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Abstrakt 

Cílem práce je zaujmout čtenáře pro návštěvu královského města Litoměřice. Práce prezentuje 

město Litoměřice a jeho okolí z hlediska geografie, hospodářství, dopravy, sportu, kultury, historie 

a významných osobností.  

Klíčová slova: Litoměřice, Litoměřicko, Geografie, Kultura, Zahrada Čech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The work is about the city Litoměřice. My goal was to write something interesting and atract 

readers. You get some main information about geography, culture, farm, transport, sport, history 

and significant characteristics. 

Key words: Litoměřice, Litoměřicko, Geography, Culture, Zahrada Čech 
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ÚVOD 

Téma jsem si vybral, protože Litoměřice jsou mé oblíbené město. Rád tam jezdím za svou 

babičkou. Na příštích několika stranách bych rád napsal základní informace, ale také zajímavosti o 

tomto městě a jeho okolí.  Nevzpomínám si na moment, kdy mě napadlo zpracovat zrovna toto 

téma, asi to bylo proto, že když jsem lidem řekl, že jedu za babičkou do Litoměřic, občas ani 

nevěděli, kde jsou.  Mám také velmi dobrý zdroj informací v podobě mého otce, který odtud 

pochází. 
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1 Poloha Litoměřic 

Litoměřice se nacházejí na severozápadě Čech. Dalo by se říct, že poloha je velmi strategická – do 

všech důležitějších měst je snadné dopravní spojení. Na jihovýchod je hodina cesty do Prahy 

autobusem, který jede přímo z autobusového nádraží a stojí to 65 Kč. Ještě blíž je Ústí nad Labem, 

kam je možné zajet i na kole po rovné cyklostezce podél Labe, která je asi 20km dlouhá a vede až 

do Ústí. Do nedalekého Německého města Drážďany je to také pouhá hodina autem. 

Obr. 1 Mapa 

1.1 Menší města poblíž 

Pár kilometrů vzdálené jsou Lovosice, které se táhnou podél Labe. Protože jsou úzké a podlouhlé, 

vzniklo u místních obyvatel oblíbené úsloví „dlouhý jako Lovosice“.  

Dalším městem na jiho-jihovýchod, je neblaze proslavený Terezín. Tedy bývalé vojenské město. 

Tvoří ho komplex Velké a Malé pevnosti z konce 18. století. Velká pevnost – město, byla za druhé 

světové války koncentračním táborem pro Židy a Malá pevnost, vzdálená asi jeden kilometr, byla 

policejní věznicí gestapa. Ulice města svírají pravý úhel. 
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Obr. 2 Pohled na bránu do Malé pevnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vstup do Malé pevnosti 
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Obr. 4 Vodní příkop před hradbami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Národní hřbitov před Malou pevností 

 

V Okolí Litoměřic je také vinařská oblast a velice známé jsou tím Velké Žernoseky, leží kousek od 

Malých Žernosek, které mají překvapivě více obyvatel.  
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1.2 Větší města poblíž 

Město, které určitě stojí za to navštívit, je lázeňské město Teplice. Nachází se tam spousta památek 

a také šest fungujících domů s lázněmi, které léči nejrůznější zdravotní problémy. 

Určitě jste slyšeli o Ústí nad Labem, kde je velice pěkná zoo, jejíž předchůdce – ptačí rezervace 

byla založena roku 1908. V zoo byl také rozmnožen ohrožený druh Nosorožce tuponosého. V Ústí 

naleznete též hrad Střekov – nejlépe dochovanou zříceninu u nás.   

2 Geografie  

Litoměřice leží na úpatí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří na pravém břehu 

Labe, do kterého se zleva vlévá řeka Ohře. Nadmořská výška je pouze 136 metrů nad mořem a to je 

jeden z důvodů, proč je Polabí (oblast podél Labe) opakovaně zaplavováno. Rozloha je kolem 18 

km
2
. Litoměřice mají i svůj „ostrov“, oddělený slepým ramenem Labe a s pevninou je spojen 

dvěma mosty. 

Obr. 6 Výhled, Litoměřice - vpravo  

Vzhledem k vhodnému podloží byl zde zahájen projekt na využití geotermální energie. V nedávné 

době byl proveden zkušební vrt do hloubky 2,5km. Další vrty, do nichž se bude vhánět voda, mají 

dosáhnout hloubky až 5km. Ohřátá voda by měla dodávat teplo celému městu. 
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2.1 České středohoří 

 České středohoří je jednou z chráněných krajinných oblastí České republiky. Do CHKO bylo 

zařazeno již v 70. letech 20. století a rozlohou (1063 km
2) je druhou největší CHKO v České 

republice. České středohoří je unikátním a nezaměnitelným pohořím, kde vás kromě krásného 

výhledu do okolí čekají také zajímavé a velice ojedinělé útvary. Pohoří vzniklo sopečnou činností 

v období třetihor. 

2.1.1  Významné vrcholy  

 Hory v tomto pohoří jsou většinou čedičového původu, příčinou je již zmiňovaná sopečná činnost. 

Sopečná činnost v této oblasti byla důsledkem silného tlaku africké litosférické desky na 

euroasijskou. Čedič lze snadno poznat podle černé, někdy šedé barvy, sloupcovité odlučnosti a 

varhanovitého vzhledu. Sloupec se v přírodě nejčastěji vyskytuje v pěti nebo šestiúhelníkových 

hranolech.  

Tab. 1 Významné vrcholy a zajímavosti 

Název Výška (m.n.n.) Poznámka 

Milešovka 836,5 

Nejvyšší hora Českého středohoří a 

největrnější hora Česka. Bezvětří je zde 

pouze 8 dní v roce. 

Bořeň 539 Skalnatý vrch oblíbený horolezci. 

Lovoš 570 Čedičová hora se stepním porostem. 

Radobýl 399 
Čedičový vrch jakoby nakousnutý kvůli 

bývalému kamenolomu. 

Raná 457 
Má tři vrcholy se zázemím pro sportovní 

letce.  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Sloupcovitá odlučnost čediče na Radobýlu 

2.1.2 Kamenná slunce 

Velice zvláštním úkazem jsou tzv. „kamenná slunce“.  Je to další důkaz sopečné činnosti. Kamenná 

slunce vznikla explozí magmatu, které se následně smísilo s okolními horninami, vytvořilo 

trychtýř, do kterého dopadaly úlomky ostatních hornin a při tuhnutí to celé popraskalo tak, že to 

vypadá jako paprsky. Tento jev se vyskytuje pouze v Českém středohoří. 

 

 

 

Říp 455,2 

Na vrcholu je rotunda sv. Jiří a 

je s ním spjata legenda o 

praotci Čechovi. 

Oblík 509 

Jediný vyšší čedičový kopec 

v jeho okolí. Je na něm 

přírodní rezervace, protože zde 

rostou chráněné rostliny a žijí 

chránění živočichové 
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Obr. 8 Kamenná slunce 

 

3 Hospodářství 

Protože je Litoměřicko velmi teplá oblast, pěstuje se zde vinná réva a chmel. Naleznete tam i 

ovocnářství a zelinářství. Díky úrodné půdě se oblasti Polabí a Poohří říká „Zahrada Čech“. 

Skvělého přístupu k řece využívá i mlýn, který patří mezi nejvýznamnější výrobce mouky v České 

republice. Vyrábí se zde i mouka značky Ramill. Svou roli zde hraje i průmysl dřevozpracující, 

konfekční, strojírenský a průmysl stavebních hmot. 

4 Doprava 

Do Litoměřic, po Litoměřicích a následně i z Litoměřic se lze přepravit prakticky všemi druhy 

dopravy kromě letecké. 

4.1 Železniční 

Litoměřicemi prochází železniční koridor, zajišťující přepravu hnědého uhlí ze severočeské 

hnědouhelné pánve do tepelné elektrárny ve Chvaleticích. Ze severu republiky jsou přepravováni 

také cestující po železnici, jež navazuje na největší tah u nás (Olomouc, Česká Třebová, Pardubice, 

Kolín, Praha). Tato trať (Lysá nad Labem - Všetaty - Mělník - Štětí - Velké Žernoseky - Ústí nad 

Labem) nesoucí označení 072 je elektrifikovaná a dvoukolejná (kolej není kolejnice). Číslo 087 je 

označení druhé již menší, neelektrifikované jednokolejné tratě (Lovosice - Litoměřice - Úštěk - 

Česká Lípa). 
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4.2 Silniční 

Přes nedaleké Lovosice vede dálnice D8, po které přejede přes 20 000 aut denně. Na dálnici pak 

navazuje „silnice I/15“, která již prochází přes Litoměřice a tvoří jižní hranici CHKO České 

středohoří. 

4.3 Místní 

V současné době se v Litoměřicích vyskytuje také místní autobusová doprava s třemi linkami, 

označenými písmeny A, B a D. Označení písmeny je dosti neobvyklé a používá ho už jen pražské 

metro a MHD v Jihlavě. Linka A není tak úplně městská, protože jezdí do aglomerací spojených 

měst Terezína a Bohušovic nad Ohří. Linky B a D jsou tzv. „polookružní“. Z tohoto pojmenování 

lze odvodit, že jedna linka jezdí kolem jedné poloviny Litoměřic a druhá kolem poloviny druhé. 

Dopravu většinou zajišťují autobusy značky SOR, jezdící na stlačený zemní plyn CNG. 

4.4 Lodní 

Lodní doprava se využívá zejména pro přepravu nákladu tj. uhlí, dřevo, obilí, kamenivo atd. Pro 

osobní přepravu se využívala spíše z rekreačních důvodů, ale to rokem 2014 končí, protože 

společnost pro přepravu osob po Labi „Porta Bohemica“ prodělávala miliony. 

4.5 Autobusová 

Autobusy pravidelně odjíždějí z autobusového nádraží hned vedle nádraží železničního a jezdí 

všemi směry. 

4.6 Cyklistická 

Cyklostezek je na Litoměřicku opravdu hodně s nejrůznějšími stupni obtížnosti. Takže na kole se 

člověk dokáže dostat kamkoliv s pěkným výhledem na krajinu. 

5 Sport  

Za sportem lze vyrazit na spoustu různých míst. Tenisové kurty jsou na několika místech různě po 

městě, stejně tak volejbalová hřiště. Dále je zde plavecký bazén a koupaliště. Litoměřice mají také 

veslařský klub, nebo občané mohou provozovat hokej, fotbal, karate, judo, biketrial, inline 

bruslení, jachting. Dlouholetou tradicí jsou tady cyklistika, šerm, stolní tenis a basketbal. Pro 

nejmenší jsou v Litoměřicích dětská hřiště nebo jedno dopravní hříště. 
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6 Kultura 

V Litoměřicích se od roku 2001 každoročně pořádá „Filmový festival Litoměřice“. Lze na něj zajít 

do letního kina, nebo do kina Máj, které se objevilo i ve filmu „Probudím se včera“. Známým se 

stal i rockový festival „Litoměřický kořen“ probíhající v letním kině. V Litoměřicích je divadlo 

K.H. Máchy, kam často zajíždějí různé divadelní soubory. Mnoho dětí ve školním věku se účastní 

recitační soutěže Máchovy Litoměřice. Vyhledávanou akcí se stalo Litoměřické vinobraní s účastí 

krále Karla IV. v  průvodu v dobových kostýmech. Významným litoměřickým hudebním tělesem 

je dívčí pěvecký sbor Puellae cantantes, jenž dosáhl mnoha úspěchů na tuzemských i zahraničních 

soutěžích.  

7 Historie 

Litoměřice jakožto královské město mají velice bohatou historii. Předpokládá se, že byly osídleny 

již v mladší době kamenné. To znamená, že to byla jedna z nejdříve osídlených oblastí v České 

republice. Byla vyhledávána hlavně díky příhodné poloze při řece Labe. To znamenalo kvalitní 

půdu s dostatkem vláhy. Naši předci si mohli přilepšit i lovem ryb. Stopy osídlení byly nalezeny 

především na Dómském vrchu, na kterém se dnes nachází Biskupská rezidence a Katedrála svatého 

Štěpána.  

Obr. 9 Dómský vrch s Katedrálou sv. Štěpána 

 

. 
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7.1 Historické památky 

Historii vám připomenou gotické, renesanční i barokní objekty. Na některé z nich se podíváme 

podrobněji. 

7.1.1 Biskupská rezidence 

Byla postavena během 18ti let na konci 17. století a tvoří jednu z dominant města, díky svému 

postavení na Dómském vrchu. Rezidence je sídelním místem litoměřického biskupa. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Pohled z Kalichu na rezidenci se zříceninou Hazmburk v pozadí 

 

7.1.2 Dům Kalich 

Velice originální dům s terasou na střeše, která má připomínat kalich, jakožto znak vinařství 

(nikoliv však znak Husitů, jak by si někdo mohl myslet), které zde má dlouholetou tradici.  Stojí na 

Litoměřickém náměstí a kdysi v něm zasedala městská rada. Na báni nahoře je několik malých 

vikýřů, ze kterých členové rady vystrkovali své praporky, aby lidé ve městě věděli, zda jsou na 

zasedání přítomni, nebo ne. 
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Obr. 11 Kalich 

 

7.1.3 Gotické dvojče 

Nejstarší měšťanský dům postaven již v 2. polovině 15. století. Jmenuje se Dvojče, protože má dva 

štíty. Je také unikátním spojením gotiky a renesance. Dům byl opraven ke konci 20. století a je 

velice zachovalý. Dnes je zde soukromá galerie.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Dvojče 

7.1.4 Litoměřický hrad 

Hrad byl vybudován ve 13. století, tudíž je ještě starší než Dvojče. Jiným názvem Hrádek. Je 

zajímavé, že nikdo neví jeho přesné rozměry ani tvar, ale pravděpodobně byl lichoběžníkový. Dnes 

už je dochovaná jenom malá část, která byla z části přestavěna na muzeum vína a vinařství. 
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Obr. 13 Hrad 

7.1.5 Děkanský kostel Všech svatých 

Díky bílé barvě se mu někdy říká jen bílý kostel. Váže se k němu věž vysoká 54 metrů. Byl 

vystavěn ve 13. století a od té doby prošel řadou přestaveb a oprav. Přímo v kostele jsou pochováni 

bratři, stavitelé kostela, Broggiové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Děkanský kostel Všech svatých s věží 

7.1.6 Katedrála svatého Štěpána 

Nachází se hned vedle Biskupské rezidence také na Dómském vrchu, na kterém byla natočena 

spousta pohádek např. Páni kluci nebo Deváté srdce. Byla dostavena roku 1670. Veřejnost si zde 

může o Vánocích zazvonit na zvony. Slouží také jako vyhlídková věž v letní sezóně. 
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Obr. 15 Dóm nebo-li Katedrála sv. Štěpána 

8 Osobnosti 

8.1 Karel Hynek Mácha (1810-1836) 

Nějakou dobu zde žil a také zde 5. listopadu 1836 zemřel (v nedožitých 26 letech) jeden 

z nejznámějších básníků a představitel romantismu Karel Hynek Mácha. Málokdo ví, že také 

maloval a nejčastěji to byla právě krajina v okolí Litoměřic. 

8.2 Josef Jungmann (1773-1847) 

Josef Jungmann byl český jazykovědec a překladatel. V Litoměřicích působil jako učitel českého 

jazyka, ale nenechal si za to platit. Litoměřické gymnázium nese jeho jméno. 

8.3 Alfred Kubin (1877-1959) 

A. Kubin původem z Litoměřic byl expresionistický ilustrátor a grafik. 

8.4 Bedřich Wachsmann (1820-1897) 

B. Wachsmann narozen v Litoměřicích byl malíř a architekt, v jeho rodném městě také studoval. 

8.5 Milan Hnilička (1973) 

M. Hnilička je bývalý hokejový brankář (narozen v Litoměřicích), který se 4x snažil dostat se do 

NHL, ale bohužel se mu to nepovedlo. Kdyby se mu to povedlo, byl by nejspíš chytal i dnes. 
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8.6 Jiří Macháček (1966) 

Český herec, textař a zpěvák skupiny MIG 21 narozen v Litoměřicích. Je vystudovaný právník, 

DAMU nedokončil. Napsal scénář k filmu Jedna ruka netleská. 

8.7 Pavel Stránský (1583-1657) 

Jeden z litoměřických radních byl Pavel Stránský, který po Bílé hoře musel opustit Čechy pro svou 

víru. Napsal významné dílo O státě českém. 

 

Závěr 

Litoměřice a okolí určitě stojí za navštívení. Jejich poloha, příznivé klima prospívají nejen 

zdejšímu ovocnářství, ale i příjemnému strávení dovolené. Po stránce dopravy jsou velice dobře 

dostupné, výhodná je i relativně blízká poloha k hlavnímu městu Praze. Přijeďte se přesvědčit na 

vlastní oči. 
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