
Nasaďte si křídla ptáků a prolétněte se nad krajinou, v níž dozrává ten nejlepší chmel na světě a která skrývá plno překvapení  
a nečekaných objevů. Jste vítáni!

Put on some bird wings and fly over the countryside where the best hops in the world ripen, an area that offers many surprises and unexpected discoveries.  
You are most welcome!
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Toto je zelená kniha. Její koupí podporujete lesní hospodaření a jiné kontrolované zdroje šetrné k přírodě 
a k místním obyvatelům. Kniha byla vytištěna na papíru s certifikátem FSC®.

This is a “green” book. By buying this book, you support nature-friendly forest management and other 
controlled sources that keep the local people in mind. This book was printed on paper that is FSC® certified.

z nebeVěnování · Dedication

Radka Srněnská a CBS Flying Team

LOUNSKOLouny Region  
From Heaven



z nebe

Radka Srněnská a CBS Flying Team

PÁR SLOV O VZNIKU TÉTO KNIHY
A FEW WORDS ABOUT THE CREATION OF THIS BOOK

Vážení čtenáři,

oblast Lounska a Žatecka byla pro mě dosud velkou neznámou. 
Bohužel mě minuly chmelové brigády a ani na mých cestách 
naší vlastí jsem neměla možnost tento region navštívit. Byla 
jsem tedy plná očekávání, když jsem tuto knihu začala 
vytvářet. Jaká asi je tato krajina, kterou mám od svých 
školních let spojenou s Lučany a nekonečnými řadami 
chmelnic? Dnes už odpověď na tuto otázku znám.

Je to region, který dokáže překvapit doslova 
na každém kroku. Ať už pohlédnete na historická centra 
Loun nebo Žatce, bájný vrch Rubín, zámecká sídla v čele 
s Petrohradem nebo Stekníkem či na nádherné scenérie, 
které dokáže vykouzlit jen příroda, vždy najdete něco, co 
potěší vaše zraky i srdce. 

Dopřejte si prostřednictvím této knihy malý výlet nad 
Lounskem. Nabídne vám tak trochu jiné poznání tohoto 
velmi zajímavého regionu. A já věřím, že budete stejně mile 
překvapeni a potěšeni, jako já.

Radka Srněnská

Překlad

Radka Srněnská

LOUNSKOLouny Region  
From Heaven



They were led by warlord Vlastislav, a combative leader who one day 
decided to invade the territory of the Přemyslids, to vanquish this 
mighty dynasty and its allies, and to annex all of the conquered land 
into Lucko. To this day, tales are told about this terrible battle, where 
mythical beings and demons are said to have flown over the battle-
field. It is hardly surprising. After all, wizards and sorcerers of both 
warring sides exerted all their power and used all manner of magic to 
help their leader to victory. And what was the result of this carnage? 
You guessed it – fortune and all the pagan gods and godlings of the 
time smiled on Přemyslid Duke Neklan, and the Přemyslids therefore 
became the true rulers of the Czech Lands. Their enemies, the Lučans, 
however, certainly did not fall into oblivion, nor did the land where 
they lived. It has undergone many transformations over the centuries, 
with dozens of generations descended from the ancient tribe leaving 
their mark on the region. Even today, this area known primarily for 
the Louny and Žatec regions is known as Lucko – probably because 
of its large meadows (related to the Czech word “louka”). Those of us 
who have collected fragments of our mythical history, however, know 
what we are talking about. 

It is a fertile region, where cereals, grapes and, above all, hops have always 
prospered. And it is not that long ago that almost all students of the for-
mer Czechoslovakia were familiar with the Louny and Žatec regions, where 
they spent the best times of their lives in the local hop yards. Many of them 
enjoy coming back to the area today. Which comes as no surprise, since 
Lucko – or the Louny and Žatec regions – is abundant in interesting places. 
From the plains along the Eger River, the landscape rises little by little to the 
turbulent waves of the first peaks of the Central Bohemian Uplands, where 
the mountains Raná, Oblík and Stříbrník dominate. The dense forests of 
the wooded hills in the Džbány Highlands or the first spurs of the Doupov 
Mountains, the wide bed of the Eger River or the romantic valleys of rivulets 
and streams flowing from the hills into the lowlands are no less attractive. 
In the midst of all this beauty, you will find the royal towns of Louny and 
Žatec, ancient small towns with famous names, and tiny and almost forgot-
ten villages. In almost every human settlement you will find a château or 
manor house, which clearly tell us how rich the region has been since an-
cient times. It has given life to a wide range of famous personalities, includ-
ing preacher and chronicler Václav Hájek of Libočany, prominent architect 
Josef Mocker, and the no less famous man of letters Jaroslav Vrchlický. All of 

these names are associated with Lucko. And perhaps they also sipped not 
only the beauty and remarkable diversity of the local countryside, but also 
the original and unique taste of beer made from local hops. Follow in their 
footsteps, let your thoughts travel back to the times of the ancient Lučans, 
perhaps enjoy a frosty glass of local beer, and discover the region. Lucko, or 
the Louny and Žatec regions if you prefer, is certainly worth it!

How I love these narrow trails,
that become lost in the emerald meadows,

and even more those with birches and beeches
that cast enticing shadows.

O, forests deep and dark,
where the trunks resound with the woodpecker’s blows,

how I love these narrow trails, 
that become lost in the emerald meadows...

(Jaroslav Vrchlický, excerpt from the poem “Pěšiny” [Trails] from 
the collection Dojmy a rozmary [Impressions and Caprices], 1880)

DO ZEMĚ BÁJNÝCH LUČANŮ

Vládl jim vojvoda Vlastislav, dobyvačný to vůdce, který se jedno-
ho dne rozhodl vpadnout na území Přemyslovců, pokořit tento 
silný rod i jeho spojence a všechna dobytá území připojit k Lucku. 
Dodnes se povídá o tom, jak strašná to byla bitva a jak nad bitev-
ním polem létaly prý mytické bytosti a démoni. Není také divu, 
vždyť mágové a kouzelníci obou znepřátelených stran napínali 
všechny své síly a použili všemožná kouzla, aby právě ten jejich 
vojevůdce vyhrál. A jak tato krvavá řež dopadla? Hádáte správně 
– štěstěna spolu se všemi tehdejšími pohanskými bohy a  bůžky 
stála na  straně přemyslovského knížete Neklana a  Přemyslov-
ci se tak stali skutečnými vládci Českých zemí. Jejich nepřátelé 
Lučané však do zapomnění rozhodně neupadli, stejně jako kraj, 
v němž žili. Během uplynulých staletí prošel mnohými proměna-
mi, své stopy zde zanechaly desítky generací potomků pradávné-
ho kmene. Tomuto kraji, známém především jako Lounsko a Ža-
tecko, se dodnes říká kraj Lucký – prý podle rozlehlých luk. My, 
kteří jsme posbírali střípky z našich bájných dějin, však víme své. 
Je to kraj úrodný, kde se odjakživa dařilo obilí i vínu, ale přede-
vším chmelu. A není tomu tak dávno, kdy Lounsko a Žatecko 

znali snad všichni studenti někdejšího Československa, kteří 
na  zdejších chmelnicích prožili ty nejkrásnější chvíle svého 
života. Mnozí z nich se sem rádi vracejí dodnes. A není divu, 
vždyť Lucko – či Lounsko a  Žatecko – zajímavostmi doslova 
oplývá. Z rovin podél řeky Ohře se krajina poznenáhlu zvedá 
až do bouřlivého vlnobití prvních vrcholů Českého středohoří, 
jimž tady kralují Raná, Oblík a Stříbrník. V přitažlivosti za nimi 
nikterak nezaostávají hlubokými lesy porostlé kopce Džbánské 
vrchoviny nebo první výběžky Doupovských hor, široké kory-
to řeky Ohře či romantická údolí potoků a potůčků stékajících 
z kopců do nížin. A mezi vší touto krásou leží královská města 
Louny a  Žatec, starobylá městečka známých jmen, ale i  ne-
patrné a  téměř zapomenuté vesničky. Snad v  každém tomto 
lidském sídle najdete zámek nebo panský dvůr, které jsou jas-
ně hovořícím dokladem toho, jak bohatý byl odedávna tento 
kraj. Dal život celé řadě známých osobností, mezi nimiž nelze 
nevzpomenout kazatele a kronikáře Václava Hájka z Libočan, 
významného architekta Josefa Mockera či neméně slavného 
umělce slova – Jaroslava Vrchlického. Ti všichni jsou s Luckem 

spjati. A snad i oni si dokázali plnými doušky vychutnat nejen 
nádheru a pozoruhodnou rozmanitost zdejší přírody, ale i ori-
ginální a  neopakovatelnou chuť piva vyrobeného z  chmele 
v této oblasti pěstovaného. Následujte je a dopřejte si s myš-
lenkami na dávný rod Lučanů, případně třeba i na orosenou 
sklenici zlatavého moku, poznání tohoto kraje. Lucko, nebo 
chcete-li Lounsko a Žatecko si to zaslouží!

Mám rád ty úzké pěšiny,
jež ztrácejí se v smaragd luk,

však raděj ty, kde s břízou buk
tmavější láká ve stíny.

Ó lesů tmavé hlubiny,
kde ťuká datel v peň a suk!
Mám rád ty úzké pěšiny, 

jež ztrácejí se v smaragd luk….

(Jar. Vrchlický, úryvek básně Pěšiny, sb. Dojmy a rozmary 1880)

Bylo-nebylo, za dávných, pradávných časů žil kdesi v kraji zvaném Lucko rozprostírajícím se kolem řeky Ohře rod lidí výbojných, který byl znám přede-
vším loupením, drancováním, ba dokonce i vyvražďováním svých protivníků. Lučané. 

Once upon a time, long, long ago, a belligerent tribe infamous for robbing, pillaging and even for slaughtering their enemies lived in a land called Lucko around 
the Eger (Ohře) River. The Lučans. 

 Zámek Nový Hrad | Překlad  Zámek Petrohrad | Překlad Historické centrum Loun | Překlad  Inundační most Dobroměřice | Překlad Bývalý cukrovar Chlumčany | Překlad  Město Žatec | Překlad

THE LAND OF THE FABLED “LUČANS”
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 Popis foto CZ
Preklad AJ

Lukáš Hrdlička 2018

 ...které bylo na řece Ohři založeno v polovině  
13. století
…founded on the Eger River in the mid-13th century

Štěpán Ručka 2017

 Projděte proslulou Žateckou branou a poznejte 
královské město Louny...
Walk through the famous Žatec Gate and explore the royal town 
of Louny…

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Historické centrum Loun si dodnes uchovává svůj 
středověký ráz
The historical centre of Louny has kept its medieval character

Radovan Smokoň ??? 

 Fascinující krása a impozantnost gotického slohu 
zasáhne každého, kdo pohlédne na chloubu města 
Loun – kostel sv. Mikuláše
Everyone who looks at the pride of the town of Louny –  
the Church of St. Nicholas – is struck by its fascinating beauty  
and the impressiveness of the Gothic style

Radovan Smokoň 2019
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  Jejich zvuk byl možná slyšet i u židovské synagogy, 
která v Lounech vyrostla v letech 1871–1874
You could even hear their sound at the Jewish synagogue built  
in Louny in 1871–1874

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Věřili byste, že půvabné Jiráskovy mlýny klapaly  
u městských hradeb už ve 14. století? 
Did you know that the picturesque Jirásek Mills used to clatter  
by the town gates as early as in the 14th century?

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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 A zajde tam určitě každý, kdo si pořádně protáhne 
tělo v sousedním sportovním areálu
Everyone who works out at the neighbouring sports facility likes  
to jump in the pool afterwards

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Lounské koupaliště je známé široko daleko
The Louny swimming pool is known near and far

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Pak je na čase vyrazit na procházku lounskými 
Masarykovými sady!
Then it is time to take a walk through the Masaryk Orchards in Louny!

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Že jste ještě nikdy neviděli kamenný les?
Have you never seen a stone forest?

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

16



1918

 To ticho, které dokáže v krajině vykouzlit jen 
sněhová nadílka, doslova čiší z pohledu na obec 
Smolnice
Preklad AJ

Martin Štochl 2021

 Areál lounského výstaviště je vlastně velkým 
parkem. Věděli jste, že v roce 1931 sem zavítal Tomáš 
Garrigue Masaryk?
Preklad AJ

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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Zámek Nový Hrad
Povolení ke stavbě Nového hradu vydal král Jiří z Po-
děbrad 2. května 1465 pro Albrechta Bezdružické-
ho z  Kolovrat. Tak začala přestavba původní tvrze 
na hrad. Hrubou stavbu dokončili přibližně roku 1474, 
kdy se sem majitelova rodina nastěhovala. Albrecht 
poté upustil od přídomku Bezdružický, začal se psát 
Novohradský a založil tak novou rodovou linii rozvě-
tveného rodu Kolovratů. K  jedné z místních pověstí 
patří takzvané „mámení v  aleji“. V  kaštanové aleji 
u dvora se zjevuje přízrak muže se svítilnou na hlavě. 
Doprovází lidi domů, kde pak vždy mizí. Někdy se tu 
zjevoval též veliký ohnivý sud, jindy zase ohnivý pes. 
O půlnoci můžete na chodbách zámku slyšet tiché 
kroky, otevírání a bouchání dveří, řinčení a jiný hřmot. 
Světla touto dobou sama od sebe zhasínají. A v této 
chvíli se zjevuje na zadním dvoře, na dlouhé chodbě 
a u brány Bílá paní.

Nový Hrad Château
King George of Poděbrady granted permission to build 
Nový Hrad to Albrecht Bezdružický of Kolowrat on 2 May 
1465, thus launching the conversion of a former fortress 
into a castle. The shell construction was completed about 
1474, at which time the owner’s family moved in. Albrecht 
then stopped using the epithet of Bezdružický and chose 
the name Novohradský, thus founding a new family line 
of the large House of Kolowrat. One of the local legends 
talks about the “illusion in the alley”. An apparition of 
a man with a headlamp appears in the chestnut alley by 
the courtyard. He accompanies people home and then 
disappears. Sometimes, a large fiery barrel or a fiery dog 
would appear. At midnight, you can hear quiet footsteps 
in the halls of the château, doors opening and closing, 
rattling and other noise. Lights turn off on their own at 
that time. And at that moment, the White Lady appears 
in the back courtyard, in the long hallway and by the gate.   S rodem Novohradských z Kolowrat je spjat vznik 

hradu Nový Hrad, z něhož během staletí vyrostl 
elegantní zámek
The House of Kolowrat-Novohradský is linked to the building  
of Nový Hrad Castle, which was transformed into an elegant 
château over the centuries 

Radovan Smokoň 2018

  Už v roce 1267 existoval Jimlín, rodiště Záviše  
z Jimlína, který bojoval po boku Jana Lucemburského 
v památné bitvě u Kresčaku
Jimlín, which already existed in 1267, is the birthplace of Záviš  
of Jimlín, who fought side by side with King John of Bohemia  
in the famous Battle of Crécy

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Kde jsou ty časy, kdy Lounsko ožívalo každoročními 
chmelovými brigádami?
The times when the Louny region came to life thanks to students 
helping during the annual hop harvest are long gone

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 V malebné krajině přírodního parku Džbán leží 
obec jménem Brodec
You will find the village of Brodec in the scenic countryside  
of the Džbán Nature Park

Archiv obce Brodec

24
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 Dílem světoznámých architektů Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera a Anselma Luraga jsou budovy 
kláštera v Ročově
The monastery in Ročov is the work of famous architects  
Kilian Ignaz Dientzenhofer and Anselm Lurago

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Ročovský kostel Narození Panny Marie má bohatou 
historii. Jeho dnešní vzhled je výsledkem novogotické 
přestavby v 19. století
The Church of the Nativity of the Virgin Mary in Ročov has a long 
history. Its current look is the result of a Neo-Gothic reconstruction 
in the 19th century

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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 Tím prvním, co upoutá váš zrak v obci Hříškov,  
je budova bývalé školy
The first thing you will notice in the village of Hříškov is the former 
school building 

Archiv obce Hříškov

 Sněhová peřina jen podtrhne panenskou krásu 
krajiny přírodního parku Džbán, v níž leží obec 
Žerotín
Preklad AJ

Martin Štochl 2021
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 Přistávací plocha volná, hurá na výpravu do 
Panenského Týnce!
The landing strip is free, so let’s go explore Panenský Týnec! 

Matúš Krajňák | Ivana Krchnavá 2019

 Tento městys ležící při cestě ze Slaného do Loun je 
prý doslova nabitý léčivou energií
This town on the way from Slaný to Louny is literally filled with 
healing energy 

Matúš Krajňák| Ivana krchnavá 2019
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  Nikdy nedostavěný gotický chrám Panny Marie se 
zvonicí stojí údajně v místě, kde se protínají dvě zóny 
léčivé pozitivní energie
The Gothic Church of the Virgin Mary, never completed,  
stands in a place where two zones of positive healing energy meet 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

Bývalý klášter  
a zámek Panenský Týnec
S nejmagičtějším místem v Česku se pojí pověst o mla-
dé manželce Jaroslava ze Žerotína, která onemocněla 
chorobou, která nejenže neumožňovala, aby dala své-
mu choti potomka, ale dokonce ji měla za krátkou dobu 
připravit o život. Paní ze Žerotína se tedy vypravila na-
vštívit klášter klarisek do Panenského Týnce, kde se 
sešla s Anežkou Přemyslovnou. Ta údajně disponovala 
neobyčejnou uzdravující silou svých rukou, kterými lé-
čila i velmi závažné nemoci. Obě ženy si byly nesmírně 
blízké a paní ze Žerotína se svěřila Anežce se svým trá-
pením. Ta ji vyslechla a přiložila ruce na ženino břicho. 
Řekla jí, ať se vrátí domů, že bude zdravá a bude mít 
děti. Mladé ženě se skutečně ještě na půdě kláštera 
značně ulevilo a jak řekla Anežka, stalo se. Paní ze Že-
rotína porodila svému muži řadu potomků. Jako vděk 
Jaroslava ze Žerotína byla zahájena stavba zdejšího 
chrámu, který však zůstal nedostavěný...

Panenský Týnec Convent and Château
The most magical place in the Czech Republic appears 
in the legend about the young wife of Jaroslav of Žerotín, 
who fell ill and was not only unable to give her husband 
a child, but even threatened to take her own life. The lady 
of Žerotín thus set off to visit the Clarissa convent in Pan-
enský Týnec, where she met Agnes of Bohemia. Agnes re-
putedly had unusual healing powers and she used them 
to treat serious illnesses as well. The two women were very 
close and the lady of Žerotín told Agnes about her suffer-
ing. Agnes listened to her and then placed her hands on 
the lady’s abdomen. She told her to go home, that she 
would be healthy and have children. The young woman 
started to feel better while still at the convent, and what 
Agnes said truly happened. The lady of Žerotín gave her 
husband many children. As an expression of his gratitude, 
Jaroslav of Žerotín started building the local church, but it 
was never completed.
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 ...který nechal Jan Adolf II. kníže Schwarzenberg 
v 19. století vystavět v obci Chlumčany
Preklad AJ

Martin Štochl 2021

 Zajímavou ukázkou náročně provedené 
industriální architektury je někdejší cukrovar...
Preklad AJ

Martin Štochl 2021
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 Pozornost návštěvníků Peruce si zaslouží i půvabný 
rokokový zámek
The charming Rococo château is also worth a visit

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Na místě středověkého kostelíka byl v první 
polovině 18. století vystavěn honosný barokní  
kostel sv. Petra a Pavla
The impressive Church of Sts. Peter and Paul was built on the site of 
a medieval church in the first half of the 18th century

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

38

  Je tomu již více než tisíc let, co v místech,  
kde leží městys Peruc, potkal kníže Oldřich svou 
druhou ženu Boženu
It has been more than a thousand years since Duke Oldřich met his 
second wife Božena in the place where the town of Peruc now stands

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 ...z níž je to k prvním vrcholům Českého středohoří, 
co by kamenem dohodil
It is just a stone’s throw away from the first peaks of the Central 
Bohemian Uplands 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Původně románský kostel sv. Vavřince je 
nejcennější památkou obce Černčice...
The originally Romanesque Church of St. Lawrence is the most 
important landmark in the village of Černčice 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Zklidněná mrazivým vzduchem působí řeka Ohře 
mírumilovně. Obyvatelé Počedělic však vědí, co její 
vody dokáží při  jarním tání
Preklad AJ

Martin Štochl 2021
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 Jako hřbet bájného zvířete se v rovinatém Poohří 
tyčí Raná – místo přímo kultovní pro příznivce 
bezmotorového létání
Raná rises above the flat Eger River valley like the back of a mythical 
beast – it is a popular spot for glider pilots

Radovan Smokoň 2019
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 Popis foto CZ
Preklad AJ

Lukáš Hrdlička 2018

 Známější jsou však Dobroměřice především díky 
inundačnímu mostu, který byl v záplavovém území 
vybudován v letech 1814–1863
However, Dobroměřice is known primarily for the inundation bridge 
built in the flood area in 1814–1863 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Jako z obrázků Josefa Lady vypadá kostel  
sv. Matouše v Dobroměřicích
The Church of St. Matthew in Dobroměřice looks like it belongs  
in a Josef Lada picture 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Ač se to na první pohled nezdá, Lenešice jsou velmi 
starobylou obcí. Vždyť existovaly už v roce 1226!
Perhaps it is not obvious at first sight, but Lenešice is a very old 
village. It existed as early as in 1226! 

Archiv obce Lenešice???

 Nahé stromy odhalily půvab středověkého 
kostelíka sv. Martina v obci Břvany
Preklad AJ

Martin Štochl 2021
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 Liberec_CBS_2018_DSC_6766

 Napodobení keltské spirály či symbol nekonečna –  
i tak lze pohlížet na díla moderní doby
Even modern works can look like an imitation of the Celtic spiral –  
a symbol of infinity 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Nám ale toto křížení silnic bezpečně ukázalo cestu  
k Postoloprtům
However, this crossroads safely showed us how to get to Postoloprty 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Její věžička s cimbuřím jako by se zhlížela ve 
své vyšší kolegyni – barokní krásce zdobící kostel 
Nanebevzetí Panny Marie
Its small tower with battlements seems to be looking up at its 
taller colleague – the Baroque beauty decorating the Church of the 
Assumption of the Virgin Mary 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Stavby slunné Itálie připomíná budova 
postoloprtské radnice, která  byla vystavěna roku 1903
Postoloprty town hall, built in 1903, resembles the houses  
in sunny Italy 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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Zámek Postoloprty
Předchůdcem zámku byla tvrz, kterou si ve  městě 
nechal postavit Šebestián z Veitmile v první polovině 
šestnáctého století. Jeho syn Jan Vavřinec patřil mezi 
humanistické vzdělance a  postupně zde vybudoval 
uměleckou sbírku s knihovnou. Roku 1611 na místě 
nevyhovující tvrze nechal Štefan Jiří Šternberk posta-
vit nový barokní zámek, který se stal velkolepým síd-
lem. Jak šel čas, zámek chátral, dokonce se jednu dobu 
využíval i na sušení chmele. Podepsaly se na něm války 
a také vyhořel. Nicméně v 18. století se do jeho obnovy 
pustili tehdejší majitelé – knížecí rod Schwarzenbergů. 
Původně barokní zámek prošel zásadními změnami. 
Konkrétně Ferdinand ze Schwarzenbergu ho nechal 
přestavět dle návrhu architekta Pavla Ignáce Bayera.  
Bylo zbořeno zámecké křídlo proti náměstí a věž, která 
byla nahrazena klasicistní bránou. Schwarzenbergům 
panství patřilo až do roku 1945. Ve druhé polovině dva-
cátého století byl v zámku depozitář Státní knihovny 
Československé republiky.

Postoloprty Château
A fortress built by Šebestián of Veitmile in the first half 
of the sixteenth century served as the foundation for the 
château. His son Jan Vavřinec was a humanist scholar and 
he gradually built an art collection with a library there. 
In 1611, Štefan Jiří Šternberk had a new Baroque château 
built on the site of the fortress, and it became a magnifi-
cent residence. In the course of time, the château dilapi-
dated; it was even used as a hop drying kiln for some time. 
Wars and fire contributed to its destruction. Members of 
the princely Schwarzenberg dynasty, the owners at the 
time, decided to restore the château in the 18th century. 
The originally Baroque château underwent some signifi-
cant changes. In particular, Ferdinand of Schwarzenberg 
had the château rebuilt as designed by architect Paul Ig-
naz Bayer.  The château wing opposite the square and 
the tower were demolished and replaced with a Classicist 
gate. The Schwarzenberg family owned the domain until 
1945. The Czechoslovak National Library had a depository 
in the château in the second half of the twentieth century.

  Zámek v Postoloprtech, kdysi majetek rodu 
Schwarzenbergů, byl svého času luxusní zastávkou 
šlechty během lovecké sezóny
The Postoloprty château, owned in the past by the House of 
Schwarzenberg, was a luxurious place of rest for the nobility during 
the hunting season 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Jako spící princezna čekající na svého zachránce 
působí bílým pláštěm oděná obec Blažim
Preklad AJ

Martin Štochl 2021

 S městem Postoloprty jsme se rozloučili pohledem 
na pohádkovou krásu hřbitovní kapličky z 19. století
Preklad AJ

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Jako zjevení z jiných světů působí honosný rokokový 
zámek Stekník obklopený terasovitými zahradami
Stekník Château, an opulent Rococo gem surrounded by terraced 
gardens, looks like an apparition from another world 

Karel Lučan 2020
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 Vášniví hráči golfu jistě znají malebnou krajinu, 
která obklopuje obec Bitozeves
Dedicated golfers definitely know the picturesque countryside 
surrounding the village of Bitozeves 

Archiv obce Bitozeves 2019



5958

 Jak by asi vypadala krajina v okolí Zálužic,  
nebýt chmelnic?
What would the countryside around Zálužice look like without the 
hop yards? 

Karel Lučan 2020

 Kol úpatí Ovčího vrchu jsou rozložena stavení  
obce Lipno
The houses in the village of Lipno are spread around the foothills  
of the hill known as Ovčí vrch 

Archiv obce Lipno 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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 Prý podle lidí, kteří silně "tloukli do kmenů",  
byl vytvořen název obce Pnětluky
The name of the village of Pnětluky reportedly comes from people 
who used to “hammer tree trunks” 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Zdejší kostelík sv. Matouše, vystavěný v roce 1765, 
je typickou ukázkou venkovského barokního slohu
The local Church of St. Matthew, built in 1765, is a typical example 
of the rural Baroque style 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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   Jakýmsi "mezičlánkem" mezi gotickým hradem  
a barokní pevností byl v časech své slávy hrad Pravda
In its heyday, Pravda Castle was a “connecting link” between a 
Gothic castle and a Baroque fortress 

Matúš Krajňák | Ivana Krchnavá 2019

Zřícenina hradu Pravda
Malebné trosky starého panského hradu Pravda nále-
ží mezi nejkrásnější ruiny žateckého kraje. Kdo v tato 
místa zavítal, bude jistě souhlasit, neboť je zde ukryto 
i jakési magické kouzlo a tajemství. Romantická zříce-
nina stojící na kopci uprostřed listnatých lesů je opře-
dena pověstmi, podle kterých se zde dějí strašidelné 
věci. Prochází se tu i Bílá paní. Jedinou ženou v histo-
rii Pravdy byla Anežka z Lobkovic, která v roce 1527 
hrad zdědila. A snad právě ona se prochází po nocích 
za úplňku a se zaujetím sleduje další divadlo. Znena-
dání se za takové noci totiž otevírá vchod do dávno 
zasypaného sklepa a z něj se vyvalí hořící a doruda 
rozpálené sudy, které se valí po opukovém kopci, na-
ráží do kamenů a zůstává po nich děsivá ohnivá stopa. 
A jak náhle se zjeví, tak stejně záhy ohnivá scenérie 
zmizí a s ní i Bílá paní.

Pravda Castle Ruins
The picturesque ruins of the old Pravda Castle are some 
of the most beautiful ruins in the Žatec region. If you ever 
visit this place, you will agree, as it is quite magical and 
mysterious. Many legends have been told about horrific 
things happening in the romantic ruins on top of a hill 
amidst deciduous woods. Even the White Lady appears 
there. The only woman in the history of Pravda was Ag-
nes of Lobkowitz, who inherited the castle in 1527. And 
perhaps she is the one roaming the area at the full moon, 
watching another show that is unfolding. On a night like 
that, the entrance to a long-buried cellar suddenly opens 
up to make way for red-hot, burning barrels that roll down 
the marlstone hill, crashing against the surrounding rocks 
and leaving a terrible fiery trace behind. As suddenly as 
they appear, both the fiery scenery and the White Lady 
are suddenly gone.
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 Větší či menší zámky najdete na Lounsku téměř  
v každé obci. Výjimkou nejsou ani Tuchořice
You will find larger or smaller châteaux in almost every village in 
the Louny region. Tuchořice is no exception 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Bělostné stěny dávno opuštěného lomu rozzářily 
krajinu u Liběšic
The white walls of the long-abandoned quarry near Liběšice 
brighten up the countryside 

Kamil Glovňa| Matúš Krajňák 2019
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 V široké kotlině pod jižními vrcholy Českého 
středohoří leží Liběšice se svými místními částmi
Liběšice and all its local districts lie in the broad valley below the 
south peaks of the Central Bohemian Uplands 

Kamil Glovňa| Matúš Krajňák 2019

 V jedné z nich, Líčkově, nás okouzlil roztomilý 
zámek, na jehož prastarý původ upozorňuje gotická 
válcová věž
In one of them, Líčkov, we found a charming château with a round 
Gothic tower indicating its ancient origins 

Kamil Glovňa| Matúš Krajňák 2019
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 Temná zeleň nám byla ukazatelem, když jsme chtěli 
přepočítat chmelnice kolem Holedeče
The dark greenery guided us in our efforts to count the hop yards 
around Holedeč 

Archiv obce Holedeč

 Už v roce 1238 se v údolí potoka Blšanka rozkládalo 
město jménem Blšany
Preklad AJ

Archiv města Blšany 2010
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 Jednou z místních částí Blšan je Siřem –  
půvabná vesnička, v níž nezapomenutelných osm 
měsíců svého života strávil slavný Franz Kafka
Nový preklad AJ

Milan Paprčka| Simona Nádašiová 2015

 I když je to už minulostí, každý opravdový fotbalový 
fanda ví, že Blšany se pyšnily titulem "nejmenší 
vesnice hrající prvoligový fotbal"
Preklad AJ

Archiv města Blšany
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 Na jižní hranici dávného kraje Lučanů leží obec 
jménem Petrohrad
The village of Petrohrad lies at the southern boundary  
of the ancient land of the Lučan tribe 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

  Nádhené scenérie přírodního parku Džbán mají 
obyvatelé Deštnice a Sádku na dosah ruky
The residents of Deštnice and Sádek have the beautiful scenery  
of the Džbán Nature Park at their fingertips 

Archiv obce Deštnice

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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Zámek Petrohrad
Petrohradský zámek vystavěli Libštejnští z Kolovrat 
po  roce 1560. Patřil jim až do porážky stavovských 
vojsk na Bílé hoře roku 1620. Pro účast na stavovském 
povstání podlehlo petrohradské panství konfiskaci 
a získal je Heřman Černín z Chudenic. Za třicetileté 
války byl zámek značně poškozen, ale následovníci 
Heřmana Černína zámek nechali opravit podle návrhu 
stavitele Giovanniho Alliprandiho. Na konci osmnácté-
ho století byl založen rozsáhlý anglický park. Nádvo-
ří zámku je uzavřeno ze tří stran budovami, zatímco 
na jihovýchodě je otevřené a přechází do zámeckého 
parku, ve kterém roste památný Petrohradský dub. 
Budova zámku má typicky renesanční trojúhelníkové 
štíty i barokní okna a výzdobu. Některé části musely 
být znovu postaveny po požáru na začátku 20. století. 
Po roce 1945 zámek připadl státu, který zde nechal 
zřídit psychiatrickou léčebnu. Tomuto účelu slouží do-
dnes. Natáčel se tu i známý český film Úsměvy smut-
ných mužů.

Petrohrad Château
The Petrohrad Château was built by the Libštejn family of 
Kolowrat after 1560. They owned it until the defeat of the 
Estates troops at White Mountain in 1620. The Petrohrad 
domain was confiscated due to their involvement in the 
Estates Uprising and it was given to Heřman Czernin of 
Chudenice. The château was badly damaged during the 
Thirty Years’ War, but the descendants of Heřman Czernin 
had the château repaired according to the design by ar-
chitect Giovanni Alliprandi. The large English park was 
founded at the end of the eighteenth century. The château 
courtyard is enclosed by buildings on three sides, while 
the southeast is open, providing access to the château 
park, where the memorial oak of Petrohrad stands. The 
château building has typical Renaissance triangular ga-
bles and Baroque windows and decorations. Some parts 
had to be rebuilt after the fire at the beginning of the 20th 
century. After 1945, the château was nationalised and the 
state set up a mental hospital there, which remains in 
operation to this day. The famous Czech film, Smiles of 
Sad Men, was shot there.

  Dějiny zámku v Petrohradu jsou spjaty především 
s rodem Černínů, kteří zde sídlili od 17. století až do 
roku 1945
The history of Petrohrad Château is mostly linked to the noble 
Czernin family that resided there from the 17th century until 1945 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 ...na nějž od roku 1906 shlíží Schillerova rozhledna 
pozoruhodné konstrukce
The extraordinary Schiller lookout tower has been watching over 
Kryry since 1906 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Již v 5. století našeho letopočtu se začala psát 
historie města Kryry...
The history of the town of Kryry started as early  
as in the 5th century AD 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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 Počasí je na výlet jako stvořené
The weather is perfect for a trip 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766

 Proč si tedy nevyjet například do obce Lubenec?
So why not visit the village of Lubenec? 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Hradní hlásku poněkud připomíná kamenná 
rozhledna jménem Vochlice
The stone lookout tower called Vochlice resembles  
a castle watchtower 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Z městečka Vroutek je to k ní jen několik  
málo kilometrů
It is only a few kilometres away from the town of Vroutky 

Matúš Krajňák | Ivana Krchnavá 2019
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 Při procházce okolím Vroutku můžete narazit na 
půvabný Kružínský zámeček z 19. století
When walking around Vroutky, you might come across charming 
Kružín Château from the 19th century

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766

 Nejcennější památkou města je kostel  
sv. Jakuba Většího, který je výjimečným dokladem  
románského stavitelství
The Church of St. James the Great, a remarkable example of 
Romanesque architecture, is the most important landmark in the town

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Tam, kde se dnes rozkládají Podbořany, vládl krajině 
před více než tisíci lety mocný a bojovný kmen 
Lučanů
More than a thousand years ago, the powerful and belligerent 
Lučan tribe ruled the area of today’s Podbořany

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Vzpomínkou na časy, kdy v Podbořanech 
byla většina obyvatel německé národnosti, je 
novorománský kostel Božího Spasitele
The Neo-Romanesque Church of the Holy Saviour is a reminder  
of the times when most citizens in Podbořany were German 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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   Bylo hradiště na vrchu Rubín vskutku oním 
bájným Wogastisburgem, kde se roku 632 odehrála 
slavná bitva mezi Slovany a Franky?
Was the hillfort on Rubín Hill really the mythical Wogastisburg, 
where the famous battle between Slavs and Franks took place in 632? 

Matúš Krajňák | Ivana Krchnavá 2019

Hradiště Rubín
Rubín má za sebou dlouhou a bájnou historii. Kdysi 
zde stávalo pravěké i středověké hradiště. Čemu přes-
ně sloužilo, však nevíme. Mohlo jít o správní centrum 
okolního kraje. Ale také o místo, kam se lidé stahovali 
v době nebezpečí. Dokonce je někdy spojován s pev-
ností Wogastisburg, kde se měl franský kupec a kme-
nový vůdce Sámo v 7. století našeho letopočtu úspěšně 
bránit Dagobertovým vojskům. Lokalit, které bývají 
takto označeny, je ale v Evropě více. Rubín byl nepře-
tržitě osídlen od mladší doby kamenné až po 10. sto-
letí. Archeologické nálezy naznačují, že v 7. až 9. století 
měl klíčový význam pro historii severozápadních Čech. 
Železná kování slovansko-avarského typu jsou největ-
ším nalezeným souborem u nás. A právě tyto nálezy 
vedou k úvahám o možné existenci Wogastisburgu. 
Podle pověsti je zde navíc někde ukrytý poklad, který 
hlídá někdy šedý trpaslík a jindy zase obrovský pes.

Rubín Hillfort
Rubín has a long and legendary past. It is a site where 
prehistoric and medieval hillforts stood. However, we do 
not know what they were used for. It could have been an 
administrative centre of the area and a sanctuary for peo-
ple in dangerous times. It is even sometimes linked to the 
Wogastisburg fortress where Samo, a Frankish merchant 
and leader, successfully fought the Dagobert army in the 
7th century. However, there are several such sites in Eu-
rope believed to be that fortress. Rubín was continuously 
settled from the Neolithic period until the 10th century. 
Archaeological finds indicate that it had a crucial position 
in the history of northwest Bohemia between the 7th and 
9th centuries. Iron fittings of the Slavic-Avar type are the 
largest found collection in the country. These finds suggest 
the possible existence of Wogastisburg. Moreover, legends 
say that a treasure is hidden at the hillfort, sometimes 
guarded by a grey dwarf, sometimes by an enormous dog.
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 ...mohou objevit všichni, kteří si po prohlídce 
zámku Krásný Dvůr dopřejí procházku rozlehlým 
zámeckým parkem
...can be found when exploring the large park at the Krásný Dvůr 
Château 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766

 Monumentální obelisk připomínající bitvu  
u Ambergu v roce 1796...
The monumental obelisk commemorating the famous Battle of 
Amberg in 1796… 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 ...nebo novogotický templ, který byl dostavěn  
téhož roku a je nejstarší rozhlednou na území  
České republiky...
…and the Neo-Gothic temple from 1796, which is the oldest lookout 
tower in the country… 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019
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 Němým, a přesto žalujícím svědkem časů,  
kdy na Lounsku nebylo nejlépe, je zřícenina kostela 
sv. Michala ve Zlovědicích
The ruins of the Church of St. Michael in Zlovědice are a silent yet 
telling witness of times that were not the best in the Louny region 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766

 Kde v regionu dozrává to nejsladší ovoce?  
Přece v sadech u Libočan!
Where does the sweetest fruit ripen in the region?  
In the Libočany orchards! 

Milan Paprčka| Simona Nádašiová 2015

90



9392

 Usazená v zákrutu řeky Ohře se od počátku  
13. století rozrůstá obec Libočany
The village of Libočany, nestled in a bend of the Eger River,  
has been growing since the beginning of the 13th century 

Milan Paprčka| Simona Nádašiová 2015

 Zdejší kostel Všech svatých svou rokokovou 
zdobností připomíná vzácný šperk
With its Rococo ornamentation, the local Church of All Saints 
resembles a precious gem  

Milan Paprčka| Simona Nádašiová 2015

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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  Pohled na travnatou plochu letiště jménem 
Macerka byl jasným důkazem toho, že se blížíme  
ku královskému městu Žatec
The view of grassy Macerka Airport area is proof that we are getting 
closer to the royal town of Žatec 

Matúš Krajňák | Ivana Krchnavá 2019
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 Město s téměř tisíciletou tradicí pěstování chmele 
usazené na břehu řeky Ohře – Žatec
Žatec – a town settled on the banks of the Eger River,  
where hops have been grown for almost a thousand years 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 V historickém centru Žatce naleznete ukázky snad 
všech stavebních slohů – od románského až po secesi
You will find all the architectural styles in the historical centre  
of Žatec, from Romanesque to Art Nouveau 

Štěpán Ručka 2014

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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 Je libo zahrát si šachy? Při troše fantazie je žatecké 
náměstí pro tuto hru jako stvořené
Fancy a game of chess? With a bit of imagination,  
the Žatec square looks like it has been made for the game 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Počátky impozantního chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie prý sahají do časů, kdy Českým zemím vládla 
přemyslovská knížata
The foundations of the impressive Church of the Assumption of the 
Virgin Mary allegedly date back to the times when the Přemyslid 
dynasty ruled Bohemia 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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 Rozhledna jménem Chmelový maják je jen jedním  
z lákadel žateckého „Chrámu chmele a piva“
The lookout tower called Chmelový maják (Hop Lighthouse)  
is one of the attractions of the Žatec “Temple of Hops and Beer” 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Častým cílem procházek návštěvníků a obyvatel 
Žatce je i klášterní zahrada
The monastery garden is a frequent destination of both visitors  
and residents of Žatec 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

  Je stejně svěží a zelená, jako jsou zdejší chmelnice – 
nejstarší v celé České republice
It is as fresh and green as the local hop yards –  
the oldest in the entire Czech Republic 

Matúš Krajňák| Ivana Krchnavá 2019

 Liberec_CBS_2018_DSC_6766
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LENEŠICE
Jako stužka pohozená parádnicí do krajiny se vine řeka Ohře a i tam, kde je krajina osazena jedním polem za druhým, vnáší břehy hustý zelený porost. 
To však místním nestačilo a jako protiklad hravé tekoucí vodě vystavěli Lenešický rybník, ráj nadšených ornitologů.

Lenešice nesou ve svém znaku odkazy 
na zemědělství, které již při letmém po-

hledu na  okolní krajinu dominuje v  podobě 
širých lánů a chmelnic. Lidé se zde usidlovali 
od  pradávna, první zmínka o  obci pochází 
z roku 1226. Již o sto let později byla obec uvá-
děna jako majetek postoloprtského kláštera. 
Majitele měnila častěji, mnozí z nich pomohli 
změnit tvář místa a život lidí. Za zmínku stojí 
například Jakub Wimmer, který zavedl ovoc-
nářství a přestavěl jižní část náměstí. Do roku 
1925 držel obec ve vlastnictví rod Schwarzen-
bergů. Oprávněnou chloubou centra obce je 
kostel sv. Šimona a Judy. Nynější podobu zís-
kal po  přestavbě v  letech 1800–1802, věž 
a  některé stavební části ale stále nesou ro-
mánské znaky. Věž se v roce 2008 zřítila, od té 
doby se pracuje na  její obnově. V roce 2018 
byla na novou věž instalována báň. Nedaleko 
kostela postavili předkové zámek na  místě 
původní tvrze s  hospodářským dvorcem. 
V minulosti se majitelé střídali a sídlo přizpů-
sobovali dobovým požadavkům a svému vku-
su. Rozsáhlá přestavba proběhla v  letech 
1599 a  1668, v  roce 1821 proběhly opravy 
po požáru. Žádný z majitelů nenechal zámek 

zchátrat, opravy probíhaly průběžně, zásadní 
rekonstrukce se zámku dostalo v  současné 
době, kdy je ve vlastnictví soukromého maji-
tele. Od  roku 1872 obcí prochází železnice, 
v  roce 1899 bylo postaveno nádraží, což vý-
razně napomohlo k rozvoji místního průmys-
lu. Kromě mnoha jiných podniků zde byla to-
várna na  cikorku, pivovar, koželužna a  také 
cukrovar s největším oktagonálním komínem 
v našich zemích. Zchátralý cukrovarský areál 
nyní musí ustoupit plánované výstavbě rodin-
ných domů. Místní mohou využívat mateř-
skou i  základní školu, zdravotní středisko, 
poštu a knihovnu. Lenešický rybník se svými 
111 hektary je biologicky bohatou lokalitou. 
Kromě ptáků, jako je čáp černý nebo orel 
mořský, zde byl pozorován i plameňák růžo-
vý. Nedaleko je možné zkusit si najít v bývalé 
oblasti těžby slínovců vlastní zkamenělinu 
z druhohorního období svrchní křídy.

The Ohře River winds like a  ribbon 
thrown into the landscape by a  nicely 

dressed girl, and even where the landscape is 
made up of one field after another, dense green 
vegetation lines its banks. But this was not 
enough for the locals and, as a contrast to the 
playful flowing water, they created Lenešice 
Pond, a paradise for keen ornithologists.
The coat of arms of Lenešice makes reference to agricul-
ture, which, even at a glance, is the dominant feature of 
the surrounding landscape of wide fi elds and hop yards. 
People settled the area in ancient times, and the fi rst men-
tion of the village dates from 1226. Records from a century 
later mention the village as the property of the Postoloprty 
Monastery. The owners of the village changed frequently, 
with many of them helping to change the face of the town 
and the lives of its people. It is worth mentioning, for ex-
ample, Jakub Wimmer, who introduced fruit growing and 
redeveloped the southern part of the town square. Until 
1925, the village belonged to the Schwarzenberg family. 
The restored Church of St. Simon and St. Jude is the pride 
of the village centre. Although it acquired its current ap-
pearance between the years 1800 and 1802, Romanesque 
features can still be seen in the tower and some structural 
parts. Restoration work has been carried out since the 
tower collapsed in 2008. In 2018, the dome was set on 

the new tower. Not far from the church, our ancestors built 
a château on the site of a former fortress and farmyard. 
In the past, the residence changed hands between diff er-
ent owners, who adapted it to the requirements of the 
time and their taste. Extensive reconstruction work was 
carried out between 1599 and 1668, with later repairs 
conducted in 1821 following a fi re. None of the owners 
allowed the château to fall into disrepair. Repairs have 
been carried out continuously, including major recon-
struction work in contemporary times, with the château 
now privately owned. A railway line has passed through 
the village since 1872. Construction of a station followed 
in 1899, contributing signifi cantly to the development of 
local industry. In addition to many other businesses, the 
village featured a chicory factory, a brewery, a tannery and 
a sugar refi nery with the largest octagonal chimney in the 
country. The dilapidated premises of the sugar refi nery 
will now have to give way to planned residential develop-
ment. Local inhabitants can take advantage of a nursery 
school and primary school, a health centre, a post offi  ce 
and a library. The 111 hectares of the Lenešice Pond are 
rich in biological interest. In addition to birds like the black 
stork and the white-tailed eagle, the greater fl amingo has 
even been spotted here. Nearby, in a former marlstone 
mining area, you can try to fi nd your own fossil from the 
Late Cretaceous period of the Mesozoic era.

Obec Lenešice
Knížete Václava 521
439 23 Lenešice 
tel.: +420 415 679 411
obec@ou-lenesice.cz 
www.ou-lenesice.cz

JIMLÍN A ZEMĚCHY
V údolí potoka Hasina, asi šest kilometrů jihozápadně od Loun se rozkládá obec Jimlín s necelou tisícovkou obyvatel. Patří k ní i obec Zeměchy ležící na 
cestě z Jimlína do Loun. Název obce pochází ze staročeského vlastního jména Jimla, které vzniklo z německého Imram.

Z Loun do  Jimlína a Zeměch se dá jet 
po silnici nebo po kolejích, ale proč se 

přitom i  něco nenaučit? Co se zkusit vydat 
po  naučné stezce? Naučná stezka Louny– 
Zeměchy je zaměřena na dějiny vodárenství 
v  Lounech, podnebí regionu, geomorfologii 
Českého středohoří, fl óru krajiny a pedologii 
v  souvislosti s  těžbou opuky u  obce Země-
chy. Trasa začíná na nejvyšším bodě města 
Louny u vodárny nad tratí a končí jeden kilo-
metr od železniční stanice Jimlín. Většina ces-
ty vede po  hřebeni terénní vyvýšeniny, od-
kud je panoramatický pohled jak na Louny, 
tak na vrcholy Českého středohoří. Na zpá-
teční cestu do  Loun lze nasednout na  vlak 
a kochat se tak krajinou z jiného úhlu pohle-
du. Výletníky potěší i několik cyklotras a turi-
stických tras vedoucích obcí, díky kterým 
mohou objevovat široké okolí s překrásnými 
vyhlídkami na  České středohoří v  pozadí 
s Krušnými horami. Nepřehlédnutelnou do-
minantou obce Jimlín je zámek Nový Hrad 
stojící na  návrší. Proč se jmenuje právě 
Nový Hrad? Jedná se totiž o původně gotický 
hrad z  15. století, který byl v  17. století 
přebudován na renesanční a barokní zámek 

a  rozšířen o  kapli svatého Josefa. Nejvýraz-
nější částí zámku je zámecká věž s ochozem 
osazená bání. Rozlehlý areál tvoří komplex 
obytných a  hospodářských budov se třemi 
nádvořími. Pro návštěvníky je připravena 
dvojice prohlídkových okruhů s průvodcem, 
bez průvodce je možné si v návštěvní době 
zámku prohlédnout trojici nádvoří a vyhlídku 
na věži. Na prvním nádvoří zaujme zámecká 
kašna. Nadále zde probíhá rekonstrukce, 
před pár lety došlo k  úpravě povrchu cest 
na  všech třech nádvořích. Návštěvníci zde 
kromě občerstvení v  zámeckém šenku mo-
hou dokonce i přespat, protože v části zám-
ku je penzion. Romantické prostředí přímo 
vybízí využít prostory zámku k pořádání civil-
ních i církevních svatebních obřadů, v  turis-
tické sezóně se v areálu koná i  řada kultur-
ních akcí, jako jsou výstavy, koncerty, divadlo, 
kinematograf nebo prostě setkávání na Veli-
konoce, advent nebo den dětí.

In the valley of the Hasina Stream, ap-
proximately six kilometres southwest 

of Louny, lies the village of Jimlín with a popu-
lation of almost one thousand. It comprises 
the constituent settlement of Zeměchy, which 
is situated on the road from Jimlín to Louny. 
The name of the village is derived from the old 
Czech personal name Jimla, which in turn 
originated from the German name Imram.
 Jimlín and Zeměchy can be reached from Louny by 
road or by railway, but why not learn something along 
the way? How about taking a walk along a local nature 
trail? The Louny – Zeměchy nature trail focuses on the 
history of the water supply in Louny, the region’s climate, 
the geomorphology of the Central Bohemian Uplands, 
the fl ora of the landscape, and pedology in connection 
with marlstone mining near the village of Zeměchy. The 
route begins at the highest point of the town of Louny 
at the waterworks above the railway tracks and ends 
one kilometre from the Jimlín railway station. Most of 
the trail leads along the ridge of a natural elevation, of-
fering panoramic views of both Louny and the peaks of 
the Central Bohemian Uplands. You can then make the 
return trip to Louny by train and admire the landscape 
from a diff erent point of view. Tourists can also enjoy 
several cycling routes and hiking trails that lead through 

the villages, allowing them to discover a wide area with 
beautiful views of the Central Bohemian Uplands with the 
Ore Mountains in the background. A Jimlín landmark that 
can’t be missed is Nový Hrad Château, which stands on 
a knoll in the village. Why exactly is it called Nový Hrad 
(New Castle)? It began life as a Gothic castle in the 15th 
century, before being redeveloped in the 17th century 
into a Renaissance and Baroque château, including the 
addition of the Chapel of St. Joseph. The most distinctive 
part of the château is its tower with a gallery crowned 
by a dome. The extensive complex consists of residential 
and farm buildings with three courtyards. Two guided 
tours are provided for visitors, while without a guide they 
can visit the trio of courtyards and see the tower during 
the opening hours of the château. The dominant feature 
of the fi rst courtyard is the château fountain. Reconstruc-
tion work is currently in progress. A few years ago, the 
paths on all three courtyards were resurfaced. In addi-
tion to refreshments in the château tavern, visitors can 
even spend the night here, as the complex also includes 
a guest house. The romantic environment makes the 
château an ideal place for both civil and religious wed-
ding ceremonies, while a number of cultural events are 
held during the tourist season. These include exhibitions, 
concerts, theatre performances, cinema screenings, or 
simply gatherings for Easter, Advent and Children’s Day.

Obec Jimlín
Jimlín 7, 440 01 Louny
tel.: +420 415 696 225
info@jimlin.cz
www.jimlin.cz
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PETROHRAD
Není Petrohrad jako Petrohrad, tento najdete u nás. Jedná se totiž o vesnici v okrese Louny. Obec Petrohrad ležící v nadmořské výšce 360 metrů je 
složena z obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec. Dějiny obcí jsou spjaty s majiteli hradů Petršpurk a Šprimberg. 

Petrohrad nese jméno po  zakladateli 
hradu postaveného nad obcí. Tím byl 

Petr z Janovic. Později ho vlastnili páni z Gu-
tenštejna, rod Libštejnských z  Kolowrat 
a od roku 1622 do roku 1918 Černínové. Ještě 
dnes patří mezi turistické zajímavosti zříceni-
ny hradu Petršpurk. V  jejich blízkosti stojí 
kaple Všech svatých.  Za zmínku stojí i zámek, 
budova pivovaru, kterou projektoval Josef Zí-
tek, tři sochy sv. Jana Nepomuckého, socha 
sv. Wolfganga, dva památné duby a státní pří-
rodní rezervace Háj Petra Bezruče. Jsou zde 
významné stromy, které byly součástí zá-
meckého parku. Jejich ochrana sahá až do 
17. století, kdy park vlastnili Černínové. 
V okolí zříceniny hradu Petršpurk se nachází 
Petrohradské skály, které jsou i  vyhlášenou 
horolezeckou lokalitou. Zdejší stěnky, věžičky 
a balvany jsou maximálně 10–15 metrů vyso-
ké a jsou tvořeny hrubozrnnou žulou. Žulové 
balvany v této oblasti skýtají především ideál-
ní podmínky pro provozování boulderingu – 
lezení po kamenech bez jištění lanem. V jar-
ním období je každoročně v  Petrohradě 
pořádáno pod názvem Petrohradské padání 
soutěžní setkání vyznavačů tohoto sportu. 

When we say Petrohrad, we don’t 
mean the Czech name for Saint Pe-

tersburg. We are talking about a village in 
the district of Louny. The village of 
Petrohrad is situated at an altitude of 
360 metres above sea level, and is made up 
of the settlements of Petrohrad, Černčice 
and Bílenec. The history of the village is 
connected with the owners of the 
Petršpurk and Šprimberg castles. 
Petrohrad takes its name from the founder of 
a castle built above the village, Petr of Janovice. 
It was later owned by the Lords of Guttenštein, 
the Libštein of Kolowrat family and, from 1622 to 
1918, the Czernin family. To this day, the ruins of 
Petršpurk Castle are a local tourist attraction. The 
Chapel of All Saints can be found near the castle. It 
is also worth mentioning the local château, a brew-
ery building designed by Josef Zítek, three statues of 
St. John of Nepomuk, a statue of St. Wolfgang, two 
veteran oak trees and the Petr Bezruč Grove Na-
tional Nature Reserve. The nature reserve contains 
important trees that were once part of the château 
park. These trees have been protected since the 
17th century, when the park was the property of the 
Czernin family. Near the ruins of Petršpurk Castle, 

you can visit the Petrohrad Rocks, which are a re-
nowned rock-climbing location. The rock walls, tow-
ers and boulders reach a maximum height of 10-15 
metres, and are made of coarse-grained granite. 
Granite boulders in the area provide ideal condi-
tions for bouldering – rock climbing without safety 
ropes. A competitive meeting of fans of this sport 
called “Petrohrad Falls” is organised every spring. 

Die Gemeinde Petrohrad liegt im Bezirk 
Louny, in 360 m ü. M. und besteht aus 

den Ortsteilen Petrohrad, Černčice und Bíle-
nec. Die Geschichte der Gemeinde ist eng mit 
dem Schicksal der Besitzer der beiden Burgen 
Petršpurk und Šprimberg verbunden. 
Petrohrad wurde nach dem Erbauer der Burg ober-
halb der Gemeinde benannt, Peter von Janowitz. 
Später ging die Burg an die Herren von Guttenstein, 
das Adelsgeschlecht Liebstein von Kolowrat und von 
1622 bis 1918 an die Adelsfamilie Czernin über. Die 
Burgruine Petršpurk mit der angrenzenden Aller-
heiligenkapelle gehört heute zu den touristischen 
Sehenswürdigkeiten. Erwähnenswert sind auch das 
Schloss, das Gebäude der Brauerei nach den Plänen 
von Josef Zítek, die drei Statuen des Hl. Johannes 
Nepomuk, die Statue des Hl. Wolfgang, zwei unter 

Naturschutz stehende Eichen und das Naturschutz-
gebiet Háj Petra Bezruče mit botanisch wertvollen 
Bäumen, die einst zum Schlosspark gehörten und 
seit dem 17. Jahrhundert, als der Park den Herren 
von Czernin gehörte, unter Schutz stehen. In der 
Nähe der Burgruine Petršpurk liegen die Felsen Pe-
trohradské skály, die Kletterern und Boulderern ein 
Begriff  sind. Die Felswände, Türme und Solitärfelsen 
bestehen aus grobkörnigem Granit und erreichen 
Höhen von max. 10–15 Metern. Die Granitfelsen in 
diesem Gebiet bieten ideale Bedingungen für das 
Bouldern – das Klettern ohne Kletterseil und Klet-
tergurt. Im Frühling fi ndet in Petrohrad alljährlich 
der Boulderwettkampf „Petrohradské padání“ statt. 

Obec Petrohrad
Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
tel.: +420 415 219 020
obec.petrohrad@iol.cz
www.petrohrad-obec.cz

LIBĚŠICE
V liběšickém kostele mají obraz, který připomíná událost z roku 1743, kdy se povoz se dvěma sedláky propadl i s mostem do rozvodněného Klučeckého 
potoka. Tonoucímu muži a jeho synovi se zjevila Panna Maria a zachránila je. Dodnes je kostel mariánským poutním místem.

Necelých osm kilometrů jihovýchodně 
od  města Žatec se rozkládá katastr 

obce Liběšice. Jeho součástí jsou také Dobří-
čany, Dubčany, Kluček, Lhota a Líčkov. První 
dochovaná písemná zmínka o Liběšicích po-
chází z  roku 1281. Mariánská pouť zde má 
dlouhou historii. Po události z roku 1743 byla 
do kostela přenesena milostná soška Panny 
Marie, kopie sošky Panny Marie Altöttingské, 
umístěná původně ve staré mariánské kapli 
v Klučku, a v roce 1744 byl pro ni pořízen pře-
krásný barokní poutní oltář. Od této chvíle se 
Liběšice staly poutním místem, kam přichá-
zelo mnoho lidí i ze vzdáleného okolí. Původ-
ně románský kostel svatého Martina byl 
ve 14. století goticky a v 18. století barokně 
přestavěn. V témže století byla zvětšena i věž 
kostela, přistavěna mariánská kaple a  také 
hrobní kaple. V  lednu 2004 byl kostel pový-
šen na diecézní poutní svatyni a byl mu při-
dán titul Navštívení Panny Marie. Mariánská 
pouť se koná vždy o první neděli po 2. čer-
venci. V Líčkově stojí za to podívat se na zá-
mek, který vznikl z původně gotického hrád-
ku ze 14. století. Z  této doby je zachována 
válcová věž s  cimbuřím, která vystupuje 

z fasády k hlavní bráně. Zámek je čtyřkřídlá 
dvoupatrová budova okolo malého nádvoří. 
Uvnitř jsou historické interiéry s  malířskou 
výzdobou a galerií malíře Oskara Brázdy. Za-
jímavá je i zámecká kaple svaté Anny s pan-
skou tribunou a původním zařízením. Na zá-
mek navazuje rokoková zahrada s  lodžiemi 
a  terasami. Rokokově zdobená brána byla 
vystavěna po  roce 1765, kdy zámek koupil 
Josef Vonibald z  Ebenu. V  Dobříčanech je 
také zámek. Tento barokní zámek stojí 
ve středu vesnice a vznikl v roce 1620 rene-
sanční přestavbou starší tvrze. Dochovanou 
podobu získal díky přestavbě ve druhé polo-
vině 17. století. Památkově chráněný areál 
tvoří zámecký park, zahradní domek, rybník 
a ohradní zeď. U Klučku zaujmou stojící ka-
menné řady. Jedná se asi o  400 balvanů 
z křemenného pískovce či křemence. Někte-
ré z nich připomínají menhiry. První zmínky 
o této lokalitě jsou z roku 1946.

The church in Liběšice owns a paint-
ing that commemorates an event in 

1743, when a  carriage with two farmers 
fell, together with the bridge, into the 
flooded Klučecký Stream. The Virgin Mary 
appeared before the drowning man and 
his son and saved them. Since then, the 
church has been a Marian pilgrimage site. 
The village of Liběšice can be found about eight kilo-
metres southeast of the town of Žatec. The municipal-
ity also includes the local settlements of Dobříčany, 
Dubčany, Kluček, Lhota and Líčkov. The fi rst written 
mention of Liběšice dates back to 1281. The Marian 
pilgrimage has had a  long tradition here. After the 
event of 1743, a statue of the Virgin Mary, a copy of the 
statue of Our Lady of Altötting originally placed in the 
old Marian chapel in Kluček, was moved to the church 
and a beautiful Baroque pilgrimage altar was acquired 
for the statue in 1744. Since then, Liběšice has been 
a pilgrimage site visited by many people from near and 
far. The originally Romanesque Church of St. Martin 
was rebuilt in the Gothic style in the 14th century, and 
in the Baroque style in the 18th century. Also, a Mar-
ian chapel and a tomb chapel were added in the 18th 
century, and the church tower was extended. In January 
2004, the church was elevated to a diocesan pilgrimage 

sanctuary with the title of the Visitation of the Virgin 
Mary. The Marian pilgrimage fair takes place on the 
fi rst Sunday following 2 July. In Líčkov, you should visit 
the château, which is a converted small Gothic castle 
from the 14th century. The cylindrical tower with cren-
ellations rising above the façade towards the main 
gate has been preserved from that time. The château is 
a four-wing, two-storey building around a small court-
yard. Inside you will fi nd historical interiors with deco-
rations by artist Oskar Brázda and a gallery of his work. 
The château’s Chapel of St. Anne with a noble gallery 
and original furnishings is also interesting. The château 
is surrounded by a Rococo garden with loggias and ter-
races. The Rococo-style gate was built after 1765, when 
Josef Vonibald of Eben acquired the château. There is 
a château in Dobříčany as well. This Baroque château 
standing in the centre of the village is an older fortress 
reconstructed in the Renaissance style in 1620. It has 
been preserved thanks to a reconstruction in the sec-
ond half of the 17th century. The area of the château 
with the château park, a garden house, a pond and 
a wall has been granted landmark protection. Located 
near Kluček are the fascinating “Stone Rows” formed 
by about 400 rocks of quartz sandstone and quartzite. 
Some of them resemble menhirs. The fi rst mention of 
the location dates back to 1946.

Obec Liběšice
Liběšice 89, 439 63 Liběšice 
tel.: +420 415 725 060
obeclibesice@seznam.cz
www.libesice-obec.cz
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STAŇKOVICE
Staňkovice jsou se svým užším okolím jedním z nejdůležitějších kulturních center. Položena na toku Ohře leží obec na jižním svahu náhorní roviny. 
Zde se nejdříve na svém tažení na západ usadil člověk doby kamenné a našel tady vše, co bylo k jeho životu třeba.

Vybudování malé tvrze, která stála 
na  místě dnešního zámečku, se mělo 

uskutečnit již v devátém nebo desátém sto-
letí. Průkazné zprávy o Staňkovicích pochází 
však teprve ze 13. století. Samotný zámeček 
byl postaven až v 19. století. Půda je ve zdej-
ší lokalitě tvořena z  bahnitých nánosů ra-
men řeky Ohře, která byla později svedena 
do koryta. Tato kvalitní půda je mimořádně 
vhodná pro pěstování chmele a  zeleniny. 
Není divu, že se zde dařilo i vínu a jižní úbočí 
plošin, které leží severozápadně od  obce, 
bylo koncem 14. století osázeno vinicemi. 
V pozdějších staletích sice vinařství upadlo, 
dodnes však existují některé terasy a vinař-
ské domky. Místní farní kostel svatého Václa-
va má presbytář pocházející ze 13. století. 
Tento kostel je jeden z  nejstarších v  okolí. 
V obci je i několik soch - svatý Jan Nepomuc-
ký z roku 1829, na náměstí stojí Panna Marie 
Immaculata z roku 1836 a v parku u hřbitova 
je Ježíš Kristus z roku 1903. Z líbezné přírody 
stojí za  zmínku Bílá skála. Toto chráněné 
území je pro veřejnost přístupné polní ces-
tou, která vede ze Staňkovic z ulice Myslivec-
ká podél chmelnice Králova louka. Dále pak 

pokračuje cesta k potoku Hutná se splavem. 
Odbočkou před potokem vpravo se dosta-
nete na  vrchol Bílé skály, odkud je krásná 
vyhlídka na Staňkovice a Žatec. Toto chráně-
né území na lesní půdě slouží k ochraně tep-
lomilných společenstev s výskytem vzácných 
druhů teplomilného hmyzu. Ke Staňkovicím 
patří i obce Tvršice a Selibice. Obě mají his-
torii písemně doloženou z  druhé poloviny 
14. století. Tvršická kyselka má poměrně vy-
datný zdroj, v  roce 2018 byla provedena 
údržba pramene i  jeho rozbor. Dnes tu na-
jdete klidné místo k  odpočinku s  lavičkami 
a můžete se osvěžit zdravotně nezávadnou 
minerálkou s  příchutí železa. Významnou 
památkou Selibic je menhir vysoký asi 170 
centimetrů ze šedorůžové dvojslídové orto-
ruly. Originál je v muzeu v Lounech, v parku 
na návsi byl postaven novodobý menhir.

Staňkovice and its immediate sur-
roundings form an important 

cultural centre. Situated on the Eger River, 
the village lies on the southern slope of 
a plateau. Humans migrating to the west 
first settled this area in the Stone Age and 
found everything that they needed for 
good living conditions. 
A small fortress that stood on the site of today’s château 
was apparently built in the ninth or tenth century. Con-
clusive evidence of the existence of Staňkovice, however, 
can fi rst be found from the 13th century. The château 
itself was built in the 19th century. Soil in the area is 
formed from muddy deposits from distributaries of the 
Eger River, which were later drained into the riverbed. This 
high-quality soil is exceptionally well-suited to growing 
hops and vegetables. It is not surprising that grapevines 
also thrived here, and the southern slopes of the plateaus 
northwest of the village were covered with vineyards in 
the late 14th century. Although wine-growing declined in 
more recent centuries, some terraces and wine houses 
still remain. The local parish Church of St. Wenceslas in-
cludes a presbytery dating from the 13th century. It is 
one of the oldest churches in the vicinity. Several statues 
can also be found in the village. They include a statue of 
St. John of Nepomuk from 1829, the Immaculate Virgin 

Mary from 1836 standing on the village green, and a stat-
ue of Christ from 1903 in the park by the cemetery. A note-
worthy feature of the lovely local countryside is Bílá skála 
(White Rock). This protected territory is accessible to the 
public via a dirt road running from Myslivecká Street in 
Staňkovice alongside the Králova louka (King’s Meadow) 
hop yard. The path continues towards the Hutná Stream 
and a weir. A right turn before the stream takes you to the 
summit of Bílá skála, from where you can enjoy a mag-
nifi cent view of Staňkovice and Žatec. Situated on forest 
land, the reserve protects thermophilic communities with 
the occurrence of rare species of thermophilic insects. 
Staňkovice also comprises the settlements of Tvršice and 
Selibice. Documentary evidence of both of these settle-
ments can be found dating back to the 14th century. The 
Kyselka mineral water spring in Tvršice has a relatively 
abundant source; in 2018, the area around the spring 
underwent maintenance work and a water analysis was 
conducted. Today, you will fi nd a peaceful resting place 
with benches, and you can refresh yourself with healthy 
iron-fl avoured mineral water from the spring. An impor-
tant monument of Selibice is a menhir measuring about 
170 centimetres in height formed from grey and pink 
double-mica orthogneiss. The original has been moved 
to the Louny Museum, while a modern menhir has been 
erected in the park on the village green. 

Obec Staňkovice
Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice
tel.: +420 415 210 253
obec@stankovice.cz
www.stankovice.cz

POSTOLOPRTY
Střední Poohří, v němž město Postoloprty leží, přitahovalo odedávna lidskou pozornost svým mírným klimatem a bohatstvím úrodné půdy. 
Dokládají to četné archeologické nálezy kosterních pozůstatků a pravěkých nástrojů jak na území samotného města, tak i podél řeky Ohře.

Dlouhou řadu převážně anonymních 
kmenů a  etnik postupně procházejí-

cích tímto územím uzavřeli v polovině šes-
tého století Slované. Tito zemědělci a záro-
veň schopní bojovníci s oblibou vyhledávali 
úrodné oblasti s  dostatkem vody a  není 
divu, že jejich pozornosti neunikla ani kraji-
na kolem dnešních Postoloprt. Východně 
od obce Březno byla díky dlouhodobým ar-
cheologickým výzkumům odkryta slovan-
ská osada. Bohaté nálezy umožnily odbor-
níkům částečně rekonstruovat vzhled 
původního osídlení a  vznikl zde skanzen 
zajímavým způsobem přibližující doby dáv-
no minulé. Dnes má město Postoloprty té-
měř pět tisíc obyvatel a je známé červnový-
mi slavnostmi, podzimním divadelním 
Festivalem smíchu, hudebními festivaly či 
vítáním adventu. Pyšní se mažoretkami, 
úspěšnou základní uměleckou školou, diva-
delními soubory, domem dětí a  mládeže, 
moderním termálním plaveckým bazénem, 
ale i schwarzenberskými stavbami, jimž vé-
vodí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Má 
svou knihovnu, divadlo, kino, základní ško-
lu, fotbalový klub a mnoho spolků.

The Central Ohře River region, in 
which you will find the town of Pos-

toloprty, has long attracted human 
attention with its mild climate and 
a wealth of fertile land. This is evidenced 
by numerous archaeological finds of skel-
etal remains and prehistoric tools, both in 
the territory of the town itself and along 
the Ohře River.
In the mid-sixth century, the Slavs completed a long 
line of mostly anonymous tribes and ethnic groups 
that gradually passed through this area. These 
farmers and capable warriors liked looking for 
fertile areas with plenty of water, so it is hardly 
surprising that the landscape around today’s Pos-
toloprty did not escape their attention. Long-term 
archaeological excavations uncovered a Slavic set-
tlement to the east of the nearby village of Březno. 
The wealth of fi nds enabled experts to partially 
reconstruct the appearance of the original settle-
ment, and an open-air museum was established 
so that people can discover the distant past in an 
interesting way. Today Postoloprty has a popula-
tion of almost fi ve thousand and is well known 
for its June festivals, the autumn theatre Festival 
of Laughter, music festivals, and the welcoming of 

Advent. The town boasts majorettes, a successful 
primary art school, theatre ensembles, a children’s 
and youth centre with an eco-centre, and a modern 
thermal swimming pool. You will also fi nd a library, 
theatre, cinema, primary school, football club, and 
numerous societies and associations.

Der Mittellauf der Eger, an welchem die 
Stadt Postoloprty liegt, gehört mit sei-

nem milden Klima und den ertragreichen 
Böden zu den früh besiedelten Gebieten. Dies 
belegen auch die zahlreichen archäologi-
schen Funde mit Knochen und Werkzeugen 
aus der Urzeit im Stadtgebiet sowie an den 
Ufern der Eger.
Die lange Abfolge der mehrheitlich anonymen Stäm-
me und Völker, die im Laufe der Geschichte dieses 
Gebiet durchwanderten, schlossen in der Mitte des 
sechsten Jahrhunderts die Slawen ab. Diese Bauern 
und gleichzeitig geschickten Kämpfer siedelten sich 
vorzugsweise in fruchtbaren Gebieten mit ausrei-
chend Wasser an und deshalb verwundert es nicht, 
dass die Landschaft rund um die heutige Stadt Post-
oloprty ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Östlich 
der benachbarten Gemeinde Březno wurde im Rah-
men langjähriger archäologischer Ausgrabungen 

eine slawische Siedlung freigelegt. Die reichen Funde 
ermöglichten den Fachleuten den teilweisen Nach-
bau der ursprünglichen Siedlung, was dem hiesigen 
Freilichtmuseum mit Einblicken in längst vergange-
ne Zeiten zur Entstehung verhalf. Heute leben knapp 
fünftausend Einwohner in Postoloprty, das für sein 
Stadtfest im Juni, das herbstliche Theaterfestival 
„Festival smíchu“ , Musikfestivals oder beispielswei-
se die Begrüßung der Adventszeit bekannt ist. Zum 
Stolz der Stadt gehören auch die Majoretten, die 
erfolgreiche Kunstgrundschule, die Theaterensem-
bles, der Kinder- und Jugendtreff  mit Öko-Center 
und das moderne Hallenbad mit Thermalwasser. 
Neben der Bibliothek, dem Theater, dem Kino, der 
Grundschule und dem Fußballklub sind hier zahl-
reiche Vereine tätig.

Město Postoloprty
Mírové náměstí 318
439 42 Postoloprty
tel.: +420 415 778 411
mu@postoloprty.cz
www.postoloprty.cz
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DEŠTNICE
Obec Deštnice, jediná tohoto jména u nás, leží na okraji chmelařské 
oblasti, obklopená rozsáhlými jehličnatými i smíšenými lesy.

The village of Deštnice, the only 
village of its name in the country, 

lies on the edge of a  hop-growing area 
and is surrounded by large coniferous 
and mixed forests.
The fi rst written mention of the village situated 
roughly twelve kilometres south of the town of 
Žatec dates from 1368. The village’s territory also 
comprises the smaller settlements of Sádek and 
Nová Hospoda. An interesting technical landmark 
lies just outside Deštnice. Beyond the local cemetery, 
you will fi nd a double railway viaduct, with tunnels 
one on top of the other. A stream fl ows from Nová 
Hospoda through the lower tunnel, while the upper 
passageway serves as a crossing for an agricultural 
road. During the war, local inhabitants used the 
bridge as an air raid shelter. Today, the bridge is 
a unique landmark and you won’t fi nd another one 
like it anywhere in the Czech Republic. A dominant 
feature in the village is the Late Baroque Church 
of the Visitation of the Virgin Mary dating from 
1783, which stands on the village green. The ob-
long, single-nave church has a fl at ceiling, while the 
presbytery features a barrel vault roof with lunettes.

První písemná zmínka o této obci leží-
cí asi dvanáct kilometrů jižně od měs-

ta Žatec je z  roku 1368. Do  katastru obce 
patří i obec Sádek a osada Nová Hospoda. 
Nedaleko Deštnice je zajímavá technická 
památka. Jedná se o vertikálně zdvojený kle-
nutý mostní objekt v tělese dráhy, zbudova-
ný pro průchod cesty a vodoteče v prostoru 
za  hřbitovem v  Deštnici. Je řešen jako dvě 
nad sebou umístěné klenby, ve spodní pro-
téká potok od Nové Hospody a horní slouží 
jako průchod polní cesty. Během války slou-
žil jako úkryt obyvatelstva před nálety. Tato 
technická památka je v dnešní době již oje-
dinělá, na území České republiky se podob-
ná již nenachází. Přirozenou dominantou 
obce je pozdně barokní kostel Navštívení 
Panny Marie z  roku 1783 stojící na  návsi. 
Kostel je obdélný, jednolodní s  plochým 
stropem, jen presbytář je zaklenut valenou 
klenbou s lunetami.

Obec Deštnice
Deštnice 112, 438 01 Žatec
tel.: +420 722 937 133
obecdestnice@tiscali.cz
www.destnice.cz

ČERNČICE
Na samé špičce zákrutu Ohře leží obec s kouzelným výhledem na České 
středohoří. Poprvé se o Černčicích píše v roce 1365.

At the very tip of a bend in the Ohře 
River lies a  village with a  magical 

view of the Central Bohemian Uplands. 
The story of Černčice began to unfold in 
written sources in 1365.
Situated in the immediate vicinity of Louny, the 
village of Černčice was in fact once a part of the 
town. It has been an independent village again 
since 1990. It formerly belonged to the Vršovice 
domain, and its list of past owners includes such 
names as the Novohrad of Kolowrat family, the 
Lobkowicz family, and the Schwarzenbergs. The 
dominant landmark is the Church of St. Lawrence 
with a preserved Romanesque tower from the mid-
12th century. Although the main building has been 
transformed in the Baroque style, the tower does 
not hide its origins. A large Baroque farmyard from 
the mid-18th century also catches the eye with its 
stone beauty. A school was fi rst founded in the vil-
lage in 1913 as a branch of the school in Obora. 
Today, a large modern building houses a nursery 
school and primary school. Černčice currently 
counts around 1,340 inhabitants, and the volun-
teer fi re brigade, the village football team, and 
the local Sokol sports club actively organise social 
events for the village.

Obec Černčice najdete v těsné blízkosti 
Loun, a dokonce jednu dobu byla i sou-

částí tohoto města. Od roku 1990 jsou opět 
samostatnou obcí. Černčice byly součástí vr-
šovického panství a  v  soupisu majitelů lze 
najít jména jako Novohradští z Kolovrat, Lob-
kovicové a Schwarzenbergové. Dominantou 
je kostel svatého Vavřince se zachovalou ro-
mánskou věží z  poloviny 12. století. Stavba 
byla opravena do  barokní podoby, ovšem 
věž svůj původ nezapře. Kamennou krásou 
zaujme i rozlehlý barokní hospodářský dvůr 
z poloviny 18. století.  Škola zde byla založe-
na roku 1913 jako pobočka školy v  Oboře, 
dnes sídlí v moderní rozlehlé budově základ-
ní i mateřská škola. V obci v současné době 
žije zhruba 1 340 obyvatel a  o  společenský 
život se aktivně starají spolky dobrovolných 
hasičů, fotbalistů a TJ Sokol Černčice.

Obec Černčice
Jiráskova 223, 439 01 Černčice 
tel.: +420 415 676 331
oucerncice@cerncice.cz
www.cerncice.cz

BLŠANY
Blšany jsou centrem významné chmelařské oblasti. Leží v nevelké ploché 
sníženině údolí říčky Blšanky přímo při později zřízeném mlýnském náhonu. 

Blšany is the centre of a major hop-
growing region. It lies in a small flat 

depression of the Blšanka River valley, 
directly by a millrace.
Ravines and gullies surround the town, the deepest 
of which is “Žižek’s moat” to the east of the town. 
The town also comprises the constituent settlements 
of Liběšovice, Malá Černoc, Siřem, Soběchleby and 
Stachov. The fi rst written mention of Blšany dates 
from 1238, when it was identifi ed as a village be-
longing to the Waldsassen domain. The most valu-
able landmarks in Blšany include the town hall with 
a mansard roof, the Church of St. Michael, a Baroque 
presbytery, the shrine Chapel of St. Wenceslas, and 
a statue of St. John of Nepomuk. The heart of the vil-
lage of Soběchleby with preserved folk architecture 
was declared a village heritage zone in 2004. The 
“Soběchlebské terasy” natural heritage monument is 
a site of European signifi cance thanks to the occur-
rence of highly endangered Cypripedium calceolus, 
a species of lady's-slipper orchid. The town also holds 
the record as the “smallest town to have played in 
Czech football’s top league”. The local team FK Chmel 
Blšany played in the country’s top division from 1998 
to 2006. The stadium’s fl oodlight pylons are a domi-
nant feature of the town visible from afar.

V okolí města se nacházejí hluboké rokle 
a strže, z nichž nejhlubší je Žižkův příkop 

východně od města. K městu patří místní části 
Liběšovice, Malá Černoc, Siřem, Soběchleby 
a Stachov. První písemná zmínka o Blšanech je 
z roku 1238, kdy je ves uváděna jako majetek 
valdsaského kláštera. Mezi nejcennější pa-
mětihodnosti Blšan patří radnice s mansardo-
vou střechou, kostel sv. Michala, barokní fara, 
výklenková kaple sv. Václava či socha sv. Jana 
Nepomuckého. Jádro obce Soběchleby s docho-
vanou lidovou architekturou bylo v r. 2004 pro-
hlášeno vesnickou památkovou zónou. Přírodní 
památka Soběchlebské terasy je evropsky vý-
znamnou lokalitou s výskytem silně ohroženého 
střevíčníku pantofl íčku. Město je držitelem re-
kordu „nejmenší obec hrající nejvyšší fotbalovou 
soutěž“. Zdejší fotbalový klub FK Chmel Blšany 
byl v období 1998–2006 účastníkem 1. fotbalové 
ligy. Stožáry umělého osvětlení na stadionu jsou 
dodnes zdaleka viditelnou dominantou obce.

Město Blšany
Náměstí 29, 439 88 Blšany 
tel.: +420 415 214 704
mesto.blsany@email.cz
www.blsany.cz

BŘVANY
První písemná zmínka o obci je z roku 1436. Zemědělská obec kdysi stávala 
na břehu bahnitého jezera vysušeného v 19. století. 

The first written mention of Břvany 
dates back to 1436. The agricultural 

village once stood on the bank of a mud-
dy lake, but the water dried up long ago 
in the 19th century. 
It lies on the westernmost ridge of the Central Bohe-
mian Uplands, to the east of the Srpina River valley. 
The most dominant landmark of the village is the 
Church of St. Martin, which was built in the Late 
Gothic style in 1501. The upper part of the tower 
collapsed in 1720 and was rebuilt according to a de-
sign by architect Pavel Ignác Bayer. On the outskirts 
of Břvany, you will fi nd a former bottling plant for 
carbonated mineral water sold under the name 
Praga. Mineral water was bottled there until the end 
of 2005. Since that time, the company Karlovarská 
Korunní has used the premises as an intermediate 
storage facility. The spring outside the factory gate 
is accessible to the public. Towers above the village, 
Břvanský Hill provides a wonderful panoramic view. 
Scattered basalt rocks called Kamenné stádo (the 
stone herd) can be found near the village.

Břvany leží na  nejzápadnějším hřbetu 
Českého středohoří, východně od údo-

lí Srpiny. Hlavní dominantou obce je kostel 
svatého Martina, který byl postaven v pozd-
ně gotickém slohu roku 1501. V  roce 1720 
došlo ke zboření horní části věže, která byla 
znovu postavena podle návrhu architekta 
Pavla Ignáce Bayera. Na okraji Břvan stojí bý-
valá stáčírna uhličité minerální vody, která se 
prodávala pod názvem Praga. Minerální 
voda se zde stáčela do  konce roku 2005. 
Od té doby je areál využíván jako mezisklad 
fi rmy Karlovarská Korunní. Pro veřejnost je 
volně přístupný pramen před bránou areálu 
stáčírny. Krásný kruhový výhled je z  Břvan-
ského vrchu tyčícího se nad obcí. Nedaleko 
obce jsou roztroušené čedičové skalky zvané 
Kamenné stádo.

Obec Břvany
Dlouhá 41, 440 01 Louny
tel.: +420 415 782 109
obec@brvany.cz
www.brvany.cz
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LIBČEVES
Již v době předhistorické bylo území Libčeveska osídleno. Důkazem toho je 
řada vykopávek z této doby a zachovalých památek.

The territory around Libčeves was 
already settled in pre-historic 

times. This has been documented by 
a  number of excavations and preserved 
finds from this period. 
Settlement of the village of Libčeves itself is fi rst 
recorded in 1251. A prominent landmark of the 
village is the Church of the Decollation of St. John 
the Baptist. It is one of the most prominent monu-
ments to Romanesque architecture in the country. 
The tower and nave can be reliably dated to the 
years between 1220 and 1230. Another landmark 
of the village is Libčeves Castle, which contains an 
early Medieval fortress in its core. The castle itself 
was built on an igneous hill to the south of the vil-
lage, and was a four-winged, exceptionally rugged 
building, with three wings preserved as single-storey 
buildings, while the south wing was multi-storied. 
It underwent complex historical development from 
a manor house to a fortress, a Renaissance resi-
dence to an early Baroque château and a late Ba-
roque administration centre of a large farm estate. 

Samotné osídlení obce Libčeves je do-
loženo prvním zápisem z  roku 1251. 

Dominantou obce je kostel Stětí svatého 
Jana Křtitele. Je to jedna z předních památek 
románského stavitelství u nás. Jeho věž a loď 
lze bezpečně datovat do let 1220–1230. Další 
dominantou obce je libčeveský zámek, obsa-
hující ve svém jádru raně středověkou tvrz. 
Vlastní zámek byl postaven na vyvřelém pa-
horku jižně od vsi a jednalo se o čtyřkřídlou 
kromobyčejně členitou budovu, přičemž tři 
křídla byla zachována jako přízemní stavby 
a jižní křídlo bylo patrové. Libčeveský zámek 
prošel značně složitým stavebním vývojem 
od panského dvorce přes tvrz, renesační síd-
lo a raně barokní zámek po pozdně barokní 
centrum správy velkostatku.

Obec Libčeves
K Zámku 1, 439 26 Libčeves
tel.: +420 415 692 101
ou.libceves@tiscali.cz 
www.libceves.cz

HŘÍŠKOV
Obec leží v rozlehlém přírodním parku Džbán a navozuje starosvětskou 
atmosféru klidu a pohody. To vše ovšem v novém kabátě. 

The village of Hříškov, which lies in 
the large Džbán Nature Park, evokes 

an old-world atmosphere of peace and 
quiet. But in a new guise, of course. 
Hříškov and its companions, the villages of 
Hvížďalka and Bedřichovice, descend slowly from 
the forests and spread out into a  landscape of 
fertile fi elds. Until the abolition of serfdom, the 
village, which was fi rst mentioned in 1318, had 
fi ve lords at once. It was sliced like a cake between 
the Panenský Týnec, Pátek, Buškov, Kornhaus and 
Toužetín domains. The village was also home to 
a signifi cant Jewish community, in which the owner 
of the Buškov domain built houses. For these hous-
es, however, the Jewish inhabitants paid high rents. 
Sadly, the synagogue has not been preserved. The 
local Chapel of the Holy Trinity built in 1841 liter-
ally glows after successful recent reconstruction 
work. The inhabitants of Hříškov are very active, 
with a number of events held in the village every 
year. Gatherings both for local residents and visi-
tors from afar include, for example, vintage car 
events, children’s days and a Shrovetide carnival.

Hříškov se svými souputníky, vesnice-
mi Hvížďalka a  Bedřichovice, pomalu 

spadá od lesů a otevírá se do krajiny s úrod-
nými lány. Obec byla poprvé zmíněna již roku 
1318 a  ves měla až do  zrušení poddanství 
pět vrchností najednou. Jako koláč si je dělilo 
panství Panenského Týnce, panství pátecké 
a buškovské, kornhauské a toužetínské. Byla 
zde i významná židovská komunita, ve které 
stavěl majitel buškovského panství domky. 
Z těch pak židé odváděli vysoké nájmy. Syna-
goga se bohužel do dnešních dní nedochova-
la. Co však doslova voní novotou, je zdejší 
kaple Nejsvětější Trojice vystavěná roku 
1841 a  zdařile rekonstruovaná. Hříškov-
ští jsou velmi aktivní a pořádá se zde množ-
ství akcí. Setkání určená pro místní i návštěv-
níky zdaleka jsou například srazy veteránů, 
dětské dny a masopust.

Obec Hříškov
Hříškov 50, 439 04 Hříškov
tel.: +420 415 694 244
info@hriskov.cz
www.hriskov.cz

DOBROMĚŘICE
Při pohledu z rozhledny Stříbrník na vrcholku Červeného vrchu padne 
pozorovateli zrak jako první na věž kostela svatého Matouše.

From Stříbrník Lookout Tower on 
the summit of Červený vrch (Red 

Hill), the tower of the Church of St. Mat-
thew will be the first thing to catch the 
observer’s eye.
This Gothic church from the second half of the 13th 
century stands in Pražská Street. Its preserved ap-
pearance with Renaissance elements dates from 
the sixteenth century. Inside the church, besides 
an Early Baroque altar, you will fi nd 14th-century 
Gothic murals and a 15th-century bell in the tower. 
This dominant landmark also witnessed the times of 
the earliest mention of the village of Dobroměřice. 
Bridges are inseparably associated with the exist-
ence of the village. Boggy terrain with several dis-
tributaries of the Ohře River was once connected 
to the natural elevation on which the Church of 
St. Matthew stands by a system of several wooden 
bridges. A prominent feature of the local land-
scape is a stone bridge from the 19th century. It is 
272 metres long including ramps, and consists of 
forty pillars with arches. The volunteer fi re brigade 
founded in 1894 is the oldest of the village’s clubs 
and associations, followed by the Sokol physical fi t-
ness club founded in 1919, and the village football 
club established in 1926.

Tento gotický kostel ze druhé poloviny 
13. století stojí v Pražské ulici. Docho-

vaná podoba s renesančními prvky pochází 
ze šestnáctého století. Uvnitř jsou kromě 
raně barokního oltáře nástěnné gotické 
malby ze 14. století a ve věži kostela je zvon 
z 15. století. Tato dominanta obce byla rov-
něž svědkem doby, ze které pochází první 
zmínka o Dobroměřicích. S existencí Dobro-
měřic jsou nerozlučně spojeny mosty. Mo-
čálovitý terén s  několika slepými rameny 
Ohře a vyvýšenina s kostelem svatého Ma-
touše byly spojovány původně soustavou 
několika dřevěných mostů. Kamenný most 
z 19. století je i s nájezdy dlouhý 272 metrů 
a  se svými čtyřiceti pilíři s  oblouky patří 
k  nepřehlédnutelným krajinotvorným prv-
kům. První vlaštovkou mezi obecními spolky 
byl sbor dobrovolných hasičů založený roku 
1894, v roce 1919 vznikla TJ Sokol a v roce 
1926 i fotbalový oddíl.

Obec Dobroměřice
Pražská čp. 53, 440 01 Dobroměřice 
tel.: +420 415 679 289
info@dobromerice.cz 
www.dobromerice.cz

HOLEDEČ
S katastrem obce se pojí několik zajímavých archeologických nálezů. 
Proslulý je nález zlomku mamutího žebra s rytinou ryby.

Several interesting archaeological 
finds have been made in the cadas-

tral territory of Holedeč. The village is 
well-known for the discovery of a fragment 
of a mammoth’s rib engraved with a fish.
In February 2020, eight clay “Holedeč spinning 
tops”, a bronze brooch and a Scythian spiral tem-
ple ring from the Celtic period were also found. The 
constituent settlements of Holedeček, Stránky, Velet-
ice and the local Sádek-nádraží quarter also fall un-
der the administration of Holedeč. The village and 
its constituent parts are situated along the Blšanka 
River to the south of Žatec. The earliest mention of 
the village dates back to the fourteenth century. 
Three institutions the local inhabitants could not 
have done without in the past – a church, a school 
and a  cemetery – existed in Holedeček. Written 
evidence of the Church of St. Bartholomew can 
be traced back to 1346. It later burned down and 
was rebuilt in its current Baroque appearance. The 
cemetery was established in 1867. The Czech school 
for children from Holedeč, Holedeček, Stránky and 
Veletice opened in 1935.

V únoru 2020 bylo nalezeno i osm hli-
něných „holedečských káč“, maskovitá 

spona z bronzu a skytské spirálovité záušni-
ce z doby Keltů. K obci Holedeč jsou přidru-
žené ještě obce Holedeček, Stránky, Veletice 
a místní část Sádek-nádraží. Obce jsou rozlo-
ženy podél toku Blšanky jižně od Žatce. Nej-
starší zmínky o nich pochází ze století čtrnác-
tého. V Holedečku existovaly tři instituce, bez 
nichž by se obyvatelé v  minulosti neobešli. 
Byly to kostel, škola a hřbitov. Kostel svatého 
Bartoloměje je písemně doložen už v  roce 
1346. Později vyhořel a  byl přestavěn 
do dnešní barokní podoby. Hřbitov byl zřízen 
v roce 1867. A česká škola pro děti z Holede-
če, Holedečku, Stránek a Veletic byla otevře-
na roku 1935.

Obec Holedeč
Holedeč 30, 438 01 Holedeč 
tel.: +420 415 722 517
podatelna@holedec.cz
www.holedec.cz
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ŽEROTÍN
Na samém konci přírodního parku Džbán, s hlubokými lesy za zády, 
nachází se obec se zajímavou historií a malebnými výhledy.

Překlad
Překlad

První písemná zmínka pochází z roku 
1250, ale obec je starší, v tuto dobu zde 

již byl totiž vybudován hrad. Podle něj si za-
čali říkat i jeho majitelé - rytířský rod Žerotí-
nů, nejznámějším je rytíř Plichta a jeho syn 
Habart, zakladatel městečka Panenský Tý-
nec. Dnes po této stavbě nalezneme pouze 
pozůstatky na okraji obce v podobě zachova-
lého sklepení a zborceného zdiva z hradního 
paláce. Rytířské sídlo bylo zničeno Švédy 
roku 1639 a dále neobnoveno. Pod zříceni-
nou se nachází kaplička. Neobvykle daleko 
od obce se nachází kostel sv. Blažeje. Zavině-
no je to vypálením původní obce Pacov, kte-
rá ke kostelu patřila. V těsné blízkosti je i al-
tán, v jehož útrobách se nachází studánka. 
Ta se stala cílem mnoha turistických nadšen-
ců, kteří vodě i místu připisují léčivé, až mys-
tické účinky. Nelze než souhlasit, že toto mís-
to a celá obec mají nesporné kouzlo.

Obec Žerotín
Žerotín 95, 440 01 Louny
tel.: +420 415 694 125
ouzerotin@seznam.cz
www.ouzerotin.cz

SMOLNICE
V údolí u silnice z Brloha na Vinařice vzniká na soutoku Vinařického 
a Klášterského potoka Smolnický potok vlévající se do Ohře.

In a valley by the road from Brloh to 
Vinařice, the Smolnice Stream, 

which flows into the Ohře River, origi-
nates at the confluence of the Vinařice 
and Klášter streams.
The Smolnice Stream takes its name from the colour 
of the water, and the stream in turn probably lent 
its name to the village of Smolnice, a small village 
six kilometres southeast of Louny. Despite its small 
area and relatively small population, Smolnice is 
a village of historical interest. Numerous archaeo-
logical fi nds show that the area was settled in pre-
historic times. Almost all items found during surveys 
of the local prehistoric burial grounds, such as parts 
of skeletons, vessels, jewellery and other artefacts, 
are now kept in the Ohrada Château Museum near 
Hluboká nad Vltavou. Fertile fi elds, ponds and 
roads lined with rows of trees form a landscape that 
is a joy to behold. Smolnice’s best-known landmark, 
which dominates not only the village, but also the 
whole surrounding area, is the Church of St. Bartho-
lomew, which can be seen from afar.

Své jméno tento potok získal podle za-
barvení vody a podle tohoto potoka se 

pravděpodobně jmenuje i  Smolnice, malá 
obec šest kilometrů jihovýchodně od  Loun. 
Přes svou malou rozlohu i poměrně nízký po-
čet obyvatel je Smolnice zajímavá z historic-
kého hlediska. Četné archeologické nálezy 
svědčí o  osídlení této lokality již v  pravěku. 
Téměř všechny předměty nalezené při prů-
zkumu místních pravěkých pohřebišť jako 
části koster, nádob, šperků a  jiné jsou nyní 
uloženy v muzeu Ohrada u Hluboké. Úrodná 
pole, rybníky i cesty lemované stromořadím 
zde tvoří krajinu, na kterou je radost pohle-
dět. Nejznámější smolnická památka, která 
dominuje nejen vesnici, ale i celému široké-
mu okolí, je zdaleka viditelný kostel svatého 
Bartoloměje.

Obec Smolnice
Smolnice 104, 439 14 Smolnice
tel.: +420 415 694 221
ou.smolnice@iol.cz
www.smolnice.cz 

LIBOŘICE
Asi deset kilometrů jižně od Žatce leží v údolí potoka Blšanka obec Libořice 
a k ní náležející obec Železná, obě ze 14. století.

Approximately ten kilometres 
south of Žatec, in the valley of the 

Blšanka Stream, lies the village of 
Libořice and its constituent settlement 
of Železná, both of which date from the 
14th century.
It is therefore no surprise that they both contain 
protected heritage sites. On the southern edge of 
the Libořice village square, you will fi nd a farmyard 
with a château, which was created by the conver-
sion of an older fortress in 1737. The opposite side 
of the square is enclosed by a Baroque presbytery 
from the second half of the 18th century, while the 
Church of the Assumption of the Virgin Mary, dating 
from 1716, stands above the square. A large quartz-
ite boulder was discovered in a gorge near Železná. 
It lay in a fi eld for many years, where it interfered 
with ploughing. In 2009, a  group of enthusiasts 
moved the boulder and relocated it to the outskirts 
of the village near the Blšanka Stream. It was given 
the name “Zlaťák” (Gold Piece), because the Blšanka 
was formerly known as the Zlatý (Golden) Stream. 
The majestic menhir is one of the largest in the 
Czech Republic. Železná also has its own technical 
landmark, a railway bridge over the Blšanka built 
in the 1870s.

Není tedy divu, že mají i své chráněné 
kulturní památky. Na jižním okraji libo-

řické návsi stojí zemědělský dvůr se zámkem, 
který vznikl přestavbou starší tvrze v  roce 
1737. Protější stranu návsi uzavírá budova 
barokní fary z  druhé poloviny 18. století 
a nad ní stojí kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie z  roku 1716. V  rokli u  obce Železná byl 
nalezen velký křemencový balvan. Dlouhá 
léta ležel na  poli a  překážel v  orbě. V  roce 
2009 ho skupina nadšenců přemístila a po-
stavila na okraji obce v blízkosti říčky Blšan-
ky. Dostal jméno Zlaťák, protože Blšance se 
dříve říkalo Zlatý potok. Majestátní menhir 
patří k největším v České republice. V Želez-
né mají i technickou památku.  Je jí železniční 
most přes Blšanku ze 70. let 19. století.

Obec Libořice
Libořice 30, 438 01 Žatec 
tel.: +420 415 722 535
info@liborice.cz
www.liborice.cz

PANENSKÝ TÝNEC
Původ Panenského Týnce sahá do časů prehistorických. Jeho vývoj prošel 
halštatskou, laténskou, germánskou a slovanskou kulturou.

The origins of Panenský Týnec can 
be traced back to prehistoric times, 

and the Hallstatt, La Tène, Germanic and 
Slavic cultures were also present here.
Many centuries ago, the market town lay along an 
important route referred to in ancient writings as 
the “Via Regia”, or Royal Road. It ran from Prague 
to Leipzig. The fi rst written mention of Panenský 
Týnec dates back to 1115. It is situated on the pla-
teau of the Džbán Highlands, which are situated 
on marlstone layers. Marlstone is therefore also 
the most common building material in the original 
development in the vicinity of the town. The name 
Týnec is derived from “otýnění”, meaning fortifi ca-
tions, while the word Panenský (virginal) refers to 
the virgin nuns of the monastic order of the Poor 
Clares. The original convent of the Poor Clares was 
founded here in 1293. Today it houses the munici-
pal authorities and a  library, and also off ers re-
freshments. The most signifi cant local landmark 
is an unfi nished Gothic church. According to para-
psychologists, the church contains a powerful en-
ergy with healing eff ects. Together with a park, the 
former monastery and church are both a popular 
tourist attraction and a place where local citizens 
can come to relax.

Městys již před dávnými stoletími ležel 
na  důležité cestě, ve  starých spisech 

zvané „Via regia” – Královská cesta. Vedla 
z  Prahy do  Lipska. První písemná zmínka 
o něm je z roku 1115. Panenský Týnec se roz-
kládá na náhorní plošině Džbánské vysočiny, 
která leží na  opukových vrstvách. Opuka 
je tak nejčastějším stavebním prvkem původ-
ní zástavby i v okolí městysu. Název Týnec je 
odvozen ze slova otýnění neboli opevnění, 
termín Panenský je odvozen z  názvu řehol-
ních panen klášterního řádu klarisek. Původ-
ní klášter klarisek zde byl založený roku 1293. 
Dnes je zde sídlo úřadu městyse, občerstvení, 
knihovna. Nejvýznamnější památkou je ne-
dostavěný gotický chrám. V chrámu se podle 
psychotroniků nachází silné energetické mís-
to s  léčivými účinky. Bývalý klášter a  chrám 
spolu s parkem tvoří areál vyhledávaný turis-
ty i nabízející odpočinek místním občanům.

Městys Panenský Týnec
Panenský Týnec 10
439 05 Panenský Týnec 
tel.: +420  415 694 129
starosta@panenskytynec.cz
www.panenskytynec.cz
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LIPNO

Obec Lipno
Lipno 14, 438 01 Žatec 

tel.: +420 415 725 018, OU.Lipno@seznam.cz
www.ou-lipno-louny.cz

Lipno, prvně v pramenech uváděné v roce 
1266, odvozuje svůj název od přídavného 

jména "lípový". Do správy obce patří i Drahomyšl 
a Lipenec. Obec najdete v údolí říčky Hasiny. Míst-
ní naučná stezka ukazuje profi ly vápencového 
terénu a  odkrývá historii kraje i  z  dob, kdy zde 
ještě bylo moře. Lokalita je významná také nálezy 
druhohorních organismů. Za Drahomyšlí se na-
chází menhir nazývaný "Zakletý mnich" a v Lipně 
zámeček, jenž patřil Schwarzenbergům.

First mentioned in written sources from the year 
1266, Lipno takes its name from the adjective 

“linden-tree”. The settlements of Drahomyšl and Lipenec also 
fall under the administration of Lipno. You will fi nd the 
village in the valley of the Hasina Stream. A local nature trail 
shows visitors profi les of the limestone terrain and reveals 
the history of the region from the times when it still lay under 
the ocean. The location is also signifi cant for fi nds of 
Mesozoic organisms. Outside Drahomyšl, you will fi nd 
a menhir known as “the cursed monk”, while Lipno features 
a château that once belonged to the Schwarzenberg dynasty.

POČEDĚLICE

Obec Počedělice
Počedělice 37, 440 01 Louny
tel.: +420 415 676 115
ou.pocedelice@seznam.cz 
www.pocedelice.cz

Obec Počedělice ležící v malebném údolí 
řeky Ohře byla založena jako obec trhová 

s  překrásnou pravidelnou čtvercovou návsí. 
Do  jejího katastru dnes spadají i obce Orasice 
a  Volenice. Nejstarší významnou památkou je 
kostel svatého Havla. Původem pozdně román-
ský byl upravován v  době gotické a  barokní. 
V červenci 2013 byl na břehu řeky Ohře odhalen 
památník známému lounskému malíři Zdeňku 
Sýkorovi, který rád maloval zdejší krajinu.

The village of Počedělice, which lies in the scenic 
valley of the Ohře River, was founded as a market 

village with a magnifi cent square-shaped village green. 
It’s territory also covers the settlements of Orasice and 
Volenice. The oldest signifi cant landmark is the Church 
of St. Gall. Originally a Romanesque building, it was 
modifi ed in both the Gothic and Baroque periods. In July 
2013, a memorial to the famous Louny-born painter 
Zdeněk Sýkora, who enjoyed painting the local 
landscape, was unveiled on the banks of the Ohře River.

ŽIŽELICE

Obec Žiželice
Žiželice 7, 438 01 Žatec 
tel.: +420 415 728 658
ouzizelice@seznam.cz
www.obeczizelice.cz

Obec Žiželice se rozkládá v údolí říčky Hutné 
a patří k ní i obce Hořetice, Stroupeč a Přívla-

ky. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří 
kaple Navštívení Panny Marie, boží muka a  kříž 
u mostu. V katastru obce Přívlaky jsou i odhadem až 
500 let staré duby mající obvod kmenů od 250 cen-
timetrů až po úctyhodných 930 centimetrů. Jeden 
z nich, místními přezdívaný Vrakodávný veledub či 
Otec lesů, je druhý nejširší v České republice.

The village of Žiželice is situated in the valley of 
the Hutná Stream and comprises the constituent 

settlements of Hořetice, Stroupeč and Přívlaky. The most 
valuable landmarks in the village include the Chapel of 
the Visitation of the Virgin Mary, a wayside shrine, and 
a cross near the bridge. The cadastral territory of 
Přívlaky is home to oak trees estimated to be up to 
500 years old, with trunk circumferences ranging from 
250 to an impressive 930 centimetres. One of them, 
locally nicknamed the Great Wrecked Oak or the Father 
of the Forests, is the second widest in the Czech Republic.

PNĚTLUKY

Obec Pnětluky
Pnětluky 26, 440 01 Pnětluky
tel.: +420 705 120 453
pnetluky@seznam.cz 
www.pnetluky.cz

Obec Pnětluky se obklopena lesy rozkládá 
v údolí podél Pnětluckého potoka. Patří k ní 

i Konětopy. První písemná zmínka o nich je z  roku 
1357, kdy krčmářka Maruše z Pnětluk prodala čtvrt 
lánu pozemku v Pnětlukách. Pnětluky  však existovaly 
už o století dříve. Obec leží v půvabné krajině přírod-
ního parku Džbán. Vydejte se třeba po naučné stezce 
Na Pravdě, která vede kolem zříceniny hradu Pravda, 
reliéfů Kamenného úvozu a Čertova kamene.

The village of Pnětluky, surrounded by forests, lies 
in the valley of the Pnětluky Stream. The settlement 

of Konětopy is also part of the village. The earliest written 
mention of the village dates from 1357, when innkeeper 
Maruše of Pnětluky sold a quarter of a plot of land in 
Pnětluky. However, Pnětluky had already existed a century 
earlier. The village lies in the charming landscape of the 
Džbán Nature Park. You can take a walk, for example, along 
the Na Pravdě nature trail, which will take you around the 
ruins of Pravda Castle, and the formations of Kamenný 
úvoz (Stone Hollow) and Čertův kámen (Devil’s Stone).

ČERADICE

Obec Čeradice
Čeradice 25, 438 01 Žatec
tel.: +420 478 473 146
ou.ceradice@volny.cz
www.ceradice.cz

Obec Čeradice leží asi čtyři kilometry ji-
hozápadně od  Žatce. Nejstarší zmínka 

o obci je z roku 1115. V 19. století zde žila po-
četná židovská obec s  vlastní modlitebnou 
a hřbitovem. K obci patří dvě místní části – Vět-
rušice a Kličín. První písemná zmínka o Větruši-
cích je z  roku 1305. Narodil se zde historik 
Anton Schmalfuss. Kličín je prvně zmiňovaný 
v roce 1436. Jeho dominantou je barokní jed-
nolodní kostel svatého Jana Nepomuckého.

The village of Čeradice lies approximately four 
kilometres southwest of Žatec. The fi rst mention of 

the village dates back to 1115. In the 19th century, the 
village was home to a large Jewish community with its own 
prayer room and cemetery. The village also comprises the 
constituent settlements of Větrušice and Kličín. The fi rst 
written mention of Větrušice, the birthplace of historian 
Anton Schmalfuss, can be traced back to 1305. Kličín was 
fi rst mentioned in 1436. Its dominant landmark is the 
Baroque single-nave Church of St. John of Nepomuk.

CHLUMČANY

Obec Chlumčany
Chlumčany 154, Chlumčany 439 03 

tel.: +420 415 691 023 
obec@chlumcanyavlci.cz
www.chlumcanyavlci.cz

Dvě půvabné obce, těsně k  sobě při-
mknuté. To jsou Chlumčany a Vlčí. Vy-

nikají unikátem, který je odlišuje od  zažité 
představy místních vesnic. Na  vulkanickém 
podloží zde pěstují vinnou révu, to vše v kraji 
chmele. Vlčí upoutá kaplí sv. Václava. Ta si 
nepřivlastňuje předlouhou historii počínající 
rokem 1893, ale zaujme byzantskou archi-
tekturou, lákající k prozkoumání.

Two villages nestling closely together. This is 
a fi tting description for Chlumčany and Vlčí. 

They stand out for a  unique feature, which 
distinguishes them from the usual idea of villages 
in the local area. Although the villages lie in the 
region of hops, grapevines are grown here on 
volcanic bedrock. An interesting landmark in Vlčí is 
the Chapel of St. Wenceslas. The chapel does not 
assume the typical appearance of architecture from 
the time it was built in 1893, but rather catches the 
eye with enticing Byzantine architecture.

BITOZEVES

Obec Bitozeves
Bitozeves 50, 440 01 Bitozeves
Tel.: +420 728 059 811
podatelna@bitozeves.cz
www.bitozeves.cz

Obec s přináležejícími vesnicemi Neha-
sice, Tatinná a oblast Triangle se může 

pyšnit gotickým kostelem sv. Michala arch-
anděla. Přestože mnoho soudobých staveb 
bylo přebudováno, v  Bitozevsi a  stejně tak 
v Nehasicích stojí kostely v původní podobě. 
Z obou staveb vystupuje duch historie. Obec 
byla prvně zmíněna roku 1318 a  škola zde 
byla založena již v 18. století.

This village neighbouring the settlements of 
Nehasice, Tatinná and the Triangle Industrial 

Zone boasts the Gothic Church of St. Michael the 
Archangel. Although many contemporary buildings 
have been redeveloped, the churches in Bitozeves 
and Nehasice remain in their original form. The 
spirit of history emanates from both buildings. The 
village was fi rst mentioned in 1318, and the local 
school was founded in the 18th century. 

BRODEC

Obec Brodec
Brodec 36, 440 01 Brodec 

tel.: +420 415 691 168
ou.brodec@seznam.cz
www.obec-brodec.cz

Díky malebnosti, uspořádání a okolní pří-
rodě je obec Brodec přitažlivá jak pro život 

trvale žijících obyvatel, tak pro rekreaci a turisti-
ku. Brodec a  jeho okolí jsou také vyhledávány 
malíři a poetiky jako věčná inspirace pro lidský 
život. Celkový obraz vsi tvoří upravená náves, 
na  které stojí původní zvonička. Náves lemuje 
místní potok, přes který se klene starý kamenný 
most. Další dominantou je obecní rybník.

The picturesque surrounding countryside and 
the layout of the village make Brodec attractive 

both for the lives of the local inhabitants and as 
a destination for recreation and tourism. Brodec and 
its surroundings are also popular among painters 
and poets as a place of eternal inspiration for human 
life. The overall picture of the village is formed by 
a neat village green, where you will fi nd an original 
bell tower. The green is lined by a local stream, which 
is spanned by an old stone bridge. Another dominant 
feature of Brodec is the village pond.
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MOZAIKA ŽIVOTA LIDÍ V REGIONU LOUNSKO
ANG. PŘEKLAD.................................................................................

Dům dětí a mládeže
Postoloprty

Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba 

v Žatci

Římskokatolická farnost – 
děkanství Louny

Římskokatolická farnost 
Liběšice u Žatce

Retrobox AUTO MYSLIVEC s.r.o. Chmelařský institut s. r. o. ROST Group s.r.o. Tělocvičná jednota 
Sokol Louny

Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola 

SČMSD, Žatec, s.r.o.

RETROBOX

Základní škola 
a Mateřská škola Vroutek, 

okres Louny – 
příspěvková organizace

Základní umělecká škola Louny
Poděbradova 610

příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola 
Cítoliby, příspěvková organizace

Základní škola Lenešice, 
okres Louny

Základní škola  
T. G. Masaryka Podbořany

Logopedická základní škola, 
Měcholupy 1, 

příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola 
a Střední škola, Žatec, 

příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola 
Kpt. Otakara Jaroše Louny

28. října 2173
příspěvková organizace

MOZAIKA ŽIVOTA REGIONU LOUNSKO
PŘEKLAD

PŘEKLAD
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ZBLÍZKA I ZDALEKA
V roce 1721 byla ve Vroutku založena škola pro německy mluvící obyvatelstvo. Česká škola zde vznikla mnohem později, až v roce 1922. 
Dnes Základní školu a Mateřskou školu Vroutek navštěvují jak děti z města Vroutek, tak i děti z okolních spádových obcí. 

Jedná se o  úplnou základní školu se 
všemi postupnými ročníky. Výuka pro-

bíhá podle školního vzdělávacího programu 
„Škola pro všechny“. Celý areál je v blízkosti 
středu města a základní škola je ve dvou bu-
dovách. Mateřská škola je ve  třech pavilo-
nech v ulici Na Průhoně, které jsou ohraniče-
ny rozlehlou zahradou s dětskými pískovišti, 
která se rekonstruovaly v roce 2013. Zahrady 
jsou celkem tři a jsou nově vybaveny zahrad-
ními prvky pro hry dětí. K  mateřské škole 
vede opravená příjezdová cesta zakončená 
rozlehlou vydlážděnou plochou, která je vyu-
žívána k pohybovým hrám a v poslední době 
i k venkovním společným akcím s rodiči. Děti 
zde mohou navštěvovat i  les, louky, místní 
statek „Starý mlýn“, rybníky a mají možnost 
pozorovat různá domácí zvířata na místních 
dvorech. Na  základní škole se učí nejen 
v  kmenových třídách, ale také v  odborných 
učebnách a jiných prostorách školy. K výuce 
slouží například modernizovaná počítačová 
učebna, učebna chemie a  fyziky, jazyková 
učebna, knihovna či přírodovědná učebna. 
Od září 2016 byla zprovozněna nová cvičná 
žákovská kuchyňka a  dílny, které slouží 

především na výuku vaření a práce s technic-
kými materiály. Součástí školy je tělocvična, 
která je využívána i v podvečerních a večer-
ních hodinách. Vedle školy je venkovní víceú-
čelové hřiště s  umělou atletickou dráhou, 
dálkařským a koulařským sektorem, hřištěm 
na minikopanou s umělou trávou a hřištěm 
na  košíkovou s  jedním košem. Nové hřiště 
výrazně zlepšilo podmínky pro výuku tělesné 
výchovy a  volnočasové sportovní aktivity 
dětí. Žáci základní školy a  děti z  mateřské 
školy vystupují na různých akcích, jako je roz-
svěcení vánočního stromu, vítání občánků, 
kulturní vystoupení pro důchodce nebo pře-
dání výrobků dětí jako dárečků klientům do-
mova pro seniory ve Vroutku.

FROM NEAR AND FAR
In 1721, a  school for the local 

German-speaking population was founded 
in Vroutek. A  Czech school would not be 
established here until much later, in 1922. 
Today the Vroutek Nursery School and 
Primary School is attended by children 
both from the town of Vroutek and other 
villages in the catchment area.
It is a complete primary school with classes in all 
successive years. Lessons follow the school edu-
cational programme called “A School for All”. The 
entire school grounds are close to the town centre, 
with the primary school situated in two buildings. 
The nursery school is located in Na Průhoně Street 
in three pavilions bordered by large gardens with 
sandpits. The buildings underwent reconstruction 
work in 2013. There are a total of three gardens, 
which are newly equipped with garden features 
for children’s games. The nursery school can be 
reached by a repaired driveway ending in a large 
paved area, which is used as a  play area and, 
more recently, for outdoor events with parents. 
Children can also visit the forest, meadows, the 
local “Old Mill” farm, and ponds, and they also 
have an opportunity to observe various domestic 

animals in local farmyards. Primary school les-
sons are held not only in basic classrooms, but 
also in vocational classrooms and other parts 
of the school grounds. Teaching is facilitated by 
a modernised computer room, a chemistry and 
physics classroom, a  language classroom, a  li-
brary, and a science classroom. Since September 
2016, a new training kitchen and workshops have 
been in use. They serve primarily for cooking class-
es and work with technical materials. The school 
has a gym, which is also used for late-afternoon 
and evening lessons. Next to the school, you will 
fi nd an outdoor multi-purpose sports fi eld with 
an artifi cial track, a long-jump pit and a shot put 
area, a mini-football pitch with artifi cial turf, and 
a basketball court with a single hoop. The new 
sports fi eld signifi cantly improved conditions for 
physical education and leisure-time sports activi-
ties for children. Primary school pupils and nurs-
ery school children perform at various events such 
as the lighting of the Christmas tree, welcome 
ceremonies for new-born citizens, cultural perfor-
mances for elderly citizens, or donations of items 
produced by the children as gifts to the residents 
of the Vroutek Home for the Elderly.

Základní škola a Mateřská škola Vroutek, 
okres Louny – příspěvková organizace

Karlovarská 460, 439 82 Vroutek 
tel.: +420 415 218 643, reditel@zsmsvroutek.cz

www.zsmsvroutek.cz

ZDRAVÉ UČENÍ BEZ MUČENÍ
Rozsáhlý školní areál se dvěma hřišti, školním pozemkem a jabloňovým sadem je součástí Základní školy a Mateřská školy 
Kpt. Otakara Jaroše v Lounech. Děti zde mají k dispozici také pěkně vybavenou tělocvičnu, plavecký bazén a řadu odborných učeben. 

Škola byla slavnostně otevřena v roce 
1972, její stavba byla opakováním pro-

jektu ze sídliště Lesná v  Brně. Netradiční 
bylo pojetí stavby formou tří pavilonů a sou-
částí objektu byl už tenkrát i  bazén. Chod 
školy na několik let ovlivnila experimentální 
výuka, která prověřovala zavádění nové kon-
cepce výchovy a  vzdělávání ve  vyučování. 
V rámci tohoto experimentu škola pořádala 
přednášky, ukázkové hodiny a  řada učitelů 
se stala lektory pro proškolování pedagogů 
v  rámci okresu. Za  vynikající výsledky byl 
škole udělen titul Škola kapitána Otakara Ja-
roše v  říjnu 1984. Zvláštností školy se staly 
sportovní třídy se zaměřením na lední hokej 
vedené trenéry TJ Slovan Louny. Úspěchy 
hokejistů se dostavily v  regionálních i  celo-
státních přeborech a hokejové třídy se zařa-
dily mezi nejlepší v  republice. V  70. letech 
20. století začaly i  kontakty se zahraničím. 
Družební školou se stala škola v německém 
Zschopau. Na  tuto tradici se navázalo 
ve školním roce 1997/1998, kdy v rámci čin-
nosti Nadace 2002 navštívili školu holandští 
pedagogové z Barendrechtu. Výsledkem spo-
lupráce jsou vzájemné návštěvy a dopisování 

žáků. Výchovně-vzdělávací práci školy doplňu-
je činnost školní družiny a  velké množství 
kroužků. Žáci se rovněž účastní řady soutěží, 
olympiád, kulturních, sportovních a  spole-
čenských akcí. Doplňkem výuky jsou exkur-
ze, výlety v rámci ČR i zájezdy žáků do zahra-
ničí – Španělska, Itálie, Německa, Holandska. 
Žáci jezdí do  školy v  přírodě a  pravidelnou 
součástí výuky jsou i lyžařské kurzy. K dosa-
žení lepších výsledků u  žáků s  vývojovými 
poruchami učení byly zavedeny dyslektické 
skupiny pro první a druhý stupeň ZŠ. Škola 
provádí také soustavnou prevenci v oblasti 
drog, šikany a  jiných sociálněpatologických 
jevů ve společnosti. Několik let zde probíhá 
protidrogový program, který je veden i  sa-
motnými žáky.

HEALTHY LEARNING WITHOUT 
TORMENT

Extensive school premises with two 
playgrounds, a  school garden and an 
apple orchard are all part of the Nursery 
School and Primary School of Capt. Otakar 
Jaroš in Louny. Children also have access 
to a well-equipped gym, a swimming pool 
and a range of specialised classrooms.
The school was ceremonially opened in 1972, and its 
construction was a repetition of a project from the Le-
sná housing estate in Brno. The concept of the building 
in the form of three pavilions was unconventional, and 
the swimming pool was already part of the premises at 
that time. For several years, the school was infl uenced 
by experimental teaching, which examined the intro-
duction of a new concept of education and upbringing 
in school lessons. As part of this experiment, the school 
organised lectures and demonstration lessons, and 
a number of teachers became instructors for teacher 
training within the local district. For excellent results, 
the school was awarded the title “School of Captain Ota-
kar Jaroš” in October 1984. Sports classes with a focus 
on ice hockey under the guidance of the coaches of TJ 
Slovan Louny ice hockey club became a special feature 
of the school. The school’s ice hockey players enjoyed 

success in regional and national championships, 
and teams of individual school years ranked among 
the best in the country. In the 1970s, the school also 
began to make contacts abroad. A school in the East 
German town of Zschopau became a partner school. 
This tradition was continued in the 1997/1998 school 
year, when the school was visited by Dutch teachers 
from Barendrecht as part of the activities of the Nadace 
2002 endowment fund. This partnership has resulted 
in exchange school visits and correspondence between 
pupils. The educational work of the school is comple-
mented by activities of after-school care and a large 
number of interest groups. Pupils also take part in 
a number of competitions, Olympiads, and cultural, 
sporting and social events. Their education is comple-
mented by excursions within the Czech Republic, as 
well as trips abroad to Spain, Italy, Germany and the 
Netherlands. Open-air schooling and skiing lessons are 
also regular parts of their education. Dyslexic groups for 
the lower and upper levels of primary school education 
have been introduced to achieve better results for pupils 
with developmental learning disabilities. The school also 
provides systematic prevention in the areas of drugs, 
bullying and other socially pathological phenomena in 
society. An anti-drug programme, which is even run by 
pupils themselves, has been in place for several years. 

Základní škola a Mateřská škola 
Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, 

příspěvková organizace, 440 01 Louny 
tel.: +420 415 652 138, 3zslouny@3zslouny.cz 

www.3zslouny.cz
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CESTA 
ZA POZNÁNÍM

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, 
příspěvková organizace

Tyršovo náměstí 56, 439 02 Cítoliby
tel.: +420 608 446 548,  skola@zscitoliby.eu

www.zscitoliby.eu

ZŠ a MŠ Cítoliby je vesnická malotřídní škola, 
umožňující bez rozdílů vzdělávat žáky, kteří 

preferují klidné rodinné prostředí, individuální pří-
stup, inovativní vzdělávání a  také výuku v  přírodě. 
Mladý kolektiv pedagogů nabízí  velmi pestrý vzdělá-
vací program tvořivě zaměřený na všestranný rozvoj 
dětí a  jejich přípravu pro život. Škola je obklopena 
parkovou zelení a vzácnými historickými památkami.

A JOURNEY OF DISCOVERY
Cítoliby Nursery School and Primary School is a com-

posite-class village school allowing for the education of pupils 
who prefer a  quiet family-like environment, an individual 
approach, an innovative education and open-air teaching. 
A young team of teachers provides a highly diverse educational 
programme with a creative focus on the all-round development 
of children and preparation for future life. The school is sur-
rounded by garden greenery and rare historical monuments.

SPOLEČNĚ 
SE ZLEPŠOVAT

Základní škola T. G. Masaryka Podbořany
Husova 445, 441 01 Podbořany

tel.: +420 415 214 022, 
reditelka@zstgm-podborany.cz

www.zstgm-podborany.cz

Základní škola T. G. Masaryka Podbo-
řany sídlí v  budově stojící v  poměrně 

velkém uzavřeném školním areálu, který 
bezpečně odděluje školu od silnice. Součástí 
areálu školy je také školní pozemek a oddy-
chová plocha, kde mají žáci široké možnosti 
vyžití při činnostech školní družiny nebo 
domu dětí a mládeže.

IMPROVING TOGETHER
The building of T. G. Masaryk Primary School in 

Podbořany is situated on relatively large, enclosed school 
grounds, which safely separate the school from the road. 
The school grounds also include a school garden and 
a recreational area, where pupils can take part in a wide 
range of activities of a school club and a youth centre.

PŘÍPRAVA 
DO ŽIVOTA

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, 
příspěvková organizace

Měcholupy 1, 439 31 Měcholupy
tel.: +420 415 722 508

specialniskola@lzs-mecholupy.cz
www.lzs-mecholupy.cz

Logopedická základní škola v Mě-
cholupech u Žatce poskytuje základní 

vzdělávání žákům se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Zaměřuje se na vzdělává ní 
žáků s narušenou komunikační schopností, 
se specifi ckými poru chami učení a s více va-
dami v 1.–5. ročníku a v přípravné třídě.

PREPARING FOR LIFE
The logopaedic primary school in Měcholupy 

near Žatec provides a basic education for pupils with 
special learning needs. It focuses on the education of 
pupils with impaired communication skills, specifi c 
learning disabilities and multiple disabilities in the 1st 
to the 5th year and in a pre-school class.

TVOŘIVOU 
CESTOU

Základní škola Lenešice, okres Louny
Knížete Václava 391, 439 23 Lenešice

tel.: +420 415 679 428, skola@zslenesice.com
www.zslenesice.com

Základní škola v Lenešicích má tradici 
téměř 130letou. Vytváří bezpečné pro-

středí, usiluje o kvalitní spolupráci s partne-
ry. Její pedagogové jsou průvodci na cestě ke 
vzdělání, usilují o úspěch každého žáka, jsou 
tvořiví, respektující, vzdělávají se. Chtějí, aby 
každý ve škole zažíval úspěch. 

A JOURNEY TOGETHER 
Lenešice Primary School has a history going back 

nearly 130 years. It creates a safe environment and strives 
to ensure high-quality partnerships. The school’s teach-
ers are guides on the journey to education and give their 
all to help pupils succeed. They are creative, respectful 
and self-educating. They want everyone at the school to 
enjoy success. 

S HUDBOU, ZPĚVEM, TANCEM, MALOVÁNÍM NEBO DIVADLEM
Každý si odtud odnese schopnost rozdávat radost, schopnost najít si v dnešní uspěchané době čas na prohlídku výstavy, návštěvu koncertu či 
divadelního představení. Po mnoha hodinách tvrdé práce vytryskne čistý tón – z klavíru, houslí, trubky nebo duše.

Umělecké školství v  Lounech má více 
než sedmdesátiletou tradici. ZUŠ začíná 

psát svou historii v roce 1949, kdy vznikl Měst-
ský hudební ústav. V současné době je loun-
ská základní umělecká škola čtyřoborová, 
svým žákům poskytuje vzdělávání v  oboru 
hudebním, literárně dramatickém, výtvarném 
a  tanečním. Žáci lounské základní umělecké 
školy si vybírají ze široké nabídky studijních 
zaměření, mnozí se připravují na uměleckou 
nebo pedagogickou dráhu, většinu z nich ško-
la motivuje k  vlastním uměleckým aktivitám 
a umění se jim tak stává celoživotní potřebou 
a  zájmem. Vizi školy vyjadřuje název jejího 
školního vzdělávacího programu LOUTNA – 
ZUŠ Louny je lidská, otevřená, umělecká, tvo-
řivá, navazující a aktivní. 
Individuální a kolektivní výuka jsou dle Školní-
ho vzdělávacího programu Loutna rovnocen-
né, žáci se vedle svých individuálních studij-
ních zaměření vzdělávají ve sborovém zpěvu, 
komorní a  souborové hře, hře v  orchestru, 
tanečních a  dramatických souborech. Školu 
navštěvuje více než 700 žáků, a  i když ne ze 
všech se stanou výkonní umělci, většině z nich 
se umění stává součástí života. 

Úspěchy žáci slaví i v republikových a dokon-
ce mezinárodních soutěžích. Veřejností jsou 
velmi oblíbené akce základní umělecké školy 
- koncerty žáků, žáků s rodiči, koncerty učitel-
ské, výstavy, divadelní a  taneční vystoupení 
žáků školy, festivaly - škola se jimi zapsala 
do kulturní mapy města i celého regionu. 
Po  celou dobu své existence byla škola vý-
znamným uměleckým přínosem pro město. 
Z bran školy vycházejí ti, kterým slovo umění 
není cizí. Ne všichni se budou jednou živit hud-
bou, zpěvem, tancem, malováním nebo diva-
dlem. Ale každý z  nich si odnese schopnost 
rozdávat radost, schopnost si v dnešní uspě-
chané době najít čas na  prohlídku výstavy, 
návštěvu koncertu či divadelního představení.

MUSIC, SONG AND DANCE, 
PAINTING AND THEATRE

All graduates of this school take away the 
ability to spread joy and the ability to find 
a  moment in today’s hectic times to see 
an exhibition, attend a concert, or watch 
a play. After many hours of hard practice, 
a clear tone bursts out from the piano, vio-
lin, trumpet, or from deep inside a singer. 
Art education in Louny has more than seventy 
years of tradition. The history of today’s Primary 
Art School began in 1949, when the Municipal 
Music Institute was founded. Today, the Louny 
Primary Art School off ers four study fi elds, pro-
viding an education in music, literature, fi ne arts 
and dance. Pupils of the school can choose from 
a wide range of study specialisations, and many 
of them train for artistic or teaching careers. The 
school motivates the majority of these pupils to 
pursue their own artistic activities, and art there-
fore becomes a lifelong necessity and interest. The 
school’s vision is refl ected in the name of its edu-
cational programme “LOUTNA”, which (besides 
being the Czech word for “lute”) is an acronym 
made up of the initial letters of Czech words for 
“human”, “open”, “artistic”, “creative”, “ongoing” 

and “active”. Under the school’s education pro-
gramme “Loutna” (Lute), individual and collective 
learning have equal value, where in addition to 
individual study specialisations, pupils also take 
lessons in choir singing, chamber and ensemble 
music, orchestra music, group dance and drama. 
Over 700 pupils attend the school, and even if not 
all of them go on to become performing artists, 
for most of them art becomes a part of their lives. 
The school’s pupils have also enjoyed success in 
national and international competitions. Popular 
school events for the public include concerts per-
formed by pupils, pupils and their parents, and 
teachers, as well as exhibitions, plays, dance per-
formances and festivals. The school is engraved 
in the cultural map of the town and the whole 
region. For the entirety of its existence, the school 
has made a signifi cant artistic contribution to the 
town. The word “art” is not foreign to the ears of 
those who walk out of the school gates. Not all 
of them will go on to make a living out of music, 
song, dance, painting or acting. But every one 
of them will take away the ability to spread joy 
and the ability to fi nd a moment in today’s hectic 
times to see an exhibition, attend a concert, or 
watch a play.

Základní umělecká škola Louny
Poděbradova 610, příspěvková organizace

440 01 Louny
tel.: +420 415 672 446, zus@zuslouny.cz

www.zuslouny.cz
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PODPORA A PÉČE ZAČÍNÁ TAM, KDE KONČÍ SÍLY
Po druhé světové válce byl v Žatci založen domov důchodců v bývalém kapucínském klášteře na Pražském předměstí. Péči starým lidem zajišťovaly 
řádové sestry římskokatolické církve. Postupem doby byly tyto řádové sestry nahrazeny odborným sociálním a zdravotnickým personálem. 

V osmdesátých letech minulého století 
byli jeho obyvatelé přestěhováni 

do  nedalekých čtyř navzájem propojených 
budov, jejichž historie sahá do 50. let 19. sto-
letí. V průběhu doby byly budovy přizpůso-
beny obyvatelům a renovovány do současné 
podoby. Domov pro seniory stojí téměř 
v centru města se snadnou dostupností jak 
městské hromadné dopravy, tak obchodní 
sítě a služeb. Jeho klienty jsou občané města 
Žatce a jeho spádových obcí. Poskytují se zde 
pobytové i  terénní služby seniorům a  oso-
bám trpícím Alzheimerovou chorobou. Do-
mov se zvláštním režimem pro ně byl vybu-
dován pro potřeby regionu v areálu domova 
pro seniory a  svoji činnost zahájil v  červnu 
2012. Česká alzheimerovská společnost udě-
luje za  poskytování kvalitní péče o  osoby 
s  Alzheimerovou chorobou prestižní certifi -
kát „Vážka“. Od  roku 2013 se domov se 
zvláštním režimem hrdě řadí mezi jeho drži-
tele. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové 
a klienti si mohou pokoj vyzdobit svými drob-
nými předměty. Dále je domov vybaven 
společnou koupelnou, denní místností, ku-
chyňkou, společenskou místností, rehabilitací 

a  dílnou pro ruční práce. Rodina, známí 
a  přátelé mohou klienty navštěvovat každý 
den. Na objednání dochází kadeřnice a pedi-
kérka. V nově zařízené kapli slouží každý tý-
den mši římskokatolický kněz. V  rámci Pro-
jektu integrace paliativní péče zde usilují o to 
umožnit svým klientům důstojné umírání 
v  domácím prostředí v  kruhu nejbližších 
i v domově. Pozůstalým pak dávají možnost 
dát „poslední sbohem“ svým zemřelým 
v místnosti pro rozloučení, kde mohou setr-
vat, nikým nerušeni. Je dobré být někde, kde 
se všemi jednají jako s rovnocennými partne-
ry a přistupují k nim s pochopením, empatií, 
trpělivostí a úctou.

SUPPORT AND CARE BEGIN WHERE 
STRENGTH ENDS 

After the Second World War, a retirement 
home was established in Žatec in the 
former Capuchin monastery in the Pražské 
předměstí district. Care for residents was 
provided by Roman Catholic nuns. With 
the passage of time, nuns were replaced 
by specialist social and health care staff.
In the 1980s, the home’s residents moved into four 
nearby interconnected buildings whose history 
can be traced back to the 1850s. Over time, the 
buildings have been adapted to meet the needs of 
their occupants and renovated into their current 
form. The home for the elderly is located almost 
in the town centre, with easy access to both public 
transport and commercial networks and services. 
Its residents are citizens of Žatec and its catchment 
area. The home also provides residential and fi eld 
services for seniors and people suff ering from Alz-
heimer’s disease. A  facility with special arrange-
ments, which commenced activities in 2012, was 
built on the premises of the home to accommodate 
the needs of such people from the local region. The 
Czech Alzheimer’s Society awards the prestigious 
“Dragonfl y” certifi cate for the provision of quality 

care to suff erers of Alzheimer’s disease. The home 
with special arrangements received this certifi ca-
tion in 2013. Single and double rooms are avail-
able, and residents can decorate their room with 
small items. The home further provides a shared 
bathroom, living room, kitchen, social room, re-
habilitation room, and a handicrafts workshop. 
Family, friends and acquaintances can come to visit 
every day. Appointments can be made with hair-
dressers and pedicurists, who come directly to the 
home. A Roman Catholic priest holds Mass every 
week in a newly furnished chapel. As part of the 
Palliative Care Integration Project, the staff  strive 
to allow residents to die with dignity in a home-
like environment surrounded by loved ones, even at 
the home. The bereaved then have the opportunity 
to say a “fi nal goodbye” to the deceased in a fare-
well room, where they can be left undisturbed. It 
is good to be in a place where everyone is treated 
as equal, with understanding, empathy, patience 
and respect.

Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba v Žatci

Šafaříkova 852, 438 01 Žatec
tel.: +420 415 710 295, antoni@dpszatec.cz

www.dpszatec.cz

DOMOV 
I VZDĚLÁNÍ

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Žatec, příspěvková organizace 

Pražská 808, 438 01 Žatec 
tel.: +420 734 313 888, ddzatec@seznam.cz

www.ddzatec.cz

Rodiče jsou podporováni v  tom, aby 
zde jejich děti byly jen dočasně. Ve ško-

le si žáci osvojují ty vědomosti, které mají pro 
ně praktický smysl a  využitelnost. Vzdělání 
motivuje zdejší žáky nejen k  učení, ale 
i k tomu, aby se snažili uplatnit v dalším živo-
tě, na trhu práce a pěstuje v nich odpověd-
nost k životu i k sobě.

HOME AND EDUCATION IN ONE
Parents are encouraged to keep their children 

there only temporarily. At school, students learn things 
that have a practical purpose and use in their lives. 
Education motivates the local students not only to 
learn, but also to fi nd meaningful work on the labour 
market, and it teaches them responsibility to life and 
to themselves.

STÁLE SE 
NĚCO DĚJE

Dům dětí a mládeže
Jiráskovo nám. 490, 439 42 Postoloprty

tel.: +420 415 783 102, ddmpostoloprty@seznam.cz 
www.postoloprty.cz/ddm.asp

Hlavním posláním DDM v  Postolopr-
tech je nabídnout nejenom dětem 

a mládeži, ale i dospělým takové aktivity, kte-
ré jsou jim blízké. Takové, aby mohli rozvíjet 
svůj talent a své zájmy, a to jak pravidelnou, 
tak i nepravidelnou formou.

THERE IS ALWAYS SOMETHING 
HAPPENING

The main aim of the Postoloprty Youth Centre is to pro-
vide not only children and adolescents, but also adults, 
with such activities that allow them to develop their tal-
ents and interests, both in regular and irregular forms.

MLADÍ 
ODBORNÍCI

Střední odborné učiliště a Střední odborná 
škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec
tel.: +420  415 710 380,  skola@sousoszatec.cz

www.sousoszatec.cz

Přímo v  turistickém centru Žatce je 
škola, která zaujme nejen budoucí číš-

níky, kuchaře či sládky, ale také další studen-
ty, kteří se pak uplatní v hotelnictví, gastro-
nomii či podnikání. Čeká je praxe nejen 
tuzemská, ale i  zahraniční a  také množství 
odborných kurzů a soutěží jako třeba školou 
pořádaný barmanský Žatecký CUP.

YOUNG SPECIALISTS
Right in the heart of the tourist centre of Žatec, 

you will fi nd a school that attracts not only future wait-
ers, cooks and brewers, but also other students look-
ing to work in the hotel industry, the culinary arts and 
other business. They can gain practical experience both 
at home and abroad and can take part in a number of 
professional courses and competitions, such as the bar-
keeping Žatec Cup organised by the school.

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín

tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz
www.cbs-cesko.cz

MALOVANÁ 
MAPA S DUŠÍ

Ručně malovaná mapa je umělecké 
dílo, do posledního detailu vypracova-

né malířem a kartografem. V každé mapě 
nechává malíř kus své duše, jako umělec ve 
svém díle. Předností malované mapy je leh-
ká čitelnost. Její malebné ztvárnění a zvýraz-
nění památek a zajímavostí z ní dělají ideální 
pomůcku pro školy a informační centra.

PAINTED MAP WITH SOUL
A hand-painted map is a piece of art elabo-

rated by a painter and cartographers down to the 
last detail. The painter literally gives a piece of his 
soul to every map he makes, just like every other 
artist to his or her works of art. The great advan-
tage of painted maps is that they are easy to read. 
Monuments and places of interest are painted in 
a picturesque way and so it is an ideal teaching 
tool for schools and information centers.
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ROMAN CATHOLIC PARISH OF LOUNY
The Roman Catholic Parish – Deanery 

of Louny is a  community of Catholics 
located in Louny and its surroundings. 
The centres of the parish are the decanal 
Church of St. Nicholas in Louny, and the 
pilgrimage Church of the Assumption of 
the Virgin Mary.
Due to a decline in the number of priests, a smaller 
number of worshippers, and the depopulation of 
the countryside, small parishes gradually began to 
join the larger, usually urban parishes. As a result, 
the Parish of Louny now manages another nine for-
merly independent parishes, namely the parishes 
of Cítoliby, Dolní Ročov, Horní Ročov, Chožov, Kozly 
u Loun, Měrunice, Obora, Opočno and Vinařice. 
The Roman Catholic Parish – Deanery of Louny is 
the district’s central parish. The decanal Church of 
St. Nicholas dates from the 16th century and is 
a masterpiece of the Jagiellonian Gothic. It has been 
a  national cultural heritage site since 1995. The 
current church was founded on the site of the 14th-
century Church of the Exaltation of the Holy Cross, 
which was destroyed by a fi re in the town in 1517. 
The architect responsible for the church’s current ap-
pearance was Benedikt Rejt, also known as Beneš of 

Louny. The church is dominated by a beautiful three-
part acanthus Baroque altar dating from 1701–1704, 
which was made by Prague royal court cabinetmaker 
Marcus Nonnenmacher. The sculptures on the altar 
are the work of royal court sculptor Hieronymus Kohl 
and his pupil František Preiss. The altar paintings are 
the work of painter Jan Jiří Schummer from Prague’s 
Lesser Town. The largest painting depicts the Nativity 
of Jesus. Above it, is a painting of Saint Nicholas. On 
one side altar, you will fi nd paintings of the Sermon 
of St. John the Baptist and St. John the Evangelist, and 
a painting of the Assumption of the Virgin Mary and 
the Holy Trinity on the other side altar. The church 
also contains the beautiful Renaissance tomb of Jan 
Hruška of Březno, a  Renaissance baptismal font 
made by Václav Klatovský, and a stained-glass de-
piction of the Virgin Mary by Jano Köhler from 1901. 
Your attention may also be drawn to two organs. 
The main organ was made by Emanuel Štěpán Petr 
from 1887, and the presbytery also contains a small 
Baroque positive organ dating to 1707–1720, which 
was made in the workshop of the Starck of Loket 
family. The church has a sixty-metre-high sandstone 
tower, which previously served as a signal tower for 
the needs of the town’s defence. Today, it serves as 
a lookout tower. The total number of steps in the 

staircase tower and the lookout tower itself is around 
180. A treasury is also situated in the tower. It is not 
open to the public, and once served for storing town 
documents. The publicly accessible part of the tow-
er, where fi ve bells are suspended, is located above 
this room. The largest bell weighing 640 kg is called 
St. Wenceslas, and was cast in 1996 in the workshop 
of Petr Rudolf Manoušek. At the level of the gallery, 
you will fi nd the lodgings of the herald, where you 
can see part of an old laminated nativity scene. 
The pilgrimage Church of the Assumption of the 
Virgin Mary in Dolní Ročov is part of the complex 
of a  former Augustinian monastery that existed 
from 1373 to 1950 and was the spiritual centre of 
the region. The monastery was founded by Albrecht 
of Kolowrat the Elder, who is buried in the church, 
and the origins of this prominent Czech noble fam-
ily are connected with this site. The famous literary 
work Old Czech Legends by Alois Jirásek also men-
tions the monastery and the Kolovraty tomb. On the 
site of the original Gothic church from the late 14th 
century, today you will fi nd a Baroque church built 
in 1746–1750. It was designed by famous Baroque 
architect Kilian Ignaz Dientzenhofer. The main altar 
was built by František Ignác Weiss in 1748 according 
to the design by Dientzenhofer. The columnar altar is 

completed with a canopy topped by a Marian crown 
carried by angels. A Rococo cabinet on the altar con-
tains a late 14th-century Gothic statue of the Loving 
Virgin and Child, also known as the Virgin Mary of 
Ročov. On the predella of the altar with reliefs from 
the life of the Virgin Mary, you will fi nd statues of 
angels. Above the side gates and on the corbels, 
there are statues of St. Joseph and St. Joachim, as 
well as allegories from the Old and New Testaments. 
The nave contains six parallel altars. Four of them 
date from the second quarter of the 18th century. 
They are consecrated to St. Augustine, St. Monica, 
St. John of Nepomuk and St. Anne. The central niches 
contain two Rococo altars dedicated to St. Nicholas 
of Tolentino and the Consoling Virgin Mary. Most of 
the altars are works by Josef Kramolín from 1778. 
On the vault of the church, you can admire beauti-
ful Baroque frescoes of the life of the Virgin Mary 
by Antonín Smichae of Louny. The whole building is 
an example of the High Czech Baroque. The church 
holds the regular Ročov Fair on the closest Sunday to 
15 August, while other services are held on the fi rst 
Sunday of every month and at Christmas.

Z důvodu úbytku kněží, menšího počtu 
věřících a také vylidňování venkova se 

malé farnosti začaly postupně přidružovat 
k  těm větším, zpravidla městským farnos-
tem. V  důsledku toho nyní farnost Louny 
spravuje dalších devět kdysi samostatných 
farností: Cítoliby, Dolní Ročov, Horní Ročov, 
Chožov, Kozly u  Loun, Měrunice, Obora, 
Opočno a Vinařice. 
Centrální farností obvodu je Římskokato lická 
farnost – děkanství Louny. Děkanský kostel 
svatého Mikuláše pochází z  16. stole tí a  je 
vrcholným dílem vladislavské gotiky. Od roku 
1995 je národní kulturní památkou. Současný 
kostel vznikl na místě staršího kostela Povýše-
ní svatého Kříže ze 14. století, který vyhořel při 
požáru města v  roce 1517. Autorem nynější 
přestavby je Benedikt Rejt, zvaný též Beneš 
z  Loun. Kostelu dominuje nádherný trojdíl-
ný akantový barokní ol tář z  let 1701–1704 
od  pražského dvorního truhláře, řezbáře 
Marka Nonnenmachera. Sochy na něm udě-
lal pražský dvorní sochař Jeroným Kohl a jeho 
žák František Preiss. Oltářní obrazy jsou dílem 
malostranského malíře Jana Jiřího Schum-
mera. Největší obraz představuje Narození 

Krista. Nad ním je obraz svatého Mikuláše. 
Na  bočních oltá řích jsou obrazy Kázání sva-
tého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty 
a na druhém boč ním oltáři je obraz Nanebe-
vzetí Panny Ma rie a Nejsvětější Trojice. V kos-
tele si můžete prohlédnout rovněž krásný 
renesanční náh robek Jana Hrušky z  Března, 
renesanční křti telnici od Václava Klatovského 
a vitráž Panny Marie od Jano Köhlera z roku 
1901. V  kostele vás také mohou zaujmout 
dva varhanní nástroje. Hlavní varhany jsou 
dílem Emanuela Štěpána Petra z  roku 1887, 
v  presbytáři se nachází malý barokní pozitiv 
z  let 1707–1720, který byl zhotoven v  dílně 
Starcků z  Lokte. Součástí kostela je šedesát 
metrů vysoká věž z pískov ce, která v minulos-
ti sloužila jako hlásná věž pro potřeby obrany 
města. Dnes slouží jako vyhlídka. Počet scho-
dů ve schodišťové vížce a uvnitř věže je dohro-
mady asi 180. Ve věži je veřejnosti nepřístup-
ná klenotnice, kde býva ly umístěny významné 
městské listiny. Nad touto místností je veřej-
nosti přístupná část věže, kde visí pět zvonů. 
Největší z  nich, svatý Václav, byl ulit v  roce 
1996 v dílně Petra Rudolfa Manouška a váží 
640 kg. Na úrovni ochozu je byt hlásného, kde 

je možné si prohlédnout část starého kašíro-
vaného betlému. 
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dol-
ním Ročově je součástí komplexu někdejšího 
augustiniánského kláštera, který zde byl v le-
tech 1373–1950 a  byl duchovním centrem 
regionu. Klášter založil Albrecht starší z  Ko-
lovrat, který je v kostele pochován, a s tímto 
místem jsou spojeny i počátky této významné 
české šlechtické rodiny. O klášteře a kolovrat-
ském hrobě se zmiňuje i  známé dílo Staré 
pověsti české od Aloise Jiráska. Na místě pů-
vodního gotického kostela z konce 14. století 
stojí dnes barokní kostel z let 1746–1750, je-
hož autorem je slavný barokní architekt Kilián 
Ignác Dientzenhofer. Podle jeho návrhu byl 
vybudován Františkem Ignácem Weissem 
i hlavní oltář z roku 1748. Je sloupový, s bal-
dachýnem, zakončený mariánskou korunou 
nesenou anděly. V rokokové skříňce je na ol-
táři gotická socha milostné Madony z konce 
14. století, která je nazý vaná Področovskou 
Pannou Marií nebo též Pannou Marií Ročov-
skou. Na  predelle oltáře s  reliéfy ze života 
Panny Marie jsou sochy an dělů. Nad bočními 
brankami a na konzolách stojí sochy svatého 

Josefa a svatého Jáchy ma a také alegorie Sta-
rého a Nového záko na. V lodi je šest protějš-
kových oltářů. Čtyři z nich pocházejí z druhé 
čtvrtiny 18. století. Tyto oltáře jsou zasvěceny 
svatému Augu stinovi a  svaté Monice, dále 
svatému Janu Nepomuckému a  svaté Anně. 
Dva oltáře ve středních výklencích jsou roko-
kové a  jsou zasvěceny svatému Mikuláši To-
lentinskému a Panně Marii Potěšující. Většina 
oltářů je dí lem Josefa Kramolína z roku 1778. 
Na klenbě kostela jsou krásné barokní fresky 
ze života Panny Marie od Antonína Smichaea 
z Loun. Celá stavba je příkladem vrcholného 
české ho baroka. V  kostele se koná pravidel-
ná ro čovská pouť v neděli nejbližší 15. srpnu, 
další bohoslužby se konají vždy první neděli 
v mě síci a o Vánocích.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LOUNY
Římskokatolická farnost – děkanství Louny je společenství katolíků v Lounech a okolí. Centrem farnosti je děkanský kostel svatého Mikuláše v Lounech 
a poutním místem klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Římskokatolická farnost – děkanství Louny
Beneše z Loun 136, 440 01 Louny

tel.: +420 415 652 395, farnost.louny@dltm.cz  
www.farnostlouny.com
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NADŠENÍ PRO AUTOMOBILY
Ať už jste automobilový fanoušek, kterému je technika blízká, nebo jen hledáte spolehlivého partnera, na kterého se v oblasti auto-moto můžete obrátit, 
pak rodinná společnost AUTO MYSLIVEC s.r.o. se sídlem v Podbořanech může být to pravé ořechové.

Společnost AUTO MYSLIVEC se věnuje 
této oblasti již od roku 1993. Je tu jak 

pro mladé rodiny, starší zkušené i začínající 
řidiče, tak i pro malé podnikatele a velké fi r-
my. Ti všichni se na  AUTO MYSLIVEC s  vel-
kým očekáváním obracejí a s ještě větší dů-
věrou se k  nim vracejí. Není to jen širokou 
nabídkou služeb pod jednou střechou. Od-
bornost a profesionalita zde totiž jdou ruku 
v ruce s nadstandardní péčí. Společnost za-
čínala jako rodinná fi rma a  rodinným hod-
notám zůstala věrná dodnes. Na základech 
tradičního lokálního autoservisu vyrostlo 
během let jedno z  největších prodejních 
a servisních míst regionu. Prioritou stále zů-
stává mimořádně vstřícné jednání a  budo-
vání dlouhodobých vztahů se zákazníky. 
Malé lokální společnosti se díky jejímu úsilí 
a  zaměstnancům podařilo vypracovat 
do pozice výrazného regionálního subjektu, 
který působí na Lounsku, Rakovnicku, Žatec-
ku, Podbořansku, Kadaňsku, Klášterecku 
a  v  dalších regionech. Od  samého počátku 
provází tuto rodinnou společnost nadšení 
pro techniku i aktivní účast na nejrůznějších 
automobilových závodech. U  všech svých 

zaměstnanců se fi rma snaží, aby ke své práci 
měli osobní vztah a dokázali zákazníkům po-
skytnout maximální profesionalitu a  lidský 
přístup. Svou prací naplňuje fi rma standardy 
autorizovaného prodejce vozů ŠKODA, auto-
rizovaného partnera programu ŠKODA Plus 
pro ojetá vozidla a  ŠKODA Handy, který 
kompletně zaštiťuje péči o  handicapované 
osoby. Právem jsou hrdí na to, že mohou no-
sit vizitku autorizovaného servisu hned pro 
několik značek – ŠKODA, Volkswagen osobní 
a užitková vozidla a značku Ford. Díky vlastní 
klempírně, lakovně, pneuservisu, automyčce 
a spolupracující STK Podbořany je zaručeno, 
že péči o vozidlo zajistí od začátku do konce. 
A nezáleží na tom, jestli se jedná o drobného 
zákazníka či velkou společnost. Služby fi rmy 
AUTO MYSLIVEC jsou zde pro všechny.

AUTOMOTIVE ENTHUSIASTS
Whether you are a  car enthusiast 

who understands technology, or you are 
just looking for a  reliable partner to get 
you from A to B, then the family company 
AUTO MYSLIVEC s.r.o. based in Podbořany 
may be just what you are looking for.
AUTO MYSLIVEC has been operating in this area 
since 1993. The company is here for small fami-
lies, experienced and new drivers, and for small 
businesses and large corporations. These have all 
turned to AUTO MYSLIVEC with great expectations, 
and come back to the company with even greater 
trust. It is not just for the wide range of services 
under one roof. Expertise and professionalism go 
hand in hand with premium care. The company be-
gan life as a family business, and remains true to 
family values to this day. Over the years, one of the 
largest sales and service points in the region has de-
veloped on the foundations of a traditional local car 
service centre. A highly accommodating approach 
and the establishment of long-lasting relationships 
with customers remain top priorities. Thanks to its 
eff orts and its employees, the small local company 
has managed to grow into an important regional 
entity operating in the regions of Louny, Rakovník, 

Žatec, Podbořany, Kadaň, Klášterec and others. 
From the outset, this family business has been ac-
companied by a passion for technology and active 
participation in various motor races. The company 
strives to ensure that all of its employees have 
a personal relationship with their work and are ca-
pable of providing customers with maximum pro-
fessionalism and a human approach. Through its 
good work, the company meets the standards of an 
authorised ŠKODA car dealer, an authorised part-
ner of the ŠKODA Plus programme for used cars, 
and the ŠKODA Handy programme, which ensures 
complete care for disabled customers. The company 
is rightfully proud to carry an authorised business 
card for several brands – ŠKODA, Volkswagen pas-
senger cars and commercial vehicles, and Ford. 
Thanks to its own body shop, paint shop, tyre ser-
vice, car wash and cooperation with the Podbořany 
vehicle inspection centre, the company guarantees 
complete care for your car for its entire lifetime. And 
it doesn’t matter if the customer is an individual or 
a large corporation. The services of AUTO MYSLIVEC 
are here for everyone. 

AUTO MYSLIVEC s.r.o.
Hlubanská 741, 441 01 Podbořany

tel.: +420 415 214 109, info@autopodborany.cz
www.autopodborany.cz

DOTEK LÁSKY
Od chvíle, kdy se zjevila Panna Maria v sousední vesnici a zachránila 
tonoucí při povodni v roce 1743, uplynulo již mnoho let.

A TOUCH OF LOVE 
Many years have passed since the 

Virgin Mary appeared in a  neighbouring 
village and saved people from drowning in 
a flood in 1743. 
This pilgrimage site has undergone various transfor-
mations. But it remains a place where many people 
go to gain the most important thing. A touch of love 
which transforms the heart. Every place has its his-
tory. Even the pilgrimage site in Liběšice near Žatec. 
It has faced a number of trials, including times of 
prosperity and decline. But it has never been aban-
doned. It has always been visited by those search-
ing for spiritual comfort and help. The centre of the 
parish is the Church of St. Martin and the Visitation 
of the Virgin Mary in Liběšice. The formerly Roman-
esque and Gothic Church, later converted into the 
Baroque style, was declared a pilgrimage church 
in 2004. The pilgrimage culminates with the July 
Octave of the Visitation of the Virgin Mary, and the 
main pilgrimage takes place every year on the fi rst 
Sunday after 2 July. The church is open for viewing 
every day. 

Poutní místo doznalo nejrůznějších pro-
měn. Ale stále je místem, kam směřují 

mnozí, aby zde načerpali to nejcennější. Dotek 
uzdravující lásky, která proměňuje srdce. Kaž-
dé místo má svou historii. I poutní místo v Li-
běšicích u Žatce takovou má. Prošlo mnohými 
zkouškami, včetně rozkvětu i úpadku. Ale ni-
kdy nezůstalo opuštěné. Vždy se našli ti, kteří 
zde hledali duchovní útěchu a  pomoc. Cent-
rem farnosti je kostel svatého Martina a Na-
vštívení Panny Marie v Liběšicích. Zbarokizova-
ný původně románský a  gotický kostel byl 
v lednu 2004 prohlášen diecézní poutní svaty-
ní. Vyvrcholením poutí je červencový oktáv 
Navštívení Panny Marie a hlavní pouť se koná 
každoročně o první neděli po 2. červenci. Kos-
tel je k nahlédnutí zpřístupněn každý den.

Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce
Liběšice u Žatce 1, 439 63 Liběšice u Žatce

tel.: +420  415 725 006
farnost.libesice.za@dltm.cz

www.libesice.com

CHMEL JE NAŠE ZLATO
Pěstování chmele má v České republice tisíciletou historii. 
V současné době je již registrováno 21 českých odrůd zeleného zlata.

HOPS ARE OUR GOLD
Hops have been grown in the Czech 

Lands for a thousand years. Today, 21 Czech 
varieties of this “green gold” are registered.
The company Chmelařský institut s.r.o. based in 
Žatec continues a long tradition of hops research, 
which began in 1925 at the agricultural research 
station in Deštnice. After the Second World War, 
the research centre was relocated to Žatec before 
becoming the Hops Research Institute in 1952. Its 
successor organisation, Chmelařský institut s.r.o. 
(founded in 1992), conducts comprehensive sci-
entifi c research activities in the areas of the pro-
tection, cultivation, harvesting and post-harvest 
treatment of hops. It also performs new breeding, 
maintenance breeding and propagation of Czech 
hop varieties. Variety testing is carried out in an 
experimental micro-brewery. The institute has 
130 ha of hop yards at its disposal for fi eld tests at 
a special-purpose farm in Stekník. It is also a major 
producer of hop rootstocks for hop growers in the 
Czech Republic.

Chmelařský institut s. r. o. v Žatci navazu-
je na dlouholetou tradici chmelařského 

výzkumu, která započala v roce 1925 na země-
dělské výzkumné stanici v Deštnici. Po II. světo-
vé válce byl výzkum chmele přesunut do Žatce 
a  v  roce 1952 transformován na  Výzkumný 
ústav chmelařský. Nástupnická organizace (za-
loženo 1992) Chmelařský institut s. r. o. se za-
bývá komplexní vědeckovýzkumnou činností 
na úseku ochrany, pěstování, sklizně a poskliz-
ňové úpravy chmele. Provádí novošlechtění, 
udržovací šlechtění a množení českých odrůd 
chmele. Testování odrůd probíhá v pokusném 
minipivovárku. Pro polní pokusy disponuje 
130 ha chmelnic na  účelovém hospodářství 
ve Stekníku. Je také významným producentem 
chmelové sadby pro pěstitele v ČR.

Chmelařský institut s. r. o.,  Kadaňská 2525
438 01 Žatec, tel.: +420 415 732 111,
info@chizatec.cz, www.chizatec.cz
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VSTÁVAT 
A CVIČIT!

Tělocvičná jednota Sokol Louny
Poděbradova 638, 440 01 Louny

tel.: +420 725 931 855, sokol.louny@email.cz
www.t-j-sokol-louny7.webnode.cz

Tělocvičná jednota Sokol Louny je sou-
částí Sokolské župy Sladkovského. 

V rámci této župy je největší a nejstarší jed-
notou. Byla založena v  roce 1867, pouhých 
pět let po  vzniku Sokola, jako 17. jednota 
v  českých zemích. V  roce 2017 oslavila 
150. výročí založení a zároveň si připomněla 
i 120. výročí zahájení výstavby sokolovny. 

RISE AND STRETCH!
The Sokol sports club in Louny is part of the Slad-

kovský regional Sokol club organisation. It is the oldest 
and largest club in the organisation. It was established 
in 1867, just fi ve years after the Sokol movement was 
founded, as the 17th Sokol club in the Czech Lands. In 
2017, the club celebrated its 150th anniversary and also 
commemorated the 120th anniversary of the start of con-
struction of the local Sokol gym.

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika

tel.: +420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz

ŠANCE PRO 
OBCHODNÍKY

V ČR pracuje množství úspěšných ob-
chodníků. Mnohdy ale nenajdou pro-

dukt, který by je duševně naplňoval. Ten však 
existuje! Je jím tato kniha, která by bez šikovné-
ho obchodníka, jenž oslovil všechny partnery 
v regionu, nevznikla. CBS Nakladatelství s. r. o. 
stále rozšiřuje svůj obchodní tým o nové talen-
ty. Jste to právě vy?

AN OPPORTUNITY FOR VENDORS
There are many successful vendors in the 

Czech Republic. But they often struggle to fi nd 
a product that will off er them spiritual fulfi lment. 
But such a product exists! It is this book, that would 
not be possible without a skilful vendor to address 
all partners in the region. CBS Publishing House 
continuously expands its business team with new 
talent. Could it be you?

PROČ TUTO KNIHU PŘEKLÁDALA 
AGENTURA SKŘIVÁNEK?

Knihy leteckých fotografi í reprezentují 
naši zemi i v zahraničí, profesionální 

překlady textů jsou tedy nutností. Proto 
jsme oslovili naši největší jazykovou agen-
turu, agenturu Skřivánek. Působí ve 14 ze-
mích světa a její pobočky najdeme v 17 měs-
tech ČR. Kromě překladatelství poskytuje 
i  tlumočnické služby, je jazykovou školou 
a přípravným a registračním centrem pro 
mezinárodní zkoušky CEL a ETS. Obrací se 
na ni řada významných společností našich 
i světových, EU i OSN. Ti nejlepší překlada-
telé hravě zvládnou jakýkoli typ dokumentu 
a klienti se vždy mohou spolehnout na pre-
ciznost překladu, a to i v případě expresní-
ho překladu. Skřivánek, jehož hlas zní po 
celém světě, je tím pravým partnerem pro 
CBS Nakladatelství.

Skřivánek s. r. o.
Na Dolinách 153/22

147 00 Praha 4 – Podolí
www.skrivanek.cz 

WHY HAS THIS BOOK BEEN 
TRANSLATED BY SKŘIVÁNEK? 

As aerial photography books also represent 
the Czech Republic abroad, professional trans-
lations are essential. We have thus approach-
ed our country ’s  largest language agency, 
Skřivánek. It operates in 14 countries around 
the world, and we can fi nd its offi  ces in 17 towns 
in the Czech Republic. Apart from translation, it 
also off ers interpreting services, it is a language 
school and a  preparatory and registration 
centre for CEL and ETS international examina-
tions. Many important Czech and foreign com-
panies, as well as the EU and the UN, order its 
services. The best translators can handle any 
type of document, and clients can always rely 
on a precise translation, even in the case of an 
express translation. Skřivánek, whose voice is 
heard around the world, is the right partner for 
CBS Publishing House. 

ZÁBAVNÁ FOTOBUDKA
Říkají jí retrobox a je ideální na jakékoliv akce, kde jsou lidé. 
Dokáže je rozveselit, i když je to jen stroj s trochou srdce.

A FUN PHOTO BOOTH
It is called the Retrobox and it is 

ideal for any event with many people. It 
can make them laugh, even though it is just 
a machine, with a bit of heart.
One booth concealing buckets of fun inspires and 
spices up both small and large events. How does it 
work? It is quite simple. You stand in front of the 
Retrobox, put on some of the props and the photo 
session begins. Revellers can get their photograph 
taken and printed in less than ten seconds. Moreo-
ver, the photos can be shared on Facebook or sent 
by e-mail right away. The selection of various back-
grounds, fi lters and motifs, as well as retro props is 
huge. The DVD with photos from the event will also 
have a retro cover. There are several boxes full of 
interesting and unique props. If the organiser still 
cannot choose, everything can be prepared to your 
liking. Imagination has no limits.

V jedné skříňce je ukrytý kopec zábavy, 
která nadchne a je vítaným zpestřením 

malých i  velkých akcí. Jak to funguje? Je to 
úplně jednoduché. Postavíte se před retro-
box, vyparádíte se několika rekvizitami a už 
se fotí. Během necelých deseti vteřin si šťast-
livci odnášejí svoji úchvatnou fotografi i rov-
nou i  vytištěnou. Navíc je možno tyto foto-
grafi e také hned sdílet na Facebooku nebo si 
je poslat e-mailem. Výběr různých pozadí, 
fi ltrů, motivů i samotných rekvizit ve stylu re-
tra je velký. V daném stylu bude i retro obal 
na DVD s fotkami z akce. Je připraveno něko-
lik beden zajímavých a  ojedinělých rekvizit. 
Pokud přesto organizátorům žádné nepad-
nou do oka, tak se vše připraví na míru podle 
přání. Fantazii se meze nekladou.

Retrobox
Keplerova 728/48, 400 07 Ústí nad Labem

tel.: +420 774 878 010
ahoj@retrobox.cz
www.retrobox.cz

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
ROST Group s.r.o. je nástupnická společnost zakladatele firmy 
Davida Rosta působící na trhu pásové dopravy sypkých hmot od roku 2003.

PROFESSIONAL SOLUTIONS
ROST Group s.r.o. is the successor 

company of founder David Rost. It has been 
operating on the market of belt transport 
of bulk materials since 2003.
The company specialises in industrial rubber coat-
ing and comprehensive services in the fi eld of belt 
transport, including its own production of conveyor 
belts. Since 2009, the company has fulfi lled hun-
dreds of contracts throughout the Czech Republic. 
Its customers are large energy, mining and engi-
neering companies. The company designs, manu-
factures and installs complete technological lines 
and provides non-stop services, including emer-
gency repairs. It also provides inspections directly 
on the customer’s premises, where any emergencies 
are resolved. ROST Group s.r.o. is a purely Czech-
owned company. Contracts are always approached 
on an individual basis, be they emergency repairs, 
complete reconstruction or implementation of com-
pletely new technology. After all, what could be bet-
ter than a satisfi ed customer?

Specializuje se na průmyslové pogumo-
vání a komplexní služby v oblasti páso-

vé dopravy, včetně vlastní výroby pásových 
dopravníků. Společnost od roku 2009 realizo-
vala po celé České republice stovky zakázek. 
Jejími zákazníky jsou velké energetické, těžeb-
ní i  strojírenské fi rmy. Navrhuje, vyrábí 
a montuje kompletní technologické linky. Za-
jišťuje nepřetržitý servis včetně pohotovostní-
ho zásahu. Dále zajišťuje rovněž inspekční 
kontroly přímo u zákazníka, kde se eliminují 
případné havarijní stavy. ROST Group s.r.o. je 
ryze česká fi rma. Ke všem zakázkám přistu-
puje vždy individuálně, ať už se jedná o hava-
rijní opravu, kompletní rekonstrukci nebo 
realizaci úplně nové technologie. Vždyť co je 
víc než spokojený zákazník.

ROST Group s.r.o.
Chlumčany 59, 439 03 Chlumčany u Loun
tel.: +420 774 434 007,  info@rostgroup.cz

www.rostgroup.cz
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Radka Srněnská (*1974)  

pochází z  jižního Valašska, z  malé vesnice nedaleko Luhačovic 

jménem Slopné. Poznávání pamětihodností a přírodních krás, 

dějiny Českých zemí, ale především knihy jsou její vášní. Proto když 

se po třinácti letech strávených v kartografickém vydavatelství 

rozhodovala, kam dál, hledala možnost, jak své záliby převést do 

profesního života. To se jí bezezbytku podařilo v CBS Nakladatelství, 

kde jako redaktorka a textařka stále nachází nová zajímavá místa 

v naší vlasti a prostřednictvím své práce s nimi seznamuje i čtenáře.

Radka Srněnská (*1974) 

comes from a small village called Slopné not far from Luhačovice in the south of 

Moravian Wallachia. Her passions are discovering sights and areas of natural 

beauty, the history of the Czech Lands and, above all, reading. When deciding 

what to do next after thirteen years working in a cartographic publishing house, 

she began looking for a way to integrate her hobbies into her professional life. 

And she definitely found a way at CBS Publishing House where, as an editor and 

a writer, she constantly finds new interesting places in our homeland and, through 

her work, introduces them to readers.

PROFIL AUTORKY
AUTHOR PROFILE

Je to partner, který z knih vytváří do-
konalé umělecké dílo a splňuje veške-

ré náročné  požadavky, jimiž jsou v  prvé 
řadě kvalita, dobrá cena, spolehlivost, fl exi-
bilita a kompletní služby. Graspo je největší 
tiskárnou ve Zlínském kraji s historií sahající 
do éry Baťova Zlína. Za dobu své existence 
se stala jednou z nejvýznamnějších světo-
vých tiskáren, v níž tradiční polygrafi cké ře-
meslo kráčí ruku v ruce s nejmodernějšími 
technologiemi. Zaměřuje se především na 
tisk barevných publikací, knih nebo katalo-
gů. Od roku 2006 je součástí tiskárny také 
nakladatelství diářů, kalendářů a zápisníků, 
které každý rok představuje novou kolekci 
svých výrobků. Tým zkušených odborníků 
je schopen nabídnout opravdu kompletní 
služby od grafi ky, přes tisk až po knihařské 
zpracování. Proto si tuto tiskárnu zvolilo 
CBS Nakladatelství a proto se na ni obracejí 
obce, města, školy, instituce, fi rmy a nakla-
datelství z  celé republiky i  ze zahraničí. 
To ale nejsou jediné důvody, proč zvolit tis-
kárnu GRASPO. Důležitou roli hraje také fi -
lozofi e společnosti, k níž patří osobní pří-
stup, snaha nabídnout optimální řešení, 

které by při realizaci mohlo přinést úspory, 
i osobitý styl, jímž se všechny produkty tis-
kárny GRASPO vyznačují. Vytvořit hodnotné 
dílo, které bude součástí kulturního dědictví 
naší země, to je především cílem všech pra-
covníků tiskárny. Ať už se jedná o  knihy 
a pub likace o historii, kultuře nebo tradicích, 
či v případě CBS Nakladatelství o knihy, kte-
ré představují naši zemi v celé její jedinečné 
kráse. Pomyslnou třešinkou na dortu je sku-
tečnost, že tiskárna je držitelem prestižních 
certifi kátů FSC® a PEFC™ a klienti si tak mo-
hou svou knihu vyrobit z papíru, který po-
chází ze dřeva z šetrně obhospodařovaných 
lesů. Je pro nás ctí, že můžeme spolupraco-
vat s  tak spolehlivým partnerem, jako je 
tiskárna GRASPO CZ.

GRASPO CZ, a. s.
Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín 

tel.: +420 577 606 112, graspo@graspo.com
www.graspo.com 

WHERE ARE OUR AERIAL PHOTO 
BOOKS PRINTED? 

When looking for a reliable partner for the 
high-quality printing of books that capture 
unique aerial views of the landscape, we 
did not have to search long or far. After all, 
where else could a company from Zlín have 
its books printed than at the Zlín-based 
GRASPO CZ printing house?
It is a partner that transforms books into per-
fect works of art and fulfi ls all demanding re-
quirements, such as high quality, a good price, 
reliability, fl exibility and complete services. 
GRASPO is the largest printing house in the Zlín 
Region with a history that dates back to the era 
of Baťa’s Zlín. Over the course of its existence, it 
has become one of the world's most important 
printing house, where traditional printing craft 
goes hand in hand with cutting-edge technology. 
It specialises primarily in colour publications, 
books and catalogues. Since 2006, the printing 
house has also included a publisher of diaries, 
calendars and notebooks, which presents a new 
collection of its products every year. A team of 
experienced specialists is capable of providing 
genuinely complete services, from graphics and 

printing to bookbinding. That is why CBS Publishing 
House chose this printing house, and that is 
why the printing house is addressed by villages, 
towns, schools, institutions, companies and 
publishers from all over the Czech Republic 
and abroad. However, these are not the only rea-
sons for choosing GRASPO. The company's phi-
losophy also plays an important role. It features 
a personal approach, an attempt to off er optimal 
solutions that can bring savings during the pro-
duction process, as well as a distinctive style that 
characterises all GRASPO products. The primary 
goal of all employees of the printing house is to 
create a  valuable work that will become part 
of our country’s cultural heritage, regardless of 
whether the books and publications are about 
history, culture or traditions, or in the case of 
CBS Publishing House, books that represent our 
country in all its unique beauty. As the fi gurative 
icing on the cake, the printing house is a holder 
of prestigious FSC® and PEFC™ certifi cates, and 
clients can therefore have their books printed on 
paper made of wood from forests managed in an 
environmentally-friendly manner. We are hon-
oured to be able to work with a reliable partner 
such as GRASPO CZ printing house. 

KDE SE TISKNOU NAŠE LETECKÉ KNIHY?
Při hledání spolehlivého partnera pro kvalitní tisk knih, které zachycují jedinečné letecké pohledy na krajinu, nebylo třeba 
pátrat dlouho, ani daleko. Vždyť kde jinde by firma sídlící ve Zlíně mohla své knihy tisknout, než ve zlínské tiskárně GRASPO CZ?
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Amazing view of the land
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Pokud jste někdy měli pocit, že Ústecko je bezútěšnou krajinou zničenou průmyslem, prolistujte tuto knihu. 
Prostřednictvím unikátních pohledů z nebe zjistíte, že příroda v tomto regionu hraje prim.

If you have ever felt that the Ústí nad Labem Region is a dreary area destroyed by industry, please take a look through this book. 
The unique views from the heavens will show you that nature takes the lead in this region.

Sollten Sie jemals das Gefühl gehabt haben, dass die Region Ústecko eine trostlose, von der Industrie zerstörte Landschaft ist, dann sollten Sie in diesem Buch blättern. 
Die einzigartigen Aufnahmen aus der Vogelperspektive werden Sie davon überzeugen, dass die Natur in dieser Region immer noch die „erste Geige“ spielt.

Ústí nad Labem Region From Heaven
Die Region Ústí nad Labem vom Himmel ÚSTECKOz nebe
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Víte, které město je nazýváno „Jezerní růží“, kde najdete druhý nejdelší labyrint podzemních chodeb, největší barokní chrám nebo místo, 
kde byl zastřelen poslední vlk na Vysočině? Prolistujte touto knihou a dozvíte se vše, co jste ještě o Jihlavsku nevěděli.

Do you know which town is called “the Lakeside Rose”, where you will fi nd the second longest labyrinth of underground passages in the country, the largest Baroque church 
and the place where the last wolf in Vysočina was shot? Browse through this book and fi nd out everything that you don’t know about the Jihlava region.
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Jihlava Region 
From Heaven JIHLAVSKO

9 788088 259695
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Jak vypadají nejznámější světové lázně z výšky? Kolik podob mají Krušné hory a který hrad byl nejpevnějším českým hradem? 
Stačí prolistovat tuto knihu a dozvíte se vše, co jste ještě o Karlovarsku nevěděli.

What does the most famous spa town look like from above? How many shapes do the Ore Mountains have, and which was the most resilient Czech castle? 
Find out everything you never knew about the Karlovy Vary Region inside this book.

Wie sieht die berühmteste Kurstadt der Welt vom Himmel aus? Wie viele Gesichter hat das Erzgebirge und welche tschechische Burg hat die stärkste Befestigungsanlage? 
Es genügt, in diesem Buch zu blättern, und Sie erfahren alles, was Sie über die Region Karlsbad noch nicht gewusst haben.

Karlovy Vary Region From Heaven
Die Region Karlsbad vom Himmel KARLOVARSKOz nebe
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Matúš Krajňák

Ivana Krchnavá

Martina Grznárová

9 788088 259718

Pardubice Region 
From Heaven PARDUBICKOChcete vědět, jaké záludnosti čekají na pardubickém dostihovém závodišti, která barokní kaple patří k nejkrásnějším u nás a kdo všechno 

bydlel na Kunětické hoře? Prolistujte touto knihou. Zjistíte, že Polabí skrývá množství jinde nevídaných krás.

Would you like to know what treachery is lurking on the Pardubice racecourse, which Baroque chapel is one of the most beautiful in the country, 
and who lived on Kunětice Mountain? Browse through this book. You will discover that the Elbe Region conceals a wealth of beauty that you will not see anywhere else.

Milan Paprčka 
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Blansko Region 
from Heaven BLANENSKOz nebe
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Tibor Skalka
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 Jak vypadá region bohatě zdobený hustými lesy s vystupujícími skalními útvary? Jaká tajemství ukrývá hustá mlha? 
Neváhejte a prolistujte tuto knihu. Region Blanensko se vám nyní představuje pohledem dosud nepoznaným – z nebe!

What does the region richly decorated with dense forests and rising rock formations look like? What secrets does the thick fog conceal? 
Don’t hesitate and fl ip through the pages of this book. The Blansko region will now reveal itself to you as you have never seen it before – from the sky, from the heavens!

Nechte se unášet fantazií a ponořte se do příběhů a legend, kterými jsou opředeny věhlasné i méně známé moravské hrady a zámky. Prolistujte tuto knihu unikátních fotografií, 
díky níž pohledem dosud nepoznaným spatříte nevšední krásu lidského díla, užasnete nad genialitou dávných stavitelů a zjistíte, že Morava je vskutku zemí pohádkovou. 

Let your imagination carry you away and immerse yourself in stories and legends that shroud both famous and lesser-known Moravian castles and châteaux. As you browse through this unique photo book, 
you will see the beauty of human accomplishments from a perspective as yet unknown; you will be amazed at the genius of ancient builders, and fi nd out that Moravia is truly a fairy-tale land. 
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Moravian Castles and 

Châteaux from Heaven MORAVSKÉ HRADY A ZÁMKY
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From Heaven ČESKOTato kniha je výsledkem aktivity nadšených letců a fotografů, kteří, byť nejsou Češi, jsou touto zemí dokonale okouzleni. 
V průběhu sedmi let ji poznávali z letadla a nazvali ji zemí pohádkovou. Teď vám představují Česko, jak ho možná ještě neznáte. Z nebe! 

This book is the result of the activities of enthusiastic airmen, who although they are not Czechs, are perfectly enchanted by this country. Over the course of seven years, 
they got to know it by plane and called it a fabulous country. Now, they present you the Czech Republic as you may not know it. From the heaven! 

Jaké pohledy se nabízí pilotům letadel při přeletu nad krajinou Kutnohorska? 
Poznejte stříbrné město a kouzelnou krajinu s památkami z jiné perspektivy. Tak neváhejte a prohlédněte si tento region z nebe!

What views are off ered to aircraft pilots as they fl y over the landscape of the Kutná Hora region? 
Discover a town of silver and a magical landscape of heritage sites from a diff erent perspective. So, do not hesitate to discover the region from the sky, from the heaven!
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Martina Grznárová 

Matúš Krajňák 

Ivana Krchnavá

z nebe
Kutná Hora Region 

From Heaven KUTNOHORSKO

9 788088 259565

Jak vypadá region v podhůří Šumavy z nebe? Podařilo se zachytit vodáky sjíždějící řeku Otavu? Neváhejte a prolistujte tuto knihu. 
Vše uvidíte z pohledů ptáků a pilotů letadel.

What does the region at the foothills of the Bohemian Forest look like from the sky? Did we succeed in capturing paddlers on the Otava River? Don’t hesitate and flip through 
the pages of this book. See all this from a bird’s-eye view captured from the cockpit of an airplane.

Wie sieht die Region am Fuße des Böhmerwaldes vom Himmel aus? Ist es uns gelungen, die Wassersportler auf der Otava abzulichten? Folgen Sie unserer Einladung und 
schmökern Sie in diesem Buch. Alles und noch viel mehr bekommen Sie aus der Sicht der Vögel und Flugzeugpiloten zu sehen.
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a kolektiv

z nebeKLATOVSKOKlatovy Region From Heaven
Die Region Klatovy vom Himmel 
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From Heaven JIČÍNSKO
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Jak vypadá Rumcajsovo město Jičín z ptačí perspektivy? Malebnost Českého ráje se vám v této knize ukazuje pohledem doposud nepoznaným. 
Nasedněte do kabiny letadla a nechte se unášet krásami Jičínska z nebe.

What does Jičín, the town of the fairy-tale character Rumcajs, look like from a bird’s-eye view? The scenic beauty of Bohemian Paradise will reveal itself through this book 
as you have never seen it before. Climb into the cockpit and let yourself be carried away by the splendours of the Jičín region from the sky, form the heaven.

Olomouc Region 
From Heaven OLOMOUCKOz nebe
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Navštivte střední Moravu pohledem očima letců a objevujte krásy olomouckého regionu. 
Neváhejte a ponořte se do poznávání přírodních a kulturních zajímavostí, které Olomoucko nabízí!

Visit central Moravia as it is seen through the eyes of pilots and discover the splendour of the Olomouc Region. 
Do not hesitate to submerge yourself in the exploration of the natural and cultural points of interest that the Olomouc Region has to off er! 
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Most Region From Heaven
Die Region Most vom Himmel MOSTECKOz nebe
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Víte, jak vypadá podhůří Krušných hor z nebe? Do kolika odstínů zbarvuje podzim koruny stromů? A kolik komínů můžeme v celém regionu napočítat? 
To vše a mnohem více vám prozradí tato kniha.

What do the foothills of the Ore Mountains look like from a bird’s-eye view? How many shades of autumn can you fi nd in the treetops? And how many smokestacks can you count in the region? 
This book answers these questions and much more.  

Wissen Sie, wie die Ausläufer des Erzgebirges vom Himmel aussehen? In wie viele Farben der Herbst die Baumkronen hüllt? Und wie viele Schornsteine wir in dieser Region zählen können? 
Das alles und viel mehr verrät Ihnen dieses Buch.

Víte, jak vypadá region ležící ve středu Česka? Najdete v něm rodiště Karla Havlíčka Borovského, největší vodárenskou nádrž naší 
republiky a mnoho dalšího. Neváhejte a prohlédněte si region Havlíčkobrodsko z nové perspektivy. Z nebe!

What does the region lying in the centre of the Czech Republic look like? It is the birthplace of the Czech writer Karel Havlíček Borovský, it has the largest water-supply 
reservoir in the Czech Republic and much more. So come and have a look at the Havlíčkův Brod region from a new perspective. From the sky, from the heaven!
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Havlíčkův Brod Region 

From Heaven HAVLÍČKOBRODSKO

9 788088 259534

Jak vypadá region u hranic naší země z ptačí perspektivy? Jaký tvar má Chalupské jezírko? A co jiného nabízí turisticky atraktivní region 
při pohledu z nebe? Neváhejte a prolistujte tuto knihu, ve které uvidíte vše a mnohem více.

What does the region near our country‘s border look like from a bird‘s-eye view? What shape is Chalupské Peat Lake? And what else does the attractive region offer when 
viewed from the heavens? Feel free to thumb through this book to see all the beautiful scenery.

Wie sieht diese grenznahe Region aus der Vogelperspektive aus? Welche Form hat der See Chalupské jezírko? Und was anderes bietet die touristisch attraktive Region beim 
Blick vom Himmel? Folgen Sie unserer Einladung und blättern Sie in diesem Buch, in dem Sie all das und noch viel mehr zu sehen bekommen.
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z nebePRACHATICKOPrachatice Region From Heaven
Die Region Prachatice vom Himmel 

Pamětní kniha Čechů a Slováků, dvou bratrských národů. Obsahuje tolik fotografi í obou zemí, 
kolik let uplynulo od vzniku našeho společného státu.

A book of remembrance of the Czechs and the Slovaks, two brother nations. 
The number of photographs equals the number of years since the establishment of our common state.

Bohuš Schwarzbacher

Martina Grznárová

101 + 101 Aerial Views
 of Czechia and Slovakia  LETECKÝCH POHLEDŮ

NA ČESKO A SLOVENSKO
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Svitavy Region 
From Heaven SVITAVSKO

Víte, kterému městu se přezdívá „České Carcassonne“, kolik jedinečných sgrafitových psaníček napočítáte na fasádě zámku v Litomyšli a kudy vede 
historická hranice mezi Čechami a Moravou? Zasněte se při pohledu na jedinečné snímky zachycené z kabiny letadla a poznejte Svitavsko jinak, z nebe!

Do you know which town is called the “Carcassonne of Bohemia”, how many unique sgraffito decorations there are on the façade of Litomyšl Castle, and where the historical 
border between Bohemia and Moravia is? Lose yourself in daydreaming as you look through unique images captured from an aeroplane, and discover the Svitavy Region 

in a brand-new way - from the sky, from the heavens!

Milan Paprčka 
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Jak hluboká je hradní studna zbirožského zámku, proč je Rokycansko nazýváno krajem baroka a jak vypadají brdské a křivoklátské lesy oděné 
v pestrých barvách podzimu? To vše a mnohem více se dozvíte při listování touto knihou unikátních leteckých snímků. Neváhejte a začtěte se!

How deep is the Zbiroh Castle well, why is the Rokycany region called the Baroque region, and what do the forests in Brdy and Křivoklát look like when dressed in the bright 
colours of autumn? Find out the answers and much more in this book full of unique aerial photographs. Don’t hesitate and start reading!
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From Heaven ROKYCANSKO

9 788088 259633
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From Heaven z nebe
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Víte, jak vypadá krajina Českého středohoří z ptačí perspektivy? Kuželové vrcholy objímají mlhy a proplétá řeka Labe. A najdeme zde i mytickou horu Říp. 
Zachytili jsme někoho na tomto hojně navštěvovaném místě? Neváhejte a prolistujte tuto knihu. Vše a mnohem více se dozvíte v unikátních snímcích.

Do you know what the landscape of the Central Bohemian Uplands looks like from a bird’s-eye view? Conical peaks are embraced by fog and the Elbe River winds through them. 
You will also find the mythical Říp Mountain here. Have we captured somebody at this frequently visited place? Don’t hesitate to thumb through the pages of this book. 

You will find the answers and more in our unique photos. 

Litomericko_POTAH.indd   1 12.2.2020   13:20:00
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Říčany and Brandýs nad Labem Region 

From Heaven ŘÍČANSKO A BRANDÝSKO

9 788088 259664

Chcete zjistit, zda lesy v okolí Kostelce nad Černými lesy jsou skutečně tak temné? Kudy se toulal kocourek Mikeš a mohl na svých cestách potkat 
legendárního kozla Oldu z Velkých Popovic? Pak neváhejte a prolistujte tuto knihu, která vám všechny krásy 

Říčanska a Brandýska představí pohledem nepoznaným – z nebe.

Do you want to fi nd out whether the forests around Kostelec nad Černými lesy are as black as their name suggests? Or where Mikeš the Tomcat wandered and whether he could have met 
the legendary billy goat Olda from Velké Popovice on his travels? Then don’t hesitate to leaf through this book, which will present the beauty 

of the Říčany and Brandýs nad Labem region from an unknown perspective – from the sky, from the heaven. 

Ricansko_a_Brandysko_POTAH.indd   1 26.02.2020   10:13:31

Nechte se unést magickým kouzlem krajiny kladského pomezí, krásou lidského díla a dramatickým divadlem, které umí sehrát jen matka příroda. 
Unikátními pohledy z nebeských výšin se vám Náchodsko představí tak, jak jej dosud neznáte. 

Let yourself be carried away by the magic of the Kladsko borderland countryside, the beauty of human work and the dramatic show that only Mother Nature can perform. 
The Náchod region will introduce itself as never seen before through a unique perspective from the heavens. 
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From Heaven NÁCHODSKO
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Tábor Region Víte, jak vypadá Táborsko z ptačí perspektivy? Zdobí je třpytivé hladiny vodních ploch a proplétajících se řek. 
A jak vypadají pozůstatky hradu spojeného s Janem Husem? To vše a mnohem více se dozvíte v této knize!

What does the Tábor Region look like from a bird’s-eye view? It is adorned with glittering bodies of water and meandering rivers. 
And what do the ruins of a castle linked to Master Jan Hus look like? This book answers these questions and much more!
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Břeclav Region 
From Heaven BŘECLAVSKOz nebe
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Tibor Skalka

Víte, jak vypadá kraj vína, ovoce a lidových tradic z nebe? Kam až sahají všudypřítomné vinice? A jakou netradiční barvu mají místní pole? 
To vše a mnohem více zjistíte v této knize. Neváhejte a prohlédněte si Břeclavsko očima ptáků!

Do you know what a region of wine, fruit and folk traditions looks like? How far do the omnipresent vineyards reach? And what is the colour of the unusually tinted local fi elds? 
This book answers these questions and much more. Don’t hesitate and look at the Břeclav region from a bird’s-eye view!
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Jak vypadá pohledem z nebe proslulý Salon republiky a kterému zámku se říká Malá Hluboká? 
Pohodlně se usaďte a prolistujte tuto knihu. Prozradí vám vše, co jste ještě o Královéhradecku nevěděli.

Discover the famed “Salon of the Republic”, and where is that château they call “Little Hluboká”? What do these sites look like from the heavens? 
Sit comfortably and browse through this book. It will tell you everything you never knew about the Hradec Králové region.
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a CBS Flying Team
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Hradec Králové Region 

From Heaven KRÁLOVÉHRADECKO

9 788088 259770
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Rychnov nad Kněžnou 
Region From Heaven RYCHNOVSKOz nebe
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Nasaďte si křídla a prolétněte se nad Rychnovskem. Čeká vás putování regionem laskavým a dojemně krásným, 
v němž dávná minulost jde ruku v ruce s moderní současností a čas se zde stává pouhopouhým nicneříkajícím slovem.

Put on your wings and take a fl ight over the Rychnov nad Kněžnou region. You can look forward to a journey through a kind and touchingly beautiful region, 
where the ancient past goes hand in hand with the present and time becomes a meaningless word.

Prolétněte se nad krajinou, která nese jméno „Zlatý pruh země České“. Ten pohled pohladí vaši duši a vy pochopíte, 
proč právě Nymbursku věnoval mistr slova Bohumil Hrabal své srdce.

Fly over a countryside called the “Golden Strip of the Czech Lands”. The view will please your soul and you will come to understand why Bohumil Hrabal, 
a master of words, gave his heart to the Nymburk region.
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Nymburk Region 

From Heaven NYMBURSKO
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Jen stěží byste hledali rozmanitější region, než je Děčínsko. Prolistujte tuto knihu a poznejte jej pohledem dosud nepoznaným – z nebe!
You would hardly fi nd a more diverse area than the Děčín region. Browse through this book and discover it as never seen before – from the sky, from the heaven!

Sie fi nden kaum eine facettenreichere Gegend als die Region Děčín. Blättern Sie in diesem Buch und entdecken Sie die Region aus einer ganz neuen Perspektive – vom Himmel!
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Děčín Region From Heaven

Die Region Děčín vom Himmel DĚČÍNSKO

9 788088 259732

Decinsko_z_nebe_POTAH.indd   1 16.06.2020   7:11:07

Prolétněte se nad pohádkovou krajinou, která zní písněmi dudáků, zhlédněte se v hladinách desítek rybníků a poznejte záludnosti jezů 
na zlatonosné řece Otavě. Tato kniha vám představí všechny krásy Strakonicka zcela jedinečným pohledem – z nebe.

Fly over the fairy-tale countryside where you can hear the songs of bagpipers, see your reflection on the surface of dozens of ponds and discover the treacheries 
of the dams along the gold-bearing Otava River. This book presents all the beautiful sights of the Strakonice region from a completely unique view – from the heavens, from the sky.
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Třebíč Region 
From Heaven TŘEBÍČSKOz nebe
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 Jaké pocity zažívají ptáci při pohledu na naši první jadernou elektrárnu, kolik krás ukrývají divoké kaňony Jihlavy a Oslavy 
a jak vypadá jeden z největších barokních zámků Evropy? Prolistujte tuto knihu. Dozvíte se vše, co jste ještě o Třebíčsku nevěděli.

What do birds think when they see our fi rst nuclear power plant, how much beauty do the wild Jihlava and Oslava canyons conceal, 
and what does one of the largest Baroque châteaux in Europe look like? Browse through this book. You will learn everything you never knew about the Třebíč region.

CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín
tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz
www.cbs-cesko.cz • www.CeskozNebe.cz

UKÁZKA KOLEKCE VYDANÝCH TITULŮ
SAMPLE COLLECTION OF PUBLISHED TITLES
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Jaké obrazce vytvářejí kroměřížské zahrady? Jak vypadá Hostýn z výšky? Jaká barva dominuje Kroměřížsku na jaře? Tato kniha vám to prozradí.

What kinds of images do the Kroměříž gardens form? How does Hostýn look from a height? What colour dominates the Kroměříž area in the spring? This book will reveal it to you.

9 788088 259206

z nebeKROMĚŘÍŽSKOKroměříž Region 
From Heaven
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Kdo někdy nechtěl vidět místa z ptačí perspektivy? Nechte se vtáhnout a vychutnejte si pohled na Jindřichohradecko – pohádkový region České Kanady a vodních ploch.

Who would sometimes like to see places from a bird’s-eye perspective? Immerse yourself and enjoy the view of the Jindřichův Hradec area, the fairy-tale region of Czech Canada and bodies of water. 

Es ist immer wieder faszinierend, Orte aus der Vogelperspektive zu betrachten. Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie die Aussicht auf Jindřichův Hradec - die märchenhafte Region 
von Böhmisch Kanada und der Wasserfl ächen. 
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z nebeJINDŘICHOHRADECKOJindřichův Hradec Region From Heaven
Region Jindřichův Hradec aus der Vogelperspektive
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Kdo někdy nechtěl vidět místa z ptačí perspektivy? V této knize vám nabídneme pohledy, které byly dodnes blízké pouze pilotům letadel a ptákům, kroužícím po obloze. 
Nechte se vtáhnout do míst, která uvidíte z úplně jiné perpsektivy. Nebudete litovat!

Who would sometimes like to see places from a bird’s-eye perspective? In this book, we are offering you views which so far have been familiar only to aircraft pilots and birds
flying in the sky. Explore places that you can see from a completely different perspective. You will not regret it! z nebe

Opava Region 
From Heaven OPAVSKO
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Mladoboleslavský region byl člověkem spatřen z nebe před 105 lety jako jeden z prvních v Čechách. Na počest legendárního aviatika Metoděje Vlacha jsme se rozhodli ukázat 
vám ho do posledního detailu pohledem pilotů letadel.

The Mladá Boleslav region was seen from the sky by a person 105 years ago as one of the first in the Czech Republic. In honour of the legendary aviator Metoděj Vlach, we decided to show the area 
to you in detail from a pilot’s perspective.

Mladá Boleslav Region 
From Heaven
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Objevte jeden z nejkrásnějších krajů České republiky pohledem pilota malého letadla. Leťte s ním nad historickým Českým Krumlovem, proti proudu Vltavy až k jejím 
pramenům a vystoupejte od modré hladiny Lipna až nad hřeben Šumavy.

Come and discover one of the most beautiful regions of the Czech Republic as seen by a pilot of a small plane. Fly over the historic town of Český Krumlov, against the flow of the Vltava 
river to its sources and climb from the blue surface of Lipno lake all the way to the ridges of Šumava.

Český Krumlov Region 
From Heaven
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Region pod legendárním Ještědem, zelený a hornatý. Teď máte možnost poznat ho pohledem dosud nevídaným. Z nebe!

The region below the legendary Ještěd, green and mountainous. Now you have the opportunity to get to know it with a view that you have never experienced before. From the sky! z nebe

9 788088 259350

LIBERECKOLiberec Region 
From Heaven

M
i
l
a

n
 
P

a
p

r
č

k
a

J
a

k
u

b
 
C

h
o

v
a

n

B
o

h
u

š
 
S

c
h

w
a

r
z

b
a

c
h

e
r

Milan Paprčka

Jakub Chovan

Bohuš Schwarzbacher

So
uth

er
n P

lze
ň R

eg
ion

 Fr
om

 H
ea

ve
n

JIŽ
NÍ

 PL
ZE

ŇS
KO

 Z
NE

BE

z nebe
Southern Plzeň Region 

From Heaven JIŽNÍ PLZEŇSKO

OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA 
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

9 788088 259299

Jak vypadá stádo bizonů z letadla? Jak by se jevily „Černým baronům“ dívky z Nepomuku, kdyby uměli létat? Kolik věžiček má zámek Žinkovy?
Nevíte? Tak se ponořte do této knihy. Zjistíte nejen to, ale i mnohem víc.

How does a herd of bison look from a plane? How would girls from Nepomuk look for “Black Barons” if they could fl y? How many towers does the Žinkovy château have?
Are you unaware? Then immerse yourself in this book. You will fi nd out not only the answers to these questions but much more as well.
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Nádherná příroda a památky Znojemska se nyní představují pohledem dosud nepoznaným.

The beautiful nature and monuments of the Znojmo region are now presented in a way that they’ve never been presented. z nebe
Znojmo Region 
From Heaven ZNOJEMSKO
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Prostějov Region 

From Heaven PROSTĚJOVSKO

OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA 
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

9 788088 259367

Jaké pohledy se nabízí pilotům letadel? Tato kniha vám tyto pohledy přiblíží. Nechte se vtáhnout do míst, která uvidíte z úplně jiné perspektivy.

What kinds of views do plane pilots have? This book will familiarize you with them. Explore places that you can see from a completely diff erent perspective. 

Milan Paprčka

Martina Grznárová

M
i
l
a

n
 
P

a
p

r
č

k
a

M
a

r
t
i
n

a
 
G

r
z

n
á

r
o

v
á

Milan Paprčka

Martina Grznárová

Tibor Skalka

Viděli jste už Moravské Toskánsko, které nenechá chladným žádného fotografa? Anebo Saharu uprostřed lesů? 
Region vína, tradic, kulturních i přírodních zajímavostí vám tyto skvosty představí v unikátních leteckých snímcích. Objevte krásy Kyjovska z pohledu pilotů letadel. Nebudete litovat…

Have you seen Moravian Tuscany yet, which will dazzle any photographer? Or the “Sahara” in the middle of forests?
A region of wine, traditions, cultural and natural phenomena are all presented to you in unique aerial photos. Discover the beauty of the Kyjov region from pilots’ view. You will not regret it…
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Kyjov Region 
From Heaven KYJOVSKOz nebe
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OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA 
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH
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Vydejte se povodím řek Vltavy a Labe a poznejte tak kraj Mělnicka neobvyklým pohledem. 
Region se Vám v této unikátní knize představí pohledem ptáků. Neváhejte a ponořte se do architektonických a přírodních krás regionu.

Discover the basin of rivers, the Vltava and the Labe, while getting to know the area of Mělník as well as its surroundings from an atypical perspective. 
This unique book presents the region to you from a bird’s-eye perspective. So, do not hesitate and immerse yourself in the architectural as well as natural beauty of our region.

Mělník Region 
From Heaven MĚLNICKOz nebe
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Jak vypadá region spjatý s koňmi z ptačí perspektivy? Viděli jste pohled do samého nitra vápenky? 
Prohlédněte si kraj protkaný kostely a rozhlednami jinak. Z nebe!

How does the region associated with horses look from a bird’s-eye perspective? Have you ever seen the view inside of a lime kiln? 
View this region dotted with churches and lookout towers from a diff erent perspective. From the sky, from the heaven!
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Chrudim Region 
From Heaven CHRUDIMSKO
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Proleťte se nad regionem, kde nabíral inspiraci Karel Hynek Mácha. Tento region plný přírodních i kulturních atrakcí poznáte z úplně jiné 
perspektivy. Z pohledu očima ptáků, z nebe! 

Fly above the region which served as an inspiration for Karel Hynek Mácha.You can get to know this region full of natural and cultural attractions from a completely 
diff erent perspective.From a bird’s-eye view, from heaven!
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Česká Lípa Region 
From Heaven ČESKOLIPSKO

9 788088 259381

Pilsen Region 
Jak vypadá pivovarské město a rodiště známého cestovatele Miroslava Zikmunda z ptačí perspektivy? Má symbol štěstí tvořený silničním 
uzlem čtyři lístky? Kolik cípů má hvězda věznice v Plzni? Tak neváhejte a prolistujte tuto knihu. Vše a mnohem více se dozvíte v unikátních 

snímcích z pohledu pilotů letadel. 

What does this brewery city, the birthplace of renowned traveller Miroslav Zikmund, look like from a bird‘s eye view? Does a symbol of fortune created by the highway 
junction have four leaves? How many points does the star-shaped prison in Pilsen have? So, what are you waiting for? Flip through this book to find out! Learn everything 

you need to know and more through the book’s unique pictures taken from the point of view of aircraft pilots.
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Viděli jste rodiště Mikoláše Alše či majestátní zámek u vodní hladiny z výšky? Víte, jak vypadá nejvyšší most Česka? Kraj protkaný vodními 
plochami se nyní představuje z nové perspektivy. Z nebe! 

Have you seen the birthplace of Mikoláš Aleš or the majestic chateau by the water surface from a height? Do you know what the highest bridge in the Czech Republic looks 
like? A region dotted with bodies of water is now presented from a new perspective. From the sky, from the heaven!
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Jakub Chovan

Martina Grznárová

Písek Region 
From Heaven PÍSECKO

9 788088 259527

Teplice Region From Heaven
Jak vypadá krajina Teplicka, jenž leží u hranic naší republiky z nebe? Kolik barev mají lesy zbarvené podzimem? 

Neváhejte a prolistujte tuto knihu plnou unikátních leteckých pohledů.

What does the Teplice region at the border of the country look like from the heavens? How many autumn colours can you find in the woods? Do not hesitate to leaf through 
this book full of unique aerial photos.

Wie sieht die Landschaft rund um Teplice an der tschechischen Grenze vom Himmel aus? In wie vielen Farben erstrahlen die in Herbstfarben gehüllten Wälder? Zögern Sie 
nicht und blättern Sie in diesem Buch mit seinen einzigartigen Luftaufnahmen.
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OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA 
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH

Benešov Region 
From Heaven BENEŠOVSKOz nebe
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Jak vypadá typicky česká krajina Benešovska z ptačí perspektivy? Viděli jste již pověstmi opředenou horu Blaník z výšky? 
Neváhejte a prolistujte tuto knihu plnou unikátních pohledů, které se naskytají pilotům letadel.

What does the typical Czech landscape of Benešovsko look like from a bird’s-eye view? Have you ever seen Blaník, a mountain shrouded in legend, from above? 
Don’t hesitate to look through this book of unique views provided by aircraft pilots. 

OBRÁZEK NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY NESMÍ BÝT NA 
PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY A PŘEDSÁDKÁCH
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Krajinou vína, lidových tradic, přírodních krás a pozoruhodných památek se proleťte při prohlížení této knihy. 
Prohlédněte si region Hodonínsko z neobvyklých úhlů, a to z pohledu ptáků, z nebe! 

Gloss through this book and you will get to know a region full of wine, folk traditions, natural beauty and historic landmarks. 
Explore the Hodonín region from atypical perspectives, from a bird’s-eye perspective and as seen from the sky, from the heaven! 

Hodonín Region 
From Heaven HODONÍNSKO
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Vyškov Region 
From Heaven VYŠKOVSKOz nebe
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Jak vypadá moravská krajina Vyškovska z ptačí perspektivy? Kolik je kostelů a kapliček v malebných obcích? 
Neváhejte a prolistujte tuto knihu plnou unikátních pohledů, které se naskýtají pilotům letadel.

What does the Vyškov landscape in Moravia look like from a bird’s-eye view? How many churches and chapels are found in its scenic villages? 
Do not hesitate to leaf through this book full of unique views captured by aircraft pilots.  

Milan Paprčka

Tibor Skalka

M
i
l
a

n
 
P

a
p

r
č

k
a

T
i
b

o
r

 
S

k
a

l
k

a

CE
SK

OL
IP

SK
O 

Z 
NE

BE
Ce

sk
ol

ip
sk

o R
eg

io
n

Fr
om

 H
ea

ve
n

M
ila

n 
Pa

pr
čk

a
a 

ko
le

kt
iv

ˇ
ˇ

Milan Paprčka

Martina Grznárová

Stanislav Duplinský
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Zavítejte do krás Orlických hor a jejich podhůří. Region Orlickoústecka se Vám v této knize představí přostřednictvím unikátních 
leteckých snímků. Tak neváhejte a poznejte tento region očima ptáků, z nebe!

Welcome to the beautiful Orlické mountains and its beautiful foothills. The region of Ústí nad Orlicí is presented to you in this book through unique aerial photographs. 
So, do not hesitate and discover the region as seen by birds from the sky, from the heaven!

Ústí nad Orlicí Region 
From Heaven z nebe
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Domažlice Region From Heaven
Die Region Domažlice vom Himmel

Jak vypadá kraj blízko státních hranic z ptačí perspektivy? Do kolika barev jsou zahaleny místní louky a pole? Kraj protkaný vodními plochami 
se nyní představuje pohledy pilotů letadel.

What does this region close to the state border look like from a bird’s-eye view? How many colours adorn the local meadows and fields? A landscape interwoven 
with water surfaces is now presented from the view of a cockpit.

Wie sieht diese grenznahe Region aus der Vogelperspektive aus? In welchen Farben präsentieren sich die hiesigen Wiesen und Felder? Der Landstrich, der sich durch 
die zahlreichen Wasserflächen auszeichnet, stellt sich Ihnen nun auch aus der Luft vor.
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Víte, jak vypadá kraj malebných vesniček a bohaté zeleně, kterému dominuje město rekordů a kuriozit? 
Neváhejte a prolistujte tuto knihu plnou unikátních pohledů, které se naskytají pilotům letadel. 

Do you know what a landscape of scenic villages and abundant greenery, dominated by a town of records and curiosities, looks like? 
Do not hesitate to leaf through this book full of unique views provided by aircraft pilots.
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Matúš Krajňák 

Kamil Glovňa 

Martina Grznárová
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Pelhřimov Region 

From Heaven PELHŘIMOVSKO
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