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Summary 

 In the present thesis, I focused on technical and natural landmarks of the town of 

Louny and its surroundings. Because of the design trail areas I divided my thesis into two 

parts. The first part deals with the theoretical part and is generally characterized by the 

selected area and the individual points of the area. Second part (practical) is aimed at 

designing a nature trail area that interconnects various natural and technical attractions of 

the town of Louny and surroundings. This section also describes the attractions that are 

part of my nature trails designed for tourism (CR). 
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Anotace 
 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na technické a přírodní dominanty Loun a 

jeho okolí. Z důvodu návrhu naučné stezky oblastí je práce rozčleněna do dvou částí. První 

část se zabývá teoretickou částí a obecně charakterizuje zvolené území a jednotlivé body 

oblasti. Druhá část (praktická) je zaměřena na navržení naučné stezky oblastí, která 

vzájemně propojuje jednotlivé přírodní a technické zajímavosti Loun a okolí. Tato část 

také popisuje jednotlivé zajímavosti, které jsou součástí mnou navržené naučné stezky 

v rámci cestovního ruchu (CR). 
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1 ÚVOD, CÍL ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

V současné době patří lounská část Českého středohoří ke stále vyhledávanějším 

oblastem z hlediska turistického a sportovního vyžití. V této oblasti se nachází mnoho 

atraktivních přírodních a technických dominant, které přitahují pořád větší počty návštěvníků. 

Z toho důvodu jsem zvolila za téma své bakalářské práce Lounsko a jeho dominanty očima 

geovědního turisty.  

 Lounsko prozatím zůstává poněkud stranou zájmu většiny českých i zahraničních 

turistů. Stejně tak zapracování zajímavých přírodních krás a technických památek Lounska v 

běžně dostupných turistických průvodcích je spíše výjimečné. Ekonomický přínos 

turistického ruchu je dosud v tomto regionu spíše zanedbatelný. Cílem mé bakalářské práce je 

proto vytipování takových lokalit v dané oblasti, které v sobě skrývají potenciál přitáhnout 

pozornost návštěvníků z celé České republiky, případně zahraničí.  

Na základě sběru a studia dostupných podkladových materiálů (jako jsou informační 

tabule, literatura, internetové zdroje apod.) je vypracován souhrnný přehled nejzajímavějších 

přírodních útvarů a technických památek na Lounsku. Sjednocením nabytých poznatků i 

vlastním zkoumáním v terénu byl sestaven průvodce naučnou stezkou po těchto dominantách, 

který by mohl sloužit jako stručný bedekr obsahující všechny informace, které potřebuje 

geovědní turista pro orientaci a poznání vybraných lokalit.  

Z vybraných turistických cílů byl vybrán jeden, který má dle mého názoru největší 

potenciál dalšího rozvoje a zvýšení atraktivity pro návštěvníky. Byla vypracována SWOT 

analýza potenciálu rozvoje.  
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2 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO 

ÚZEMÍ 
 

2.1 Stručná historie okresu 

 Ačkoliv významné archeologické nálezy vypovídají o skutečnosti, že tato oblast byla 

osídlena již ve starší době kamenné, za první oficiální osídlení oblasti lze považovat až 

příchod slovanského kmene Lučanů v 6. století. Kmen Lučanů zde vybudoval tradiční 

slovanské hradiště, nicméně jeho přesná poloha je předmětem sporů archeologů (Roedl et al., 

2005; Štauber, 1983). 

 Další významné zmínky pocházejí pak z počátku druhého tisíciletí. První zmínka o 

Lounech (Obr. 1) pochází z roku 1070, o Žatci dokonce z roku 1004. Kromě těchto dvou 

významných měst je v materiálech této doby zmiňována rovněž obec Lubenec. Panování 

Přemysla Otakara II. mělo pro oblast dnešního lounského okresu nezanedbatelný význam. 

Louny i Žatec se staly královskými městy s mnoha privilegii (Vostřel, 2011; Roedl et al., 

2003). 

 V době husitské se stala města Žatec a Louny příznivci husitů, čímž byla oblast velmi 

výrazně ovlivněna. Díky této skutečnosti došlo k posílení českého vlivu v  oblasti a počet 

Čechů v okolí Loun opět přesáhl počet obyvatel německé národnosti.  

 Období mezi 16. a 17. stoletím bylo spíše obdobím úpadku. Zpočátku udeřila morová 

epidemie a poté třicetiletá válka. Region byl postupně zpustošen a znovu obnoven až novou 

výstavbou na počátku 18. století.  

 Počátkem průmyslové revoluce v 19. století nastal rozmach keramické výroby a rozvoj 

dopravy v regionu. Postupný rozvoj pokračoval až do 20. století a počet obyvatel Lounska 

vzrostl na historické maximum. Tento stav vydržel až do konce druhé světové války. Poté 

následoval velký odsun občanů německé národnosti a před vládou stál úkol v podobě 

znovuosídlení oblasti. Do oblasti se stěhovalo velké množství česky mluvících obyvatel z celé 

republiky a průmyslový region tak nadále vzkvétal.  

 Velký zlom nastal až po roce 1989. Řada průmyslových podniků byla privatizována a 

většina z nich postupně zanikla. Do okresu se vrací nezaměstnanost. Průmyslová výroba je 

obnovena až po roce 2000, kdy do okresu přicházejí zahraniční investoři a řada podniků 

obnovuje svoji činnost, čímž nezaměstnanost částečně klesá (Roedl et al., 2005).
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Obr. 1 - Louny na dobové fotografii (internet - 10) 

2.2 Přírodní poměry 

Přírodní poměry Lounska jsou výsledkem působení vnitřních i vnějších zemských sil v 

oblasti severozápadního okraje srdce Evropy - Českého masivu. Lounsko je nazýváno „jižní 

bránou Českého středohoří“ či „perlou na řece Ohři“.    

Lounsko charakterizuje nejlépe povodí řeky Ohře, která protéká jižním okrajem 

Českého středohoří a tvoří lounský region. Zdejší území je klimaticky i úrodně velmi 

příznivé.       

Do přírodních dominant Lounska lze zařadit spoustu zajímavých míst. Například 

přírodní park Džbán, ve kterém se nachází hrad Pravda nebo Kamenné řady u Kounova. 

Severně od Loun se tyčí kopce vulkanického původu Raná a Oblík. 

Lounsko je nejteplejším územím našeho státu. Nachází se ve srážkovém stínu 

Krušných hor a celkový roční úhrn srážek nepřesahuje 470 mm. Nejteplejším měsícem je 

červenec a nejchladnějším měsícem leden. Ve městě vanou severozápadní větry. Častým 

jevem jsou také inverze (Janda et al., 2010). 

Další přírodní zajímavostí Lounska jsou vývěry podzemních vod obohacené minerály 

s odlišným obsahem oxidu uhličitého. V  Lounech se nachází spousta studánek. 
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Nejvýznamnějším umělým vývěrem je pramen Luna, který slouží veřejnosti i léčebným 

účelům. Pramen Luna, který je zákonem chráněný, je proplyněná, termální a silně alkalická 

kyselka. Vlastnosti vody lze srovnat s nejvýznamnějšími léčivými vodami na území České 

republiky i v zahraničí.  

Na Lounsku byly hlavně v minulosti často využívány zdroje některých surovin. 

Horniny křídového stáří (například perucký pískovec, malnický řasák a různé druhy opuk) se 

využívaly ve stavebnictví a kamenictví. Čedičový kámen se využíval pro stavbu silnic. Pro 

zpevnění povrchu silnic se těžily převážně porcelanity. V okolí Loun je znám výskyt českých 

granátů - Třtěno (Roedl et al., 2005). 

2.3 Geografie území         

 Okresní město Louny se nachází v severních Čechách v Ústeckém kraji (Obr. 2). 

Území okresu se rozprostírá od JZ k SV o délce 62 km a šířce 20 km. Svojí rozlohou, která 

činí 1 117,65 km
2
 je Lounsko největším okresem v Ústeckém kraji, avšak počtem obyvatel 

zaujímá naopak poslední místa tabulky všech okresů. Sčítáním lidu v roce 2012 bylo zjištěno, 

že v okrese Louny žije 86 782 obyvatel. Louny sousedí s několika dalšími městy. V rámci 

Ústeckého kraje s městem Chomutov, dále s městy Most a Teplice, ale i s Litoměřicemi. Ze 

Středočeského kraje pak sousedí s městy Kladno a Rakovník. Sousedí též s městem Plzeň - 

sever a na západě s Karlovými Vary (internet - 18). 

 

Obr. 2 - Mapa České republiky - Ústecký kraj (internet - 6, upraveno) 
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2.4 Geologická stavba  

 Oblast Lounska je rozdělena mezi tři geomorfologické subprovincie - České 

středohoří, Poohří a přírodní park Džbán. Charakter reliéfu je proměnlivý a složitý. 

Geologická stavba Lounska (Obr. 3) je velmi pestrá. Stavba území spadá do soustavy 

hlubokých zlomů vedoucích v SV - JZ směru, tedy do krušnohorského zlomu. Na levém 

břehu řeky Ohře se krušnohorský zlom podílel na tvorbě krajiny, a to až k okraji perucké 

tabule a Džbánska. Severním okrajem města probíhá litoměřický zlom, který spojuje na 

pomyslné čáře město Litoměřice, obec Třebívlice, obec Břvany a město Žatec. Na křížení 

těchto dvou zlomů se vytvořily hluboké pukliny, které zapříčinily vznik sopouchů, jimiž na 

povrch mohlo vystupovat zásadité magma, dnes již vyhaslých sopek Českého středohoří 

(Janda et al., 2010). 

 Geologický základ celého regionu tvoří prvohorní tzv. lounský žulový pluton. Na 

povrchu těchto geologických jednotek se postupně ukládaly sladkovodní usazeniny pozdních 

prvohor. Na zvětralém povrchu bývalé pánve se začala vytvářet souvrství nejprve 

sladkovodních nebo smíšených uloženin, později pouze mořských uloženin mělkého a teplého 

křídového moře. Na mořském dně v období svrchní křídy převažovaly horniny s vysokým 

obsahem vápence (slepence, pískovce, slínovce, jílovce). Díky vlastnostem křídových hornin 

se krajina jižně od Ohře utvářela pozvolněji, a tak tvoří protiklad vulkanitů na levém břehu 

řeky Ohře včetně lenešického úvalu.  

 Na pravém břehu řeky Ohře se krajina utvářela pozvolněji, i když zde měly na její 

vývoj rozhodující vliv pohyby zemské kůry. Mezi údolím Ohře a přírodním parkem Džbán 

jsou výrazné podélné i příčné poruchy nazývané také jako ohárecké zlomové pásmo, táhnoucí 

se od Podbořan k Libochovicím a k Budyni nad Ohří.  

 V mladších třetihorách (oligocén - pliocén) zde probíhala sopečná činnost. Skončila 

před 2 - 3 mil. let, kdy byly silnými erupcemi vyzdviženy horniny (čedič, fonolit, 

nefelenitický bazanit a olivinický nefelinit) z hlubokého podloží na povrch.  

  Raritou Lounska je zeleně zbarvený vápnitý pískovec s hojnými otisky schránek mlžů 

a hlavonožců nazývaný v minulosti „malnickým řasákem“. Malnický řasák má nazelenalou 

barvu, protože obsahuje zrnka glaukonitu, který je nejčastěji zelený (Chlupáč et al., 2002; 

Roedl et al., 2005; Váně, 1999). 
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Obr. 3 - Geologická mapa Lounska a jeho okolí odkrytá na bázi karbonu (Váně, 1999) 

 

Vysvětlivky: 

1 - krušnohorské krystalinikum; 2 - krystalinikum žlutické zóny; 3 - čistecko - jesenický 

granitový pluton; 4 - proterozoikum Barrandienu; 5 - hlavní tektonické linie; 6 - severní 

hranice rozšíření permokarbonu kladensko - rakovnické pánve (Váně, 1999)  
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3 PŘÍRODNÍ A TECHNICKÉ DOMINANTY LOUNSKA 

3.1 Přírodní dominanty Lounska 

3.1.1 Oblík 

 Vrch Oblík se nachází 6 km severně od Loun. Leží v západní části Českého středohoří 

a tyčí se nad okolním terénem ve výšce 509 m n. m. V roce 1967 byl vyhlášen národní 

přírodní rezervací a zařazen do soustavy Natura 2000 k ochraně významných teplomilných 

společenstev.  Vrch se rozkládá na ploše 20,50 ha u obce Mnichov (Kuncová et al., 2002; 

Kinský, 1999; inertnet - 17; ostatní - 2a, 2013). 

 Oblík má tvar komolého kužele (Obr. 4). Rozprostírá se JZ - SV směrem a tvoří ho 

vyvřelá hornina čedič. Kopec vznikl v období terciéru na tektonickém sledu spolu s vrchy 

Srdov a Brník (olivinický nefelinit). Oblík je jedním z nejtypičtějších činitelů tzv. lineárních 

erupcí v Českém středohoří. Charakteristickým rysem této oblasti jsou sesuvy, které vznikají 

na základě nahromaděných zvětralin neovulkanitů zatěžujících slínovce. Za deště lze sesuvy 

pozorovat na západní i severní straně i dnes (Kuncová et al., 2002; Janda et al., 2010; internet 

- 12; ostatní - 2a, 2013). 

 

Obr. 4 - Letecký snímek s pohledem na Oblík (archív Mezera) 

Flóra 

 Díky geologické stavbě, mikroklimatu, svažitosti terénu a morfologii, je Oblík velice 

cenným souborem stepních a lesostepních ekosystémů. Severní plochu Oblíku pokrývají lesy 

a křoviny. Zbytek plochy je pokryt vegetací středoevropské kontinentální stepi. Rozmanité 

druhy rostlinstva jsou chráněny zákonem (Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
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krajiny). Hojně se zde vyskytuje např. hlaváček jarní, koniklec luční český, divizna brunatá, 

bělozářka liliovitá, kozinec bezlodyžný, kozinec rakouský a dánský, modřenec tenkokvětý, 

ovsíř stepní, kavyl Ivanův (tzv. Ivanovy vousy), kavyl sličný, chlupatý, tenkolistý, chrpa 

chlumní nebo lilie zlatohlávek. Lze zde vidět i vzácné druhy květeny jako je např. orsej 

blatoucholistý nebo křivatec pomořanský. 

 Z lesnického hlediska lze Oblík rozdělit do tří pater.  Na severním svahu kopce se 

nachází les. Většina dřevin je však křovitého vzrůstu a nepřesahuje 5 metrů výšky. Nad 5 

metrů dorůstají místy jen lípy, javory či jasany (patro stromové). Mezi keře (2. patro) můžeme 

zařadit lísky, jeřáby, skalníky nebo růže. Do dalšího patra (bylinného), které je zde velmi 

bohaté (Obr. 5), (Obr. 6) řadíme např. bažanku vytrvalou, kopytníka evropského, jaterníka 

trojlaločného, dymnivku dutou, violku strstnatou, prvosenku jarní nebo samorostlíka 

klasnatého (Kuncová et al., 2002; Aichele 2006). 

 

Obr. 5 - Kavyl Ivanův (originál 2012) 

  

Obr. 6 - Pryskyřník prudký (originál 2012) 
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Fauna 

 Průzkum, který zde probíhal v rozmezí let 1982 - 1983, potvrdil výskyt 81 druhů 

obratlovců a 66 druhů ptáků. Při výčtu nejzajímavějších druhů ptáků lze zmínit např. motáka 

pilicha, dřemlíka tundrového, dudka chocholatého nebo strnada zahradního (Kuncová et al., 

2002; Aichele 2006). 

Zajímavosti 

 V dřívějších letech byla na Oblíku typická pastva skotu a ovcí. Měli zde významnou 

funkci při hospodářském využití. V roce 2010 navrhla správa CHKO České středohoří 

projekt, který by měl zachránit unikátní území s jedinečnými teplomilnými a stepními 

společenstvy a druhy fauny a flóry. Stáda ovcí (Obr. 7) a koz bezoárových by měla spásat 

vegetaci rostlin, která sem nepatří, a tak by byla zachráněna vzácná květena a živočichové. 

Projekt by měl být uskutečňován na výměře 72 ha na kopcích Oblík i Raná. Vypočtené 

náklady činní téměř 4 miliony Kč, ze zdrojů EU získá správa CHKO České středohoří 3,3 

miliony Kč (ústní sdělení Jana Marešová). 

 Z důvodu ochrany přírody zde platí absolutní zákaz bezmotorového sportovního létání 

(Kuncová et al., 2002). 

 

Obr. 7 - Ovce při spásání vegetace rostlin (internet - 19) 
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3.1.2 Raná 

 Vrch Raná neboli Ranská hora (Obr. 8) vystupuje z rovinatého Poohří jako velmi 

výrazný vrchol. Čedičový vrch se nachází 6 km od Loun na západě Českého středohoří. 

Ranská hora je protáhlého tvaru a rozložená v SV - JZ směru v délce 1 km. Trojvrcholový 

čedičový masiv (Obr. 9) se vypíná do výše 457 m n. m. V roce 1951 byl tento masiv (Obr. 10) 

vyhlášen národní přírodní rezervací (NPR), ale již dříve byl pod statutem městské rezervace 

pod ochranou státu (1936). NPR byla vyhlášena pouze v západní části (Obr. 11) Rané v tzv. 

„malé bouli“, a to kvůli ochraně ovsíře stepního (internet - 21; Kuncová et al., 2002; Kinský, 

1999). 

 

Obr. 8 - Letecký snímek s pohledem na Ranou (archiv Mezera) 

Historie masivu 

 Ve druhé polovině 19. století byl uprostřed JV části masivu těžen stavební kámen. V 

době těžby byl kopec hustě obydlen. Důkazem jsou v jihovýchodním úbočí základy domů a 

kostela. Před 2. světovou válkou Ranská hora rozdělovala česky a německy mluvící 

obyvatele. Obec Ranou obydlovali spíše česky mluvící lidé, kdežto obec Hrádek většinou 

německy mluvící lidé. Po podepsání Mnichovské dohody 29. září 1938 obec Raná nakonec 

nepřipadla k německému území (internet - 8). 
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Obr. 9 - Pohled na Ranou od Loun (originál 2013) 

 

Obr. 10 - Letecký snímek s pohledem na Ranou (archiv Mezera) 

 

Obr. 11 - Raná - vyznačena NPR (Kuncová et al., 2002) 
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Flóra 

 NPR byla zřízena na ochranu ovsíře stepního. Na rozdíl od Oblíku je Raná bezlesnatý 

horský hřbet. Díky tomuto charakteru se zde dochovala společenstva přirozených 

středoevropských stepí (ovsíř stepní nebo různé druhy kavylů). Například kavyl sličný lysý se 

vyskytuje pouze zde na Rané. Dalšími zajímavostmi jsou pupava bezlodyžná prodloužená, 

dále pak kriticky ohrožený jablečník obecný, hlaváček jarní, divizna brunatá, kozinec 

bezlodyžný, koniklec luční český nebo hořec brvitý (Vlačiha, 1984). 

Fauna 

 Raná není významnou lokalitou pouze z hlediska rostlinstva, ale důležitou roli zde má 

i zastoupení živočichů. Vyskytuje se zde kriticky ohrožený sysel obecný (Obr. 12), kterého 

lze spatřit na JZ svahu proti letišti. Jeho nory jsou ve spasené a posekané trávě. Další velice 

hojně zastoupenou skupinou je ptactvo (linduška úhorní, strnad zahradní, bělořit šedý, orel 

stepní nebo moták pilich). Obratlovci a motýli zde mají také své zastoupení. Na Rané se 

vyskytuje několik druhů střevlíků, chrobáků a několik vzácných druhů motýlů (např. 

modrásek ligrusový nebo okáč skalní). Vyskytuje se zde i stepník rudý (Kuncová et al., 2002). 

 

Obr. 12 - Sysel obecný (internet - 23) 

  



 Kateřina Slušná: Lounsko a jeho dominanty očima geovědního turisty 

2013  13 

Sportovní využití 

 Z hlediska ochrany přírody je sportovní využití Rané velice problémové. Sportovci a 

turisté si často neuvědomují, že v NPR se musí dodržovat určitá pravidla. Táboření nebo 

chození mimo turisticky značené cesty jsou zde v letních měsících častými prohřešky turistů a 

sportovců. V roce 1993 NPR z nedbalosti z velké části vyhořela a v minulých letech se zde 

dokonce pořádaly motokrosové závody „Ranská rokle“ (internet - 13). 

 Naopak ze sportovního hlediska si zde každý turista může vybrat z mnoha aktivit, 

které však mohou mít částečně negativní vliv na lokalitu. Na své si zde přijdou modeláři, 

cyklisté nebo turisté, kteří mohou na vrchol dojít či dojet po modré turistické značce. 

Sportovní využití na Rané vede k velkému přínosu cestovního ruchu (CR) na Lounsku. 

Důkazem je právě především paragliding a letectví (Obr. 13). 

 

 

Obr. 13 - Paragliding, sportovní areál Raná (originál 2011) 
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Paragliding, letectví  - přínos pro cestovní ruch CR  

 Letectví a paragliding mají na Rané dlouhé tradice. Historie létání se na Rané píše od 

roku 1932. V té době studenti Německé Techniky v Praze hledali o jarních prázdninách 

vhodný terén pro plachtění, který by byl nedaleko Prahy. Tito studenti měli svůj plachtařský 

spolek „Akaflieg Prag“ a kopce v Krušných horách se jim nezdály příliš vhodné. V Českém 

středohoří nalezli vrch (Raná), který je dnes nazýván kolébkou českého a československého 

plachtění. Je vhodný k létání při západních i východních větrech. Téhož roku zde začali 

působit i instruktoři z Masarykovy letecké ligy a následovali je i členové Sokola a dalších 

českých i německých spolků. Tehdy se zde vyučovalo plachtění na tzv. plachťácích (Obr. 14) 

(dřevění kluzáci potažení plátnem). 

 V období válek zde německé letectvo Luftwaffe školilo své piloty. Po válce se Raná 

stala hlavním působištěm Zemské plachtařské školy. Škola vycvičila 962 pilotů, kteří v roce 

1946 uskutečnili přes 41 000 startů. 

 Během 70. let 20. stol Ranou využívali rogalisté. V 90. letech rogalisty začali 

nahrazovat paraglidisté, neboť jejich formy vybavení (především skladnost) se stávají 

nejsnazším způsobem pro létání. 

 V současnosti zde mají příznivé podmínky především paraglidisté (Obr. 15), rogalisté, 

piloti větroňů a také modeláři. Na Rané provozuje paragliding Letecká amatérská asociace 

(LAA) a působí zde také 8 škol závěsného létání (paraglidingových škol). V blízkosti se 

nachází malé letiště Hrádek, odkud se pořádají vyhlídkové lety pro veřejnost.   

 Tato velice významná lokalita pro milovníky bezmotorového létání nabízí i mnoho 

výhod. Návštěvníci se mohou ubytovat v kempu nebo v penzionu Skleník. Dále areál nabízí 

konferenční místnost pro deset lidí s projekční plochou pro pilotní školy, sklad nebo zázemí 

pro pořádání závodů (internet - 7, 8). 
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Obr. 14 - Dřevěný kluzák (internet - 22) 

 

 

Obr. 15 - Sportovní vyžití - paragliding (originál 2011)  
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SWOT analýza areálu Raná 

 Silné a slabé stránky areálu Raná byly vypracovány formou SWOT analýzy. 

Tab. 1- SWOT analýza areálu Raná (originál 2013) 

 

 SWOT analýza (Tab. 1) vykazuje především výhody turistického a sportovního 

využití v okolí Rané. Z mnoha výhod lze vyzdvihnout například adrenalinové sporty a 

poznávací turistiku. Raná je díky těmto aktivitám a svou dostupností nejvíce vyhledávanou 

lokalitou lounského okolí pro jakoukoli věkovou kategorii. Z hlediska poznávacích prvků je 

Raná cílem mnoha školních a vědeckých exkurzí. 

 Díky výhodám a vysoké návštěvnosti se oblast NPR potýká i s nepříznivými vlivy. 

Turisté svým nedbalým chováním poškozují okolní přírodu a částečně se podílejí na ohrožení 

ekosystému. 

 I přes tyto negativní znaky je oblast Rané přínosem a rozvojem pro cestovní ruch na 

Lounsku. 

Silné stránky  Slabé stránky 

 

 široké možnosti sportovního 

využití 

 terénní podmínky 

 ubytování v areálu 

 škola létání 

 parkoviště 

 instruktoři 

 celoroční provoz 

 rohože proti sešlapu, ošlapu 

 turistické trasy (značení) 

  

 oblast NPR 

 poškozování přírody 

 sezónní využívání startovacích, 

přistávacích a cvičných ploch 

 

Příležitosti  Hrozby 

 

 žádná konkurence v okolí 

 škola létání 

 dlouhá tradice 

 centrum města v blízkosti 

  

 finanční náročnost (vybavení) 

 nezájem o služby instruktorů 

 ohrožení ekosystému 
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3.1.3 Údolí Hasiny u Lipence 

Naučná stezka údolí Hasiny u Lipence (Obr. 16) je přírodní památka poblíž města 

Louny. Údolí Hasiny patří pod záštitu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Oblast byla 

objevena na konci 19. století. Důvodem ochrany je významné paleontologické naleziště 

druhohorních organizmů, zvláště chráněných rostlin a živočichů, dále potok Hasina, který 

tvoří podstatný prvek ekologické rovnováhy krajiny. Je to příklad typického českého 

křídového celku. Zajímavé je, že zde nikdy neprobíhaly žádné podrobnější průzkumy 

v oborech jako je zoologie či botanika. Stezka byla vytvořena členy Českého svazu ochránců 

přírody v Lounech v roce 1982. Vytvoření celé stezky probíhalo sedm let a některé úseky 

trasy musely být ručně vykopány, aby spojovaly nejzajímavější místa stezky. Dějiny údolí 

dokládá nejstarší literární německy psaná práce „Der politische Bezirk Saaz“ (Žatec 1904) od 

Karla Tutteho (internet - 4). 

Turistická trasa vedená údolím potoka Hasiny je dlouhá přibližně 1,5 km a je značena 

symbolem pro naučné stezky. Stezku lze projít za padesát minut. V údolí se vyskytuje deset 

informačních tabulí, které informují o místní fauně, flóře nebo o geologických a 

paleontologických zajímavostech okolí. Nejvhodnější dobou pro návštěvu této lokality je 

doba od dubna do září. Stezka je věnována lounskému učiteli a geologovi Františku Štvánovi, 

který patřil k prvním průvodcům mládeže tímto údolím. V roce 2002 bylo údolí vyhlášeno 

přírodní památkou (ostaní – 3b, 2013; internet - 4; Bělohoubek et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - Orientační mapa naučné stezky Údolí Hasiny u Lipence (internet - 3) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezozoikum
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Fauna a flóra 

Nestálým podmínkám, jako jsou například nízké srážky a vysoké teploty způsobené 

srážkovým stínem Krušných a Doupovských hor, se musela místní fauna a flóra přizpůsobit. 

Na svazích hojně žijí ještěrky obecné, ale i slepýš křehký. V křovinách mají své úkryty ťuhýk 

a strnad obecný. Z plžů je zde nejvíce zastoupena suchomilka obecná a páskovka keřová. 

Z říše ptáků zde loví malé hlodavce poštolka obecná. Hojné zastoupení v této oblasti má i 

lovná zvěř, jako je například zajíc polní, bažant obecný nebo prase divoké. Počátkem jara lze 

v údolí nalézt spoustu zástupců chráněné teplomilné květeny. Hojně zde roste hlaváček jarní, 

prvosenka jarní, mochna jarní a smědek chocholičnatý. Koncem jarního období pak kozinec 

dánský a rakouský, kavyl vláskovitý nebo třeba mateřídouška časná.   

V údolí Hasiny (Obr. 17) se také kromě stepních společenstev vyskytují i lužní lesy. 

Lužní lesy jsou podmáčené lesy s vysokou hladinou podzemní vody a pravidelným 

záplavovým cyklem.  Jsou tvořeny spíše měkkými dřevinami a keři (olše, topol, jasan, vrba).  

V bylinném patře se vyskytuje orsej jarní, křivatec žlutý nebo dymnivka dutá.  Lužní lesy 

poskytují útočiště i několika druhům živočichů. Vyskytuje se zde celá řada plžů, pavouků a 

brouků. Stromy pak slouží pro úkryt strakapouda velkého, žluny zelené a brhlíka lesního. Nad 

vodou lze spatřit i vzácného ledňáčka říčního. Ve vodním prostředí se také vyskytuje skokan 

hnědý a křehotavý, ropucha zelená, ropucha obecná, ale i některé druhy ryb a savců - ondatra 

pižmová, hryzec vodní (ostatní - 3b, 2013; internet - 4; Bělohoubek et al., 2000). 

 

Obr. 17 - Údolí Hasiny u Lipence (originál 2013) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podzemn%C3%AD_voda
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Zajímavosti 

V údolí Hasiny (Obr. 18) lze zkoumat systémy puklin ve vrstvách písčitých slínovců, 

kterými proudí vzduch, tzv. ventaroly.         

K objevu století zde došlo v roce 2004. Při nezákonném trhání hlaváčku jarního 

způsobil jeden muž odtržení velkého kusu měkké opuky. Nález musel být převezen na 

bezpečné místo, aby se v nevhodných povětrnostních podmínkách nerozpadl. Byl odvezen do 

žateckého muzea, kde byl odborně prozkoumán. Určení nálezu trvalo dva roky. Jen několik 

dní před odhalením veřejnosti byla potvrzena existence pozůstatku paleontologických nálezů 

z období druhohor (ostatní - 3b, 2013; internet - 4; Bělohoubek et al., 2000). 

 

Obr. 18 - Informační tabule - Ůdolí Hasiny u Lipence (originál 2013) 

  



 Kateřina Slušná: Lounsko a jeho dominanty očima geovědního turisty 

2013  20 

3.1.4 Kamenná slunce u Hnojnic 

 Národní přírodní památka (Obr. 19), která byla založena v roce 1953 Kamenná slunce, 

je geologický útvar, nacházející se v chráněné krajinné oblasti České středohoří a je dokladem 

sopečné činnosti. Geologická památka se nalézá přibližně jeden kilometr od obce Hnojnice na 

Lounsku. Jedná se o dřívější malý lom, který se využíval pro těžbu materiálů, používaných 

jako ostřivo v nedaleké cihelně. Díky této těžbě lze spatřit dochovaná tzv. kamenná slunce, 

tvořená jádry z fragmentů jílovitých hornin obklopených paprskovitými prasklinami. Sopečný 

komín vyplněný komínovou brekcií je důkazem, že se jedná o tzv. maarovou strukturu. 

Maarová struktura vznikla explozí žhavého magmatu a dalším slučováním s okolními 

horninami. Roztavené magma vytvořilo pomyslný trychtýř, který se postupně plnil sopečnými 

vyvrženinami, ale i úlomky ze stěn maaru. Vlivem chladných jílovitých balvanů a rozdílné 

rychlosti chladnutí vznikly na skalní stěně unikátní přírodní jevy, tzv. sluneční paprsky. 

Smršťováním magma rozpraskalo a následným ztuhnutím vznikla již jmenovaná slunce, která 

byla odkryta činností vody. 

 Kamenných sluncí se na skalní stěně nachází mezi 13 - 15, ale je zde i mnoho malých 

kamenných sluncí (Janda et al., 2010; ostatní - 4c, 2013; internet - 11). 

 

Obr. 19 - Národní přírodní památka - Kamenná slunce (originál 2013) 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/CHKO_%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magma
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trycht%C3%BD%C5%99&action=edit&redlink=1
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Fauna, flóra 

 V části, která nebyla porušena těžbou, se vyskytuje len rakouský nebo chráněná 

bělozářka liliovitá. I když je chráněné území rozlohou malé, vyskytuje se zde hlavně spousta 

vzácných druhů hmyzu. Můžeme zde spatřit kobylku, střevlíka a z říše ptactva například 

slavíka obecného.  

Zajímavosti 

 Jedinečná geologická památka nezachycuje pouze nádherné kresby (Obr. 20) na 

skalních stěnách, zachycuje také „geologický děj“. Tento jev můžeme pozorovat díky 

ojedinělé těžební činnosti (ostatní  - 4c, 2013; internet - 11). 

  

Obr. 20 - Kamenná slunce u Hnojnic (originál 2013) 
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3.2 Technické dominanty Lounska 

 

3.2.1 Inundační most  

 Inundační nebo též záplavový most se nachází na severu města Louny (Obr. 21). Most 

spojuje město s obcí Dobroměřice. V minulosti byl důležitou částí silnice z Prahy do Lipska. 

Po vystavění obchvatu z Loun do Mostu a Teplic využívají tento kamenný most spíše už jen 

lidé, kteří bydlí v Dobroměřicích.  

 Tomuto mostu předcházel most z roku 1601. V letech 1585 - 1587 nechali lounští 

měšťané postavit kamenný most se šesti oblouky a dnes zde stojí kamenný most se čtyřiceti 

oblouky. 

 Dnešní záplavový byl postaven v letech 1814 -1816 v průběhu napoleonských válek, 

když se stavěla důležitá silniční komunikace do Lipska. Veškeré stavební náklady hradil stát. 

Pole mezi Dobroměřicemi a Louny byla často zaplavována vodou a inundační most měl 

umožnit bezpečný přechod přes řeku Ohři a udržovat podstatnou část komunikace z Prahy do 

Lipska sjízdnou.  

 Most je 210 metrů dlouhý (s nájezdy 272 m). Půdorys mostu je mírně prohnutý. Most 

je postavený z pískovcových a opukových kvádrů. Historicky se řadí do empírového slohu. 

Celkem má čtyřicet oblouků a čtyřicet širokých pilířů (Obr. 22) spojovaných valenou 

klenbou. Pilíře jsou široké jeden metr a rozpětí kleneb je šest metrů. Most je vysoký přibližně 

šest metrů. Nad obloukem z každé strany mostu je kamenný odvodňovací žlab. Na klenáku 

blíže městu lze vidět rok 1910, který patrně slouží jako důkaz opravy mostu.  

 Jedná se o jeden z nejdelších mostů tohoto druhu u nás a je významnou technickou 

památkou města Loun. Celý objekt byl nedávno důkladně zrekonstruován a nyní je 

zpřístupněn. V roce 2011 při záplavách (Obr. 23) opět spolehlivě splnil svoji funkci a zajistil 

možnost přepravy občanů do svých domovů v obci Dobroměřice (Dušan, 2002; Štauber, 

1983; Hlušičková et al., 2002). 

 

 

Obr. 21 - Pohled na město Louny s inundačním mostem (internet - 15) 
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Obr. 22 - Inundační most, současný stav (originál 2012) 

 

Obr. 23 - Inundační most při záplavách (Dušan, 2002) 
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3.2.2 Archeologický skanzen Březno u Loun 

 Skanzen představuje ojedinělý soubor zrekonstruovaných pravěkých a raně 

středověkých obydlí a technologických zařízení (Obr. 24). Spadá pod záštitu Okresního 

muzea v Lounech. Skanzen se nachází asi čtyři kilometry západně od Loun u řeky Ohře.  

 Areál skanzenu vznikal na základě dlouholetého archeologického výzkumu. 

Archeologický výzkum na březeneckém nalezišti probíhal v průběhu 50. až 70. let 20. století 

pod vedením PhDr. Ivany Pleinerové, CSc. z Archeologického ústavu AV ČR v Praze. 

Experimentální práce vedly k záměru ověřit vědeckým experimentem starobylé technologické 

postupy a dovednosti, potřebné k vybudování různých typů objektů. Vznikající stanoviště 

experimentální archeologie se podobala těm, která vznikala v Dánsku, Německu, Anglii nebo 

Polsku a Francii. Výsledkem těchto výzkumných prací je současná podoba skanzenu. Ve 

skanzenu se lze seznámit se způsobem života našich dávných předků (ostatní - 5d, 2013). 

 Autoři budovali stavby skanzenu na základě odkrytých půdorysů. Používali stejné 

druhy dřeva, opracovávané nástroje podle původních typů a pracovní postupy volili tak, aby 

byly co nejvíce podobné podmínkám v minulosti. Během těchto experimentálních prací 

prováděli výpaly keramiky v napodobeninách hrnčířských pecí. Sledovali trvanlivost a 

klíčivost obilí uloženého dlouhodobě v zásobních jámách a ve zrekonstruovaných obydlích 

zkoumali podmínky bydlení v letním a zimním období (ostatní - 5d, 2013). 

 

Obr. 24 - Plánek umístění obydlí, jam a pecí (originál 2013) 

Vysvětlivky: 

 

1- dům z mladší doby kamenné; 2 - jáma na pálení keramiky; 3 - slovanská hrnčířská pec; 4 - 

zásobní jámy na obilí; 5 - staroslovanská podzemnice ze 6. století; 6 - roubený slovanský dům 

z 9. století; 7 - germánská chata (Ostatní - 5d, 2013)  
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Expozice 

 Ve skanzenu mohou návštěvníci vidět několik expozic. Zajímavou expozicí je 

například starobylé vybavení domácnosti, které pochází z 9. století našeho letopočtu. V další 

expozici se lze podívat do života našich předků, jak stavěli své příbytky, vyráběli nástroje, 

rozdělávali oheň, vařili na ohništích nebo v kamenných pecích, skladovali obilí v zásobních 

jamách, drtili je na zrnotěrkách (Obr. 25) (plochý kámen ve tvaru loďky) nebo mleli na 

rotačním mlýnku. Tato expozice se jmenuje „Život našich předků - Spolek starobylých 

řemesel“. Poslední expozice nabízí ukázku různých typů obydlí a hospodářských staveb ze 4. 

tisíciletí před naším letopočtem (ostatní - 5d, 2013). 

 

Obr. 25 - Zrnotěrka - plochý kámen ve tvaru loďky (internet - 5) 

 

Dlouhý dům 

 Tento objekt pochází z mladší doby kamenné (4000 let př. n. l.) a je lichoběžníkového 

půdorysu. Má kůlovou konstrukci, boční stěny jsou postaveny z opracovaného dřeva a čelní 

stěnu se vstupem do objektu tvoří výplet ze silných dřevěných prutů. 

 Střecha je sedlového tvaru, mírně se sklání k zadní straně. Je pokryta rákosovými 

došky, připevněnými ke krovu řemínky ze syrové hovězí kůže. Uvnitř objektu je otevřené 

ohniště.  

 Dlouhý dům (Obr. 26) byl využit k experimentálnímu obývání s cílem ověřit tepelné 

poměry v takto rozsáhlém objektu v zimním období. Výzkum prokázal, že stavební 

konstrukce tohoto domu splnila vědecká očekávání i v chladných zimních měsících, kdy 

teploty klesaly hluboko pod bod mrazu, dům plně splňoval tepelný komfort pro obývání 

(internet - 1). 
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Obr. 26 - Dlouhý dům - dům z mladší doby kamenné (originál 2013) 

 

Časně slovanská chata 

 Slovanská chata je datována do 6. st. n. l. (Obr. 27). Má obdélníkový půdorys a zčásti 

je zahloubená do terénu (tzv. polozemnice). Stěny jsou zpevněny výpletem z prutů a slabších 

větví. Obě boční stěny i průčelí jsou omítnuty mazanicí, tj. hlínou promísenou plevami, 

řezanou slámou a travinami. Mazanicový pokryv je použit i na střeše. Sedlovou střechu 

pokrývají dva protilehlé kůly nesoucí konstrukci krovu a rákosovou krytinu.  

 Vnitřní vybavení chaty tvoří otevřené ohniště v severozápadním rohu a jednoduché 

lože. Chata je ohrazena pleteným plotem z tenčích prutů. 

 Slovanská chata tohoto typu je první stavbou vybudovanou v Březně na počátku 

osmdesátých let 20. století. Byla používána k experimentálnímu bydlení v zimních 

podmínkách. Výsledky těchto výzkumů přinesly důležité údaje o teplotních poměrech v 

zahloubených obydlích, v nichž žili nejstarší Slované (internet - 1; ostatní - 5d, 2013). 
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Obr. 27 - Časně slovanská chata (podzemnice) ze 6. století (originál 2013) 

Zásobní obilní jáma 

 Zásobní obilní jáma (Obr. 28) pochází z časně slovanského období. Má válcovitý tvar 

a je chráněna sedlovitým přístřeškem. V jámě byly dlouhodobě uchovávány zásoby obilí 

určené ke spotřebě i pro setí. Vnitřek jámy je vypálen a vystlán slámou. Po nasypání zrna byla 

jáma zakryta kombinovaným víkem ze dřeva, slámy, hlíny a drnů. Díky této kombinaci bylo 

dosaženo vzduchotěsného uzavření obilnice a uvnitř se vytvořilo mikroklima chránící obilí 

před poškozením. Jámy tohoto typu patřily k běžnému vybavení slovanských sídlišť (ostatní -

5d, 2013; internet - 1). 

 

 

Obr. 28 - Zásobní obilní jáma (originál 2013) 
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Germánská chata 

Germánská chata (Obr. 29) je replikou stavby z doby stěhování národů ze 6. st. n. l. 

Chata má obdélníkový půdorys, kůlovou konstrukci a rákosovými došky krytou sedlovou 

střechu. Dveře mají závoru ovladatelnou zvenčí jednoduchým klíčem. 

 V této chatě je umístěn prostý tkalcovský stav, na němž byly v rámci experimentu 

ověřovány způsoby tkaní látek. Vybavení této chaty je velice jednoduché. Tvoří ho dlabané 

koryto na vodu a napodobeniny keramických tkalcovských závaží (ostatní - 5d, 2013; internet 

- 1). 

 

Obr. 29 - Germánská chata (originál 2013) 

Roubená slovanská chata 

 Roubená slovanská chata pochází z 9. st. n. l., má čtvercový půdorys a je mírně 

zahloubená do terénu. Střecha je kryta slaměnými došky a jsou v ní ponechány otvory pro 

odvádění kouře. Dveře jsou opatřeny závorou ovladatelnou zvenku jednoduchým klíčem 

stejně jako u chaty germánské. K vytápění chaty slouží pec postavená z kamenů a hlíny.  

 V obytném prostoru jsou lavice na spaní a další součásti vybavení tehdejší domácnosti 

včetně napodobenin keramiky, nářadí a kamenného ručního rotačního mlýnku 

na obilí (ostatní - 5d, 2013; internet - 1). 
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Slovanská hrnčířská pec 

 Slovanská hrnčířská pec (Obr. 30) je napodobeninou pece z 9. st. n. l. Je postavená do 

svahu nad korytem potoka. Topeniště je umístěno na východní straně, kopule pece je opatřena 

komínovým otvorem a uzavíratelným otvorem v boku, určeným ke vkládání a vyjímání 

vypalované keramiky. Pec je chráněna jednoduchým přístřeškem.  

 V této peci (Obr. 31) byl opakovaně prováděn odborně sledovaný výpal napodobenin 

pravěké i slovanské keramiky. Výsledky těchto výpalů jsou vystaveny jako součást výbavy 

chat. Tato pec je jediným objektem skanzenu, který nebyl na březenském nalezišti 

archeologicky prozkoumán. Pec byla postavena na základě nálezu na hradišti v Nitře - Lupce 

na Slovensku (Ostatní - 5d, 2013; internet - 1). 

 

Obr. 30 - Slovanská hrnčířská pec (originál 2013) 

 

  

Obr. 31 - Detail hrnčířské pece (originál 2013) 
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3.2.3 Jiráskovy mlýny 

 Jiráskovy mlýny se nacházejí na severu města. Jsou v těsném sousedství 

historického opevnění a nelze je přehlédnout při přejezdu řeky Ohře. Novorenesanční areál a 

mlýny mají dlouhou historii. Na území dnešních mlýnů stály v minulosti tři mlýny, které byly 

ve správě města. Byl to Horní, Dolní a Koštěný mlýn. Na levém břehu stál žitný a na pravém 

břehu pšeničný mlýn. Příjmy z těchto mlýnů patřily k nejdůležitějším příjmům města.  

 První zmínka o Koštěném mlýnu pochází už z roku 1361. Tehdy byl majitelem 

Mikuláš Vanda. V roce 1412 však patřil tento mlýn Patronovi a ve stejný rok získal mlýn 

mlynář Václav Rybec. Naproti tomuto mlýnu se nacházela Velká louka, nad kterou byl lom 

na kámen, čtyři chalupy a jeden dvůr. V blízkosti dolní části mlýna se nacházely také čtyři 

chalupy, jeden dvůr a sladovna. 

 V roce 1469 byl ve městě postaven další mlýn. Stál na levém břehu řeky Ohře a 

spolu s Dolním mlýnem využíval jez. V roce 1491 byl mlýn nazýván Hassaczert. Proč byl 

mlýn takto pojmenován, není jasné. Lidé se však domnívají, že byl pojmenován po 

mlynářském zařízení. V roce 1632 byly mlýny pro dluhy zastaveny Janu Jakubovi Juffeldovi. 

 Ve druhé polovině 19. století patřil Horní i Dolní mlýn soukromým majitelům. 

Majitel Horního mlýna dodával městu užitkovou vodu. Později došlo k nešťastnému požáru a 

shoření mlýna. Mlýn již nebyl obnoven a na jeho místě byl postaven cukrovar.  

 V roce 1892 postavil František Jirásek na levém břehu řeky Ohře (Obr. 32) další 

lounský mlýn. Místní ho nazývali Hasák. Tento mlýn bohužel v roce 1895 vyhořel, a tak po 

požáru František Jirásek odkoupil areál na pravém břehu řeky Ohře (Obr. 33). Vystavěl zde 

nový mlýn Režná a mlýn na levém břehu zmodernizoval a přebudoval. Díky novodobému 

zařízení se mlýny zapsaly mezi nejmodernější v Čechách. V roce 1912 získali do vlastnictví 

mlýny tři synové Františka Jiráska. V roce 1948 byl areál spolu s mlýny znárodněn, ale po 

roce 1989 byl majetek vrácen v restituci zpět Jiráskům.  

 Nyní mlýny patří do společnosti Jiráskův mlýn Louny, s.r.o. a potomek Ing. 

Miroslav Jirásek se snaží pokračovat ve výrobní tradici. Mlýn má mlecí kapacitu 17 vagónů 

pšenice za 24 hodin mletí. Mlýny spojuje 44 metrů dlouhý jez, který sloužil mlýnům již 

v minulosti. Mlýn bohužel není pro veřejnost přístupný (Hlušičková et al., 2002; Havrlant et 

al, 2011; Klempera, 2003; ústní sdělení Martin Vostřel). 



 Kateřina Slušná: Lounsko a jeho dominanty očima geovědního turisty 

2013  31 

 
 

Obr. 32 - Levobřežní část Jiráskových mlýnů (originál 2013) 

 

 

 
 

Obr. 33 - Mlýn Režná (Jiráskovy mlýny) (originál 2013) 
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4 NÁVRH NAUČNÉ STEZKY OBLASTÍ 

 Součástí bakalářské práce je návrh naučné stezky po přírodních a technických 

dominantách Loun a jeho blízkého okolí. Naučná stezka (Obr. 34) je určena pro motoristy či 

cyklisty, (ale i turisty). Absolvovat ji mohou turisté všech věkových kategorií. Stezka je 

dlouhá 26 kilometrů, má 7 zastávek (Obr. 35) a výchozím bodem (bod A) je Údolí Hasiny u 

Lipence. Posledním bodem (Obr. 36), který bude turisty navštíven, jsou Kamenná slunce u 

Hnojnic (bod G).  

 

Obr. 34 - Trasa naučné stezky (internet 9 - upraveno) 

 

 

Obr. 35 - Převýšení naučné stezky (internet - 2)  
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4.1 Interaktivní mapa naučné stezky 
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Obr. 36 - Interaktivní mapa zastávek naučné stezky (Janda, 2010 - upraveno) 
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 4.2 Stručná charakteristika zastávek NS 

 Při pohledu na mapu navržené naučné stezky lze vidět kilometrová náročnost. 

Vzhledem k tomu, že naučná stezka prochází ne jednou lokalitou, informační tabule budou 

vždy v místě dominanty. Každá informační tabule (Tab. 2) (Tab. 3) (Tab. 4) (Tab. 5) (Tab. 6) 

(Tab. 7) (Tab. 8) obsahuje např. název dominanty, GPS souřadnice, dále také označení nebo 

také to, na co si dát pozor nebo co nepřehlédnout. U každé informační tabule se nachází 

interaktivní mapka oblasti nebo fotografie. 

Tab. 2 - Údolí Hasiny u Lipence (originál 2013) 

1 

Údolí Hasiny u Lipence  

 

Lokalita: obec Lipenec, po levé straně silnice č. II/225 Žatec – Louny 

Souřadnice GPS: 50°18'53"N, 13°41'40"E 

Dostupnost: autem až k místu  

Stručná charakteristika: paleontologické naleziště druhohorních  

organizmů, zvláště chráněných rostlin a živočichů 

Označení: PP (2002) 

Vstupné: zdarma 

Co nepřehlédnout: 10 informačních tabulí (Obr. 37) 

Na co si dát pozor: začátek stezky špatně označen 

Návštěvnost: nejvhodnější doba pro návštěvu od dubna do září (Obr. 38) 

 

 

 
 

Obr. 37 - Mapa naučné stezky Údolí Hasiny u Lipence (Janda, 2010 - upraveno) 

 
 

Obr. 38 - Chybějící most na NS (originál 2013) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=II/225&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDatec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezozoikum
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Tab. 3 - Archeologický skanzen - Březno u Loun (originál 2013) 

2 

Archeologický skanzen - Březno u Loun 

 

Lokalita: obec Březno u Loun, odbočka ze silnice č. 7 přes obec Březno po 

cyklostezce (Obr. 39) 

Souřadnice GPS: 50°21'34.473"N, 13°44'42.739"E 

Dostupnost: autem, na kole, pěší turistikou až k místu  

Stručná charakteristika: ojedinělý soubor zrekonstruovaných pravěkých a raně 

středověkých obydlí a technologických zařízení (Obr. 40)  

Vstupné:  plné (dospělí) – 20 Kč 

poloviční - 10 Kč 

(děti, studenti, učni, důchodci, držitelé průkazu ZTP) 

ZDARMA  
(děti do 6 let, pedagogický doprovod žáků a studentů, doprovod ZTP, 

na průkaz AMG) 

přednášky – 20 Kč 

Otevírací doba:  1. května – 30. září 9:00 – 17:00 

   1. října – 30. dubna 8:00 – 16:00 

Na co si dát pozor:  - zákaz fotografování (fotografování pouze po domluvě 

                                      v muzeu v Lounech) 

   - každé pondělí a v nepříznivém počasí se prohlídky nekonají 

 

 

 

 
  

Obr. 40 - Ukázka vypálené keramiky 

(originál 2013) 

Obr. 39 - Interaktivní mapa skanzenu (Janda, 2010 

- upraveno) 
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Tab. 4 - Jiráskovy mlýny (originál 2013) 

 

 

Obr. 41 - Pohled na Jiráskovy mlýny z mostu Veslařů (originál 2013) 
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Jiráskovy mlýny (Obr. 41) 

 

Lokalita: Louny - centrum, ulice Na Losech 

Souřadnice GPS: 50°21'31"N, 13°47'43"E 

Dostupnost: autem, na kole, pěší turistikou až k místu  

Stručná charakteristika: novorenesanční areál - mlýny spojuje 44m dlouhý jez 

Vstupné: veřejnosti nepřístupno 
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Tab. 5 - Inundační most (originál 2013) 

 

 
 

Obr. 42 - Pilíře inundačního mostu (originál 2012) 
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Inundační most (Obr. 42) 

 

Lokalita: Louny, přes most veslařů ulicí Benátky 

Souřadnice GPS: 50°21'43.776"N, 13°47'47.293"E 

Dostupnost: autem, na kole, pěší turistikou až k místu  

Stručná charakteristika: empírový záplavový most se 40 oblouky 

Popis: postaven v letech 1814 -1816 

Vstupné: zdarma 

Návštěvnost: celoročně 
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Tab. 6 - Raná (originál 2013) 

 

 

 
 

Obr. 43 - Interaktivní mapa Rané (Janda, 2010 - upraveno) 
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Raná (Ranská hora) 

 

Lokalita: obec Raná, odbočka ze silnice č. 28 z Loun na Most (Obr. 43) 

Souřadnice GPS: 50.405278° N, 13.765556° E 

Dostupnost: 50 metrů z parkoviště  

Stručná charakteristika: Trojvrcholový čedičový masiv 

Ubytování: penzion Skleník  
                                  1 noc = 300 Kč/ osoba a den 

                                  2 - 4 noci = 275 Kč/ osoba a den 

                                  5 a více nocí = 250 Kč/ osoba a den 

                                  snídaně = 50 Kč 

                                  parkovné a sociální zařízení = ZDARMA 

 

                    nebo kemp s možností využívat zázemí ve Skleníku (sprcha, WC) 

                                 ubytování: 45 Kč za osobu a noci 

                                 parkovné: 40 Kč za auto a den 

                                 sprcha: 30 Kč  

Označení: NPR (1951) 

Vstupné: zdarma 

Na co si dát pozor: Návštěvníci, ale i účastníci létání, musí v areálu dodržovat 

podmínky provozního řádu. Příjezd do areálu je uskutečnitelný pouze po 

vyznačených cestách a vozidla mohou být odstavena pouze na označených 

parkovištích. Parkování mimo vyznačená parkoviště není možné. Obec je obytnou 

zónou a parkování na soukromých pozemcích je zakázáno.  

 Návštěvníci NPR jsou povinni se pohybovat pouze po vyznačených 

turistických cestách nebo na startovacích, přistávacích a cvičných plochách. Výstup 

po spádnici JV svahu je přísně zakázán.   

 Každá letecká havárie musí být ohlášena hlavnímu inspektorovi provozu 

LAA ČR nebo správci areálu. V nutných případech účastník nebo svědek nehody 

může kontaktovat IZS (internet - 20). 
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Tab. 7 - Oblík (originál 2013) 
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Oblík 

 

Lokalita: obec Mnichov, odbočka ze silnice č. 28 z Loun na Most (Obr. 44) 

Souřadnice GPS:  50°24'40"N, 13°48'28"E 

Co nepřehlédnout: návštěvní knihu v majáku (Obr. 45); zelenou turistickou značku 

(Obr. 46) 

Stručná charakteristika: komolý kužel, který vznikl v období terciéru 

Označení: NPR (1967)  

Vstupné: zdarma 

Dostupnost: kilometr z parkoviště, po zelené turistické značce  

 

Obr. 44 - Interaktivní mapa Oblíku 

(Janda, 2010 - upraveno) 

Obr. 46 - Zelená turistická značka 

na Oblíku (originál 2011) 

Obr. 45 - Letecký maják na vrcholu Oblíku 

(originál 2011) 
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Tab. 8 - Kamenná slunce (originál 2013) 

 

 

Obr. 47 - Interaktivní mapa Kamenná slunce u Hnojnic (Janda, 2010 - upraveno) 

 

 

Obr. 48 - Národní přírodní památka Kamenná slunce (originál 2013) 

7 

Kamenná slunce 

 

Lokalita: obec Hnojnice, odbočka ze silnice č. 249 po 1 kilometru za obcí Hnojnice 

(Obr. 47) 

Souřadnice GPS:  50°26'08"N, 13°50'47"E 

Dostupnost: autem až k místu  

Označení: NPP (1953) (Obr. 48) 

Stručná charakteristika: odhalená skalní stěna s obrazci připomínající slunce 

Popis: Národní přírodní památka - geologický útvar, kde se nachází odhalená skalní 

stěna s obrazci sluncí, které zde vznikly během sopečné erupce. 

Vstupné: zdarma 

Co nepřehlédnout: obrazce sluncí 
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5 ZÁVĚR 

Na základě sběru a studia dostupných podkladových materiálů byl v bakalářské práci 

vypracován souhrnný přehled nejzajímavějších přírodních útvarů a technických památek na 

Lounsku. Sjednocením nabytých poznatků i vlastním zkoumáním v terénu je sestaven plán 

naučné stezky po těchto dominantách, který může sloužit jako stručný průvodce geovědního 

turisty po nejvýznamnějších lokalitách regionu.  

Největším problémem při studiu a zpracování pramenů byla jejich rozdílná kvalita, 

odbornost a hodnověrnost. Ne každá z navštívených lokalit poskytuje návštěvníkovi úplné, 

pravdivé nebo podstatné informace, zejména jedná-li se o informační tabule přímo v terénu či 

internetové zdroje. Podstatné informace se nacházejí v literárních pramenech a vědeckých 

pojednáních, která však jsou pro běžného turistu zpravidla nedostupné, zbytečně obsažné i 

hůře srozumitelné. Důvodem tohoto nedostatku by mohlo být, že řada z vybraných přírodních 

krás a technických památek jsou ve správě amatérských nadšenců nebo místních samospráv, 

které nedisponují finančními prostředky a znalostmi, potřebnými ke kvalitní správě a 

propagaci takových turistických cílů.  

SWOT analýza Rané, která byla v práci zpracována, poukazuje na silné a slabé 

stránky sportovního areálu, ale také na ohrožení a příležitosti této lokality. Analýza nebyla 

zhotovena běžným dotazováním respondentů, ale byla vytvořena na základě subjektivního 

pocitu získaného při návštěvách a vlastním zkoumáním této lokality. 

Nicméně díky poznatkům získaných při tvorbě této bakalářské práce by měla mít řada 

zajímavých lokalit na Lounsku, ať už přírodních krás či technických památek potenciál, který 

přiláká násobně větší počty geovědních turistů, než je tomu dosud. Zejména zlepší-li se 

propagace jednotlivých lokalit i lounského regionu jako celku. 
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