Za výhledem na vrchy Milá a Raná
5. srpna 2009
Výlet po západním Středohoří vede přes dvě přírodní rezervace, kopec zasvěcený létání a nejstarší
křemencový lom v Evropě
Tip na výlet: Za krásnými výhledy VI
České středohoří se blíží svým západním cípem až k městu Louny a výrazně tu mění svůj krajinný
ráz. Hradba kopců postupně řídne, svažuje se do roviny a ta nechává vyniknout jen několika
osamoceným vrcholům.
Mohli bychom je spočítat na prstech jedné ruky, ale nemůžeme říct, že kvůli jejich počtu je tato část
Středohoří nezajímavá. Naopak - je tu několik přírodních rezervací a řada turistických atrakcí.
Dnešní díl seriálu výletů za krásnými výhledy tak zamíří právě sem, do okolí vrchů Milá a Raná.
Cestou si prohlédnete nejen krajinu z výšky, ale i spoustu památek a navrch se svezete historickým
vláčkem.
Na výchozí bod dnešního putování totiž můžete vyrazit po tzv. Švestkové dráze, trati vedoucí z
Lovosic do Mostu, po níž do 30. srpna jezdí každý víkend motorák Hurvínek. Tam jezdí v 8.10 a
14.10, opačným směrem pak v 11.35 a 17.35 hodin.
Výstupní zastávkou jsou Bělušice, z níž vyrazíte po modré značce nejprve skrz obec a poté mezi
poli cestou obrostlou křovinami a stromy. I přes ně však uvidíte první dnešní cíl - zdáli viditelný
vrch Milá.
Na východním úpatí je rozcestí s odbočkou na vrchol, která se zalesněným terénem stáčí po obvodu
na zaoblený vrchol, z nějž se nabízí krásný výhled na širé okolí.
Milá byla vyhlášena přírodní rezervací kvůli uchování svého unikátního stepního a lesostepního
charakteru. Z rostlin tu vedle hlaváčku jarního, tařice skalní, divizny nebo koniklece můžete vidět
také vzácnou zárazu namodralou.
Žije tu 96 druhů obratlovců, dále užovky, zmije, 65 druhů tesaříků, z motýlů okáč skalní, otakárek
ovocný či fenyklový a vyskytují se tu dokonce i sarančata. A při troše štěstí nad kopcem uvidíte
kroužit dravce.
Sejděte zpět pod vrchol a pokračujte po modré za ves Milá na rozcestí, odkud vede odbočka na
Písečný vrch, který je pozůstatkem hrdla třetihorní sopky a byl tu nejstarší křemencový lom v
Evropě.
Na přelomu 60. a 70. let se tu těžila surovina pro výrobu polovodičů a laboratorních skel. Zároveň
probíhal archeologický průzkum a odhalil jedno z nejstarších nalezišť u nás.

Z doby staršího paleolitu tu byly odkryty 250 tisíc let staré pozůstatky lidského příbytku
zahloubeného pod zem a také množství kamenných nástrojů, například 20 až 30 centimetrů dlouhé
čepele nožů.
Z rozcestí pod kopcem se vydejte dál po modré směrem k obci Hrádek. Na rozcestí se dáte u kaple
Božského Srdce vlevo směrem na Ranou a po chvíli stále s modrou zahnete vpravo ke
stejnojmennému vrchu.
Na vrchol kopce po svých, zpátky dolů můžete letět Raná je kopec zasvěcený létání. Jako jediný u
nás umožňuje start hned po několika směrech větru, a tak tu můžete sledovat paragliding, rogala či
modeláře. V nedalekém sportovním klubu si také lze domluvit kurz y létání či tandem na padáku.
Zároveň je i zde přírodní rezervace. Můžete tu vidět travnaté porosty stepních kavylů, ovsíře nebo
violky obojetné, z živočichů vzácné střevlíky, sysla či lindušku úhorní.
I když nezatoužíte po plachtění, stejně vystoupejte na trojvrcholový masiv. Otevře se před vámi
výhled na Louny, vrchy Oblík, Milá a další kopce středohoří.
Po sestupu pokračujete z odbočky na vrchol opět po modré do Lenešic, vísky, o níž pochází první
zmínka už z roku 1226.
V dobových pramenech jsou uváděny jako majetek kláštera v Doksanech. Uprostřed návsi stojí
původně románský jednolodní kostel sv. Šimona a Judy, jedna z nejstarších památek svého druhu v
Čechách. Na západním průčelí věže má latinský nápis o její stavbě roku 1262.
Další památku najdete kousek od rybníka u silnice. Stojí tu dvoupatrová budova barokní sýpky. A
hned naproti je výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
V zákrutu řeky Ohře naproti cukrovaru pak stojí pamětní strom, topol bílý, který je starý 160 let a
má obvod kmene 720 cm.
Modrá značka vás kolem stadionu a podél řeky zavede asi po kilometru a půl do Loun, poslední
zastávky na dnešní trase, kde si můžete prohlédnout městské opevnění z 15. století s Žateckou
bránou z roku 1500, řadu dalších památek a navíc si užijete ještě jeden úchvatný výhled.
Jednou z nejcennějších lounských pamětihodností je gotický chrám sv. Mikuláše z roku 1538. A při
jeho návštěvě se vyplatí vystoupit na věž, ze které je nádherný výhled na celé město i jeho okolí.
Kostel je v sezoně přístupný denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, za vstupenku na věž dáte 10
korun. V rámci návštěvy si můžete prohlédnout i byt hlásného včetně jeho chlívku pro kozu.
Zajímavosti v okolí - kam se ještě můžete vydat:
Zámek Korozluky - původně barokní jednopatrový zámek z roku 1775 asi pět kilometrů severně
od Bělušic. Současná podoba se datuje rokem 1870, zámeček obklopuje park. Uvnitř si prohlédnete
podobu zámeckých interiérů 18. a 19. století a expozici sakrálního umění ze zaniklých kostelů na
Mostecku. Vstupné je dobrovolné, otevřeno je po domluvě na tel. 777 599 626.
Oblík - dva kilometry od obce Raná se vypíná zdáli viditelný kužel, který je další přírodní
památkou této oblasti. Na jeho svazích lze spatřit stepní rostliny, jaké rostou na území mezi Uralem
a Kaspickým mořem. Na vrcholu je světelný maják pro letecký provoz, vedle kterého kdysi stávala
kaple. Je odtud hezký výhled do okolí.
Zámek Libčeves - ruina čtyřkřídlého renesančního zámku na výrazném návrší nad obcí, který
vznikl přestavbou starší tvrze ze 14. století patřící do majetku rodu Žerotínů. Od 60. let chátrá,
podnikavci objekt začali rozebírat na stavební materiál. V přízemí severního a východního křídla
budovy se dochovaly ještě zbytky původního středodověkého zdiva.
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