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ÚVOD 

Nemáme v Čechách moc zajímavějších kopců, než je Radobýl. Už to místo nad velkým 

zákrutem Labe, na rozhraní Polabské nížiny a Českého středohoří. Na jedné straně labská 

soutěska Porta Bohemica, na druhé starobylé Litoměřice. Pod kopcem jezero v bývalé 

pískovně, za jezerem chemička, za řekou velké lány. 

Že by to už stačilo? Ale kdepak! Z Radobýlu dohlédnete až na Říp nebo třeba na Hazmburk. 

Můžete obdivovat Sedlo, Lovoš i Milešovku. 

Rozhlédněte se však také po samotném kopci. Málokde uvidíte na jednom místě vinice, 

ovocné sady a čedičový kamenolom. Však také Radobýl kvůli těžbě kdysi málem zmizel. Dnes 

je z něj přírodní památka a povinný výlet pro všechny litoměřické. 

Přidejte se k nim a pohlédněte na krajinu očima básníka Máchy. Jak asi vypadala za jeho 

života? 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

 

KAREL HYNEK MÁCHA 

Jdeme na oblíbený kopec jednoho z největších českých básníků. Zkusíme tedy o Máchovi 

nejprve něco zjistit. Kdo to byl? Co zajímavého napsal? Co měl společného s Litoměřicemi? 

Jaký byl jeho život a jak zemřel? Až budete v Litoměřicích, zkuste schválně najít všechna místa, 

která nesou jeho jméno. 

 

STAŇTE SE ROMANTICKÝMI UMĚLCI 

To byly časy! Básníci chodili přírodou, toulali se po starých hradech, obdivovali krásy světa  

a psali. Nechcete to taky zkusit? Ve třídě to ale nepůjde. Vzpomeňte si na nějaké místo, které 

máte rádi. Kopec s pěkným výhledem. Romantickou zříceninu. Vydejte se na výlet a zkuste si 

zahrát na umělce. Jak tu krásu zachytit? Obrazem? Fotkou? Básní? 

 

RADOBÝL A HISTORIE 

Než vyrazíte, zkuste vystopovat dějiny Radobýlu. Zjistěte, kdy (a jak) kopec vznikl, jak vypadal 

za Karla IV., v jakém období se tu těžil kámen a odkdy je chráněný. Seznamte se také  

s podzemní továrnou Richard, která je odtud nedaleko. 

 

OKOLÍ RADOBÝLU NA MAPÁCH 

Navštivte Mapy.cz a porovnejte okolí Radobýlu dnes a v 19. století. Které rozdíly jsou patrné 

na první pohled? Dokážete z mapy odhadnout, co všechno je vidět z Radobýlu? 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Vlakem do Žalhostic (pár minut z Lovosic i z Litoměřic). Zpátky můžete dojít 

pěšky do Litoměřic (4 km po žluté na horní nádraží).    

   

DOPORUČENÁ TRASA: Z nádraží Žalhostice podél trati směr Lovosice. Po 350 metrech 

doprava (nahoru) po žluté značce. V kamenolomu značku opustíte, dáte se doprava a na 

vrchol dojdete po úzké, neznačené stezce. 

   

ROČNÍ OBDOBÍ: Jaro–podzim      

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: Minimálně 2 hodiny     

  

VYBAVENÍ: Dalekohledy, fotoaparáty, kompas     

 

 

 

Základní přírodovědné informace o Radobýlu najdete na stránkách http://ceskestredohori.cz/  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

 

 

TUNEL V KŘOVÍ 

Jdete-li na Radobýl ze Žalhostic, musíte se prodrat zeleným tunelem. Cesta je tu zarostlá 

křovím, kolem zpívají ptáci a vy máte šanci stát se na chvíli romantickými umělci. Zkuste se 

vžít do role – tam, kde se cesta noří do křoví, zujte boty, zpomalte a užívejte si každý krok. 

Umělci jsou vnímavější než obyčejní lidé, všímají si detailů, vidí, co my přehlédneme  

a využívají všechny smysly. Třeba i vás přivede bosá cesta po kamenech k zasněné tvůrčí 

náladě. 

 

KAMENOLOM 

Žlutá značka nás zavedla na rovnou plošinu s černou skalní stěnou. Jsme v kamenolomu  

a můžeme se zamyslet jak my, lidé, měníme krajinu. Ano, máme velkou moc krajinu měnit, 

tvarovat, ale i ničit. S velkou mocí přichází také velká zodpovědnost. Které zásahy jsou ještě  

v pořádku a které už jsou za hranou? Kámen je potřeba – měl se tedy Radobýl odtěžit celý? 

Nebo se tu vůbec těžit nemělo? Naše učebnice jasnou odpověď nezná. Zkuste ji hledat vy.  

 

HORSKÁ TÚRA 

Další úsek cesty vede vpravo nad hranou lomu. Půjdete opatrně, jeden za druhým a budete se 

držet pěšiny. Po pár krocích si můžete připadat jako někde v Karpatech. Úzká cestička stoupá 

vzhůru, kolem zelená tráva a na obzoru už jen nebe. Zapamatujte si ten pocit! Až si ho budete 

chtít zopakovat a místo pár minut budete chtít pár dnů, najděte na mapě Rumunska Národní 

park Rodna a začněte plánovat cestu. 
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VRCHOL 

V zeměpisných učebnicích najdete popsané různé typy krajiny. V těch lepších dokonce  

i s obrázky. Můžete se je naučit nazpaměť, vylézt na vrchol Radobýlu a zkusit pojmenovat ty, 

které vidíte. Zdejší vyhlídka je otevřená učebnice a krajina je tu pestrá jako nikde jinde. Typy 

krajin budeme určovat podle toho, k čemu slouží. Názvy necháme na vás. Městská? 

Zemědělská? Schválně, kolik jich najdete.  

Každý nalezený a pojmenovaný typ krajiny samozřejmě zapište a přidejte pár vět popisu.  

Na které světové straně (od Radobýlu) leží, kde bychom ho našli v mapě, co všechno v něm 

vidíte. Potom ho vyfoťte. Jistě už tušíte, že si tím připravujete další práci do školy. 

 

KAM PŘÍŠTĚ 

Vyhlídka z Radobýlu je opravdu dokonalá, ale takových je v Českém středohoří víc. Zkuste 

najít Hazmburk, Košťál, Lovoš, Milešovku, Kletečnou, Plešivec, Varhošť, Hradiště, Křížovou 

horu, Sedlo a Říp. Potom zkuste odhadnout jejich nadmořské výšky. A pozor, vzdálenost 

zkresluje! Odhady zapište, seřaďte kopce podle velikosti a ve škole zkontrolujte.  

A ještě něco, vyberte jeden z vrcholů na obzoru a naplánujte si na něj další výlet! 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

TYPY KRAJIN 

Na Radobýlu jste vyfotili a popsali několik typů krajin. Teď máte šanci s nimi seznámit zbytek 

školy. Ale pozor, oni s vámi na výletě nebyli, proto riskujete, že je to bude nudit. Musíte je 

opravdu zaujmout. Bude to výstava na velkých panelech? S velkými fotkami, nákresy  

a krátkými texty? Nebo vytvoříte katalog cestovní kanceláře s reklamou na pestrou krajinu 

kolem Radobýlu? Úspěch se tady neměří známkami. Počítá se podle množství tříd, které 

přesvědčíte k výletu na Radobýl. 

 

CO VIDĚL KAREL HYNEK 

Zpátky do 19. století. Jaké typy krajin tehdy z vrcholu viděl Mácha? Projděte si svůj seznam. 

Jeden typ za druhým. U každého navrhněte, jak vypadal před 180 lety. Zpracování necháme na 

vás, obrázky, úvahy, básně. Až to budete mít, vytvořte závěrečnou zprávu – Čím se lišila krajina 

roku 1836 a 2019? 

 

 

 

 

 

 

mailto:map@mascs.cz

