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LIBĚCHOV
Město Liběchov leží v okrese Mělník na pravém břehu 
Labe při ústí Liběchovky v blízkosti Chráněné krajinné 
oblasti Kokořínsko – Máchův kraj.  
První písemná zmínka o Liběchově je zachycena  
v Deskách zemských roku 1316.
Dnešní podoba Liběchova, města s o málo více než  
tisíci obyvateli, se výrazně formovala v období raného  
a především vrcholného baroka.
Půvabný zámek je od ničivých povodní v roce 2002 
dosud nepřístupný.
Kostel sv. Havla pochází z let 1738–1741.
Z dálky viditelná dominanta města, kaple sv. Ducha  
nad viničním svahem, byla založena v roce 1654  
a několikrát přestavěna.

Turistické informační centrum
www.libechov.cz, infocentrum@libechov.cz
Otevírací doba (květen–říjen):
Pondělí: zavřeno
Úterý–Pátek: 13.00–16.00
Sobota: 9.00–15.00
Neděle: 9.00–12.00

OKRUH VÁCLAVA LEVÉHO 12 km
km místo převýšení křížení tras
0,0 Liběchov

0,5 Liběchov, autokemp  
1,0 Boží Voda  
2,0 Klácelka +55
2,8 Pod Čertovými hlavami –50
3,0 Čertovy hlavy +50
3,5 Želízy, bus –50
4,0 Želízy, rozc.
6,5 Tupadly  
8,5 Had +60  
9,0 Harfenice  
12,0 Liběchov –55

Interiér kaple sv. Ducha

Rezidence 
Liběchov

Vydalo Město Liběchov v roce 2016.



Lesy v okolí Liběchova skrývají několik monumentálních skalních plastik 
sochaře Václava Levého, vytvořených ve čtyřicátých letech 19. století. 
Modrá turistická trasa vede ke kapli sv. Máří Magdaleny, zdobené 
polychromovaným reliéfem s přírodním motivem. Tzv. Brocenská cesta 
dále pokračuje k Harfenici, pojmenované podle sedící ženské posta-
vy s harfou. Ve skále zde sochař vytvořil také několik hlav v nadživotní 
velikosti, jejichž význam ovšem není jednoznačně objasněn, a umělou 
jeskyni U Ještěra. Její portál, který nese vročení 1841, zdobí kromě 
240 cm dlouhého těla ještěra také dvě hlavy Egypťanek. U nedalekého 
rozcestí se nachází skála obtočená reliéfem Hada a nad jeho tělem 
napřažené sekyry. 
Hlouběji v lese, směrem na Ješovice, můžeme obdivovat další skalní 
útvary: erozí pískovce vznikl bizarní skalní blok, příhodně nazvaný 
Sedm chlebů. V jeho blízkosti je v místě původního skalního převisu 
vyhloubena jeskyně Mordloch (čili „vražedná díra“). Podle pověsti 
poskytovala v době třicetileté války útočiště loupežníkům, kteří sužovali 
pocestné v okolních lesích. 
Ve svahu nad silnicí z Liběchova do Želíz se však již ukrývá další Levého 
dílo, tzv. Blaník. Sestává z tří asi 250 cm vysokých reliéfů postav 
Jana Žižky, Prokopa Holého a Zdeňka Zásmuckého, mytického vůdce 
blanického vojska. Součástí kompozice jsou reliéfy trpaslíků u kovadliny, 
kteří kují zbraně pro blanické rytíře, i nedokončené plastiky jezdce na 
koni a dvou husitských bojovníků. Z prostranství Blaníku se vstupuje do 
jeskyně Klácelky. Uměle vyhloubený prostor otevírá portál zdobený 
arabsko-maurským dekorem. Stěny uvnitř jeskyně pokrývají reliéfy 
zvířecích postav v lidských šatech, inspirované veršovaným eposem 
Františka Matouše Klácela Ferina Lišák. Dominantou obce Želízy je 
zřejmě nejznámější skalní skulptura V. Levého – obří Čertovy hlavy. 
Přibližně 9 metrů vysoké podobizny dvou na pohled děsivých tváří 
shlížejí z kopce do údolí Liběchovky. Povětrnostní vlivy i ruce vandalů 
bohužel přispívají k postupnému zániku Levého romantických plastik. 
Přesto i po více než 150 letech stále připomínají šťastné období, které 
tento český sochař prožil na liběchovském zámku v okruhu umělců 
a vzdělanců, jež tvořili společnost tehdejšího majitele panství, vlastenecky 
smýšlejícího mecenáše Antonína Veitha.

VÁCLAV LEVÝ (1820–1870)
Výtvarný talent se u V. Levého projevil již  
v útlém mládí, kdy se učil truhlářem a zajímal 
se také o řezbářství. Přestože se později 
věnoval kuchařskému řemeslu, jeho umělecké 
nadání nezůstalo nepovšimnuto. Poté, co 
jej Antonín Veith přivedl na liběchovský 
zámek, studoval Levý nejprve krátce v Praze 
u sochaře F. X. Linna. V roce 1845 mu Veith 
velkoryse umožnil studium u Ludwiga  
von Schwanthalera v Mnichově. Levý pak 
působil v Praze, ale i v Římě a ve Vídni. 

Vytvořil rozsáhlé sochařské dílo s motivy sakrálními, mytologickými, 
historickými nebo přírodními. Na sklonku svého života se stal učitelem 
sochaře Josefa Václava Myslbeka. Zemřel v Praze a je pochován  
na Vyšehradském hřbitově.
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