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LOUNSKÉ STŘEDOHOŘÍ 
sobota 27.dubna 2019 

rozkvetlé vrcholy Českého středohoří v okolí Loun 
 

Odjezd: v 6:45 z parkoviště na nábřeží za zimním stadionem 

Trasa autobusu: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Rohovládova Bělá – po dálnici přes 

Prahu do Lovosic – Třebenice – Libčeves – Mnichov (vystoupí skupiny 1 a 2) – Louny 
(vystoupí skupina 3; autobus zde vyčká do příchodu skupin č. 2 a 3) – Raná (přistoupí 
skupina č. 1) a po stejné trase jako ráno zpět do Pardubic (celkově tam i zpět cca 380 
km) 

Odjezd zpět: Louny (skupina č. 2 a 3) v 17:45 z blízkosti centra, bude upřesněno 
během zájezdu dle možností parkování autobusu; Raná (skupina č.1) v 18:00 
z autobusové zastávky u obecního úřadu. Předpokládaný návrat do Pardubic je po 20. 
hodině. 

Popisy a charakteristiky jednotlivých skupin 

Trasa č. 1 (délka 20,5 km; stoupání 645 m; klesání 673 m)                
Mnichov – po zelené značce přes: vrchol Oblík (509 m.n.m.) – Oblík, samota – 
Dobroměřický rybník – po místním červeném okruhu na Červený vrch (271 m.n.m.; 
turistická chata s rozhlednou) a dolů na rozcestí Červený vrch (poblíž benzinky) – 
napojíme se opět na zelenou značku a přes Dobroměřice dojdeme do Loun, do 
historického centra (to si rychle prohlédneme a rychle se občerstvíme, máme před 
sebou ještě kus cesty!) -  z náměstí po modré značce přes Lenešice – vrchol 
Lenešického Chlumu (297 m.n.m.) – na rozcestí Raná, sedlo a odtud odbočkou po 
hřebeni na samotný vrchol Rané (457 m.n.m.) – z vrcholu stejnou cestou zpět do sedla 

a stejnou cestou dolů pod masiv, tam kde modrá zatáčí ostře vpravo tak my se dáme 
vlevo neznačeně a dojdeme kolem areálu Skleník do obce Raná ke kostelu – kousek za 
kostelem restaurace Ponorka – odjezd autobusu ze zastávky od OÚ (zpět ke kostelu, za 
kostelem vlevo na náves s letadlem, na ní opět ulicí vlevo k zastávce u obecního úřadu) 

Trasa č. 2 (délka 10 km; stoupání 308 m; klesání 427 m)   - Tato trasa sleduje popis 
trasy č. 1 až do Loun na náměstí, kde končí. Zbývající čas využije k prohlídce 
pamětihodností města. 

Trasa č. 3 – celodenní individuální prohlídka města Louny – Nejdříve určitě navštivte 
městské turistické informační centrum na Mírovém náměstí (9:00 – 17:00), kde mají 
k dispozici mnoho letáčků, plánků a zaměstnanci vám jistě dají mnoho zajímavých tipů. 
Já zde vypíchnu jen ta hlavní lákadla. 

Oblastní muzeum Louny (Pivovarská 28) – otevírací doba 10:00 – 17:00; vstupné plné 
20 Kč; snížené 10 Kč. 

Chrám sv. Mikuláše – vyhlídková věž; otevírací doba 10:00 - 17:00; vstupné plné 20 Kč; 
snížené 10 Kč. 

Galerie města Loun (Osvoboditelů 411) – otevírací doba 14:00 – 19:00; vstupné 40 Kč. 
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Na několika místech po městě vyvěrá minerální pramen Luna, pro běžné uživatele je 
celodenně přístupný na upravených místech – například na sídlišti U Spravedlnosti či 
v nemocniční zahradě. Je to silně proplyněná teplá natrium – bikarbonátová voda 
z hloubky 1200 m vhodná hlavně pro osoby s gastrointestinálními chorobami. 

Možno také z náměstí absolvovat 5,5 km dlouhý modrý místní vycházkový okruh 
Lužerady (5,5 km) (,,modrá psaníčka“) 

Občerstvení: Louny, Raná – rest. Ponorka, na trase z vlastních zásob 

Mapy: zelená edice map KČT č. 8 – Lounsko a Džbán 

ČMT: na výletě lze plnit místa do záznamníků OTO České středohoří a OTO Lounsko, 
územní celek Čechy. Více info na webu KČT, sekce výkonnostní turistiky 

Turistické vizitky: 3275 Oblík (Statek Oblík; IC Louny); 897 Frotzelova rozhledna 
(rozhledna); 937 Louny (IC Louny); 3842 Oblastní muzeum Louny (muzeum); 936 
chrám sv. Mikuláše Louny (IC Louny); 935 Žatecká brána Louny (IC Louny); 3270 
Raná (restaurace Ponorka) 

Cena: dospělí členové 130 Kč; děti členové 60 Kč;  
     dospělí nečlenové 230 Kč děti nečlenové 100 Kč.  

Přihlášky: přijímá od 1.3. 2019 Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. Při odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se k 
autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši.  

Trasy připravil, výlet vede a na Vaši účast se těší Luboš Ďatko    

(lubos.datko@gmail.com ; 723 366 096 (O2)) 

Vlastivědně – poznávací text 

1.  Oblík: Bezlesá silueta 
dominantního, 509 m vysokého vrchu 
Oblíku na jižním okraji Českého 
středohoří je nedílnou součástí 
krajinného panorama města Loun. O 
jeho mimořádném významu z 
přírodovědného hlediska hovoří 
status národní přírodní rezervace. 
Těleso Oblíku je utvářeno čedičem, 
konkrétně je to nefelinický bazalit.  Z 
Oblíku nechali také lounští občané 
odvézt kámen pro stavbu Národního 
divadla. Botanické poměry Oblíku 
vycházejí z orientace jeho svahů. Jak 
je pro osamoceně stojící vrchy 
lounského středohoří zcela typické, zaujímá jejich severní stranu křovinný a nevysoký 
lesní porost, zatímco jižně exponovanou stranu ovládá porost stepní. A právě tato stepní, 
druhově mimořádně bohatá společenstva představují spolu se skutečností, že se jedná o 
nejsušší oblast Čech, tu nejcennější a nejvýznamnější část zdejší přírodní rezervace. 
Nalezneme zda tak například řadu kavylů: kavyl vláskovitý, chlupatý, Ivanův, tenkolistý, 
sličný a kavyl olysalý, který je v České republice kriticky ohrožený. Dále je zde ze 
vzácných druhů k vidění ovsíř stepní, kozinec bezlodyžný, kozinec dánský, kozinec 
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rakouský, hlaváček jarní, koniklec luční český, divizna brunátná, vlnice chlupatá, chrpa 
chlumní, bělozářka liliovitá a nepřeberná řada dalších. Bez zajímavosti však není ani 
křovinný a lesní porost na severním svahu, kde se vyskytuje hojně například bažanka 
vytrvalá, kopytník evropský, jaterník trojlaločný, dymnivka dutá, prvosenka jarní atd. Z 
pohledu říše zvířat je Oblík spolu s protilehlým vrchem Raná jednou z nejvýznamnějších 
sucho a teplomilných lokalit bezobratlých živočichů v Čechách. Z brouků se jedná o 
zvláště hojné zastoupení střevlíkovitých, jichž zde bylo napočítáno více než sto druhů. 
Zajímavostí je také např. saranče Stenobothrus eurasius nebo sklípkánek Atypus muralis, 
pro návštěvníky jsou však podstatně více atraktivní motýli a to otakárek fenyklový spolu s 
otakárkem ovocným. Podrobný výzkum prováděný zde v letech 1982-1983 navíc 
prokázal výskyt 81 druhů obratlovců, kde byli zastoupeni zejména ptáci (66 druhů), např. 
dudek chocholatý, moták pilich, bělořit šedý atd., z plazů se pak jednalo například o 
užovku hladkou. 

2. Louny: Okresní město na řece Ohři s bohatou historii. Založeno patrně Václavem I. 

před rokem 1253. K nejvýznamnějším gotickým historickým stavbám patří chrám sv. 
Mikuláše, je dílem Benedikta Rejra a dům Sokolů z Mor, v současnosti sídlo oblastního 
muzea. Na Mírovém náměstí stojí renesanční dům Daliborka. Městské hradby se 
Žateckou bránou uzavírají historické centrum Loun. Kamenný inundační most z roku 
1803 řeší spojení mezi Louny a Dobroměřicemi i při rozvodnění řeky. 

 

3. Raná: Na vrcholu Rané vzniklo v r. 1932 středisko bezmotorového létání v naší 

republice. V současnosti přitahuje vrchol milovníky paragladingu, jelikož proudění 
vzduchu je kolem tohoto kopce pro tento sport velmi příznivé. Roste zde mnoho vzácných 
stepních rostlin chráněných 
v národní přírodní rezervaci. 
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