zámecké zahrady v Peruci. Expozice muzea byla vybudována 

z darů obyvatel obce i okolí. Muzeum se věnuje historii starých řemesel na venkově i 

zemědělské činnosti. Vystaveny jsou zemědělské stroje, hasičské stříkačky, nejrůznější 

nářadí a náčiní a mnohé. [2]  

Otevřeno je: květen - říjen: úterý – neděle od 10.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 hodin. 

Vstupné je 20,- Kč. 

Doplňkové sluţby jsou uvedeny u přírodní památky Oldřichův dub. 

4.3.5 Nedostavěný velkolepý chrám Klarisek a budova klášteru 

Nedostavěný gotický klášterní chrám se řadí svou uměleckou hodnotou k 

nejdokonalejším českým památkám. Chrám se skládá z 21 metrů dlouhého kněţiště, které 



Lukáš Volák: Přírodní a kulturní památky mikroregionu Perucko 

2011  21 

   

je 9 m široké a přes 20 m vysoké. Z poměrně krátké západní třílodní části zbyly pouze jiţní 

zeď s portálem, polovina západní zdi a základy zdí ostatních. Ze čtyř lodních pilířů byly tři 

zbořeny a na čtvrtém částečně spočívá zvonice, která byla postavena o mnoho let později. 

Panenský Týnec nalezneme na náhorní plošině Dţbánské vysočiny, která leţí na 

opukových vrstvách. Toto městečko patří mezi nejvýše poloţená místa mikroregionu ve 

výši 360 m. n. m.  

Chrám v Panenském Týnci je mlčenlivou kryptou svého zakladatele - Jaroslava 

Plichty z Ţerotína, majitele hradu zbudovaného v letech 1230-1253 v sousední obci. 

Plichta ze Ţerotína patřil ve své době k nejproslulejším českým rytířům. Padl v bitvě u 

Mühldorfu r. 1322 a chrám zůstal rozestavěný dodnes. [3] 

Jiţ v prvních historických dobách měl Týnec v našem širokém okolí zvláštní 

důleţitost, protoţe jiţ v listině z roku 1321 je připomínán jako městečko. V té době dcera 

českého krále Přemysla Otakara I., blahoslavená Aneţka Přemyslovna zaloţila v Praze 

první panenský klášter, do něhoţ sama vstoupila. Druhý klášter klarisek byl zaloţen v 

Chebu, třetí v Panenském Týnci. O zaloţení kláštera přímo v Panenském Týnci má zásluhu 

mocný rod Ţirotínů. 

Dalším, třetím stavebním dílem rodu Ţirotínů po stavbě svého hradu a klášteře 

klarisek měla být výstavba trojlodního vrcholně gotického kostela, který se jim však 

nepodařilo dostavět. Týnecký klášter díky nadacím Ţirotínů vzkvétal, jindy uvadal, podle 

situace v zemi, poţárů, nemocí a jiných útrap. V roce 1420 se jeptišky přistěhovaly z 

Prahy, ukrýt se před husity, a do Prahy se vrátily v roce 1640 do Aneţského kláštera. V 

týneckém klášteře ţily 220 let.   

Náš psychotronik Stanislav Brázda naměřil v prostorách chrámu pozitivní zónu 

číslo 8, tedy nejsilnější, uzdravující. Stavitel chrámu Jaroslav Plichta z Ţerotína byl podle 

měření pana Brázdy na 80% dobrým člověkem a byl duchovně na velmi vysoké úrovni 

(90%), byl to silně vnímavý člověk, který silnou kladnou energii v tomto místě cítil. 

Pozitivní zóna v Panenském Týnci svým tvarem připomíná kříţ. Měřením siderickým 

kyvadélkem bylo zjištěno, ţe duše pana Plichty z Ţerotína lpí na této stavbě dodnes a 

dokáţe na 75% odradit kohokoliv, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného. 

Jakákoliv jiná stavba by totiţ účinky této pozitivní zóny sniţovala. 
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Podle Dr. Olgy Krumlovské stojí chrám v Panenském Týnci na velmi silné 

pozitivní zóně, která má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, 

dobrou náladu, elán a radost ze ţivota. Pobyt na tomto místě je doporučován zejména 

lidem trpícím maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým, se sklony k 

sebevraţdě. Energie vyzařující z tohoto místa posiluje obranyschopnost organismu. 

Dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy - posezení v trávě uprostřed chrámu, jsou 

doporučovány lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. 

Na tomto místě je vhodné posedět v pohodlné pozici, poloţit ruce na kolena nebo do klína 

dlaněmi vzhůru a zpívat si nebo mručet. 

 

Obrázek 8 a,b Nedostavěný chrám v Panenském Týnci [8] 

Doplňkové služby 

Nedostavěný chrám se nachází v lokalitě Panenského Týnce. Nedaleko chrámu se 

nachází autobusová zastávka a místní pohostinství. V této lokalitě chybí ubytovací 

zařízení, návštěvníci se mohou ubytovat v několika penzionech v Lounech, které jsou 

vzdáleny cca 13 km od památky. V budově obecního úřadu si návštěvníci mohou zakoupit 

turistickou známku. Vstup se zde neplatí. Okolí je udrţováno pracovníky obecního úřadu.  

4.3.6 Starý židovský hřbitov -  Hřivčice 

Hřbitov byl zaloţen snad v osmnáctém století, protoţe z této doby pocházejí 

nejstarší náhrobky. Na toto místo byli pohřbívání příslušníci ţidovské náboţenské obce 

v Panenském Týnci a později asi také v Hříškově. Hřbitov je sešlý. Je obklopen rozpadající 
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se opukovou zdí. Náhrobky jsou většinou poraţeny. Ke hřbitovu vede poměrně slušná, 

úzká asfaltová silnička z návsi v Hřivčicích.  Dále po polní cestě dojdeme aţ ke hřbitovu. 

Doplňkové sluţby v této lokalitě zcela chybí, dle místních není hřbitov téměř navštěvován. 

[2] 

4.3.7 Kostel sv. Bartoloměje - Smolnice 

  Nejznámější smolnická památka, která dominuje nejen vesnici ale i celému 

širokému okolí je kostel sv. Bartoloměje. Dnes neexistují ţádné doklady o tom, kdy a za 

jakých okolností kostel vznikl. První písemná zmínka o něm pochází z r. 1355, ale je 

pravděpodobné, ţe kostel stál na tomto místě jiţ dříve. Historici a autoři různých studií o 

Smolnici a smolnickém kostele se v dataci vzniku kostela liší. Jde o jednolodní, obdélnou 

stavbu s uţším, pětiboce uzavřeným presbytářem, s románskou hranolovou věţí po severní 

straně a předsíní po jiţní straně lodi. Západní průčelí je rozděleno mohutným opěrákem, 

členěno dvěma slepými, trojlistě zakončenými okny a vyvrcholeno štítem s křídlatými 

zdmi. Boční zdi lodi mají opět trojlistě zakončená okna. Předsíň po jiţní straně je gotická, 

obdélná, otevřená velkým polokruhově zakončeným obloukem a sklenutá kříţovou 

klenbou s okrouhlým svorníkem s tesaným erbovním znakem rytířů z Hřivic. Po obou 

stranách předsíně jsou nízká kamenná sedátka. Věţ, jak jiţ bylo uvedeno, je původně 

románská, dvoupatrová s kamenným točitým schodištěm a cibulovou bání. V patře věţe 

měl být nejspíš depozitář k úschově cenných částí kostelního majetku. Střílnová okénka, 

která tento interiér částečně osvětlují, však nemohla v případě ohroţení poskytnou 

obráncům kostela reálnou moţnost obrany. V této souvislosti je třeba upozornit na 

podstřešní patro presbyteria. Taková patra mívali jen středověké opevněné kostely, které 

slouţily jako útočiště venkovanů v případě vojenského ohroţení. Ve smolnickém kostele 

však nenalézáme ţádné zařízení k aktivní obraně, takţe byl na presbyteriem nejspíš jakýsi 

úkryt. Proti kněţišti je kruchta na 2 pilířích s dřevěnou balustrádou a schwarzenberským 

znakem. Zařízení pochází převáţně z poloviny 18. století. Hlavní oltář s obrazem sv. 

Bartoloměje a sochami sv. Václava a sv. Zikmunda je z konce století 17. Stejně jako boční 

oltáře s obrazy sv. Jana Nepomuckého a Krista a sochami světců.Kazatelna se sochami 

Krista a andílků pochází z poloviny 18. století. Také zpovědnice, hodnotné rokokové 

lavice a přední část varhan z poloviny 18. století. Dále do interiéru kostela patřily 4 obrazy 

světců v rokokových rámech, cínová křtitelnice z roku 1597 od Brikcího z Cimburka a 
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barokní busty sv. Petra a Pavla z první pol. 18. stol. Kostel byl v minulosti mnohokrát 

vykraden, od roku 1991 cca 15 krát. Je tedy logické, ţe z hodnotného vybavení kostela 

nezbylo téměř nic. Co se dalo ukrást je ukradeno, co se odnést nedalo, zloději zničili. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Kostel Sv. Bartoloměje ve Smolnici [5] 

Doplňkové služby 

Do Smolnice je dobré autobusové spojení z nedalekého města Loun. Občerstvení je 

zde zajištěno v místním pohostinství a obchodě. Ubytovat se můţeme v Pensionu Stará 

fara. Vstupné do kostela je dobrovolné. Kostel se nachází ve středu vesnice a okolí je 

upravené pracovníky obecního úřadu.  

4.3.8  Kostel svatého Václava v Černochově 

Kostel sv. Václava je půvabnou stavbou, která, i kdyţ není vystavěna na 

vyvýšeném místě, představuje dominantu obce. Spatříme ji nad Černochovským potokem 

nedaleko návsi. Ještě za války byl kostel při bohosluţbě zcela zaplněn. Pak začalo věřících 

ubývat. Dnes se zde mše svatá neslouţí. Černochovský kostel byl zaloţen v roce 1105. Při 

bourání tohoto původního kostela v roce 1774 se totiţ našel nápis na základním kameni - 

MCV. Současná stavba kostela vzniká zřejmě na románských základech v první polovině 
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14. století. Z tohoto období se zachoval presbytář, jenţ je z vnější strany podepřen šesti 

masívními pískovcovými opěráky. Zeď je prolomena úzkými vysokými okny.  

Loď a dvoupatrová věţ kostela byly vystavěny v letech 1772-1779 v pozdně 

barokním stylu. Zvnějšku působí stěny kostela, na nichţ je vztyčena osmihranná čtyřikrát 

lomená mansardová střecha, velice elegantně a dynamicky. Kostel je zakončen 

hranolovitou věţí na východní straně. Ta má v přízemí předsíň. U dveří kostela zaujme 

precizně vypracovaný zámek z 18. století. [3] 

Vstoupíme-li do lodi kostela, uţasneme nad klenbou, jeţ má přesný tvar elipsy. 

Prostor je členěn dvojicemi pilastrů. Světlo vstupuje šesti okny. Cesta na kazatelnu vede 

z presbytáře dlouhým úzkým schodištěm. 

Z původního vybavení zbyl po nájezdech zlodějů a vandalů pouze monumentální 

rámový oltář s akantovými rozvilinami. Uprostřed je umístěn obraz svatého Václava. 

Tento obraz obkruţují portéty sv. Ivana, sv. Zikmunda, sv. Ludmily, sv. Víta, sv. Vojtěcha 

a Panny Marie. V současné době probíhá spletité restaurování oltáře. Byl rozřezán na 

několik částí. Při transportu do restaurátorské dílny se ovšem některé části totálně zničené 

červotočem rozpadly. To bylo zaviněno nekvalifikovaným postupem restaurátora, jenţ měl 

nejdříve poškozené části zpevnit. Nyní práce za dohledu památkářů postupují pomalu. 

Nejisté je také finanční zajištění prací. 

Vzácnou relikvií je dvanáctiboká gotická křtitelnice. Z původního vybavení zde 

zůstal pouze obraz neznámého světce sv. Gisilara. Zmizely např. obraz Mláďátka nebeská, 

soška sv. Mikuláše, sochy sv. Františka Xaverského a svatého Jana Nepomuckého i dva na 

dřevě malované obrazy Ecce homo a Bolestné Panny Marie. 

Okolo kostela se rozprostíral starý křesťanský hřbitov, počátkem 20. století byl 

zaloţen za vesnicí hřbitov nový. 

Jen pár obyvatel Černochova ví o tom, ţe v jejich obci byly v kostele sv. Václava 

odkryty při opravách kostela v sedmdesátých letech 20. století vzácné fresky ze 14. století. 

Na odborné zhodnocení čekaly více neţ deset let. Mezi historiky umění o ně stoupá zájem.  
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Malířskou výzdobu je moţno rozdělit na tři základní uzavřené obsahové okruhy. 

Ikonograficky nejbohatší a invenčně nejpozoruhodnější je nepochybně svatováclavský 

cyklus, vyplňující nejvýše poloţená pole stěn presbytáře, zatímco ve středním pásu se 

střídají postavy apoštolů a moudrých a pošetilých panen. Mimo tyto cykly stojí obraz 

Ukřiţování, umístěný na jiţní straně chóru. Spodní pás stěn je vyplněn iluzívním 

malovaným závěsem. 

Jan Royt při prohlídce fresek nadšeně prohlásil, ţe jde o první vyobrazení svatého 

Václava na koni. Světec zřejmě přijíţdí do Boleslavi k bratrovi. Monumentální pojetí 

scény chce zdůraznit duchovní velikost Václavovu, který se stal zemským patronem. 

Některé scény nejsou po odkrytí zcela zřetelné, přesto lze přesvědčivě identifikovat 

řadu obrazů, jimţ dominuje postava světce. Jednou sklízí obilí, pak peče hostie, trhá 

hrozny z vinného keře, pomáhá vdově nést dříví z lesa - přitom na něj doráţí pes, jindy 

podává kněţím víno, pohřbívá mrtvé. Závěrečná scéna cyklu je věnována mučednické 

smrti sv. Václava. Světec klečí, zprava do něj ozbrojenec vráţí kopí. Zároveň na něj útočí 

Boleslav. Zde jsou spojeny dvě situace popisované legendami. 

Na jiţní straně je centrální scénou ukřiţování. (Kristova tvář je ovšem takřka 

nezřetelná.) K výjevu patří sv. Jan a Panna Maria. Tři základní postavy doplňuje sv. 

Longin a další postava. Sv. Longin otevírá kopím Kristovu ránu v boku. Z rány vytéká 

krev na Mariinu roušku.  

Blízko sebe jsou tedy poloţeny dva výjevy utrpení - mučednická smrt světce vedle 

mučednické smrti Spasitelovy. 

Nepříliš zachován je střední pás výmalby, kde lze spatřit sedm postav apoštolů. 

Jsou ovšem bez atributů, a tak je lze stěţí rozlišit. Apoštolové jsou umístěni do nádherných 

bohatě členěných prostorů. Panny jsou znázorněny ve špaletách oken. 

Fresky jsou ohroţeny vzlínáním vlhkosti, proto bylo provedeno odvodnění kostela. 

Prof. Kybal chce zorganizovat prosvícení maleb nejmodernějším rentgenem, který má být 

dovezen z USA. V současné době jednají církevní zástupci s památkáři o přípravě 

restaurátorských prací. Je tedy pravděpodobné, ţe některé postavy se stanou po provedení 
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prací zřetelnějšími. Je nadějné, ţe bude odkryta i Kristova tvář, která je dosud pokryta 

tvrdou omítkou.  

 

Obrázek 10 Kostel sv. Václava v Černochově [autor] 
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5 ZÁVĚR   

Kulturní památky obohacují náš mikroregion a obcím dodávají charakteristický 

vzhled. Odlišují jedno místo od druhého v panoramatech, siluetě a urbanistické skladbě. 

Toto nemohou z mnoha důvodů nahradit nová sídliště s typovou architekturou, jímţ chybí 

právě rozlišovací prvek. Při pozorování sídliště a památek jsem si uvědomil, čím se liší 

civilizace nyní od té předchozí, která po sobě zanechala sochy, kapličky, rozcestníky, věţe 

v panoramatech vesnic, hradní zříceniny, zámky, zkrátka vše, co dělá krajinu kulturní.  

Kulturní památky nejsou samoúčelným přepychem, ale jsou součástí historie naší 

vlasti a našeho domova. Jejich hodnota je těţko vyčíslitelná. Svou podstatou a 

neopakovatelností jsou nenahraditelné. Proto je třeba je nejenom poznávat, ale také chránit 

a pečovat o ně, coţ je občanskou povinností nás všech. Některé památky jsou 

v zanedbaném stavu. Důvodem je nedostatek financí na jejich opravy a údrţbu. 

Nejvýznamnější kulturní památkou mikroregionu je kostel sv. Jakuba, kostel sv. 

Bartoloměje a nedostavěný chrám v Panenském Týnci. 

Součástí této práce je souhrn těch nejzajímavějších památek, které můţe mikroregion 

Perucko nabídnout. V mikroregionu jsou památky individuálně celkem dobře značeny, 

kaţdá památka také nabízí mnoho propagačních materiálů. Avšak zcela chybí ucelený 

přehled památek, který by pomohl turistům k prozkoumání toho nejzajímavějšího, co 

mikroregion Perucko nabízí. Na závěr jsem vytvořil 2 denní výlet po památkách 

mikroregionu, který bude obsahovat i návrh na ubytování a stravování. Návrh na výlet by 

mohl slouţit jako jakýsi ucelený přehled toho nejzajímavějšího, co krajina mikroregionu 

nabízí. Hodnotil jsem i doplňkové sluţby u jednotlivých památek a musím podotknout, ţe 

kulturní památky mají tyto sluţby na lepší úrovni neţ památky přírodní.   

První památkou bude v ranních hodinách návštěva menhiru Zkamenělý pastýř u obce 

Klobuky. Po prohlídce této památky bude následovat přesun do obce Peruc. V restauraci 

na náměstíčku je moţné se občerstvit a poté pokračovat prohlídkou obce Peruc. 

Nejzajímavější je zastávka u Oldřichova dubu a Boţeniny studánky. Za zmínku jistě také 

stojí Muzeum České vesnice a rokový zámek. Věčeře a nocleh bude následovat  v hotelu 

Dub. Součástí hotelu je pionýrský tábor Kosmik. V létě moţnost vyuţití zdejšího 
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koupaliště, kde je značné sportovní vyţití, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště a prostor na 

nohejbal. Okolí Peruce je velmi hustě zalesněno, návštěvníci mohou vyuţít mnoho 

turistických tras, které vedou těmito lesy. 

2. den 

Přesun turistickou trasou z Peruce do městyse Slavětín. Ubytování v agropenzionu 

Hájenka. Agropenzion je součástí rodinné farmy s chovem mnoha druhů zvířat a jeho hosté 

se mohou blíţe seznámit s jejím chodem. Součástí farmy jsou také 2 sportovní rybníky, 

cena povolenky na 1 den lovu je 100 Kč. V penzionu je moţnost sportovního vyţití např. 

kuţelky, golf, fotbalové a volejbalové hřiště. Po obědě bude následovat prohlídka kostela 

sv. Jakuba většího, který je zcela unikátní gotickými freskami ze 12. Století. Ve Slavětíně 

je také moţno navštívit rodný dům a hrob známého českého básníka Konstantina Biebla.  

V odpoledních hodinách přesun k menhiru Baba, který se nachází zhruba 150 metrů od 

agropenzionu Hájenka. Po ukončení prohlídky následuje večeře a  nocleh. 

Cena výletu pro čtyř členou rodinu je 3360 Kč. Cena zahrnuje ubytování, polopenzi 

a vstupné do historických památek. 

 

Obrázek 11 Trasa výletu [autor] 
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Doplňkové služby 

A. Menhir se nachází zhruba 500 metrů od obce Klobuky poblíţ hlavní silnice. Moţnost 

dojet do blízkosti menhiru automobilem, parkování je obtíţnější, ale není nemoţné. 

V obci je menhir celkem dobře vyznačen na turistickém průvodci. Od hlavní silnice 

vede k menhiru upravená cestička. Celkově je okolí menhiru upraveno lépe neţ u 

menhiru ve Slavětíně. Je zde moţnost odpočinku a relaxace na lavičkách, kámen 

obklopuje malý dřevěný plůtek. 

B. Oldřichův dub se nachází v těsné blízkosti hlavní silnice, dobrá dostupnost, moţnost 

parkování, moţnost posezení přímo v těsné blízkosti dubu. Zhruba 200 metrů od dubu 

se nachází hotel Dub – moţnost ubytování a stravování. 

C. Kostel sv. Jakuba Většího se nachází na návsi u radnice městyse Slavětín. Moţnost 

parkování je v těsné blízkosti kostela. Vstup je dobrovolný, při návštěvě mimo 

návštěvní hodiny je pro skupiny tvořící minimálně 6 lidí zajištěn správce, který 

provede skupinu vnitřními prostory. Dobrá ţelezniční a autobusová doprava. 

D. Menhir leţí v polích severně od vesnice Slavětín. Je zde špatné značení, ve vesnici není 

jediný ukazatel nebo zmínka o poloze menhiru.   K menhiru není moţné dostat se 

automobilem, návštěvníci, kteří chtějí obdivovat tento kámen, musí zdolat celkem 

náročnou polní cestu. Dále na místě chybí místo pro odpočinek (lavička, kulturně 

upravené místo). Další negativní věc, je neudrţovanost tohoto přírodního skvostu. 

Kámen je zarostlý neţádoucí lebedou a různými keři. 
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