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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce, Atraktivity města Louny a jeho okolí z pohledu cestovního 

ruchu je popis historického vývoje města Louny, zhodnocení atraktivit, které město a jeho 

okolí nabízí i analýza a vyhodnocení silných a slabých stránek města z pohledu cestovního 

ruchu spolu s návrhem řešení nedostatků. 

První část bakalářské práce se věnuje historickému vývoji města Louny a jeho 

blízkého okolí, dochovaným památkám, osobnostem a kulturním aktivitám. 

Ve druhé části jsou shrnuty kulturní a sportovní atraktivity města, včetně 

vyhodnocení ubytovacích a restauračních zařízení, ostatních služeb a SWOT analýzy 

v souvislosti s potenciálem pro cestovní ruch.  

Vzhledem k tomu, že potenciál města v oblasti cestovního ruchu je vyhovující, cílem 

bakalářské práce je navrhnout změny v přístupu vedení města k propagaci a financování 

aktivit spojených s cestovním ruchem. 
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SUMMARY  

The aim of the Bachelor thesis, The Glamorousity of the City of Louny from the 

Tourist Industry Point of View, is a description of the historical development of the town 

Louny, the evaluation of the attractions which the city and its surroundings also offer, 

analysis and evaluation of the strengths and weaknesses of the city from the perspective of 

the tourism, as well proposal for addressing the shortcomings. 

The first part of the work deals with the historical development of the town Louny 

and its close surroundings, preserved monuments, personalities, and cultural activities. 

The second section summarizes cultural and sports attractions of the city, including an 

assessment of the accommodation and restaurant facilities, other services and the SWOT 

analysis in connection with the potential for tourism. 

In the view of the fact that the potential of tourism in the area is satisfactory, the aim 

of the Bachelor thesis is to propose changes in the approach to the leadership of the town 

to the promotion and financing of activities related to tourism. 
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1 ÚVOD 

Téma, Atraktivity města Louny a jeho okolí z pohledu cestovního ruchu, jsem si 

vybrala proto, že nedaleko Loun bydlím a chtěla bych upozornit na potenciál města 

v oblasti cestovního ruchu.  

Město Louny je označováno jako ,,perla na řece Ohři“, nachází se na dohled od 

kopců Českého středohoří, asi 60 km severozápadně od Prahy, leží v nadmořské výšce 185 

metrů a vzniklo u brodu přes řeku Ohři jako osada Luna.  

 Bohatá historie spojená s památkami a atraktivitami města má potenciál pro 

zviditelnění a pozvednutí významu Loun v oblasti cestovního ruchu. Svým bohatým 

celoročním programem město vždy přiláká spoustu návštěvníků z řad svých občanů, 

občanů okolních vesnic a měst, ale zavítají sem i lidé z větších vzdáleností v rámci České 

republiky a možná i z jiných koutů světa.  

Tato práce se tedy věnuje historickému vývoji města a jeho památek či památkám 

okolí Loun, které jsou svou historii nebo současným využitím spojeny s městem Louny. 

Analýza atraktivit spočívá ve zhodnocení celoročního programu města, kulturním a 

sportovním vyžití, zhodnocení ubytovacích a restauračních zařízení a na základě toho 

vytvoření SWOT analýzy, která znázorňuje celkový přehled kvalit i nedostatků města. 

 Především v posledních letech pořádají Louny mnoho nových kulturních, 

sportovních, zábavných a tradičních akcí, které spolu s dobrou propagací přivedou do 

města, mimo místních občanů, i ostatní účastníky cestovního ruchu. Tímto Louny 

pozvednou tvář města a jeho význam ve společenském, kulturním a turistickém světě.  

Okolí města, které se nachází v Českém středohoří, je také velmi zajímavým 

z pohledu cestovního ruchu. Na své si zde přijdou milovníci přírody, krásných pohledů do 

krajiny, historických památek, ale i milovníci sportu a to i adrenalinových.  

Závěrem je třeba navrhnout řešení pro odstranění slabých stránek města a navrhnout 

podporu v oblasti propagace a postupného oddlužení města, aby bylo schopno vytvářet 

podmínky pro kvalitní podporu cestovního ruchu.  
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2 HISTORIE MĚSTA LOUNY A BLÍZKÉHO OKOLÍ 

 

2.1 Historický vývoj okresu Louny 

 

2.1.1 Vlastní historie okresu 

Archeologické nálezy v oblasti dolního Poohří dokládají, že se historie Lounska 

začala formovat ve starší době kamenné. Fosilní pozůstatky velké zvěře v pískovně 

v Počedělicích spolu s nálezem dvou rohovcových úštěpů s bílou patinou, na Mělcích u 

Loun, mohou dokazovat výskyt loveckých tlup ještě před příchodem zemědělského 

obyvatelstva. V rozmezí let 5000 – 4000 př. n. l. první zemědělci hospodařily na úrodné a 

dobře dostupné půdě zejména podél řeky Ohře. Vytváření sítí sídlišť a hradišť ve 

Stradonicích a Libčevsi a také vznik menhiru v Orasicích a menhiru Baba ve Slavětíně se 

přisuzuje Keltům. Kolem roku 500 př. n. l. dochází k vytlačení Keltů Germány a nastává 

doba tzv. stěhování národů. Kolem roku 1000 buduje kmen Čechů síť pevných hradišť. 

Do české kotliny přicházejí slovanské kmeny. Postupem doby splývají Lučané a Čechové 

s původním obyvatelstvem [2], [8], [12]. 

První písemná zmínka o Žatci pochází z roku 1004, souvisí s obsazením města 

Poláky a poté jejich vytlačením. Z tohoto století pochází také první písemná zmínka o 

Lounech z roku 1070 a o Lubenci 1056. U Postoloprt vznikl kolem roku 1121 

benediktinský klášter nazývaný ,,Apolostolum porta“. Za vlády krále Přemysla Otakara II. 

začala tzv. ,,vnitřní kolonizace“, Louny a Žatec se stávají královskými městy a díky tomu 

získávají mnohá privilegia. V době husitské revoluce sehrál region významnou roli. Města 

Louny a Žatec se spolu se Slaným staly centry severočeského městského svazu, který stál 

pevně na straně husitů. Na sklonku 15. století se na Lounsku objevila morová epidemie. 

Památkami na toto období se staly tzv. ,,morové kameny“ ležící mezi Vroutkem a Kryry. 

Význam měst i celého regionu byl od poloviny 16. století na ústupu, zapříčinilo to 

povstání obyvatel proti vládě císaře Ferdinanda I. Podbořany byly v roce 1575 povýšeny 

na město. Třicetiletá válka zanechala v celém regionu značné škody. Lounskem prošly 

armády, které zpustošily mnoho vesnic i města. Následkem války byl úbytek obyvatelstva 

a následně německé doosídlování. Na Podbořansku vypuklo v roce 1682 povstání sedláků, 

které bylo krvavě potlačeno. V 18. století vznikají na území okresu cenné barokní stavby, 

jako např. zámek v Krásném Dvoře, klášter v Ročově aj. Husitská revoluce propukla na 

Lounsku naplno. Za oběť jí padlo mnoho cenných církevních staveb. Jednou 
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z nejvýznamnějších byl postoloprtský klášter a klášter pannen klarisek v Panenském Týnci 

[2], [8], [12]. 

V 19. století v období národního obrození se stal hrad Pravda, nacházející se v lesích 

nedaleko Domoušic, cílem táborů českého lidu [9]. 

V první polovině 20. století dosáhl počet obyvatel okresu historického maxima, které 

bylo cca 127 tisíc v roce 1930. V září roku 1938, tedy po Mnichovské dohodě, bylo 

Lounsko rozděleno hranicí. Německé oblasti, vč. Postoloprt připadly ,,Reichu“, kdežto 

Louny a okolí zůstaly součástí okleštěného Československa a po roce 1939 byly součástí 

Protektorátu. V průběhu 2. světové války byl zřízen koncentrační tábor v bažantnici 

v Postoloprtech, který by od roku 1945 využívaný pro židovské míšence z území 

Protektorátu. Na hřbitově v Lubenci je pochováno 60 obětí jednoho z ,,pochodů smrti“, 

které prošli územím Lounska. Po únorovém převratu v roce 1948 nastala reforma územní 

správy, jejíž součástí byl vznik okresů Louny, Žatec a Podbořany. Tyto okresy však byly 

po 11 letech zrušeny a v roce 1960 byl ustanoven okres Louny. Značný rozvoj průmyslu, 

především v oblasti Loun a okolí, nastal v období socialistické výstavby. V průběhu 50. let 

vznikala na venkově často násilnou kolektivizací JZD, která se později slučovala do 

větších a ekonomicky výhodnějších celků. Všechna města okresu se rozrůstají o 

velkokapacitní sídliště. V Lounech jim muselo ustoupit i velmi hodnotné Žatecké 

předměstí, naopak v Žatci se historické jádro dochovalo, neboť bylo díky svému 

perifernímu postavení uchráněno [2], [8], [12]. 

Po roce 1989 jsou privatizovány velké průmyslové závody a mnohé z nich končí 

svou výrobu, což má za následek strmý růst nezaměstnanosti. Zemědělská výroba je také 

omezena, včetně pěstování chmelu. Oproti tomu se zlepšuje životní prostředí okresu, 

nastává zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Historická centra měst a vesnic se 

postupem času renovují a získávají novou tvář [2], [8], [12]. 

Období po roce 2000 přineslo Lounsku nové zahraniční investory, kteří staví 

průmyslové závody, klesá tak nezaměstnanost v okrese. V roce 2003 nastala územní 

reorganizace. Zanikly okresní úřady a město Louny se změnilo na obec s rozšířenou 

působností, stejně jako město Žatec a Podbořany. Okres Louny však nadále zůstává 

územní jednotkou i obvodem jiných státních úřadů a institucí [2], [8], [12]. 
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2.1.2 Památky  

 

Peruc 

Pověst o Oldřichovi a Boženě, která proslavila toto městečko, pochází zřejmě z 11. 

století a váže se ke starému dubu. Kníže Oldřich zajel při lovu až k Peruci, kde u 

studánky, poblíž Oldřichova dubu, spatřil selku Boženu při praní. Boženu unesl do Prahy 

a oženil se s ní. Měli spolu syna Břetislava, díky kterému vládli Přemyslovci dalších 300 

let [11]. 

Historie zanechala v Peruci mnoho historických památek. Nejvýznamnější je 

trojkřídlý patrový zámek, jenž byl vybudován na místě původního hradu v 16. století a 

přibližně o 100 let později byl barokně přestavěn. V jižním křídle zámku se nachází 

Pamětní síň Emila Filly, který na Peruci strávil poslední roky svého života a maloval 

zdejší krajinu [11]. 

Muzeum české vesnice, které bylo vybudováno ze staré barokní sýpky z konce 18. 

století, se nachází v zámecké zahradě. Jsou zde vystaveny staré zemědělské stroje, nářadí a 

předměty, které sloužily k životu na českém venkově, ale také stará školní třída a loutkové 

divadélko [11]. 

V podzámčí se nachází zastřešená pseudogotická Boženina studánka a mohutný 

Oldřichův dub, jehož stáří je odhadováno na 1000 let. V roce 2005 mu byl udělen titul 

strom života [11]. 

 

Obr. č. 1-  Oldřichův dub ( vlastní foto )  
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Březno u Postoloprt 

Březno, ves s významným paleontologickým nalezištěm, se nachází mezi Louny a 

Postoloprty na břehu Ohře. Východně od vsi se nachází archeologický skanzen, který je 

součástí Okresního muzea v Lounech. Skanzen byl vybudován podle archeologických 

nálezů, z autentických materiálů a částečně i původních technologií [11]. 

 

Panenský Týnec 

Zemědělská obec, ve které stával klášter klarisek, jenž byl v roce 1420 vypálen 

husity a v roce 1620 byl definitivně zrušen. Zachovaly se z něho pouze torza 

nedokončeného gotického kostela z 15. století. Na náměstí se nachází barokní kostel a fara 

[11]. 

 

Cítoliby 

Městečko ležící jižně od Loun je plné cenných barokních památek. Barokní zámek 

z konce 17. století je bez pochyb nejvýznamnější z nich. Gotický kostel sv. Jakuba 

Většího se sochařskou výzdobou M. B. Brauna, byl zbarokizován v 18. století. 

V Cítolibech se dále nachází morový sloup též z Braunovy dílny a malebné náměstí [7]. 

 

Slavětín nad Ohří 

Starobylá obec ležící východně od Loun na pravém břehu řeky Ohře, rodiště básníka 

Konstantina Biebla. Nejvýznamnější památkou je původně románský kostel sv. Jakuba 

s významnými gotickými freskami v presbytáři z druhé poloviny 70. let 14. století [11]. 

 

Ročov 

Dominantou tohoto chmelařského městečka ležícího uprostřed Džbánu je 

augustiniánský klášter s barokním poutním Nanebevzetí Panny Marie. Klášter byl založen 

v roce 1373 Albrechtem z Kolovrat. Byl několikrát poškozen husity a Sasy, jeho poslední 

úpravy provedl v 18. Století A. Lurago. Ročov byl v 18. a 19. století významným 

mariánským poutním místem [3], [7]. 

 

Raná a Oblík 

Dva pozoruhodné vrcholky západní části Českého středohoří, které se nachází asi 5 

km severně od Loun. Mohutný čedičový vrch Raná, tyčící se nad stejnojmennou obcí, svojí 

nadmořskou výškou 457 m.n.m. převyšuje okolní krajinu nejméně o 200 m. Pro výskyt 
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vzácné trávy jihoruských stepí a stepních druhů plžů byla ploše o rozloze 1,5 ha vyhlášena 

přírodní rezervace.  Vrchol je centrem závěsného létání [2], [3]. 

Oblík (509 m) je nápadně izolovaný čedičový kopec tvaru komolého kužele 

nacházející se v CHKO České středohoří 2 km východně od vrcholu Rané. Oba vrcholy 

jsou sopečného původu a tvoří dominantu Loun při příjezdu od Prahy [2]. 

 

 

Obr. č. 2 - Pohled na České středohoří, v pozadí Raná a Oblík ( vlastní foto )  

 

Pravda u Domoušic 

Zřícenina hradu Pravda z 2. pol. 15. století ležící v lese západně od Domoušic, je již 

od roku 1593 uváděna jako pustá. Na hradě byly v 60. letech 19. století, v době národního 

obrození, pořádány tábory lidu. Zřícenina hradu je dnes jedním z nejnavštěvovanějších 

míst Džbánu a lounského Podlesí [2], [9]. 

 

Hnojnice u Libčevsi 

Národní přírodní památka Kamenná slunce je unikátní geologický útvar nacházející 

se v CHKO České středohoří u obce Hnojnice. V místě bývalého lomu se nachází odkrytá 

skalní stěna, na které se před mnoha miliony lety vytvořily, v průběhu sopečné erupce, 

zvláštní obrazce podobné sluncím [3], [28]. 
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Obr č. 3 - Kamenná slunce u Hnojnic, detailní záběr ( vlastní foto ) 

 

2.1.3 Kultura 

Z hlediska kvality a množství kulturních zařízení je lounsko na velmi vysoké úrovni. 

Dokládají to Vrchlického divadlo a Loutkové divadlo v Lounech, divadlo v Postoloprtech, 

které je provozováno městským kulturním střediskem nebo budova městského divadla 

v klasicistním slohu v Žatci. Většina větších obcí na okrese provozuje kino. V centru Loun 

najdeme kino svět, které je jedním z moderních kin provozující 3D promítání. V Žatci je 

kromě standardního kina v provozu i letní kino. Další kina najdeme v Postoloprtech, v 

Peruci, v Lubenci a ve Vroutku. Městské knihovny jsou v Lounech, Žatci a Postoloprtech. 

Z dalších kulturních institucí v okrese jsou to Okresní muzeum, Muzeum Zkamenělý les, 

Galerie Benedikta Reita a Galerie XXL v Lounech, Muzeum K. A. Poláka a Chmelařské 

muzeum v Žatci a Muzeum České vesnice a pamětní síň E. Filly v Peruci. Nejtradičnější 

kulturní akcí na Lounsku je každoroční žatecký festival Dočesná a v posledních letech je 

velmi oblíbenou akci Lounské letní vábení.  

 

2.1.4. Osobnosti lounského okresu 

 

Václav Hájek z Libočan 

Český kronikář a spisovatel narozený zřejmě někdy koncem 15. století v Libočanech 

u Žatce, je jedním z významných představitelů české renesanční literatury. Kronika česká, 

je jeho nejvýznamnějším dílem, popisuje dějiny českého národa od příchodu na naše území 

do roku 1526. Přesto, že kronika obsahuje mnohé neověřené či fiktivní informace, jedná se 

o slohově čisté a velmi čtivé dílo [1]. 



Kateřina Jindřichová: Atraktivity města Louny a jeho okolí z pohledu cestovního ruchu 

 

14 

2012 

Maxmilián Hošťálek 

Žatecký primátor narozený roku 1564 a účastník stavovského povstání, byl za své 

výstupy proti budoucímu císaři Ferdinandovi II. popraven, a to 21. června 1621 na 

Staroměstském náměstí v Praze, spolu s dalšími 26 českými pány. [5] 

 

Josef Mocker 

Narozený roku 1835 v Cítolibech, vystudoval architekturu v Praze a ve Vídni. Je 

autorem řady novogotických staveb v Čechách, např. Chrámu Sv. Ludmily na pražském 

náměstí Míru nebo kostela sv. Prokopa na Žižkově. Podílel se na restaurování Prašné brány 

a chrámu sv. Víta v Praze, stejně jako na novogotických úpravách hradů Karlštejn a 

Křivoklát [1]. 

 

Emil Filla 

Významný český kubistický malíř grafik žil v letech 1882-1953. Na sklonku svého 

života pobýval na zámku v Peruci, kde se věnoval krajinomalbě zdejšího okolí [1]. 

 

Konstantin Biebl 

 Český básník, představitel poetismu a surrealismu se narodil roku 1898 ve Slavětíně 

nad Ohří. Za první světové války byl zraněn na balkánské frontě. V roce 1951 spáchal 

sebevraždu. Jeho nejznámější díla jsou poetické sbírky S lodí, jež dováží čaj a kávu a 

pásmo Nový Ikaros. Nejznámější sbírka jeho surrealistické poezie je Zrcadlo noci [1]. 

 

Jan Svěrák 

Syn herce a scénáristy Zdeňka Svěráka se narodil roku 1965 v Žatci. Počátkem 90. 

let se zařadil mezi nejvýznamnější režiséry. Jeho nejznámější filmy jsou Obecná škola, 

Tmavomodrý svět, Vratné láhve a Kolja, za která získal v roce 1996 Oscara v kategorii 

nejlepší cizojazyčný snímek [1]. 

 

2.2. Historie města Louny 

 

2.2.1 Historie 

Datum založení města nelze přesně stanovit. Předchůdcem dnešního města byla 

trhová osada Luna při brodu přes řeku Ohři, která se zformovala v průběhu 12. století u 
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brodu přes řeku Ohři. Město založili němečtí kolonisté ze Saska, nikoli Přemyslovci, jak je 

dosud všeobecné rozšířeno. Svojí rozlohou 10,5 ha patřilo královské město Louny 

k nejmenším. Doba husitská přinesla městu bouřlivé období, byla tehdy zničena řada 

památek, především knihovna a dva lounské kláštery, dominikánský a magdaleniánský. 

Před rokem 1349 postihly Louny dva velké požáry [2], [8], [12]. 

Od konce 15. století až do první poloviny 16. století jsou Louny hospodářsky 

prosperující. Dokládá to berní přiznání z roku 1543, podle kterého jsou Louny na šestém 

místě ze všech královských měst, pokud jde o městský majetek. Počet obyvatel v té době 

se odhaduje zhruba na dva tisíce. V rozkvětu město nezastavil ani požár, který 25. března 

1517 zničil značnou část vnitřního města. Třicetiletá válka byla pro město katastrofou. 

Několikrát po sobě bylo vydrancováno švédskými a saskými vojsky [2], [8], [12]. 

V první polovině 16. století nastal rozvoj důlní činnosti v krušných horách, což bylo 

přínosné pro města v úrodném povodí řeky Ohře, neboť zásobovala báňskou oblast obilím. 

Město postupně bohatlo, a to díky rušné obchodní cestě z Prahy do Saska. Zisky rostly 

především z provozování řemesel, do poloviny 16. století i soukenictví, vaření piva a 

prodeje vína, na něž měli Lounští monopol [2], [8], [12]. 

Židé se v Lounech objevují ve 14. století a tvoří zde silnou komunitu. V té době se 

část České ulice dokonce jmenovala Židovská. Ve 40. letech 16. století se však v důsledku 

královských protižidovských mandátů, museli vystěhovat ze země. Zpět do města přichází 

až v polovině 17. století [12]. 

Nejtragičtější událostí konce 17. století, přesněji roku 1680, byla morová epidemie. 

V srpnu roku 1682 vypukla ve městě znovu morová epidemie. Opravdový mor však 

propukl až v létě roku 1714. Podle matričních záznamů z let panování moru lze odhadovat, 

že město přišlo o 20% obyvatel. Kolem roku 1700 mají tedy Louny okolo 2 500 stálých 

obyvatel [8], [12]. 

Finanční požadavky státu v 18. století zatížily Louny natolik, že bylo velmi obtížně 

udržet chod města. Období útisku, větších robotních povinností a nelítostného zacházení s 

poddanými mnohdy vedlo k selským nepokojům. V roce 1775 vypuklo největší z nich, 

které však bylo záhy potlačeno vojskem. Šlechta v té době podporovala hospodářskou 

činnost, povětšinou z její iniciativy vznikaly první manufaktury [8], [12]. 

Velký požár, který zachvátil Louny 6. září 1849, vypukl v Hilbertově ulici a rychle 

se rozšířil i do ulice Pražské. Následky požáru byly katastrofální, šestnáct domů v centru 

města vyhořelo. Jednalo se o největší požár, který město Louny v jejich moderní historii 

postihl [2], [8], [12]. 
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V 19. století došlo k značným demolicím v historickém jádru, kterým musela 

ustoupit radnice, Žatecká a Pražská brána a renesanční domy [8], [12]. 

V roce 2003 nastala územní reorganizace. Zanikly okresní úřady a město Louny se 

změnilo na obec s rozšířenou působností. Od stejného roku se v Lounech pořádají slavnosti 

s názvem Letní lounské vábení, jejichž vrcholem je oslava řeky Ohře. S řekou Ohře je 

spojeno i označování Loun za ,,perlu na řece Ohři“ [8], [12]. 

 

Obr. č. 4 – Obrázek Loun  od nakladatele J. Bystřického z roku1913 [5] 

 

2.2.2 Zajímavosti města 

Město Louny tvoří velmi zajímavý stavební celek. Ze středověkých památek se zde 

mnoho nedochovalo, ale město překvapí novodobou architekturou. Na přelomu 19. a 20. 

století zde zanechali výraznou stopu Kamil Hilbert a stavitel Jan Kotěra [7]. 

 

Chrám sv. Mikuláše  

Dominanta a chlouba města je jedním z vrcholných děl české gotiky. Na místě 

dnešního kostela stál jiný kostel zasvěcený sv. Kříži, z kterého se dochovala pouze věž 

z roku 1347. Dne 25. června 1517 původní kostel vyhořel a o dva roky později se začala 

stavba dnešního chrámu sv. Mikuláše, který byl pod vedením architekta Benedikta Reita 

dokončen roku 1538. Chrám je trojlodní, s krásnou krouženou klenbou a jehlancovou 

střechou. Monumentální oltář z let 1701-1706 vyrobil sochař Jeroným Kohl spolu se svým 

žákem Františkem Preissem. Kazatelna se skvostným keramickým dílem z roku 1540. 
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Koncem 19. Století byl kostel pod vedením Kamila Hilberta a Josefa Mockera opraven. 

Ochoz věže je v současné době zpřístupněn [7]. 

 

Žatecká brána, opevnění z 15. století 

Jediná dochovaná brána z roku 1500. Nejednalo se o bránu v pravém smyslu slova, 

ta stávala východněji v Žatecké ulici. Žatecká brána byla jejím předbráním a neměla 

cimbuří. Dále se dochovaly dvě dělové bašty a velká část vnějšího opevnění, jehož vznik 

datujeme do 2. poloviny 15. století. V ulici Pod Šancemi se nachází zachovalá hranolová 

věž a náznak kruhových bašt [7]. 

 

Obr.č 5 -  Žatecká brána ( vlastní foto ) 

 

Pomník Mistra Jana Husa 

Dílo sochaře Jana Kvasničky z roku 1924, symbolizuje blízký vztah Loun k husitské 

revoluci. Na jeho soklu je část Husova dopisu lounským asi z roku 1410 [7]. 

 

Barokní špitál 

Postaven byl v letech 1695-1698 podle návrhu architekta Antonia della Porty. Stavbu 

barokního špitálu řídil Ludvík Neumayer. Byl používán jako ubytování pro chudé [7]. 

 

V Lounech se nachází mnoho dalších významných míst a památek, jako jsou 

Kotěrova dělnická kolonie, galerie Benedikta Reita, budova Oblastního muzea, 

Funkcionalistický kostel, socha Panny Marie, Jiráskovy mlýny, Inundační most, Výstavní 
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pavilon, kostel sv. Petra, Loutkové divadlo, Vrchlického divadlo, Daliborka, Židovská 

synagoga, Mariánský sloup, Kostel Matky Boží, Minerální pramen Luna, Dům Sokolů 

z Mor a další domy ve městě [7]. 

 

2.2.3. Kultura města  

Kulturních zařízení má město mnoho, jsou jimi Vrchlického divadlo, Stálé loutkové 

divadlo, Kino Svět 3D, Městská knihovna, Galerie Benedikta Reita a Galerie města Loun. 

Jednou z prvních kulturních akcí v Lounech byla všeobecná krajinská severočeská 

výstava v roce 1931, která měla za úkol přilákat a seznámit veřejnost s průmyslovým, 

hospodářským a živnostenským podnikáním. Od dob první výstavy se mnohé změnilo, ale 

důvody pořádání dalších výstav i jiných kulturních akcí jsou stále stejné. Je to snaha 

přilákat do Loun turisty, běžné návštěvníky i obyvatele města a jeho okolí. Právě tyto akce 

slouží ke zviditelnění města a jeho kulturnímu a společenskému rozvoji. Svědčí o tom 

stoupající tendence návštěvnosti Loun i mnohých akcí zde pořádaných. 

 

„Memoriál Lucky Náprstkové“ neboli jarní přespolní běh, jehož tradici založil předseda 

atletického oddílu při TJ Lokomotiva Louny Josef Frolík, se koná již od roku 1966. 

Prvního ročníku se zúčastnilo 52 běžců, konal se v dnešních Masarykových sadech 

v Lounech. Běh má za úkol objevovat nové atletické talenty a také prověřuje fyzickou 

připravenost běžců z celé ČR na začátku jarní sezóny. Přespolního běhu se tradičně účastní 

vynikající běžci, včetně reprezentantů ČR, jako např. Václav Mládek, Karel Cviček, 

Martin Kučera či David Gerych. Od roku 2003 je běh v kategorii dorostenek věnován 

Lucce Náprstníkové, talentované atletce klubu ASK ELNA Počerady, která tragicky 

zahynula na soustředění ve Vysokých Tatrách v lednu 2002 [32]. 

„Dům a zahrada“ se v dubnu 2012 koná již 16 rokem. Jedná se o jarní prodejní a 

kontraktační výstavu, zaměřenou na úpravu a zařízení interiéru i exteriéru domů a bytů a 

potřeby pro zahrádkáře. Výstava probíhá na lounském výstavišti, které disponuje 4 

výstavními pavilony, 4 mobilními halami, venkovními prostory, amfiteátrem a restaurací. 

Haly a venkovní prostory zaujímají plochu 7 550 m². Výstava se těší hojné návštěvnosti, 

což dokazuje poslední konaný ročník 2011, kdy se zúčastnilo 297 vystavovatelů a 31 422 

návštěvníků [19]. 

 „Memoriál Karla Raise“ je květnový závod silničního běhu a závod vozíčkářů na trase 

Počerady – Louny, který je 15 km dlouhý. Memoriál se v letošním roce 2012 v kategorii 

běžců pořádá již po 22 a v kategorii vozíčkářů po 20. Závod je zařazen do Mizuno running 
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cup 2012, prestižního běžeckého poháru. Pořadatelem závodu je  ASK ELNA Počerady a 

Svaz tělesně postižených v ČR o.s. okresní organizace Louny. Start závodu je u elektrárny 

Počerady, kam je zajištěna doprava pro účastníky závodu. Autobus vyzvedne účastníky 

u městského koupaliště v Lounech a dopraví je na start. Cíl závadu je park T. G. Masaryka 

neboli výstaviště Louny před hlavním pavilonem. Startuje se v kategorii běžci, vozíčkáři, 

handbike a štafetový běh. Pořadatelé nezajišťují ubytování pro účastníky závodu. 

Občerstvení pro účastníky hlavního závodu je zajištěno formou oběda v hlavním pavilonu 

výstaviště a přilehlých prostorech. Přihlášky do závodu se podávají většinou do konce 

dubna. Pro vítěze je připravena finanční odměna. V rámci memoriálu se koná dětský den 

s různými soutěžemi pro děti od 4 let. Soutěže se zaměřují na dětskou atletiku [31]. 

„Město na kolech“ proběhne v roce 2012 osmým rokem. Jde o sportovně-zábavnou 

cyklistickou akci pro všechny věkové kategorie. Pořadatelem je město Louny ve spolupráci 

se společností T-mobile. Zaručuje poznávání Loun ze sedla cyklisty, neboť trasa vede 

městem Louny a cíl je na Mírovém náměstí. Akci provází bohatý kulturní program. 

Loňského ročníku se zúčastnilo 120 cyklistů a 150 diváků [33]. 

„European Handbike Circuit Louny“ je tradiční a celosvětově uznávaný závod 

zdravotně postižených a zdravých sportovců, který se koná koncem června či začátkem 

července na trase Louny, Komenského náměstí (start i cíl závodu) – Počedělice, kde se 

závodníci otáčí a závod pokračuje zpět do Loun. Druhá část závodu probíhá na trase, která 

vede ulicemi města Louny [20]. 

Letní lounské vábení je srpnová tradiční kulturně-sportovní akce, při které se hraje 

házená, volejbal, baseball, probíhá jízda na dračích lodích, prohlídka města 

z horkovzdušného balónu, účinkují zde známé i neznámé hudební skupiny, a mnoho 

dalšího. Akce probíhá v centru města a jeho nejbližším okolí. V letošním roce proběhne 9. 

ročník, kterého se zúčastní skupiny Krausberry, Abraxas, Tleskáči, Wohnout, zpěvačka 

Alžběta Kolečkářová a lounské začínající kapely. Oslava řeky Ohře proběhne v nové 

podobě. Dalšími lákadly jsou sportovní turnaje, závody dračích lodí či ohňostroj [30]. 

„Dům“ je všeobecná stavební výstava, která se koná 19. rokem v areálu lounského 

výstaviště. Výstaviště poskytuje výstavní pavilony, mobilní haly i venkovní prostory pro 

vystavovatele, kteří nabízí stavební materiály, stavbu domů na klíč, chaty, chalupy, altány, 

bytové doplňky, zabezpečovací zařízení, podlahové krytiny, nábytek, kuchyně, koupelny a 

mnoho dalšího. 18. ročníku se zúčastnilo 169 vystavovatelů a 19 490 návštěvníků [18]. 

 „Člověk v přírodě“ se koná v září a je to tradiční výstava drobného zvířectva a 

chovatelských potřeb v areálu Lounského výstaviště. Vystavovatelům jsou k dispozici 
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vnitřní i venkovní výstavní plochy o rozloze 6 050 m². Výstava každým rokem 

zaznamenává větší počet vystavovatelů. V roce 2011 bylo celkem 101 vystavovatelů. 

Návštěvnost se pohybuje mezi 15 000 až 17 500 návštěvníky [17]. 

„Staročeské vánoce“ se konají koncem listopadu na Mírovém náměstí v Lounech. Každý 

ročník má své speciality. V roce 2011 probíhaly staročeské vánoce v duchu vánoční věštby 

a zvyků, k vidění byl malovaný betlém v životní velikosti a vánoční pohádka, vyráběly se 

vánoční ozdoby z přírodních materiálů, hrála vánoční hudba, v dobové krčmě se vařil 

punč, svařené víno a čaj a také se konal koncert Jaroslava Kleina se skupinou Funny 

Orchestra [52]. 

 „Rozsvícení vánočního stromu“ se koná tradičně první adventní neděli v 17. hodin na 

Mírovém náměstí v Lounech. Rozsvícení vánočního stromu provází bohatý program, který 

začíná ve 14. hodin. V programu je hudební vystoupení, soutěže o ceny, prodej vánočních 

produktů a občerstvení, taneční vystoupení a další. 

„Vánoční trhy v Oblastním muzeu“ je tradiční předvánoční akce, na které se předvádí 

různá řemesla a výroba vánočních ozdob. Skauti vozí Betlémské světlo. Probíhají pěvecká 

vystoupení, jako např. Musica Optica, Harmonie nebo Lounská chrámový sbor. Po celý 

den probíhají v prostorách muzea trhy s prodejem a předváděním výroby vánočních ozdob, 

pečiva, vykrajovátek na cukroví, předmětů ze dřeva, keramiky, kovů a z kamenů. 

 

2.2.4 Osobnosti města Louny 

 

Benedikt Reit 

Stavitel a gotický architekt se narodil roku 1454 v bavorském Landshutu a zemřel v 

Lounech roku 1536. S jeho jménem je spjata výstavba Vladislavského sálu na Pražském 

hradě a je také autorem jedné z nejvýznamnějších památek města Louny Chrám Sv. 

Mikuláše [1]. 

 

Jaroslav Vrchlický 

Lounský rodák, vlastním jménem Emil Frída, byl básník, překladatel, dramatik, 

vůdčí osobnost lumírovců a představitel české literatury národního obrození. Studoval na 

gymnáziu ve Slaném a poté filosofickou fakultu v Praze. Dlouhá léta pobýval v Itálii. Dílo 

Jaroslava Vrchlického je velmi rozsáhlé. Z básnických sbírek jsou nejznámější Okna v 

bouři a Meč Damoklův. No na Karlštejně je jeho nejznámější hrou, byla zfilmována v roce 

1973 [1]. 
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Kamil Hilbert 

Lounský rodák se věnoval restaurátorské činnosti na našich nejvýznamnějších 

především gotických památkách, podílel se např. na dostavbě Chrámu sv. Víta v Praze [1]. 

 

Václav Hlavatý 

Významný český matematik, který se věnoval zejména diferenciální a algebraické 

geometrii, se narodil v Lounech. Žil v letech 1894-1951. V roce 1948 emigroval do USA 

[8]. 
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3 ANALÝZA AKTIVIT MĚSTA LOUNY PRO VYUŽITÍ 

V OBLASTI TURISTICKÉHO RUCHU 

 

3.1 Kulturní oblast  

Z kulturního hlediska nabízí město Louny svým návštěvníkům poměrně velký výběr. 

Na své si jistě přijdou milovníci historie a historických památek, umění, divadla ale i 

věřící lidé. Dále také kulturní akce města, které jsou velkým lákadlem pro návštěvníky. Již 

devátým rokem se bude ve městě konat Lounské letní vábení spojené s oslavou řeky Ohře. 

Louny, stejně jako mnohá další města, obnovili tradici pořádání farmářských trhů. Za 

pozornost jistě stojí i různé memoriály, průvody, závody v běhu, na kolech i handbike, 

které každoročně přilákají mnoho turistů. 

 

3.1.1 Místní zajímavosti - historické památky 

Historické jádro města je jedna velká historická památka, která mnohdy nabízí 

nezapomenutelný pohled na město Louny. Mnohé války, požáry a jiné pohromy se 

podepsaly na tváři Loun. Některé stavby se dodnes nedochovaly, ale ty které se podařilo 

zachránit, stojí za obdiv a za zájem návštěvníků a turistů z celého světa.  

 

Kostel sv. Petra  

Kostel se nachází na náměstí Benedikta Reita a je majetkem města Louny. Je zde 

pohřben lounský rodák, spisovatel Karel Konrád, který je autorem románu Rozchod! [7]. 

 

Ve městě Louny se nachází ještě několik zajímavých kostelů. V první řadě je to 

chrám sv. Mikuláše, dále Kostel Matky Boží, Židovská synagoga, Kostel československé 

církve husitské, Kostel českobratrské církve evangelické, Kostel nejsvětější trojice a 

Čtrnácti svatých pomocníků. 

 

Minerální pramen Luna 

Pramen Luna je na povrch vyveden na několika místech, a to v prostoru U 

Spravedlnosti, v Domově důchodců a v nemocniční zahradě.  
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Pramen Luna je nejhlubším minerálním pramenem v České republice. Jeho složení je 

jedinečné. Voda z pramene je kyselka a řadí se mezi uhličité minerální vody. Srovnávat se 

s ním mohou pouze prameny v gruzínském Boržomi a ve francouzském Vichy. 

Voda z pramene se používá k léčebným pitným kúrám. Je vhodná jako doplněk 

k léčbě stavů po operacích žaludku, funkční žaludeční dyspepsie, vředové chorobě žaludku 

nebo jako doplněk k léčbě kožních chorob [44]. 

 

Výstavní pavilon 

Pavilon se nachází v Masarykových sadech, byl postaven k příležitosti Všeobecné 

krajinské výstavy v roce 1931. Výstavu v roce 1931 navštívil president T. G. Masaryk. 

V současné době je výstaviště součástí parku a je využíváno k výstavním účelům i ke 

sportu. Asfaltové cesty okolo výstaviště si oblíbili milovníci in-line bruslí i cyklisti. 

Výstaviště je také součástí městské relaxačně-odpočinkové zóny. V posledních letech se ne 

výstavišti konají výstavy jako je Člověk v přírodě, Dům a zahrada, Potravinářský a 

nápojový salon a Dům a Autosalon Louny, který probíhá současně s výstavou Rodina a 

volný čas [7], [8]. 

 

Město Louny skýtá nepřeberné množství dalších významných a zajímavých památek. 

Mezi neznámější také patří Jiráskovy mlýny, Daliborka, která je v současné době sídlem 

okresního archivu, dále socha Panny Marie a Pomník mistra Jana Husa na Mírovém 

náměstí, budova okresního soudu, několik domů na Mírovém náměstí (č.p. 48, 49, 125, 

127, 129), budova děkanství v ulici Beneše z Loun a domy č. p. 40, 51 a 133 v téže ulici, 

střelnice v Žižkově ulici. Významnou technickou památkou je Inundační most se čtyřiceti 

oblouky. Další památka je samotná budova oblastního muzea, budova radnice, budova 

spořitelny, budova Základní školy J. A. Komenského, budova pošty, sokolovna, 

Gymnázium Václava Hlavatého a základní škola, Boží muka, Kotěrova kolonie a několik 

dalších domů v Lounech [7]. 

 

3.1.2 Muzea, galerie a knihovna 

Louny nabízejí široké kulturní vyžití v historické oblasti, kterou představují dvě 

muzea a archeologický skanzen. Oblast umění je zde také dostatečně zastoupena, a to 

v podobě čtyř galerií. Nedílnou součástí kulturního a intelektuálního vyžití je městská 

knihovna, která se může pochlubit titulem Knihovna roku 2011.  
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Oblastní muzeum 

Muzeum nabízí svým návštěvníkům dvě stálé expozice. První je zaměřená na dějiny 

husitství v severozápadních Čechách. Nabízí pohled do období husitských válek a 

především na úlohu měst Louny a Žatec v této době. 

Druhou expozicí je přírodovědecká, která má název ,,Krajina v srdci Evropy“ a je 

zaměřena na geologický vývoj regionu. Expozice je doplněna o zajímavosti z přírodního 

prostředí lounska a žatecka. 

Kromě stálých expozic, nabízí muzeum i jiné výstavy či akce, které jsou jistě stejně 

zajímavé a poučné. Z již konaných výstav je to např. Kouzlo starých stromů, která se 

konala 14.  února - 6. dubna 2012. Výstava obsahovala fotografie popisy památných 

stromu Česka. Další výstava s názvem Pravěké šperky nebo Luna a její energetický vliv a 

další. Muzeum dále pořádá akce spojené s českými svátky, jako jsou Adventní setkání, 

pečeme na Vánoce, Vánoce v muzeu, Kuřátka nebo přednášky a výstavy spojené s historií 

lounské oblasti např. události z Postoloprt 1945 nebo Zmizelí Louny, dále beseda Pěšky 

napříč republikou, Divadelní večer ve skanzenu, koncert ZUŠ Louny nebo Muzejní noc a 

mnoho dalších. 

Na letošní rok se ještě chystá přednáška za sicilskými sopkami, výstava 150 let 

sportu a pohybu nebo výstava Sůl v životě člověka [37]. 

 

Obr. č. 6-  Oblastní muzeum ( vlastní foto ) 

Muzeum Zkamenělý les 

Muzeum Zkamenělý les se nachází v areál minigolfu, v obranné baště z 15. století, 

ve Sladovnické ulici. 
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Expozice muzea má dvě patra, kde se nacházejí zkamenělé stromy, listy a plody. Na 

většině exponátů je uveden název stromu a jeho stáří (v řádech milionů let). 

K vidění jsou nádherné řezy zkamenělým dřevem se zajímavými barvami a dodnes 

patrnými letokruhy. 

V muzeu je možné zakoupit informační brožuru muzea, pohlednice a suvenýry [38]. 

 

Archeologický skanzen Březno u Loun 

Skanzen Březno spadá pod správu Oblastního muzea v Lounech. Ve skanzenu je 

možné se seznámit se způsobem života našich dávných předků. Budovy ve skanzenu jsou 

stavěny stejným způsobem, ze stejných materiálů i nářadí a částečně i stejnými 

technologiemi, které se užívali od mladší doby kamenné po slovanské osídlení a proto 

nabízí svým návštěvníkům ojedinělý pohled do způsobu života v této době.  

Skanzen je přístupný po celý rok a kromě pohledu na archeologické památky nabízí 

svým návštěvníkům i mnoho akcí. Divadelní představení pod širým nebem s názvem 

„Slovanské nebe aneb jak Čechové k Řípu přišli“ se konalo v září 2011, další akcí byla 

Pravěká sobota ve skanzenu nebo VÍTÁNÍ SEZÓNY v Archeologickém skanzenu Březno 

u Loun [2], [4]. 

 

Galerie Benedikta Reita 

Sbírky v galerii jsou prezentovány expozicí českého abstraktního umění druhé 

poloviny 20. století. Část expozice se věnuje představitelům českého geometrického 

konstruktivismu, jimiž jsou Zdeněk Sýkora a Vladislav Mirvald. 

Galerie působí již od roku 1965, kdy vznikla osamostatněním oddělení výtvarného 

umění okresního muzea. Zřizovatelem galerie je Ústecký kraj. Pod správu Galerie 

Benedikta Reita spadá i Pamětní síň Emila Filly na Peruci. Velkým lákadlem letošního 

roku 2012 se stala výstava čtveřice obrazů Emila Filly, které byly odcizeny ze zámku 

v Peruci a následně nalezeny policií. Galerie proto připravila autentické záběry, které 

návštěvníkům odhalí, jak vypadala Pamětní síň Emila Filly po krádeži. K vidění jsou i 

rámy, ze kterých byly obrazy vyříznuty, dále je možné vidět, jak probíhaly restaurátorské 

práce na obrazech po jejich nalezení. Galerie je přístupná celý týden, kromě pondělí [22]. 

http://www.muzeumlouny.cz/shownews.php?ln=cz&id=1057&typ=cz
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Obr. č. 7 - Galerie Benedikta Rejta ( vlastní foto ) 

 

Galerie XXL 

Soukromá Galerie XXL vznikla v roce 2003 a zaměřuje se na současné umění. Je 

jednou z největších galerií v České republice. Jejím cílem je představit umělce, kteří již 

patří k uznávaným, ale i začínající autory. Galerie navazuje kontakty s vysokými školami 

uměleckého zaměření a poskytuje možnost studentům, představit zde své studentské práce. 

Zaměřuje se především na obrazy autorů z lounského regionu a ve svém programu se 

věnuje především malbě. Galerie má v nabídce současné výtvarné umění, ručně malované 

obrazy a originály, jejichž motivem je především krajina, abstrakce, akt, zátiší, figura a 

portrét. Propojení online světa s reálnými prostory galerie umožňuje zákazníkům zakoupit 

vybrané dílo přes internet [24]. 

 

Galerie za branou 

Jedná se o soukromou galerii. Vzhledem k tomu, že v dnešní době se galerii 

nevyplatí zaměřovat se pouze na některá tvůrčí období, určité autory či směry, nemá blíže 

specifikované požadavky pro výkup a prodej obrazů ani pro pořádání autorských výstav.  

Galerie tedy vykupuje a prodává originální díla, kromě obrazů a grafiky je to i 

keramika. Vyjma pořádání autorských výstav, provádí také znalecké posudky a odhady 

starožitností.  
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Za branou je centrum obchodu a služeb, které kromě galerie nabízí služeb jako 

rámování a paspartování obrazů, rytectví a medailérství, tiskárnu, knihařskou výrobu, 

vyrábí dárkové a propagační předměty a pronajímá nemovitosti [25]. 

 

Galerie města Loun 

Sídlo galerie se nachází ve Vrchlického divadle a zřizovatelem je město Louny. 

Galerie vystavuje díla lounských umělců nebo umělců, kteří jsou s městem Louny spjati a 

hlásí se k výtvarnému vlivu, který z města Louny vyvěrá. Galerie se svými výstavami snaží 

navázat na odkaz tří lounských známých malířů Vladislava Mirvalda Kamila Linharta, a 

Zdeňka Sýkory. Galerie klade důraz na torbu těchto umělců a ukazuje ji v tradičních i 

netradičních souvislostech. Díky tomu je zvýrazněno jméno města na výtvarné mapě. 

Vystavují zde i studenti těchto tří lounských umělců. Jejich výstavy i výstavy jiných 

doprovází různé besedy, přednášky a básnické pořady a další doprovodné akce [23]. 

 

Městská knihovna Louny 

Městská knihovna nabízí výpůjčku mnoha zajímavých knih různých žánrů. Prostory 

knihovny však nabízí mnohem více. Nachází se zde kavárna, probíhají zde výstavy, 

besedy, cizojazyčné večery, přednášky, čtení knih, zeměpisné přednášky, výtvarné dílny, 

koncerty a další akce. Lounská knihovna se také pyšní titulem Knihovna roku 2011 [34]. 

 

3.1.3 Divadla a kino 

V roce 2003 se začala psát novodobá historie Vrchlického divadla v Lounech, tímto 

rokem nastal divadelní život ve městě. Divadlo bylo to, co městu chybělo. Mnozí 

obyvatelé i turisté se, díky této události mohou kulturně vzdělávat nebo se pouze přichází 

pobavit a odreagovat. V každém případě mají Louny krásná a mnohdy vyprodaná 

představení.  

Vrchlického divadlo je příspěvkovou organizací města Louny. V prostorách divadla 

je divadelní sál, v jehož hledišti je 271 míst k sezení, ve foyer divadla jsou instalovány 

výstavy různých umělců i základních a mateřských škol z Loun. V divadle se nachází 

galerie města Loun, jejíž prostor slouží pro samotné expozice, ale také jako taneční sál, 

koncertní sál či prostor pro pořádání oslav a různých setkání. Návštěvníkům divadla je 

k dispozici divadelní kavárna, která jim poskytuje občerstvení. 

Divadelní prostory využívá i taneční klub Luna Louny, jehož žáci zde trénují i 

vystupují se svými tanečními představeními, která mají rovněž velký úspěch. 
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Divadlo se nezaměřuje na určitý druh představení, ale snaží se hrát představení od 

každého žánru, aby si každý návštěvník mohl vybrat to, co má rád.  

Neméně významným je loutkové divadlo v Lounech, které je prvním kamenným 

loutkovým divadlem, které bylo v ČR postaveno. První představení s názvem Posvícení v 

Hudlicích se hrálo již v roce 1903. Za dobu své existence prošlo divadélko několika 

generálními opravami a díky divadelním nadšencům se stále těší z dětských i dospělých 

návštěvníků. Každou neděli zde probíhá představení pro děti. Nově se zde konají, jednou 

v měsíci, koncerty a to za podpory Městského úřadu Louny. Důvod pořádání koncertů je 

finanční, neboť z dětských představení není možné financovat celkové divadelní náklady 

[53], [56]. 

 

 

Obr. č. 8 – Loutkové divadlo ( vlastní foto ) 

 

3D kino Svět 

Od února 2009 se lounské kino pyšní novou digitální technologií umožňující 

promítání filmů s 3D efekty. V současné době kino promítá 2x až 5x denně a ve svém 

repertoáru má české i zahraniční snímky. Díky své modernizaci je lounské kino jedním 

z prvních kin v republice, které má k dispozici premiérové snímky v době jejich premiéry 

či nedlouho po ní a proto je schopno nabídnout svým návštěvníkům to nejlepší co je na 

trhu právě dostupné [29]. 
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3.2 Sport a rekreace 

Louny poskytují turistům i obyvatelům mnoho prostředků ke sportovnímu vyžití. Ve 

městě se nachází několik sportovních areálů k provozování zimních i letních sportů. 

Sportovní vyžití nabízejí i soukromý poskytovatelé, kteří mají ve městě areály a sportovní 

kluby.  

 

Městské koupaliště 

Areál koupaliště leží v ulici Prokopa Holého vedle areálu výstaviště. K dispozici jsou 

zde bazény, vodní atrakce, tobogány, hřiště po beach volejbal a občerstvení. Koupaliště je 

provozováno v letních měsících. Je zde zajištěna obsluha všech zařízení a samozřejmě 

plavčík pro bezpečnost návštěvníků. Na koupališti jsou pořádány doprovodné a kulturní 

akce pro zpříjemnění návštěvy a vyplnění volného času návštěvníků. 

V areálu se nachází sauna, která je v provozu od října do dubna. Kromě sauny jsou 

v nabídce masáže nebo rotopedy a běžecké pásy [35]. 

 

Městská plavecká hala 

V lounské plavecké hale je kromě závodního 25 m dlouhého bazénu také dětský 

výukový bazén. Hloubka závodního bazénu je od 150 cm do 170 cm. U bazénu je 

skluzavka pro děti i dospělé. Dětský bazén je hluboký do 100 cm. Plavecká hala je 

otevřena denně a kromě bazénu nabízí i jiné atrakce. 

V plavecké hale je k dispozici fitness, sauna, horizontální i vertikální solária a 

restaurace, která nabízí široký výběr jídel i nápojů.  

V bazénu působí plavecká škola Prosen, která nabízí kurzy plavání pro děti, plavání 

rodičů s dětmi a aqua aerobic [41]. 

 

Městský zimní stadion 

Zimní stadion především slouží ke hře ledního hokeje. Není to však jediný sport či 

jediná služba, kterou zimní stadion poskytuje. Mezi hry, které provozují v prostorách 

zimního stadionu, patří kromě ledního hokeje, také in-line hokej, krasobruslení, tenis a 

veřejné bruslení. Poskytované služby jsou škola bruslení, broušení bruslí a půjčovna bruslí. 

V zimním stadionu je otevřený malý hostinec s občerstvením a také dva automaty, jeden 

na kávu a čaj a druhý na sušenky, oplatky a další sladkosti. Kapacita stadionu je 2500 míst 

k stání. 
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V zimním stadionu provozuje svou činnost hokejový klub HC Slovan Louny, který 

má pod svými křídly hokejové hráče všech věkových kategorií. A-tým tohoto klubu se 

v posledních letech pohybuje na předních místech tabulky [58]. 

 

Městská sportovní hala 

Ve sportovní hale působí klub TJ Lokomotiva Louny, který provozuje sporty 

baseball, házená, foorball, judo, karate, turistika a volejbal.  

Sportovní hala je největší kryté sportoviště ve městě, ve kterém se pořádají sportovní 

soutěže, utkání, akce kynologického klubu, taneční soutěž Elitery a soutěž wellness týmů a 

týmů sportovního aerobiku [51]. 

 

Tenis klub 

Tenisový areál se nachází v Masarykových sadech u řeky Ohře. V areálu je 

k dispozici šest antukových kurtů a jedna zastřešená tenisová hala. Kromě klasických 

tenisových dvorců, jsou zde i dva tréninkové dvorce s menšími výběhy a také tréninková 

zeď.  

Po celý rok jsou zde kvalitní trenéři, kteří se věnují každému individuálně, ale mohou 

se věnovat i celým skupinám. Pomohou s výběrem správné tenisové rakety i ostatních 

doplňků, které je možno vybrat přímo v areálu [54]. 

 

Paintball 

Paintballové hřiště je nově otevřené a nachází se v bývalém vojenském prostoru 

armády ČR v Lounech. Prostor zaujímá plochu 8 000 m². 

Cena za pronájem hřiště se pohybuje od 150 Kč, v ceně je pronájem hřiště a 

kompletní vybavení, je zde i možnost občerstvení.  

 

Paintballové hřiště je i v nedalekých Lenešicích, které má 1 750 m². K dispozici je 

zde vybavení, občerstvení, možnost opečení masa na ohni či grilu, stanování a prostorné 

parkoviště. Díky dobré poloze u řeky Ohře je zde v letních měsících možnost koupaní. 

Ceny se pohybují od 200 Kč do 500 Kč, záleží na počtu hráčů [39]. 
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Fitness studio Hoffmanových 

Fitness studio nabízí služby pro širokou veřejnost. V nabídce má posilovny vybavené 

přístroji GrunSport a KWK, solárium, masáže, kalanetika, hodiny aerobiku, junior aerobic, 

DynaBand, zumba, spinning a nově i alpinning.  

Fitness studio je rozmístěno ve dvou budovách, které mají šatny, sprchy a dětský 

koutek pro nejmenší. Dále se zde prodávají fitness nápoje a sportovní výživa. Fitness 

studio je otevřeno denně od 9 – 21 hodin a o víkendu od 13 – 20 hodin [21]. 

 

Smartfit Louny 

Centrum je zaměřené na wellnes a fitness pouze pro ženy, které funguje na principu 

klubového členství. V nabídce je kruhový trénink Smart-fit, Power Yoga, Pilates, TRX 

závěsný systém, K2HIKING „Indoor Walking”, dámské fitness, zumba fitness, cvičení pro 

nejmenší, dětský koutek a diagnostiku a výživu.  

Otevírací doba fitness a wellnes centra je Po, St, Pá:7:00 - 19:00; Út, Čt:9:00 - 21:00; 

So:8:00 - 10:00 a Ne:18:00 - 19:00 [50]. 

 

Red Klub Louny 

Red Klub nabízí 15 spinningových rotopedů, akreditované spinning instruktory, 

špičkovou hudební aparaturu, oddělené šatny se sprchami, sortiment doplňkové výživy, 

prodej cyklo oblečení a doplňků, funkčního prádla a nápojů, dále lekce skákání na 

trampolíně, nově vibrační plošinu a první lekce T-BOW v Lounech. 

Jednorázové vstupné na lekci je 85 Kč, pergamentka na 10 vstupů je za 780 Kč a na 

20 vstupů 1 480 Kč. Lekce se objednávají po telefonu [45]. 

 

Pomeranč relaxační klub 

Relaxační klub nabízí whirlpool, infra saunu, parní lázeň, vario saunu, masáže, 

lymfodrenáže, oxyterapie, aerobní služby, infralampu a zábaly. 

Ceník se odvíjí od jednotlivých služeb a času, který se jim věnuje. Je zde možnost 

zakoupit dárkové poukazy. 

Město Louny nabízí velké množství dalšího sportovního vyžití. Taneční škola Luna 

Louny například vychovává kvalitní tanečníky v jednotlivých věkových kategoriích, dále 

nabízí taneční kurzy pro mládež i dospělé, latinu pro ženy, břišní tance a zumbu. 

 Baseball klub lokomotiva Louny působí na baseballovém hřišti u lounského 

výstaviště, které má vhodné parametry k provozování této hry.  

http://fitness.wellness-louny.cz/
http://www.tyrsuvdum.cz/whirlpool.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/aromaterapie.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/variosauna.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/masaze.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/lymfodrenaz.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/oxygenterapie.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/aerobik.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/infralampa.asp
http://www.tyrsuvdum.cz/zabaly.asp
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Aeroklub Raná provádí výcvik pilota kluzáků, pořádá plachtařské soustředění a 

soutěže, dále nabízí možnost individuálního létání, hangárování soukromých létajících 

aparátů, možnost pořádat soustředění, školení, výcvik a soutěže i jiných leteckých 

odborností, možnost historických setkání oldtimer leteckých aparátů a další [43]. 

 

Mezi další aktivity v Lounech se řadí karate, U rampy, hokejbalový klub, sídlí zde 

jezdecký klub, skautské oddíly, veslařský klub s mnohaletou tradicí, venkovní skákání na 

trampolínách s občerstvením a aquazorbinkem, basketbalový klub žen, bowling, sokol 

s vlastní tělocvičnou, minigolf s restaurací, klub elementární fantazie, kuželkářský klub, 

kynologický klub, kvítek – pěvecký sbor, letecko-modelářský klub, nafukovací tenisová 

hala, nohejbalový klub, soukromé volnočasové centrum Myšákov, rodinné centrum Puclík, 

společnost českých střelců, šachový klub Union, TJ Lokomotiva Louny – Klub českých 

turistů, TJ Stadion Louny – cyklistika, Základní umělecká škola, Zálesák a výtvarné 

sdružení Vosa. 

  

3.3 Ubytovací zařízení 

Město Louny nabízí 18 ubytovacích zařízení, mezi které patří kvalitní hotely (příloha 

č. 1), většinou tří hvězdičkové, ale také penziony (příloha č. 2), priváty či ubytovny 

(příloha č. 3). Celková ubytovací kapacita těchto zařízení je 534 lůžek. Město tedy 

poskytuje dostatečný počet lůžek pro turisty i jiné zájemce o ubytování.  

Ubytování pro psy či kočky nabízí pouze tři hotely. V dnešní době by bylo zapotřebí, 

aby se hoteliéři a jiní poskytovatelé ubytování zaměřili také na mazlíčky svých hostů. 

Louny sice nabízejí dostatek ubytovacích zaříjení, ale jen zlomek z nich poskytuje servis 

pro psy a kočky. Pokud tedy mají turisté ve zvyku brát na dovolenou své mazlíčky, mají 

v Lounech na výběr pouze ze tří ubytovacích zařízení.  

Ve městě je tedy k dispozici, jak kvalitní ubytování pro náročnou klientelu s mnoha 

doplňkovými službami, tak penziony či ubytovny pro nenáročné klienty s menším 

rozpočtem [55]. 

 

3.4 Restaurační zařízení 

Ve městě Louny jsou restaurační zařízení různého typu a zaměření. Na své si přijdou 

milovníci české kuchyně, mexické kuchyně, italské kuchyně, čínské kuchyně, pizzerií, 

kaváren, koktejl barů či klasických barů.  
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Celkem se ve městě nachází 41 restauračních zařízení, z toho 28 klasických 

restaurací, 2 mexické, 1 italská, 1 čínská, dále 5 kaváren či café barů, 3 pizzerie a 1 

pohostinství. 

Kvalita některých restaurací je na velmi dobré úrovni, samozřejmě jsou zde i takové, 

které mají co zlepšovat. Vysoká koncentrace restauračních zařízení ve městě zajišťuje, že 

si každý návštěvník vybere restauraci podle svých potřeb a požadavků. Celková kapacita 

všech restauračních zařízení v Lounech je 2 564 míst, včetně salónků. Některá zařízení 

mají navíc i terasy nebo zahradní restaurace, které poskytují, v jarních a letních měsících, 

další místa pro hosty. Kapacita restauračních zařízení je tedy, v současné době, dostačující 

[49]. 

 

3.4.1 Restaurační zařízení v Lounech  

Restaurační zařízení sídlící přímo ve městě Louny poskytují servis pro obyvatele 

města a jeho okolí, ale také turistům či účastníkům akcí, které se ve městě nebo v jeho 

blízkosti pořádají. Kvalita a zaměření restaurací se liší, ale návštěvníci si mohou vybrat dle 

svých potřeb a požadavků. Následující restaurační zařízení jsou příkladem toho, jaký výběr 

město Louny nabízí. 

 

Hotel a restaurace Merlot 

Hotel je situován v samém srdci historického centra města Louny. Merlot je tradiční 

rodinný podnik, který klade důraz na kvalitu služeb a spokojenost zákazníka.  

Řadí se mezi kvalitní a také dražší restaurace ve městě. Má vyhlášenou moderní 

gastronomii. Pokrmy připravuje šéfkuchař z čerstvých a kvalitních surovin, nejen díky 

tomu patří Merlot mezi nejvyhledávanější restauranty nejen v Lounech, ale i v širokém 

okolí. Kvalitní pokrmy jsou doplněny o kvalitní česká, moravská i mezinárodní vína 

z vlastní vinotéky a vinného sklepa [26]. 

 

Restaurace & café Caramell 

Hotel s restaurací Caramell byl otevřel v lednu 2011, poté co celá budova prošla 

rekonstrukcí. Sídlí na Mírovém náměstí v Lounech, nedaleko Městské knihovny. Hotel i 

restaurace mají ambice zaujmout náročné klienty. K tomu by jim mělo dopomoci 

moderním a luxusním vybavení kvalitní pokrmy v moderním gastronomickém zpracování. 

Caramell nabízí, kromě klasické restaurace, také restauraci zaměřenou na kavárenský 

provoz a letní terasu s dětským koutkem a s pódiem pro pořádání koncertů [15]. 
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Obr. č. 9 – Hotel Caramel ( vlastní foto ) 

 

Pizza Juliano Cocktail Bar 

Pizzerie Juliano, sídlí v ulici SNP – městská tržnice v Lounech. Po srovnání 

restauračních zařízení ve městě, by se tato pizzerie dala zařadit mezi zařízení střední třídy. 

Pizzerie zaujme italskou kuchyní, která je charakteristická křupavou pizzou, saláty, 

specialitami z těstovin. V nabídce Juliana jsou i minutkové pokrmy. Výhodou restaurace je 

rozvoz jídel po Lounech zdarma a při objednávce nad 200 Kč je rozvoz do 10 km také 

zdarma [40]. 

 

Restaurace U Jíchů 

Restaurace u Jíchů nabízí velký výběr specialit tradiční české i staročeské kuchyně, 

zvěřinu a mezinárodní kuchyni. Stylově zařízená restaurace se nachází v přízemí původní 

budovy, kde jsou také vystavené modely historických aut Citroën. Kromě restaurace je 

hostům k dispozici letní terasa a přírodní grilování. Tato restaurace se svojí kvalitou 

pohybuje také ve střední třídě [47]. 

 

Pro nejméně náročné je ve městě také z čeho vybírat. Restaurace Formanka, 

restaurace Na Růžku, čínská restaurace Shan Shuin Ren Jia či restaurace Slávie nabízí 
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široký výběr pokrmů za rozumnou cenu. Prostředí restaurací je sice skromnější, ale jistě 

má svůj půvab a potřeby hostů plní důstojně. 

 

3.4.2 Restaurační zařízení v okolí Loun 

V okolí města Louny se konají různá setkání, koncerty, oslavy, dožínky a jiné 

sportovní či kulturní akce, a proto je potřeba poskytnout turistům i obyvatelům zařízení, ve 

kterém se mohou stravovat. Výběr restauračních zařízení není, tak početný jako 

v samotném městě, ale poskytne tytéž služby. 

 

 Hotel Oldřichův Dub 

Hotel s restaurací se nachází v městysi Peruc asi 15 km východně od Loun. 

Restaurace nabízí snídaně, obědy i večeře pro ubytované hosty i pro ty, kteří nejsou 

ubytovaní v hotelu. Kapacita restaurace je 40 – 50 míst, k dispozici je také bar, který je 

vhodný i pro firemní prezentace či obchodní jednání [27]. 

 

Obr. č. 10 – Hotel Oldřichův dub 

 

Restaurace a penzion U Kulhánků 

Restaurační zařízení se nachází v obci Ročov asi 14 km jižně od Loun. Restaurace je 

zařízení vesnického typu v jednoduchém a klidném prostředí mimo městský ruch. Prioritou 

restaurace je spokojenost zákazníků. Má ochotný a milý personál, který je ochotný vyhovět 

přáním zákazníka. V restauraci vaří každý den obědové menu, tzn. polévka a výběr ze 

dvou hlavních jídel.  
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V restauraci a penzionu je možno pořádat oslavy, firemní večírky, promítání 

sportovních utkání, diskotékové zábavy či posezení s harmonikou. Pro pobavení hostů je 

zde stolní fotbal, biliard a šipky [48]. 

 

3.4.3 Restaurační zařízení v širším okolí Loun 

Vzhledem k tomu, že turisté i účastníci závodů či kulturních akcí pořádaných 

městem Louny, mohou být z celé ČR nebo i z jiných států, je potřeba uvést příklady 

restauračních zařízení ze vzdálenějších okruhů. 

 Někteří návštěvníci Loun si chtějí prohlédnout např. místa v dosahu 30 až 50 km od 

města nebo se účastní závodu, který má trasu v podobné vzdálenosti, a proto jsou zde 

uvedeny příklady restauračních zařízení ve vzdálenosti okolo 30 a 40 km od Loun. 

 

Cihelna Sport relax klub 

Sportovní klub Cihelna leží ve městě Žatec přibližně 28 km od města Louny. Klub 

nabízí široký výběr služeb, vyjma restauračních služeb je to sportovní simulátor Real 

Sports, vířivka, sauna nebo wi-fi připojení k internetu. Celý prostor je nekuřácký. 

Bezbariérový přístup umožní návštěvu pro tělesně postižené. Cihelna nabízí pořádání 

svateb, oslav či večírků a firemní akce či projekce.  

Jídelní lístek restaurace není příliš obsáhlý, ale najdou se v něm vybrané pochoutky, 

které jsou výborným doplňkem pro relaxaci a odpočinek, který Cihelna poskytuje. Oproti 

tomu nápojový lístek je obsáhlý a jistě si z něho každý vybere dle své chuti [16]. 

 

 

Obr. č. 11 – Cihelna – sport relax club ( vlastní foto ) 
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Restaurace Beethoven  

Tato pozoruhodná restaurace se nachází v krásném lázeňském městě Teplice 

vzdáleném asi 38 km severně od Loun. Autentická restaurace byla v roce 2012 

rekonstruována a nabízí větší prostory propojené se stylem slavného Beethovena, který zde 

v roce 1811 bydlel. Nachází se zde hudební salónek s piánem, který slouží jako kavárna.  

Prostředí je vyzdobeno osvětlením ve tvaru not, tapety jsou složené 

z Beethovenových partitur, k dispozici je venkovní posezení přímo v lázeňské ulici a také 

prodejna lázeňských oplatek.  

Kvalitní a čerstvé suroviny jsou základem všech pokrmů, které jsou kvalitně a 

kreativně připravené. Restaurace nabízí české i mezinárodní speciality, dále dietní a 

vegetariánská jídla, v nabídce nechybí značková vína. Restaurace se jako jediná ve městě 

pyšní zařazením do Maurerova výběru Grand Restaurant [46]. 

 

3.5 Ostatní služby  

Ve městě je zajištěna lékařská péče společností Nemocnice Louny, a.s. Jedná se o 

nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje lékařskou péči na lůžkách následné péče, 

lůžkách dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a sociálních lůžkách. Provozuje 

RDG oddělení včetně CT, pracoviště fyzioterapie, několik ambulancí a pohotovostní péči. 

Město poskytuje veterinární péči v podobě Veterinární kliniky Louny. Klinika 

zajišťuje péči o malá i velká zvířata a široký výběr služeb pro ně. V Lounech se nachází i 

několik soukromých veterinárních ordinací, které také poskytují zdravotní péči o malá i 

velká zvířata.  

Infocentrum města Louny poskytuje informační servis jak pro turisty či návštěvníky 

města, tak i pro jeho obyvatele.  Sídlo infocentra je v budově radnice na Mírovém náměstí.   

Na internetových stránkách poskytuje informace o událostech ve městě i v okolí, 

možnostech ubytování, stravování, o odpočinku či relaxace, službách města, dále o historii 

měst a v neposlední řadě jsou tipy na výlety.  

V plánu města Louny je zřídit v Infocentru profesionální informační servis pro 

turisty. Vedle poskytování běžných služeb turistům bude hlavní náplní servisu propagace 

města a jeho okolí.  
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3.6 SWOT analýza  

 Cílem SWOT analýzy je shrnout všechny slabé a silné stránky a vyhodnotit případná 

ohrožení či příležitosti pro město Louny a jeho okolí z hlediska uplatnění se v cestovním 

ruchu. Do tabulky jsem zařadila své postřehy o výhodách či nedostatcích města.  

 

S-Silné stránky W-Slabé stránky 

 

Výhodná geografická poloha  

Dobrá dopravní dostupnost   

Mnoho turistických zajímavostí  

 Zajímavé turistické trasy a cyklotrasy 

 Hotely a restauračních zařízení 

  Sportovní vyžití 

  Kulturní vyžití 

  Tlumočníci a překladatelé v anglickém 

a německém jazyce  

 Cykloservis 

 Zdravotní služba 

 Veterinární služba 

 

 Zadluženost města  

 Nedostatečná informovanost o městu 

a jeho zajímavostech v rámci ČR  

 Nedostatečná informovanost o městu 

a jeho zajímavostech v rámci Evropy 

 Špatný stav vozovek   

 Úbytek zelených ploch v souvislosti 

s výstavbou 

 Parkovací místa 

 
 

O-Příležitosti T-Ohrožení 



Rozvoj přeshraniční spolupráce  

Podpora sportu  

Budování cyklotras zvýší turistický    

       zájem  

Využívání EU fondů  

Podpora rozvoje turistiky  

 Zkvalitňování služeb infocentra  
 

 



Koncentrace maloobchodních  

       prodejen do obchodních center  

 Odchod kvalitních tlumočníků a 

překladatelů 

 Ubývání hotelů a restauračních 

zařízení  

 Odchod kvalifikovaných odborníků 

v cestovním ruchu 
 

 

Tabulka č. 1 – SWOT analýza lounska [vlastní] 
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4 DOPORUČENÍ ZE ZÁVĚRŮ ANALÝZY  

Ze SWOT analýzy vyplývá, že potenciál města Louny a jeho okolí je pro rozvoj 

turismu vyhovující. Město se však musí zaměřit na své nedostatky, zejména stávající 

přístup vedení města je třeba změnit. V únoru roku 2012 odstoupil, dnes již bývalý starosta 

města Jan Kerner a s příchodem nového starosty Radovana Šabaty stoupla naděje, že bude 

změněn přístup města k rozvoji a podpoře cestovního ruchu.  Současný starosta podporuje 

cestovní ruch ve městě a snaží se najít vhodná řešení pro propagaci Loun v Evropě i 

v zámoří. V březnu prvně zasedala komise cestovního ruchu, která má zájem na tom, 

otevřít v centru města profesionální informační servis pro turisty. Náplní práce pracovníků 

centra by mělo být poskytování běžných služeb turistům, ale především propagace města 

Louny a jeho okolí.  

V rámci propagace se lze zaměřit na stěžejní památky města jako je chrám sv. 

Mikuláše, jenž je národní kulturní památkou, na soubor kulturních památek, kterým je 

Kotěrova kolonie nebo technickou památku v podobě inundačního mostu. Tyto zajímavosti 

vyzdvihnout v propagaci a ukázat, tak potencionálním turistům, že ve městě i jeho okolí je 

množství atraktivit kvůli, kterým je lounsko výjimečné oproti jiným lokalitám. 

 Bylo by vhodné zaměřit se na čerpání peněz z Evropských fondů a vložit je do 

infrastruktury. Vhodně využité peníze z fondů pomohou město oddlužit.  Dobrou investicí 

se jeví oprava vozovek, které jsou v katastrofálním stavu, což se netýká jen lounska, ale je 

to celorepublikový problém.   

V současné době je také problém s nedostatkem parkovacích míst ve městě. Město se 

to snažilo vyřešit změnou průjezdnosti některých ulic a udělalo z nich jednosměrně ulice, 

ve kterých zřídilo parkovací místa. Problém s nedostatkem parkovacích míst to, ale 

vyřešilo jen částečně a naopak to znepříjemnilo život mnoha obyvatelům, kteří byli zvyklí 

na předchozí funkci daných ulic. Je tedy potřeba vybudovat více záchytných parkovišť.     

Ekonomickým potenciálem, který poskytuje městu možnost rozvoje, jsou zahraniční 

podniky v západní, východní a jihovýchodní zóně města. Tyto firmy se podílí na 

zaměstnanosti v Lounech a jejich okolí a zároveň je zde možnost zviditelnění Loun 

v zemích, kde firmy sídlí. Zahraniční delegace, které přijíždějí do firem, potřebují 

ubytování a další nezbytné služby po dobu svého pobytu, je zde tedy pravděpodobnost 

využití pobytu k návštěvě města, jeho historického jádra, popřípadě dalších atraktivit. 

 Zastupitelstvo by dále mělo přehodnotit architektonické řešení územního plánu 

města Louny a vytvářet další pracovní příležitosti, nejen v primárních službách turistiky, 
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ale i pro rozvoj tlumočnických služeb. Jak je uvedeno ve SWOT analýze je zde riziko 

odchodu tlumočníků do jiných měst, kde jim budou poskytnuty lepší podmínky pro výkon 

jejich povolání. Louny jsou ale schopny poskytnout jim uplatnění v jejich oboru, je pouze 

třeba přilákat více turistů nebo firem, kteří využijí služby tlumočníků či překladatelů.  

Zkvalitňování a rozšiřování služeb cestovního ruchu zajistí spokojenost turistů a docílí 

toho, že se budou do města vracet. U firem je možno docílit, že do Loun umístí své fabriky 

a poskytnou, tak pracovní místa pro lounské obyvatele.  

Toto vše by mělo podpořit rozvoj drobného podnikání, které bude-li správně 

podporováno doplní obecní pokladnu o potřebné finanční prostředky.  

Krajinářská a přírodní hodnota města lze také využít k rozvoji cestovního ruchu. 

Výhodná poloha města v rámci CHKO České středohoří nabízí turistům základnu pro 

jejich výlety za poznáním tohoto krajinného celku a město jim může poskytnout zázemí, 

do kterého se mohou vracet.  

Přeshraniční spolupráce je také dobrým krokem ke zviditelnění a propagaci Loun. 

V součastné době má město Louny čtyři partnerská města, kterými jsou Barendrecht v 

Nizozemském království, Zschopau ze spolkové republiky Německo, Lučenec ze 

Slovenské republiky a Veneux Les Sablons z Francie. Z tohoto je vidět snaha města o 

spolupráci se zahraničím. Město by tedy mohlo projevit zájem o spolupráci s dalšími městy 

i z jiných zemí Evropy nebo ze zámoří a podpořit, tak propagaci Loun ve světě. 

Budování cyklotras je nyní v Lounech podporováno a je to dobrá příležitost, neboť 

cykloturistika je v české republice na vzestupu a mnoho lidí vyhledává dovolené spojené 

právě s cyklovýlety.   

Zde je patrné, že pokud město Louny změní svůj přístup, ať už s nakládáním 

s financemi, nebo k podpoře propagace města, mohlo by se zařadit mezi 

nejnavštěvovanější města v české republice. 
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5 ZÁVĚR 

Město Louny a jeho okolí je vhodným turistickým cílem pro ty, kteří se zajímají o 

historii, architekturu, významné osobnosti, ale také pro sportovce, zaměřující se na 

cykloturistiku, bezmotorové létání a další sportovní aktivity.  

Historické jádro města v čele s chrámem sv. Mikuláše je významným bodem 

v oblasti historie, kultury i architektury.  

Turistům slouží informační centrum, které poskytuje veškeré informace potřebné 

k ubytování, gastronomii, dopravě, historii města a jeho architektuře, otevíracích dob 

kulturních i zábavních podniků. Jedná se tedy o kvalitní středisko informací, které má 

ambice zdokonalit se a poskytovat kvalitnější informace pro turisty v rámci propagace 

města Louny.  

Město je vyhledávaným cílem i pro své kulturní aktivity, zejména letní lounské 

vábení si získalo mnoho příznivců. Každoročně se, při této akci, vystřídají různé známé i 

neznámé kapely a svým doprovodným programem, který je spojen s oslavou řeky Ohře a 

velkolepým ohňostrojem, zaujme návštěvníky, kteří se na tuto akci každým rokem rádi 

vrací. 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že město má dostatek atraktivit i zázemí pro turisty, ale 

je potřeba zaměřit se na propagaci těchto atraktivit i města celkově. Městu neuškodí, pokud 

se zaměří na zkvalitnění všech služeb a poskytne tím turistům ještě lepší servis než dosud.  

Ve vyhodnocení SWOT analýzy je nastíněno řešení nedostatků města v propagaci, 

financování, podpory firem na lounsku z nichž město získává finanční prostředky a využití 

kulturních, historických či přírodních atraktivit k propagaci města ve světě. 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat atraktivity města Louny z pohledu 

cestovního ruchu a z výčtu ubytovacích, restauračních, sportovních, kulturních a 

historických kvalit i ze SWOT analýzy vyplívá, že Louny a jejich okolí mají potenciál stát 

se vyhledávanou destinací ve světě, je však potřeba zaměřit se i na nedostatky, které se dají 

vyřešit. 
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Příloha č. 1 

Tabulka č. 1:  Hotely – 1. část   

 
 
 

Kvalita 
ubytování 

 
Ceník 

Počet lůžek v 
pokojích 

 
Služby 

Vybavení 
pokojů 

 
Kapacita 

 
 

Barokní špitál 

  
1 osoba 900,-  
2 osoby 1200,-  
přistýlka 400,-  

 
2 lůžka  
 
možnost přistýlky 

 ubytování 

 snídaně 

 Wi-Fi 

 parkoviště 

 restaurace 

 

 koupelna 

 WC 

 lednice 

 telefon 

  
6 lůžek 

 
 
 
 
 
 

Hotel & Café  
Caramell 

 

*** 
Pondělí až pátek 
 Jednolůžkový pokoj + 
snídaně 990,- 
bez snídaně 940,- 
Dvoulůžkový pokoj + 
snídaně 1 590,- 
bez snídaně 1 500,- 
  
Pátek až neděle 
Jednolůžkový pokoj + 
snídaně 840,- 
bez snídaně 790,- 
Dvoulůžkový pokoj + 
snídaně 1 390,- 
bez snídaně 
1 300,- 
 

 
10 pokojů 
 
6x 2 lůžka (u dvou 
přistýlka) 
4x 1 lůžko 

 žehlení šactva (zapůjčení žehličky a žehlicího 
prkna) 

 donáška snídaně na pokoj 

 přivolání taxi 

 rezervace na kulturní akce 

 exkurse a prohlídky města 

 fotokopie a odesílání faxů 

 přivolání lékařské služby 

 donášková služba 

 hlídané parkoviště za 70,- za noc 

 terasa s dětským hřištěm 

 café & restaurace 

 bezhotovostní platby 

 dárkové poukazy 

 pobytové balíčky 
 
 
 
 
 
 
 

 koupelna 

 WC 

 vysoušeč 
vlasů 

 telefon 

 dětská 
postýlka 

 přistýlka 
s ohradou 

 televizor 

 trezor 
 

 
18 lůžek 

 
 

Hotel Černý kůň 

 Pokoj standart 
1 osoba 500,- 
2 osoby 600,- 
Pokoj nadstandard 
1 osoba 700,- 
2 osoby 850,- 
Pokoj apartmá 
1 osoba 900,- 
2 osoby 1 100,- 
Snídaně v ceně 
 

 
2x standart - 2 
lůžka 
 
2x nad-standard - 
3 lůžka 
 
3x apartmán – 3 
lůžka 
 
 

 

 irská restaurace 

 kavárna 

 zahradní restaurace 

 v areálu je kino (za poplatek) 

 bezhotovostní platby 

 

 koupelna 
(sprcha / 
vana) 

 WC 

 televizor a 
satelit 

 lednička 

 přistýlka 
 

 
22 lůžek 

 

 

 



 

 

 

Tabulka č. 1:  Hotely – 2. část   

 
 
 

Hotel Merlot 

 

*** 
Apartmán Business 
1 až 4 osoby – 1 100,- až 
2 300,- 
přistýlka 300,- 
Apartmán Family 
1 až 4 osoby – 1 100,- až 
2 300,- 
přistýlka 300,- 
Pokoje 
1 až 3 osoby – 750,- až 1 
700,- 
Snídaně v ceně 
 

 
Business 4 lůžka 
+ přistýlka 
 
Family 4 lůžka + 
přistýlka  
 
Pokoje 
3x 1 lůžk0 
4x 2 lůžka 
1x  3 lůžka 
 

 

 restaurace 

 vinotéka 

 lobby bar 

 vinný sklep 

 degustace vín 

 soukromé a firemní akce 

 hotelový transfer z/na letiště v ceně 990,- 

 parkování 50,- 

 psi 100,- 

 ubytování pro tělesně postižené 

 koupelna 
(sprcha/ vana) 

 WC 

 LCD TV 

 satelit 

 kuchyňka 

 lednice 

 internet 

 lednice 

 telefon 

 minibar 

 
22 lůžek 

 
Hotel a Penzion 

Na Hradbách 

 

*** 
 
Pokoj v hotelu 
 550,- až 1 250,- 
 
Pokoj v penzionu 
750,- až 1800,- 
 

 děti do 4 let zdarma 

 děti na vlastním lůžku ¹/² 
ceny 

 ceny zahrnují snídani 

 
Hotel 
1 až 3 lůžkové 
pokoje 
 
Penzion 
1 až 4 lůžkové 
apartmány + 2 
přistýlky 
 
1 až 3 lůžkové 
pokoje 

 

 praní prádla od 120,- (malá taška) 

 psi, kočky 100,- 

 slevy pro dlouhodobý pobyt  

 množstevní slevy 

 pokoje pro invalidy 

 možnost parkování asi 250m od hotelu 70,- na 
den 
 

 

 terasa 

 sociální 
zařízení 

 koupelna 
(sprcha/ vana) 

 TV + satelit 

 telefon 

 internet 

 trezor 

 lednice 

 kuchyňka  
 

 
33 lůžek 

 
 

Hotel Zlatý Lev 

 Dvoulůžkový pokoj se 
snídaní 1 190,- 
 
Trojlůžkový pokoj se 
snídaní 1 690,- 
 
Apartmán se snídaní 
1 690,- 
 
1 osoba na pokoji 890,- 
 
přistýlka 290,- 

 
 

 

 
2 apartmány 
 
6x  
2 lůžkový pokoj 
 
3x 
3 lůžkový pokoj 
 

 vlastní prádelna - vyžehlení oděvů 

 parkoviště  

 Wi-Fi 

 restaurace 

 velký výběr vín 
Recepce: 

 vždy teplá káva Segafredo 

 počítač s internetem, sluchátky a web kamerou 
pro hotelové hosty zdarma 

 je možno zakoupit hygienické potřeby, 
cigarety, nealkoholické a alkoholické nápoje  

 zapůjčení fénu 
 

 

 LCD TV + 
satelit 

 koupelna + 
WC 

 telefon 

 minibar 

 trezor 

 kuchyňka 

 klimatiza-ce 

 parní sprchový 
kout 

 
28 – 30 
lůžek 

 

 

 



 

 

 

Tabulka č. 1:  Hotely – 3. část   

 
 

 
Hotel Union 

 

*** 
 
Informace o cenách 
pokojů jsou dostupné na 
telefonním čísle: 
+420 777 103 499 

 
Hotel nabízí 26 
jedno-lůžkových a 
dvou-lůžkových 
pokojů 

 víceúčelový sál 

 velký banketní sál 

 vlastní parkoviště 

 denní bar 

 restaurace 

 praní prádla 

 trezor 

 sekretářka 

 fax 

 taxi  

 satelit 

 psům vstup povolen 

 bezhotovostní platby 

 nové relaxační centrum se solnou jeskyní, 
masáže a kosmetika 

 možnost snídaní, obědů a večeří 

 

 sprcha 

 WC 

 koupelna 

 telefon 

 internet 

 přípojka 
elektřiny 

 trezor 

 
65 lůžek 

 
 

Hotel U Radnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pokoj 
750,- až 1500,- 
 
Apartmán 
1 180,- až 2 300,-  
 

 přistýlka 350,- 

 děti – na vlastním lůžku 
½ ceny 

 děti do 4 let zdarma 
 

 
4x 1 lůžkový 
 
7x 2 lůžkový  
 
3x 3 lůžkový 
apartmán 
 
1x 4 lůžkový 
apartmán  

 

 ubytování pro invalidy 

 půjčovna kol, lodí 

 možnost využití hotelové zahrady 

 výtah 

 vlastní parkoviště 70,- noc 

 praní prádla od 120,- (malá taška) 

 psi, kočky 100,- 

 restaurace 

 salonek s letní terasou 
 

 vlastní sociální 
zařízení 

 bezpeč-nostní 
schránka 

 TV + satelit 

 internet 

 vířivá vana a 
kuchyňka u 
apartmá 

 terasa 

 
35 lůžek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

Tabulka č. 2: Penziony  

 
 Kvalita 

ubytování 
 

 
Ceník 

Počet lůžek v 
pokojích 

 
Služby 

Vybavení 
pokojů 

 

 
Kapacita 

na osobu za noc apartmán 
 

 8 lůžek 
 
 

Penzion Alena 

  
Cena ubytování od 500,- 
na osobu za noc 

 
2x 4 lůžkový 
apartmán 
 

 
 

 2 x plně 
vybavený 
apartmán 

 televizor 

 internet 

 
2x apartmán, 
 8 lůžek 

Penzion ,,Dům 
Kultury“ 

 Cena ubytování od 250,- 
na osobu za noc 

1, 2, 3 a více 
lůžkové pokoje 

   
30 lůžek 

 
 

Penzion Edita 

 pokoj 350,- na osobu za 
noc 
apartmán 750,- na osobu 
za noc, včetně snídaně 
 

apartmány 1x 
(0+1, 1+2, 1+3) s 
vlastní kuchyní 

   
5 lůžek 

 
Penzion Heller 

 pokoj 250,- na osobu za, 
včetně snídaně 

    
8 lůžek 

 
Penzion Kasárna 

  
pokoj 350,- na osobu za 
noc 

 
6x3 lůžkové  

 

 NONSTOP bar 

 restaurace 

 parkoviště 
 

 

 

 sociální 
zařízení 

 TV 

 
18 lůžek 

 
 

Penzion Laura 

  
pokoj  
   400,- jedna  
            osoba 
   800,- dvě osoby 
apartmán 
   800,- dvě osoby 
1 200,- tři osoby 
1 600,- čtyři osoby 
   200,- přistýlka 
 

 
3x 2 lůžkové 
 
1x 4 lůžkový pokoj 
 

 

 společná kuchyňka 

 lednice 

 TV 

 mikrovlnná trouba 

 snídaně 60,-  

 

 koupelna 

 WC 

 
10 lůžek 

 
Penzion Hudebka 

  
450,- jedna osobu na noc 
700,- dvě osoby na noc 
 

 
8x 2 lůžkový pokoj 

 

 venkovní posezení u krbu 

 společenská místnost s kuchyňkou 

 v blízkosti penzionu je velké sportovní hřiště 

 

 LCD TV 

 sociální 
zařízení 

 internet 

 
16 lůžek 

 



 

 

 

Příloha č. 3 

Tabulka č. 3: Ubytovny 

 
  

 
Kvalita 

ubytování 
 

 
 

Ceník 

 
 

Počet lůžek v 
pokojích 

 
 

Služby 

 
 

Vybavení 

pokojů 

 

 
 

Kapacita 

 
 

Ubytovna Oharka 

  
pokoj od 110,- na osobu 
za noc 
 
(možnost smluvních cen) 

 
50x 3 lůžkový 
pokoj 

   
150 lůžek 

 
Ubytovna – 

Střední odborná 
škola 

  
150,-na osobu za noc + 
100,- záloha na klíč 

 
2 až 4 lůžkové 
pokoje 

   
35 lůžek 

 
Ubytovna na 
Velodromu 

  
150,-na osobu za noc  

    
23 lůžek 

 
 

 

 

 


