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Tajemné hradiště aneb kde skutečně věštila kněžna Libuše? 
Libušín, 23. 5. 2014: V páteční večer otevřel Český svaz ochránců přírody (ČSOP) novou naučnou 
stezku “Hradiště Libušín“ u Kladna v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.  Lokalita je cenná 
z archeologického i přírodovědného hlediska.  Pro návštěvníky je připraven kilometrový okruh s 11 
novými cedulemi, bezpečná cesta k místní studánce i posezení ve stínu stromů nedaleko zvonice 
u kostela sv. Jiří. 

Na slavnostním otevření stezky byl připraven kromě komentované prohlídky naučné stezky i 
doprovodný program a slyšet bylo i nahrávku původního zvonu, který byl z počátku 16. století.  A jak 
vůbec příprava stezky probíhala, shrnuje předsedkyně místní základní organizace ČSOP Drahomíra 
Eiseltová: „Udělali jsme drobné terénní úpravy, schody ke studánce, kamenné sloupy, vysekávali jsme 
nálety, usazovali kamenné kvádry a další prvky. Po večerech jsme připravovali obsah tabulí. Práce to 
bylo doslova „jak na kostele“. Doufáme ale, že naší snahou začíná hradiště zase ožívat a že lidé uvidí, 
že stezka není jen pár kamenů s nudnými popisky pro historiky.“ 

Podle Kosmovy kroniky právě zde věštila Kněžna Libuše o městu, jehož sláva se bude dotýkat hvězd.  
Některé archeologické výzkumy skutečně naznačují osídlení od 6. století i výskyt pohanské svatyně.  
Výzkumů a hypotéz je více. Záhadou ale stále zůstává, proč na tomto místě vůbec vzniklo tak velké a 
precizně chráněné hradiště.  

Příroda hradiště je velmi pestrá. Vyskytuje se tu více než 200 druhů rostlin, které nabízí úkryty a 
potravu bezpočtu druhů živočichů.  Na akropoli se vyskytují mohutné a staleté keře dřínu obecného, 
na jižních svazích jsou zbytky starých ovocných sadů a trpěliví návštěvníci mohou narazit na ťuhýky či 
žluny.  

Cestou na hradiště mají návštěvníci pod nohama kameny z druhohor, kdy se v této oblasti rozlévalo 
moře. Cestou sem je výhled na pět kilometrů vzdálenou Vinařickou horu z třetihor, to když tu bývalo 
opravdu horko a probíhala tu vulkanická činnost. A přímo ze stezky uvidí i ukázku kombinace 
technické a přirozené obnovy krajiny po těžbě uhlí v dolu Schoeller, která skončila v roce 2002.  

„Jsem ráda, že se díky programu Blíž přírodě podařilo lidem představit místo s takovou historií i 
zajímavou přírodou. Přeji této lokalitě, podobně jako již šesti desítkám zpřístupněných od roku 2007, 
co nejvíce spokojených návštěvníků a žádné vandaly,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti 
NET4GAS, která je generálním partnerem ČSOP. 

Na Hradišti Libušín pořádá místní ČSOP během roku několik akcí pro veřejnost, jako jsou Jarní a 
Podzimní doba hradištní, Setkání s přírodou nebo dnešní Noc kostelů. Domluvit lze i individuální 
romantická prohlídka nově zrekonstruované gotické zvonice, původně z počátku 16. století. Na 
pořízení nového zvonu vyhlásil ČSOP Kladensko i veřejnou sbírku. Zvon z roku 1504 byl totiž v roce 
1996 ke smutku místních odcizen. 
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Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. 
V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení 
dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací 
naleznete na www.csop.cz.  
 
 
Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a 
rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. 
Oblast podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá 
strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním 
partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, podporuje i další projekty, pro které motto 
„Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o zpřístupněných 
lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či tipy na výlet představuje veřejnosti na internetových 
stránkách www.blizprirode.cz.   
 

 
 



                            
Seznam 62 zpřístupněných lokalit v rámci programu Blíž přírodě 
2007 
NS Údolí pod Klíčem, Svor / Česká Lípa  
NS Biokoridor Hloučela, Prostějov  
Opičák, Liberec 
Jelenice, Pozořice / Brno-venkov 
Lom Myslík, Myslík / Frýdek-Místek 
NS Pozorovatelna, Milovice / Nymburk 
 
2008 
NS Chodníčky v Podbeskydí, Kunčice pod 
Ondřejníkem / okres Frýdek-Místek  
NS Les plný smyslů, Krásná Lípa / Děčín  
NS Bludovská stráň, Bludov / Šumperk  
NS Vinořský park – Satalická bažantnice, Praha-
Vinoř 
Zlatý vrch, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
Kamenec, Kamenec u Radnic / Rokycany  
NS Zvolská Homole, Zvole u Prahy  
NS Fryšták, Fryšták / Zlín  
Mločí studánka, Myslík / Frýdek-Místek  
NS Velký Košíř, Litomyšl / Svitavy  
NS Mnichovské Hadce, Prameny / Cheb  
NS Údolí Hasiny, Lipno / Louny 
Lom Chlum, Srbsko / Beroun  
Biocentrum Mokroš, Mořice / Prostějov  
NS Zahrady, Český Brod / Kolín  
Pozorovatelna v Blahutovicích, Blahutovice / Nový 
Jičín  
NS Votočnice, Sázava / Benešov  
 
2009 
Rezavka, Ostrava  
Přírodní rezervace Štěpán, Děhylov / Ostrava 
NS Medník, Hradišťko / Praha - západ 
Hora Vladař, Vladořice / Karlovy Vary 
NS Podkovák, Lesná / Tachov  
Kudlačena, Horní Bečva / Vsetín  
Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice 
Nad řekou, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
 
2010 
Přírodní rezervace Choryňský mokřad, Lešná / 
Valašské Meziříčí 
NS Vodní svět, Lesná / Domažlice  
Poustka, Pozořice / Brno-venkov 

Přírodní rezervace Skalka, Kunčice pod 
Ondřejníkem / Frýdek-Místek 
NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice  
Národní přírodní rezervace Žákova hora, Cikháj / 
Žďár nad Sázavou 
Mojžíšův pramen - Císařský kámen, Vesec / Liberec 
Semanínská stezka, Semanín, Ústí nad Orlicí 
 
2011 
NS Na cvičišti, Valašské Meziříčí, Vsetín 
Střelenská louka, Střelná, Teplice 
Capartické louky, Capartice, Domažlice 
Přírodní rezervace Chlumská hora, Chlum, Karlovy 
vary 
Přírodní památka Panská skála, Habrovany / 
Vyškov 
NS Okolo Vřesiny, Vřesina / Opava  
NS Cech Sv. Víta, Trstěnice / Cheb 
 
2012 
Pozorovatelna u Litovického rybníka, Litovice / 
Praha-západ 
Mokřadní louka Kolo, Slavkov / Uherské Hradiště  
NS Vidžín - Telecí potok, Vidžín / Plzeň-sever 
NS Housle, Praha-Lysolaje 
Pančava, Pozořice/ Slavkov 
NS Mýto, Nedvězí/Praha 
Bohumilická alej, Bohumilice/Prachatice 
Ořešník,Hejnice/Liberec 
NS Heřmanický rybník, Heřmanice/Ostrava 
 
2013 
Lačnovské šafrány,  Lačnov/ Vsetín 
NS Umíř, Plachtín/ Plzeň-sever  
NS Pňovský luh, Pňov-Předhradí/Kolín 
NS Svatojanské proudy, Štěchovice/Praha Západ 
Třemešské rybníky Dolní Studénky/ Šumperk 
Chodníček za sirnými studánkami Zádveřice/Zlín 
 
2014 
NS Hradiště Libušín, Libušín/Kladno 
NS = naučná stezka 

 
Více na www.blizprirode.cz 
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