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Nejcennější oblast kraje v sobě zahrnuje
především národní parkRoudnice
České Švýcarsko,
dále
n. L.
chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce,
O
Lounyčást chráněné krajinné oblasti Lužické hory
a celý Šluknovský výběžek. Právě zde se nachází
dominanta a perla celé oblasti, kraje, a dokonce
i republiky a Evropy – Pravčická brána. Unikátní
pískovcový útvar je největší svého druhu v Evropě
Slanýse směle rovnat i mnohým dalším ve světě.
a může
České Švýcarsko v sobě ukrývá i turisticky
oblíbené Hřensko se soutěskami na řece Kamenici.
V Hřensku, kde Labe opouští Česko, je zaznamenán
nejnižší bod v republice (115 m n. m.). Za zmínku
určitě stojí Jetřichovice se známou trojicí skal –
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Vilemíninou stěnou, Mariinou a Havraní skálou,
Kyjovské údolí podél řeky Křinice, které je možné
projít doslova křížem krážem, či přírodní památka
Tiské stěny v chráněné krajinné oblasti Labské
pískovce s jedinečným skalním městem, které
je možno projít jak „po zemi“, tak po vršku skal.
České Švýcarsko kromě skal, i když právě ty ho
řadí na první příčky návštěvnosti a významu
na mezinárodní úrovni, nabízí například
golfové hřiště v Janově a nespočet pěších tras
a cyklotras.

Praktické informace
V červenci roku 1998 se uskutečnil
nad údolím Labe nejdelší horizontální
traverz, měřící 953,63 m, a to z vyhlídky Belvedér u Labské Stráně na skalní
pilíř na pravé straně Dolního Žlebu.
Zdeněk Kadlec z Děčína ze Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti překonal údolí
nad hladinou Labe ve výšce 180 metrů
v čase 59 minut a 6 sekund, tedy téměř
po hodině lezení. Přesně tomuhle se
říká tyrolský traverz – lano přes řeku
či kaňon. Výkon překonal předchozí rekord, který byl i výzvou, držený slovenskými kolegy, a to o 105,8 metru. Přítomný notář Marek z agentury Dobrý
den z Pelhřimova po geodetickém měření potvrdil vytvoření nového světového rekordu v délce lanového přemostění, a rekord byl následně zapsán do
Guinnessovy knihy rekordů.
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Do čarokrásné krajiny
Českého Švýcarska

Dva zámky v jednom městě
nad Ploučnicí

Romantická krajina území Labských pískovců dostala po vzniku
horských spolků v předminulém století zákonnou ochranu v roce
1972 vyhlášením chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 1. ledna
2000 byl pak vyhlášen Národní park České Švýcarsko, čtvrtý
v České republice. Plných 97 procent jeho plochy tvoří lesy, sídlo
má v Krásné Lípě. Hlavním předmětem ochrany je unikátní tvářnost
krajiny a rozmanitost rostlin a živočichů. Nad nedohledným mořem
lesů ční pískovcové věže a stolové hory, jsou zde skalní hřbety,
kaňony i největší skalní brána ve střední Evropě (Pravčická brána).
Nejvyšší horou je Děčínský Sněžník (723 m), kaňon Labe v Hřensku
(115 m) představuje nejnižší místo v ČR. Harmonii přírody dotvářejí
památky lidové architektury – roubené a hrázděné podstávkové
domy – zejména na hranici parku.
Jedním z krásných míst NP je vyhlídka Belvedér asi 130 metrů
vysoko nad řekou Labe u obce Labská Stráň, asi 3 km jižně od
Hřenska v okrese Děčín. Z vyhlídkové terasy penzionu Belvedér
se nabízí impozantní výhled do kaňonu Labe, který je kandidátem
na zápis do UNESCO. Vyhlídku nechala na přelomu 18. století
vybudovat rodina Clary-Aldringenů, jakož i salu terrenu v podobě
grotty – umělé jeskyně s vysokým arkádovým obloukem a divadelní
maskou. Dosud je dochován erb zakladatelů. Na terase se pořádaly
oblíbené hudební produkce. K terase se dostanete po 4 km dlouhé
kočárové cestě od zámku v Bynovci a po cestách s červenou nebo
modrou turistickou značkou, ale motoristé mohou přijet po silnici
až téměř k vyhlídce. Kromě pohledu do údolí Labe lze vidět stolové
hory a skalní hřbety v Německu.

Třemi doklady jedinečné renesanční architektury se pyšní
Benešov nad Ploučnicí, město obklopené lesy při ústí říčky Bystré,
vlévající se do Ploučnice, v okrese Děčín. Jsou jimi velmi významný
komplex dvou oddělených samostatných zámeckých celků –
Horního a Dolního zámku – a přilehlý farní kostel Narození Panny
Marie. Ve stylu saské renesance zde na počátku 16. století rozvinul
významné stavební aktivity míšeňský protestantský šlechtický rod
Salhausenů. Horní zámek je původní vartemberská tvrz z 15. století
přestavěná o sto let později na dvoupatrový zámek. Při Dolním
zámku v saskorenesančním slohu je i pohřební kaple Salhausenů
s cennými renesančními náhrobky. Má renesanční štíty ve tvaru
oslího oblouku a před hranolovou věží je fontána s bronzovým
odlitkem Tritona od Adriaena de Vries asi z roku 1600. Je zde
i salhausenský erb s letopočtem 1578. V Horním zámku najdeme
historické tapisérie, v Dolním pak renesanční a barokní mobiliář,
ukázky zařízení kuchyně ze 16.–19. století, vybavení vrchnostenské
kanceláře s výtiskem vzácné Müllerovy mapy Čech z roku 1720,
bývalou zbrojnici se zbraněmi z třicetileté války a v 1. patře obytné
místnosti feudálního majitele včetně gobelínů a cenných obrazů,
rytého skla i intarzií. Oba zámky přiléhají k městské hradbě
z 15. století, na zámecké objekty navazují bývalé šlechtické domy,
na náměstí se tyčí morový sloup z roku 1742. Jednotlivé zámecké
objekty byly propojeny krytou chodbou vedoucí až na panskou
emporu v kostele. Náměstí s oběma zámky vytváří velice působivý
dojem. Zaujme i procházka zámeckým parkem.

GPS: 50°44‘31.309“N, 14°18‘38.079“E

Praktické informace
Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do
31. října.
Délka prohlídky:
I. okruh – Dolní zámek – samostatný
okruh: cca 50 minut
II. okruh – Horní zámek – samostatný
okruh: cca 30 minut
Mimo uvedenou dobu je objekt přístupný výpravám po předchozím souhlasu
správy kulturní památky. Areál (park
a zahrada) je celodenně volně přístupný.

www.benesovnpl.cz
www.zamek-benesov.cz
V blízkosti můžete navštívit zříceninu
hradu Scharfenstein – Ostrý u Františkova nad Ploučnicí. Zřícenina hradu je
kulturní památkou. Hrad byl založen
v polovině 13. století a přibližně od roku
1515 je opuštěný. Dnes jsou zde vidět
zbytky hradeb a z vrcholu je nádherný
výhled do okolí. Při výstupu na zříceninu si můžete přečíst informační tabuli
s daty o historii hradu.

9

8

Šluknov

D

Labe

Děčín

Duchcov

Teplice

Varnsdorf

PL

D

CZ

Děčín

Duchcov

Teplice

Česká
Kamenice
N. Bor

Ústí n. L.

Česká
Lípa

Rumburk

Krásná
Lípa

Česká
Kamenice
N. Bor

Ústí n. L.

Šluknov

Pirna

Rumburk

Krásná
Lípa

Labe

Pirna

CZ

Česká
Lípa

Varnsdorf

GPS: 50°55‘36.17“N, 14°25‘21.691“E
50°52‘7.24“N, 14°21‘5.19“E

Praktické informace
BRTNICKÝ HRÁDEK: K hrádku se
lze dostat po zelené turistické značce
z Brtníků přes Šternberk (lesní samota, kde kdysi stával lovecký zámeček)
a Soví vyhlídku. Přístup k Brtnickému
hrádku vede od hlavní značené stezky
odbočkou 300 m k vlastní hradní bráně,
výstup na samotný hrádek je po úzké
trase v severním boku skály.
HRÁDEK ŠAUNŠTEJN: Nejsnáze se
na něj lze dostat z Vysoké Lípy. Po žluté
turistické značce podél lesa na rozcestí
pod hradem, odtud 1 km po červené
a pak mírně do kopce lesem k cíli. Odtud lze jít 1 km k Malé Pravčické bráně
cestou s krásnými výhledy po mostcích
a se zábradlím.

www.ceskesvycarsko.cz
www.brtniky.cz

Skalní hrádky – bašta
ochránců hranic i loupežníků

Česká Kamenice – Historické
město roku 2005

Již ve 13. století na popud českého krále Přemysla Otakara
II. vznikl při zemské stezce z Čech do Lužice hrádek k ochraně
severní hranice Českého království. Nachází se na pískovcovém
ostrohu nad Hlubokým dolem asi 3 km jihozápadně od obce Brtníky
a 12 km západně od Rumburka, dnes u nejzajímavější odbočky
zelené turistické značky v severovýchodním cípu národního
parku České Švýcarsko. Brtnický či Loupežnický hrádek je ze
všech šesti hrádků Českého Švýcarska a Lužických hor nejmenší.
Vede k němu stezka přes čtveřici přirozených příkopů, skalních
rozsedlin, poslední až 8 m hluboké. Po stranách pískovcového
ostrohu je příkrý sráz. Jádrem hradu je vytesané sklepení uvnitř
věže, na vrcholu tesaná lůžka. Na svém území začali Berkové
z Dubé při kolonizaci oblasti zakládat soustavu skalních hradů od
Bad Schandau ke Krásné Lípě s cílem ochránit dopravu zboží od
řeky Labe do vnitrozemí po lužické obchodní stezce. Nedaleko
Vysoké Lípy na mohutné pískovcové skále se nacházejí pozůstatky
jiného skalního hrádku, též loupežnického, s názvem Šaunštejn.
Drželi jej Berkové z Dubé a Vartemberkové jako základnu v boji
s Lužičany. Za třicetileté války se stal podle pověsti útočištěm
loupeživých band. Z hradu zbyly pouze nevýrazné pozůstatky
vytesané do skály. Výstup na hrad není z nejsnadnějších, schody
v nejužším místě skalní štěrbiny jsou už prošlapané, nahoře je skalní
blok rozčleněn a části spojeny můstky. Je odtud ale nádherný výhled.
Vlevo Jetřichovické skály s dominující Mariinou skálou, v popředí
majestátní Růžovský vrch a napravo vrch Větrovec.

Město se nachází na severu Čech asi 20 km na východ od Děčína
v údolí řeky Kamenice, posledního labského přítoku na našem
území. Z jihu je město chráněno zříceninou hradu Kamenice na
Zámeckém vrchu, ze severu masivní čedičovou skálou, pro svůj tvar
zvanou Jehla. Malebnost přírodních krás podtrhuje skutečnost,
že se v tomto městě stýkají území tří chráněných krajinných
oblastí – Labských pískovců, Českého středohoří a Lužických hor.
Česká Kamenice je starobylé město s bohatou historií, která sahá
až do středověku. Představuje významné turistické centrum
zdejšího regionu. Díky jednomu z nejzachovalejších historických
městských jader v severních Čechách byla na území města v roce
1992 vyhlášena městská památková zóna o rozloze 13 hektarů. Je
v ní bezmála 40 objektů, které byly prohlášeny kulturní památkou.
Kulturní hodnota památek a péče o ně byly oceněny titulem
Historické město roku 2005. Přirozený střed památkové zóny
tvoří náměstí Míru s renesanční devítibokou kašnou a barokní
sochou Panny Marie Immaculaty. Mezi nejcennější objekty patří
goticko-renesanční kostel sv. Jakuba Staršího, vrcholně barokní
poutní kaple Narození Panny Marie, Evangelický kostel, budova
radnice, informačního centra, renesanční tzv. Salhausenský
zámek a další. V prostředí zdejších historických památek se konají
významné kulturní akce, např. Letní hudební slavnosti Antonína
Dvořáka v kostele sv. Jakuba Staršího, koncerty pěveckých spolků
v poutní kapli Narození Panny Marie či v Evangelickém kostele.
Všechna tato místa jsou volně přístupná.

GPS: 50°48‘7.408“N, 14°24‘56.835“E

Praktické informace
Stálá expozice o historii města Česká
Kamenice byla instalována v kryté nadzemní chodbě, která spojuje věž kostela
sv. Jakuba Staršího s českokamenickým
zámkem. Kdysi ji vrchnost používala
jako přístupovou cestu na oratoř a kůr.
Expozice byla slavnostně otevřena
v roce 2002 na svátek sv. Jakuba u příležitosti oslav 340. výročí povýšení zdejšího kostela na děkanský. Otevírací doba:
od června do září, středa až neděle od
10.00 do 16.00 hod.
Rozhlédněte se po okolí ze znovu
otevřené zrekonstruované rozhledny na
Studenci.

www.ceska-kamenice.cz
Pivovar a palírna Česká Kamenice

www.pivovarkamenice.cz
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GPS: 50°46‘43.839“N, 14°12‘33.249“E

Praktické informace
ZÁMEK DĚČÍN:
Zámek je pro návštěvníky otevřen celoročně, a to každý den. Na zámku jsou
dva prohlídkové okruhy a Růžová zahrada.
Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín 1
e-mail: info@zamekdecin.cz

www.zamekdecin.cz
www.idecin.cz
AQUAPARK DĚČÍN:
Oblouková 1400/6
405 02 Děčín
e-mail: info@dcsportovni.cz

www.aquaparkdecin.cz
FERRATA DĚČÍN:
Děčín je jediným městem v republice,
kde si můžete vylézt od břehu řeky
na vrchol stěny zhruba 150 m dlouhou
ferratu přímo v srdci města. Zážitek
z výšky a impozantních pohledů na zámek a centrum můžete umocnit zdoláním vzdušného
mostu ve výšce
60 m.

Děčín – renesanční perla
bránou severu

Hrádek i zoo na Pastýřské
stěně

Děčín je nejníže položeným městem České republiky (135 m).
První město na soutoku Labe a Ploučnice založil již Přemysl
Otakar II., ovšem kvůli častým záplavám muselo být o něco
později založeno znovu, tentokrát na bezpečnějším místě.
Dominantou města je rozlehlý zámek patřící mezi nejvýznamnější
památky severních Čech. Původní dřevěné strážní hradiště bylo
na strategicky situovaném skalním ostrohu založeno již na konci
10. století. Hradiště, později gotický hrad, sloužilo nejprve jako
opěrný bod vládnoucích Přemyslovců, poté jako sídlo několika
významných šlechtických rodů. Současnou podobu vtiskl zámku
rod Thunů, kterému Děčín patřil více než 300 let. Architektonicky
nejcennější části areálu pocházejí z dob baroka. Patří mezi ně
například originální téměř 300 metrů dlouhá přístupová cesta na
zámek či proslulá Růžová zahrada, která svou neopakovatelnou
atmosférou okouzlila již tisíce návštěvníků. Zejména v 19. století
se zámek stal významným kulturním i společenským centrem,
kde si podávali dveře přední umělci s evropskými panovníky.
Například Fryderyk Chopin zde zkomponoval svůj známý Děčínský
valčík. Celkem dvakrát probíhala v komnatách zámku tajná jednání
panovníků Rakouska, Pruska a Saska. Velké proslulosti se kdysi
těšily také zámecké zahrady s rozsáhlými sbírkami růží, orchidejí
a kamélií.
Nedaleko zámku se nachází jeden z nejmodernějších rekreačně-sportovních komplexů v České republice – Aquapark Děčín. Díky
termální vodě je možno využívat venkovní bazény i celou řadu
atrakcí i při chladnějším počasí.

Na levém břehu řeky Labe se v Děčíně, mezi městskými čtvrtěmi
Podmokly a Přípeř, vypíná přímo proti děčínskému zámku výrazná
pískovcová skála, jejíž kolmé, až mírně převislé stěny vystupují
téměř 150 metrů nad břeh řeky. Nazývá se Pastýřská stěna. Ploché
temeno skály, která poskytuje výhledy do labského údolí a na
protější děčínský zámek, lákalo odjakživa k turistickým aktivitám.
Nejdříve tu byl dřevěný hostinec a poté začátkem 20. století zde
byla otevřena výletní restaurace ve stylu romantického hrádku.
Ten vznikl z důvodu zvyšující se návštěvnosti místa s výhledem a je
dnes kulturní památkou. Pastýřská stěna je dominantou města.
Nachází se zde rovněž děčínská zoo, která má ve znaku medvěda
a byla otevřena v roce 1949. Její areál je situován do klidného
prostředí lesoparku, a je tak ideálním místem pro příjemné
rodinné vycházky. Nabízí i netradiční pohled do světa zvířat a také
novou, oddělenou expozici Rajské ostrovy s mnoha exotickými
živočichy a největším mořským akváriem v Ústeckém kraji. Zoo
se zaměřuje na chov méně známých a ohrožených druhů zvířat.
Zajímavý je medvědí výběh s asijskými, evropskými i malajskými
medvědy a také expozice vodních ptáků. V současné době chová
kolem 450 zvířat přibližně ve 150 druzích. Je rájem pro děti, které
zde mají velký dětský areál s průlezovým hradem a opičí lanovou
dráhou a horolezeckou stěnu.

GPS: 50°46‘44.999“N, 14°11‘52.999“E

Praktické informace
Zoo je přístupná pěším i motoristům, je
zde parkoviště pro osobní automobily.
Žádný prostředek hromadné dopravy
sem pro velké převýšení nejede.
Do zoo není povolen vstup se psy.

www.zoodecin.cz
www.idecin.cz
Expozice Rajské ostrovy:
Réunion – korálový útes
Fidži – mangrovové pobřeží
Sulawesi – asijský tropický deštný prales
Haiti – polopoušť karibských ostrovů

DĚČÍN JE BOŽÍ!
FB/decinproturisty
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GPS: 50°52‘27“N, 14°14‘34.219“E

Praktické informace
SOUTĚSKY: Přístupnost: Autem –
cca 300 metrů od začátku soutěsek je
velké parkoviště. Autobusem z Děčína
– zastávka K soutěskám. Na nábřeží
u Labe je informační centrum. Provozní doba: denně od Velikonoc až do listopadu, provozní doba na začátku a na
konci sezóny je podřízena času, dokdy
je vidět.
Informace o soutěskách na:

www.hrensko.cz

Pohádkový kraj i pro Hanse
Christiana Andersena

Zahrajte si golf v nádherném
prostředí

Vstupní bránu do národního parku České Švýcarsko tvoří malá
obec Hřensko při hranici s Německem. První písemná zpráva o ní
pochází z roku 1475. Leží v nadmořské výšce 115 metrů, nejníže v ČR.
Žije v ní téměř 300 obyvatel, v turistické sezóně tu ale jsou tisíce
lidí. Úchvatná je již samotná příjezdová cesta z Děčína do Hřenska
kaňonem řeky Labe mezi pískovcovými skalami a evropským
veletokem. Přibližně sto metrů vysoké skály vytvářejí i při malé
nadmořské výšce dojem horské krajiny. Obec se vine hlubokou
roklí podél říčky Kamenice od jejího ústí do Labe a je lemována
hotely, restauracemi a penziony. Turistické cesty zde začaly vznikat
v 19. století, kdy byla např. upravena promenádní cesta k Pravčické
bráně. Ne pro chodce, ale pro najaté mezky či skupinu nosičů.
Několikrát za život navštívil Hřensko světoznámý pohádkář Hans
Christian Andersen. Hřensko a okolí bylo obrovskou inspirací pro
jeho tvorbu. Byly upraveny soutěsky řeky Kamenice k možnosti
plavby na pramicích. Tyto úpravy ve prospěch turistického ruchu
započal majitel panství Edmund Clary-Aldringen. Plavba lodičkou se
zajímavým a veselým výkladem převozníka Edmundovou soutěskou
po řece Kamenici, která jí protéká, a stejně i po Divoké soutěsce
je zážitkem. Je možná v obou směrech. Převozník pohání lodičku
bidlem, stejně jako v době vzniku této atrakce, podává výklad
o historii a současnosti soutěsek a popisuje roztodivné skalní útvary.
Edmundova (též Tichá) soutěska měří 960 m a jízda v ní trvá asi
20 minut, Divoká soutěska má délku 450 m a jízda trvá 15 minut.

Golfové hřiště Janov je přírodním typem hřiště s mimořádnou
scenerií okolních pískovcových skalních stěn. Je plně zavlažováno.
Leží v nádherném prostředí Českého Švýcarska, areál přímo
hraničí s jeho národním parkem. Je vzdálen cca 4 km od hraničního
přechodu Hřensko–Schmilka. Při jeho budování bylo v maximální
míře využito terénu a okolní krajiny s lesy a loukami. Hřiště má
devět jamek a délku k pěti kilometrům, podlouhlé uspořádání nabízí
šest kratších a tři dlouhé jamky. Sídlí zde Klub hráčů golfu České
Švýcarsko (oficiální zkratka KHGCS), který je členem České golfové
federace a má kolem 400 členů. Jeho provozovatelem je obchodní
společnost NORD BOHEMIA GOLF, s. r. o. Volba Janova je správná
pro toho, kdo nehledá velký golfový resort a chce mít pro svoji
hru klid. Návštěvníky čeká i příjemná klubovna s domácí kuchyní
a atmosféra skutečného klubového pojetí golfu. Na Janově ctí
veškeré golfové tradice. Hřiště bylo otevřeno v roce 2003 a nachází
se v nadmořské výšce 320 metrů. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším
bodem hřiště činí 38 metrů. Hráči musejí samozřejmě splňovat
podmínky herní způsobilosti a mít příslušné osvědčení. Pořádají se
zde i firemní turnaje s možností zajištění cateringu, případně hudební
produkce, je i možnost uspořádání teambuildingových akcí. Golfové
hřiště v Janově nabízí vyžití jak pro zkušené a náročné hráče, tak
pro nejmenší, kterým je zde možno zajistit výuku s profesionálním
cvičitelem. Celkově hřiště působí velmi příjemně, i když se hraje
spíše železy než dlouhými holemi. Kousek od klubovny je i driving
range.

GPS: 50°51‘36.011“N, 14°16‘15.889“E

Praktické informace
Janov 31
407 14 Arnoltice
tel.: +420 412 511 879
mobil: +420 602 445 651
e-mail: golf.khgcs@seznam.cz

www.golfjanov.cz
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Do podzemní továrny

GPS: 50°48‘5.668“N, 14°22‘4.488“E

Praktické informace
Kontakt: Občanské sdružení Rabštejn
407 21 Janská 74, IČO 26585481
Průvodci: Karel Hunčovský, Janská 103,
tel.: 775 862 485, 412 585 032
e-mail: karelhuncovsky@seznam.cz;
Vladimír Pešek, Janská 74,
tel.: 732 850 351, 412 584 554
e-mail: danusepeskova@seznam.cz
Přístupnost: K podzemní letecké továrně Rabštejn se dostanete po žluté turistické značce z České Kamenice nebo od
železniční zastávky Veselé pod Rabštejnem. Autem po silnici z České Kamenice nebo z Markvartic od hlavního tahu
z Děčína do Liberce, v Markvarticích odbočit doleva, Janská následuje po 2 km.
Z Jetřichovic nebo Růžové či Hřenska
se dostanete do Janské přes Srbskou
Kamenici.

www.podzemirabstejn.cz

Obec Janská se nachází v okrese Děčín a do roku 1992 byla
součástí České Kamenice. V Janské, v kaňonu říčky Kamenice,
se nacházejí bývalé podzemní letecké továrny z období druhé
světové války. Poté, co byl v prosinci roku 1941 vydán Hitlerův
výnos „O zefektivnění zbrojní výroby“, stalo se Rabštejnské údolí
předmětem zájmu fašistické válečné mašinerie. I později, když
lidé na celém světě už tušili, že válka spěje ke šťastnému konci,
pohlaváři nacistického Německa stále doufali v zázračnou zbraň,
která otočí průběh druhé světové války v jejich prospěch. V celém
prostoru okupovaném německou třetí říší se začaly budovat
podzemní továrny na zbrojní výrobu a Rabštejn-Janská nebyl
výjimkou. Podzemní systémy mají délku kolem 4,5 km a byly raženy
vězni z koncentračního tábora Rabštejn. Během osmi měsíců vězni
vyrubali 17 500 metrů čtverečních štol. Postupně zde bylo postaveno
11 montážních hal a pracovalo zde 6000 lidí 18 národností světa. Pro
tyto totálně nasazené dělníky bylo v okolí zřízeno 34 pracovních
táborů a 2 zajatecké tábory pro ruské a anglické zajaté piloty. Část
tohoto systému je v současnosti přístupná veřejnosti. V továrně se
vyráběly součásti pro letadla Junkers, Messerschmitt a vrtulníky
FA-223. Až do konce druhé světové války nebyla podzemní továrna
spojenci objevena. Po válce objekt sloužil potřebám československé
armády a v šedesátých letech 20. století zde byly vybudovány
sklady pohonných hmot pro vojska Varšavské smlouvy s kapacitou
8 000 000 litrů. Při návštěvě podzemních prostor se doporučuje
i v létě teplejší oblečení a kapesní svítilna. Exkurze trvá 2 až
2,5 hodiny.

Ponořme se do lůna
romantické krajiny
První zmínky o Jetřichovicích na Děčínsku jsou ze 14. století.
Vznikly zde pily na dřevo z okolních lesů, získávala se pryskyřice,
kolomaz, kalafuna a pryskyřičný olej ve smolných pecích, vzniklo
několik mlýnů, z nichž se zachovala pouze nesmírně romantická
ruina Dolského mlýna, oblíbená filmaři. Ten podle písemných zpráv
v údolí řeky Kamenice stál již v roce 1515, několik let zde sídlila
finanční stráž. Novodobý rozvoj turistiky v okolí Jetřichovic nastal
v 19. století, vznikla tu řada hostinců a turistika se stala hlavním
zdrojem příjmů obyvatel. Obec leží asi 19 km severovýchodně od
Děčína a 3 km od německých hranic. Je oblíbeným turistickým cílem,
křižovatkou tras a výchozím bodem naučné stezky Jetřichovické
stěny, v okolí se zajímavými pískovcovými skalními útvary, zbytky
skalního hradu Šaunštejn. Zaujme i lidová architektura školy a do
skály vytesaná kaple ve Všemilech. Státem chráněnou památkou
je Trpasličí skála. Nad obcí se tyčí vyhlídka Mariina skála. Oblast je
významným místem horolezectví. Asi 3 km na sever od Jetřichovic
je bývalá hájovna a skupina srubů v alpském slohu Na Tokáni. Byly
vystavěny v 19. století uprostřed zrušené lovecké obory. Atraktivním
místem je také Kyjovské údolí tvořené kaňonem říčky Křinice. Podél
romantického údolí jsou bizarní pískovcové útvary a protíná je
množství turistických a cyklistických tras. Oblíbenými cíli jsou např.
Kyjovský hrádek, skalní převis Jeskyně víl, jeskyně Vinný sklep, jsou
zde stopy po někdejších skalních hrádcích a mlýnech.

GPS: 50°51‘8.604“N, 14°23‘38.072“E

Praktické informace
Informační centrum Jetřichovice:
407 16 Jetřichovice
tel.: +420 777 819 916
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz
Provozní doba
duben–červen:
denně 9.00–12.00; 12.30–17.00
červenec–září:
denně 9.00–12.00; 12.30–18.00
říjen: denně 9.00–12.00; 12.30–17:00

Messerschmitt BF 109
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GPS: 50°52‘29.907“N, 14°34‘27.447“E

Praktické informace
ZŘÍCENINA HRADU TOLŠTEJN: Až
na vrchol Tolštejna se dostanete z Jiřetína pod Jedlovou po červené turistické značce. Cesta je dlouhá cca 2 km.
Z nádraží v Jedlové je to jeden kilometr.
Autobusem přijeďte na zastávku Lesné
a odtud 1 km pěšky. Pod hradem je malý
romantický rybníček s lekníny a studánkou opředenou pověstmi. Turistiku
můžete spojit s návštěvou turistického
centra Jiřetína pod Jedlovou. Pod hradem vede cyklistická stezka z Jiřetína
do obce Kytlice. Z dalších výletních cílů
v bezprostředním okolí lze doporučit
vrch Jedlová s rozhlednou a sousední
Křížovou horu. Na hradě často pořádá
vystoupení český kytarista Štěpán Rak.

www.jiretin.cz
www.jedlova.cz
www.sport-jedlova.cz

Na hrad i na lyže

Unikátní kaňon řeky Labe

Jiřetín pod Jedlovou vznikl v 16. století jako hornické městečko
po objevu stříbrných rud, jež se začaly těžit ve štole sv. Kryštofa. Žili
zde hlavně horníci z německých Žitavských hor, kde těžba skončila.
Obec nazvali Sankt Georgenthal (česky Svatý Jiří v Oudolí), po
válce se název změnil na Svatý Jiřetín a od roku 1949 na Jiřetín pod
Jedlovou. V městečku se dochovaly domy typické lužické dřevěné
architektury. Umístění obce v nádherné krajině s historickými
stavbami ji předurčilo k rozvoji turistiky, rekreace a sportu. Daří se
zatraktivnit místa pro turisty. Opravena je rozhledna na vrcholu
dominanty Jedlové (774 m). Je to významné lyžařské středisko
se dvěma sjezdovkami, závodní a turistickou (1200 a 1400 m
délky), s hotelem Jedlová (70 lůžek) a běžeckým areálem. Hrad
Tolštejn (670 m) se nachází asi 1,5 km od vrchu Jedlová, 7 km od
Varnsdorfu a 2 km od Jiřetína pod Jedlovou. Stojí na znělcovém
suku v pískovcové oblasti a je starý osm set let. Často býval sídlem
loupeživých rytířů, je jednou z nejnavštěvovanějších památek okolí
a typickou dominantou. Vznikl jako obranný po smrti krále Přemysla
Otakara II. Zájem o něj vzrostl v období romantismu a navštěvovala
jej řada osobností. Nejstarším dokladem o pobytu člověka je zde
nalezená pamětní mince římského císaře Claudia ze 3. stol. n. l. Ve
440 m dlouhé štole sv. Jana Evangelisty probíhá prohlídkový provoz
s průvodci. Ročně si ji prohlédne na 5,5 tisíce návštěvníků. Křížová
cesta, unikátní kulturní památka z druhé poloviny 18. století přímo
nad centrem obce, má 11 zastavení a kapli na vrcholu stejnojmenné
hory (563 m).

V červnu roku 2010 bylo území na pravém břehu řeky Labe
mezi Děčínem a Hřenskem vyhlášeno národní přírodní rezervací
Kaňon Labe. Předmětem ochrany jsou lesní porosty, pískovcové
skály a přírodní stanoviště a druhy rostlin a živočichů. Údolí
Labe v závěrečné části toku této řeky na našem území je oblastí
mimořádného významu a patří mezi evropské rarity. Představuje
hluboký zářez do pískovců Děčínské vrchoviny a svou hloubkou,
dosahující místy až 300 m v pískovcové tabuli, překonává všechna
ostatní údolí v ČR. Odborný průzkum zde navíc prokázal výskyt řady
druhů organismů, které byly pokládány u nás již za vyhynulé. Údolí
je v těchto místech rovněž významnou migrační cestou – k nám jím
vstupuje řada druhů živočichů a rostlin a naopak opačným směrem
se organismy z české kotliny šíří na sever. Jediná přímá spojnice
mezi Severoněmeckou nížinou a českou kotlinou je biokoridorem
prvního řádu, srovnatelným např. se Železnými vraty na Dunaji.
Kaňon Labe sehrál velmi důležitou, někdy i problematickou roli ve
vzájemných vztazích s naším nejvlivnějším sousedem Německem.
Archeologické nálezy ukazují, že oblast nebyla jen neprostupným
hvozdem, ale také „dálnicí pravěkých a historických kultur“.
Vyhlídkové plavby a pravidelnou dopravu, školní výlety, soukromé
akce či svatby zajišťuje na dolním toku české části Labe mezi
Děčínem a Hřenskem Labská plavební společnost, s. r. o.

Praktické informace
Zajímavou oblastí projíždějí výletní
lodě z Děčína do Hřenska a po pravém
břehu řeky vede silnice směřující na
hraniční přechod přes Hřensko do Německa. Oblast protíná síť značených
turistických cest. Nejpěknější pohled je
z vyhlídek na skalách.
Labská plavební společnost, s. r. o.,
Kamenická 692/199,
405 02 Děčín II. – Nové Město

www.labskaplavebni.cz

e-mail: kapitan@labskaplavebni.cz
Trasa lodi Poseidon: Děčín – Hřensko –
Bad Schandau

www.idecin.cz
www.hrensko.cz

QR kód
Stručný
jízdní řád
lodi Poseidon
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GPS: 50°54‘48.651“N, 14°30‘26.419“E

Praktické informace
DŮM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa,
tel.: +420 412 383 413,
fax: +420 412 383 230,
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz,
www.ceskesvycarsko.cz, skype
chat: isdcskl, virtuální prohlídka, k zakoupení průvodce expozicí
Zajistíme pro vás například tyto zážitky:
– programy pro školy
– výlety s průvodcem
– horolezecké programy
– rafting na Labi
– golf pro všechny
– let balonem
– fotografické workshopy
– pobytové balíčky
– kongresovou turistiku
PIVOVAR FALKENŠTEJN
Křinické náměstí 7, 407 46 Krásná Lípa
tel.: +420 605 271 835
e-mail: piju@pivofalkenstejn.cz

www.pivofalkenstejn.cz

Dům přírody, tajemství
a zábavy
Městečko Krásná Lípa leží asi 30 km severovýchodně od
Děčína a 6 km jihozápadně od Rumburku. První písemná zmínka
o něm pochází z poloviny 15. století. Rozvíjelo se zde plátenictví
a manufakturní výroba, později se stalo významným střediskem
textilního průmyslu a obchodu. V roce 1870 byla Krásná Lípa
povýšena na město a je úzce spjata s počátky turistiky. V roce
1885 zde byl založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který
se výrazně zasloužil o zpřístupnění skalnatých oblastí Českého
Švýcarska. Od roku 2000 je na náměstí sídlo Správy Národního parku
České Švýcarsko a informační a vzdělávací centrum v Domě Českého
Švýcarska. V něm instalovaná expozice České Švýcarsko – život,
tajemství, inspirace je dvoupatrovou interaktivní zábavou pro celou
rodinu. Je to svět, který vás okamžitě pohltí a vnímáte jej všemi smysly.
Jsou zde k vidění i slyšení výstavní panely, ilustrativní zvuky ze všech
stran, mravkolví díra, ledová jeskyně, minirozhledna, lezecká stěna,
skalní kaple, kolotání vody v potoce, štěrbinový přechod pro lososy,
stůl přírodovědce s mikroskopem, hádání bylin, archeologická
expozice, jezevčí nora, krajina tajemství, kombinovaná projekce...
To vše můžete okusit na vlastní kůži. Expozice je dvojjazyčná, stejně
jako v podobném centru na německé straně národního parku v Bad
Schandau. V kinosále lze zhlédnout film o Českém Švýcarsku, jsou
zde učebny pro semináře a workshopy, sídlí zde obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko, která nabízí výlety s průvodcem, ale
i vzdělávací programy s možností ubytování.

Pravčická brána
Mezi 77 nejpozoruhodnějších a nejzajímavějších míst planety
Země, tedy až do semifinále celosvětové ankety, se dostala v roce
2009 Pravčická brána. Ve střední Evropě největší skalní most se
šestnáct metrů vysokým a skoro sedmadvacet metrů širokým
obloukem se tyčí čtyři kilometry nad Hřenskem v okrese Děčín. Je to
národní přírodní památka. Kdysi měla německý název Prebischtor
podle kouzelníka Prebische. Dnes je v podstatě nejpřitažlivějším
místem národního parku České Švýcarsko a jakoby novodobým
poutním místem tisíců návštěvníků. Vznikla miliony let trvajícím
zvětráváním méně odolné pískovcové části masivu. Leží v nadmořské
výšce 415 m, horní část oblouku je 21 m nade dnem. Vstup na vlastní
bránu je od roku 1980 uzavřen, neboť velká návštěvnost ohrožovala
tuto unikátní přírodní památku. Skalní vyhlídky v její bezprostřední
blízkosti jsou ale přístupné a je odtud pěkný pohled nejen na
bránu, ale i na některé dominanty české i saské pískovcové oblasti.
V začátcích turistiky bylo možno najmout si k výletu na Pravčickou
bránu mezky či skupinu nosičů. Již v první polovině 19. století zde
byl postaven výčep a v roce 1881 odvážná stavba výletního zámečku
Sokolí hnízdo, jakoby přilepená ke skále. Ta má v přízemí restauraci
a je tu i informační centrum s řadou suvenýrů. Do skalního areálu je
placený vstup. Tento přírodní skvost navštívily již miliony lidí, mezi
nimiž byly i významné osobnosti. Jeho půvaby, a hned dvakrát,
obdivoval i slavný dánský autor pohádek Hans Christian Andersen
a čerpal zde inspiraci pro svou literární činnost.

GPS: 50°53‘1.189“N, 14°16‘52.81“E

Praktické informace
IC České Švýcarsko – 417 17 Hřensko 82
tel.: +420 412 554 286
e-mail: info@pbrana.cz
K Pravčické bráně se dostanete pouze
pěšky. Auto musíte nechat na parkovišti ve Hřensku (placené parkoviště za
restaurací Klepáč) nebo dojet na parkoviště na Mezní Louku (u hotelu Mezní
Louka). Toto jsou dva výchozí body pro
výlet na Pravčickou bránu. Z obou míst
vedou značené turistické cesty. Z Hřenska je cesta poměrně strmá, z Mezní
Louky rozhodně pohodlnější, ale má
i svá úskalí. Ideální je nechat auto dole
v Hřensku, dojet na Mezní Louku autobusem, odtud se vydat pěšky na Pravčickou bránu a pak sestoupit dolů k parkovišti v Hřensku.

www.pbrana.cz
www.ceskesvycarsko.cz
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GPS: 50°57‘12.202“N, 14°33‘17.215“E

Praktické informace
Kaple Panny Marie leží v centru
Rumburku u silnice II/263
Kulturní památka Loreta v Rumburku,
tř. 9. května 149/27, 408 01 Rumburk
tel.: GSM 604 555 922
e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.rumburk.farnost.cz

V objektu se nachází stálá expozice
o historii Lorety a loretánském podzemí.
Konají se tu výstavy a koncerty.
V květnu se pořádá Loretánská muzejní
noc a v září Loretánské slavnosti.
Městské informační centrum, Lužické
náměstí 103, 408 01 Rumburk, tel.:
412 331 171, e-mail: mic@rumburk.cz

www.icrumburk.cz

Muzeum – Přístupná je výstavní síň
pro krátkodobé výstavy a expozice rumburské vzpoury z r. 1918 Vyhledávaná je
každoroční výstava dobových betlémů.
Kontakt: tel.: 412 332 194
e-mail: info@muzeumrumburk.cz

Za Černou madonou

Za bílou paní do Šluknova

Loretánská kaple v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou
výzdobou mezi nejhodnotnější svaté chýše v České republice.
Postavena byla podle projektu významného rakouského architekta
Johanna Lucase Hildebrandta jako součást bývalého kapucínského
kláštera sv. Vavřince (dnes městská knihovna) a stala se významným
mariánským poutním místem. Byla postavena z pískovce jako přesná
kopie originálu „Svaté chýše“ (Santa casa) v italském městečku
Loreto u Ancony. Zde je jedno z nejproslulejších poutních míst světa,
v němž se uctívá Svatá chýše, rodný dům Panny Marie z Nazaretu,
ve kterém došlo k zvěstování Panně Marii o narození Spasitele,
byl vychován Ježíš Kristus a zemřel Josef. Výjimečná rumburská
kulturní památka, vrchol barokní zdobnosti, oslavila v roce 2007
tři sta let od dostavby a vysvěcení. Za Pannou Marií do Rumburku
putovali věřící z Čech a Horní Lužice a úcta k ní byla spojena s řadou
zázraků. V loretánské pamětní knize je zaznamenáno 30 zázračných
uzdravení.
V Loretánské kapli je nejcennějším předmětem uctívání socha
Černé Matky Boží Loretánské (Černá madona), jež byla roku 1694
posvěcena papežem Innocentem XII. Kromě Svaté chýše tvoří
loretánský areál ambit z poloviny 18. století, čtyři kaple a poutní
objekt Svatých schodů (Scala sancta) s rozsáhlou sochařskou
výzdobou. Bohatá nástropní výmalba křížové cesty zobrazuje výjevy
ze života Panny Marie a Ježíše. V roce 1964 byl celý areál vyhlášen
kulturní památkou. Působí v něm celoroční průvodcovská služba.

Nejseverněji položeným českým městem je Šluknov. Je
přirozeným centrem Šluknovského výběžku, který je takřka
ze všech stran obklopen Německem. Je to kraj vonících strání,
zlatavých lánů, divokých lesů a zapomenutých vesnic s baculatými
kostely. Nevelkému městečku Šluknov dominuje sněhobílý zámek.
Stojí na náměstí a už zdaleka září nově nabíleným renesančním
průčelím. Svéráznou prostou stavbu obklopuje rozsáhlý anglický
park. Město se připomíná od 13. století, malebné místo, kde stojí
zámek, od 16. století. Vzniklo zde dřevěné panské sídlo, pivovar
a sladovna. Zámek poškodily požáry, před jedním jej v období
třicetileté války zachránily odvážné šluknovské ženy. Dnes si
lze v zámku prohlédnout opravené místnosti v prvním patře,
kde na návštěvníky dýchá atmosféra někdejších slavných časů.
Rekonstruované je i přízemí s informačním střediskem a pěknou
cukrárnou. Zámek má svůj prohlídkový okruh, ožívá svatebními
a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami i dalšími
akcemi. Dějiny Šluknovska opřádá řada tajemných příběhů.
O permonících, kteří znají cestu k bájným pokladům zdejších
vrchů, o divém muži a lidožravých obrech, ale nejznámější je o bílé
paní, přízraku krásné hraběnky, která kdysi žila na šluknovském
zámku a jejího ducha prý tu lze dodnes potkat. Šluknov má řadu
zajímavých domů, barokní kostel sv. Václava, dvě kaple, barokní
sochy, na náměstí stojí secesní budova Domu kultury. Je výchozím
místem turistických a cyklistických tras. Na sever vede necelých
7 km dlouhá Lesní naučná stezka, která turisty seznamuje se
zajímavostmi okolí.

GPS: 51°0‘17.089“N, 14°27‘18.999“E

Praktické informace
ZÁMEK – služby a vybavení:
parkoviště, parkoviště pro autobusy,
občerstvení, WC, prodej upomínkových
předmětů.
Informační středisko naleznete
v prostorách zámku.

www.mesto-sluknov.cz
V rámci prohlídkového okruhu jsou
pro všechny návštěvníky otevřeny
téměř všechny prostory zámku, včetně
dobových místností s původními
exponáty. Zpřístupněna je také nově
zrekonstruovaná
zámecká
půda.
Prohlídky s průvodcem se konají
celoročně, a to každý den v týdnu
včetně sobot a nedělí od 10.00 do
16.00 hodin (kromě 12.00 hod.), vždy
v celou hodinu. Za návštěvu stojí rovněž
vynikající zámecká cukrárna.
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GPS: 50°47‘15.83“N, 14°1‘44.07“E

Praktické informace
TISKÉ STĚNY – přístup: Autem od
Děčína směr Sněžník a pak Tisá. Od Jílového u Děčína a Ústí nad Labem směr
Libouchec a pak Tisá. Nebo autobusem
z AN v Ústí nad Labem směr Libouchec
– Tisá – Petrovice, zastávka Tisá – dětský domov. Z centra obce se držte ukazatelů. Parkování: placené parkoviště
ve středu obce Tisá poblíž kostela, bezplatné parkoviště u Turistické chaty na
druhém konci skal. Nadmořská výška –
nejvyšší bod Západní vyhlídka (613 m).
Informace: turistické informační centrum Tisá, kontakt: www.tisa.cz

Tiské a Rájecké stěny, Ostrov

Varnsdorf – Hrádek

Bránou k romantickému kraji Labských pískovců je obec Tisá
na Ústecku. V centru obce návštěvníky přivítá pozdně barokní
kostel sv. Anny, od kterého vede přímá cesta do Tiských stěn. Ty
se zvedají jako mohutná, až 70 m vysoká hradba nad obcí. Cesta
vede do tajuplného skalního města s mnoha bizarními pískovcovými
útvary a v délce necelého kilometru na východ končí u restaurace
Turistická chata. Zde je též parkoviště. Do skal se může bez místního
průvodce až od 20. let minulého století. Dříve bylo toto místo
opředeno pověstmi o francouzském šlechtici Leduquinovi, který
zde za Francouzské revoluce zakopal rodinný poklad a v labyrintu
soutěsek jej poté nemohl najít, až se pomátl na rozumu. Dnes prý
poklad střeží zlomyslní skřítkové, kteří to způsobili. Celá oblast je
rájem turistů a horolezců, pro něž je zde 113 registrovaných lezeckých
cest. Vyznačených stezek je dobré se držet i dnes. Vedle Malých
a Velkých stěn se severně od Tisé nalézají méně navštěvovaná
skalní města – Ostrovské a Rájecké stěny. Skalní města se nacházejí
v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, 20 km od krajského
města Ústí nad Labem a 5 km od hraničního přechodu s Německem
v obci Petrovice. Prohlídku Tiských stěn, která může trvat ne víc než
dvě hodiny, lze spojit s návštěvou nedaleké rozhledny na Děčínském
Sněžníku (723 m). V Tisé se pro její fantaskní prostředí natáčel,
spolu s dalšími světovými destinacemi, velkofilm pro miliony diváků
z produkce studia Walt Disney Picture – Letopisy Narnie.

Město Varnsdorf v nejsevernější části ČR v okrese Děčín leží
na jihovýchodě Šluknovského výběžku na říčce Mandavě, 32 km
severovýchodně od Děčína a 34 km severozápadně od Liberce,
a je ze tří stran obklopeno územím Německa. Do roku 1868, kdy
byl Varnsdorf povýšen na město, byl největší vesnicí Rakouska-Uherska. Ve stejném roce byla dokončena železnice, nastal
rozvoj průmyslu, ve druhé polovině 19. století dostal přezdívku
„malý Manchester“. Jsou zde dva hraniční přechody do Německa.
Dominantou města, tyčící se na znělcovém hraničním vrchu
do výšky 467 m n. m., je objekt Hrádek. Vybudovali jej členové
Horského spolku pro nejsevernější Čechy v roce 1904. Na stavbu
29 metrů vysoké vyhlídkové věže a restaurace na Hrádku přispěli
svými dary významné osobnosti, řemeslníci, občané města a okolí.
Částku 50 tisíc korun, tedy skoro polovinu nákladů, věnoval
kníže Lichtenštejn. V současné době prochází Hrádek rozsáhlou
rekonstrukcí. K tomu účelu dokonce vznikl v roce 2000 česko-německý nadační fond Hrádek-Burgsberg. V roce 2003 byla po
náročné opravě zprovozněna vyhlídková věž, poskytující opět po
mnoha letech kruhový rozhled na Varnsdorf a německé město
Seifhennersdorf v pozadí s Lužickými horami, na Žitavskou kotlinu,
na západě Labské pískovce, za jasného počasí lze spatřit na obzoru
i Jizerské hory a Krkonoše. Hrádek byl prohlášen za kulturní
památku a stává se opět výletním místem. V roce 2006 zvítězil navíc
v celostátní soutěži Fasáda roku. V interiéru je trvalá výstava map,
fotografií a dalších exponátů o Hrádku a širokém okolí.

GPS: 50°55‘21.23“N, 14°36‘47.556“E

Praktické informace
Provozovatel Hrádku:
Regia, a. s.,
se sídlem:
Kmochova 2136
407 47 Varnsdorf

www.varnsdorf.cz
Pivovar Kocour
V objektu bývalé keramičky naleznete
malý pivovar s restaurací. Můžete zde
ochutnat 16 druhů místního piva a podívat se, co to znamená vařit pivo.
Otevřeno po–pá 15.00–22.00 hod.,
o víkendu 11.00–22.00 hod.,
tel.: +420 412 370 270

www.pivovar-kocour.cz
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Za jedinečnou lidovou
architekturou

Praktické informace
Rozvoj podstávkové konstrukce:

1. obezdívka ze
zděných kamenů

2. roubená
dřevěná stěna

3. obklopující
dřevěná
konstrukce

4. střecha

www.ceskesvycarsko.cz

Podstávkové domy jsou jedinečným druhem lidové architektury,
která se ve velké koncentraci dochovala pouze v německo-česko-polském trojmezí dnešního euroregionu Nisa. Utvářejí charakter
krajiny a dokládají způsob života na území Horní Lužice, severních
Čech a Dolního Slezska, svědčí o společné historii. Mají nejen
stavebněhistorické a kulturní hodnoty, ale jsou to ekologické stavby
umožňující zdravé bydlení. Vznikly v 11.–13. století spojením slovanské
roubené a německé hrázděné konstrukce, což umožňovalo rychlejší
postavení domu a menší spotřebu dřeva. Podstávka je důmyslná
podpůrná dřevěná konstrukce, která nese váhu střechy, případně
patra domu. Roubené světnice v přízemí nejsou zbytečně zatíženy
a nehrozí jim zborcení. Přízemí bývá z poloviny zděné, kamenné.
Zde jsou hospodářské místnosti – chlév, sýpka apod. První
poschodí a štít byly hrázděné s viditelnou trámovou konstrukcí
vyplněnou tyčkovinou, kamenem, cihlami, spojenými jílovitou hlínou
promíchanou plevami nebo řezanou slámou, nebo byly rovněž
pažené či roubené. Součástí domů je zpravidla i prostorná patrová
stodola, tvořící s domem celek, i tradiční venkovská zahrada.
Podstávkové domy sloužily jak chudým venkovanům, tak domácím
tkalcům, zemědělcům, hostinským či jako fary. Řada těchto
domů byla v poslední době odborně opravena, mnohé však byly
neodbornými zásahy poškozeny a znehodnoceny či zcela zničeny.
Jiné chátrají a bez urychlené pomoci jim hrozí zánik. Některé domy
zachránili chalupáři, jiné jejich majitelé. „Krajina podstávkových
domů“ by si měla udržet svůj romantický vzhled.

Rozhlédni se, člověče
V Českém i Saském Švýcarsku je na co se dívat, nejlépe z nadhledu
z rozhleden, se zatajeným dechem, do členité krajiny. Pískovcovou
stolovou horou 7 km od Děčína je Děčínský Sněžník (723 m) s 33 m
vysokou kamennou rozhlednou s kruhovým výhledem z roku 1864,
jednou z nejstarších v ČR. Je zde i bufet a horská chata. Z Drážďanské
vyhlídky na Sněžníku se otvírá působivý pohled do hlubokých lesů
a na stolové hory Saského Švýcarska. Rozsáhlý kruhový výhled je
z cihlové, 15 m vysoké rozhledny Dymník (511 m), vzdálené 2 km
západně od Rumburka. Je to díky poměrně pohodlnému výstupu
oblíbený výletní cíl s krásným rozhledem. Lyžařským střediskem
v okrese Děčín je vrch Jedlová (774 m) u Chřibské a Jiřetína
pod Jedlovou. Rozhledna, vysoká 29 m, je díky fantastickému
výhledu turistickým magnetem. Při pěkném počasí z ní lze spatřit
rozsáhlou oblast od Sněžky až po Klínovec a s dalekohledem téměř
40 rozhleden v Česku, Německu a Polsku. Na vrcholu u rozhledny je
stylová chata s možností se najíst. Nejsevernější rozhlednou u nás je
Tanečnice na vrcholu stejnojmenné hory u Mikulášovic. Výhled z ní
je strhující panorama. Za dobré viditelnosti lze vidět až sto kilometrů
vzdálenou Sněžku, významná česká pohoří, hory v Německu, do
národních parků Českého i Saského Švýcarska. Nachází se ve výšce
597 m, je kamenno-cihlová, 26 m vysoká. Nejstarší rozhlednou
Šluknovska je Vlčí hora, vysoká 16 m, v nadmořské výšce 581 m, 4 km
severozápadně od Krásné Lípy. Zajímavostí je, že na ní nefunguje
kompas. Vlčí hora totiž obsahuje magnetovec a ten střelku kompasu
odchyluje.

Praktické informace
DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK: Přístup z několika směrů značenými turistickými cestami, nejkratší příchod po dopravě autobusem či autem z jílovské místní části
Sněžník, 2 km chůze s převýšením 130 m.

GPS: 50°47‘34.98“N, 14°6‘30.68“E

DYMNÍK: Přístup z Rumburka, 2 km
po cestě.

GPS: 50°56‘27.494“N, 14°31‘30.244“E

JEDLOVÁ: Z Jiřetína pod Jedlovou
odbočit na náměstí u penzionu U Draka
doprava, dále po úzké asfaltce k hradu
Tolštejn, zde zanechat auto. Odtud po
červeně značené turistické cestě 2 km.

GPS: 50°51‘24.029“N, 14°33‘37.44“E

TANEČNICE: Z Mikulášovic po modré
značce asi 3 km k rozhledně.

GPS: 50°57‘57.47“N, 14°19‘11.769“E

VLČÍ HORA: Z Krásné Lípy přes obec
Vlčí Hora po červené turistické značce
na vrchol, asi 5 km.

GPS: 50°56‘22.95“N, 14°27‘55.268“E

STUDENEC: Z obce Studený po červené turistické značce, zhruba 4,5 km.
GPS: 50°49‘54.794“N, 14°27‘17.404“E

www.ceskesvycarsko.cz
27

26

Šluknov

D

Labe

Děčín

Duchcov

Teplice

Varnsdorf

PL

D

CZ

Děčín

Duchcov

Teplice

Česká
Kamenice
N. Bor

Ústí n. L.

Česká
Lípa

Rumburk

Krásná
Lípa

Česká
Kamenice
N. Bor

Ústí n. L.

Šluknov

Pirna

Rumburk

Krásná
Lípa

Labe

Pirna

CZ

Česká
Lípa

Varnsdorf

Víte, kde můžete kromě krásné
přírody obdivovat i tradiční
lidovou architekturu?
Krajina Českého Švýcarska je perlou nejenom Ústeckého kraje, ale
i celé České republiky. Kromě nádherných skalních útvarů, klidných

hlubokých lesů, řek a potůčků má velký význam i lidová architektura.
Tzv. podstávkové domy jsou symbolem celé oblasti. Tradiční chalupy
jsou cennými památkami, které vyžadují péči. České Švýcarsko rozvíjí
řadu aktivit, jež napomáhají udržení co možná nejlepšího stavu těchto
kouzelných staveb.
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České středohoří
České středohoří je území přibližně třikrát
větší než České Švýcarsko. Tvoří ho stejnojmenná
chráněná krajinná oblast s dominantními
městskými centry, jakými jsou Litoměřice,
Roudnice nad Labem, Terezín a částečně také
Ústí nad Labem. Dokonce sem zasahuje i malá
část chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
Přírodní krásy Českého středohoří dokázal
ocenit kromě jiných i slavný německý cestovatel
Alexander von Humboldt, který označil výhled
z Milešovky (největrnější místo v Česku) za jeden
z nejkrásnějších na světě! Unikátní scenerii řeky
Labe vstupující do Českého středohoří můžete

www.ceskestredohori.info

a
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obdivovat v kterémkoliv ročním období. Řeka
klikatící se malebným údolím, pojmenovaným
Porta Bohemica – Brána Čech, která tak vytváří
nádherné krajinné obrazy, je raritou, jíž se nemůže
pochlubit jen tak někdo. Tyto obrazy zachycovali
významní malíři, například Ernst Gustav Doerell,
a zobrazují je i současní umělci a fotografové.
Kromě přírodních krás stojí za návštěvu třeba
romantický výletní zámeček Větruše s nádherným
výhledem na město Ústí nad Labem a hornaté
okolí.

GPS: 50°31‘39.949“N, 14°1‘6.53“E
50°32‘22.962“N, 14°0‘32.408“E

Praktické informace
Výstup na horu Lovoš je možno začít
ze čtyř stran. První možností je vydat
se z Oparenského údolí po žluté značce, přičemž se stezka na svahu Lovoše
stýká s modrou, po které se pokračuje.
Druhou je výstup po modré přímo z vesnice Oparno. Třetí je od vesnice Bílinka
taktéž po žluté, ale v protisměru, s následným pokračováním po modré; tato
cesta je sjízdná i pro terénní automobily
a horská kola (vjezd automobilům je ale
zakázán). Čtvrtou možností je stezka
z Lovosic značená zelenou turistickou
značkou. Oparenským údolím a přes
Kybičku vede na vrchol naučná stezka
Lovoš.
V krajinné oblasti Českého středohoří se kromě turistiky pořádají celoročně
také různé sportovní aktivity, např.
běh, jízda na horském kole (obzvlášť na
vrchol Lovoše a Milešovky). A to vše o titul „Krále Českého středohoří“.

www.chata-lovos.cz
www.ceskestredohori.info

Lovoš a Oparno

Milešovka a České středohoří

Přirozenou dominantu města Lovosice tvoří osamělý vulkanický
kužel Lovoš, vypínající se dva a půl kilometru na severozápad od
města do výšky 570 metrů. Samotný vrch je tvořen dvěma kužely,
ten vyšší je z čediče, nižší, zvaný Kybička, ze znělce. Rostou zde
cenné chráněné druhy rostlin. Na vrcholku stojí turistická chata,
z jejíž ploché střechy se otevírá skvělý kruhový výhled na České
středohoří a údolí řeky Labe. Území vrchu je už více než půlstoletí
chráněné, dnes jako národní přírodní rezervace. Je zde vyznačena
necelých deset kilometrů dlouhá naučná stezka, vedoucí od kapličky
v Malých Žernosekách, Oparenským údolím ke zřícenině hradu
Oparno až na vrchol Lovoše. Staroslovanské jméno získal kopec
pravděpodobně od kmene Lovosů či Lovošů, kteří měli zdejší kraj
obývat. V roce 1756 zde proběhla i část bitvy u Lovosic, kde bojovala
dvě třicetitisícová vojska.
Malebné Oparenské údolí, jímž vede jedna z přístupových cest
na vrchol, je dlouhé cca 6 km a táhne se od Velemína k Malým
Žernosekám. Pravděpodobně už staří Keltové a později Slované zde
těžili křemenný porfyr na výrobu mlýnských kamenů, tzv. žernovů.
Nad údolím stojí zbytky hradu Oparno. Vypínaje se na úzkém,
strmém hřebenu, musel hrad vypadat v dobách své největší slávy
impozantně. Vznikl ve 13. století, a byl tak jedním z nejstarších v kraji.
Dnes z něj zůstaly jen zbytky hradeb. Přes Oparenské údolí je dnes
veden 275 metrů dlouhý obloukový most se 135metrovým rozpětím
spodního oblouku jako součást posledního dostavovaného úseku
dálnice D8, který vede přes chráněnou krajinnou oblast České
středohoří. Je to výjimečná stavba.

České středohoří je naše geologicky nejmladší pohoří na severu
Čech, které řeka Labe dělí v místě zvaném Porta Bohemica na dvě
části, i když geomorfologicky má částí několik. Jeho malebný
ráz nejen po obou březích dolního toku české části Labe nemá
ve střední Evropě obdoby. Pohledy na ně z lodní labské cesty prý
předčí i střední Porýní s jeho hrady a bájnou skálou Lorelei. Krásný,
i když ještě vzdálený pohled se naskytne i z dálnice po výjezdu
z Prahy směrem na sever. Typické kuželovité tvary kopců jsou
výsledkem třetihorní vulkanické činnosti. Další přírodní podmínky
jsou pak důvodem nesmírného bohatství druhů rostlin a živočichů,
mnohých i chráněných, i brzkého osídlení a kultivace lidmi. České
středohoří je chráněnou krajinnou oblastí. Jeho nejvyšší horou,
která je zároveň největrnější horou v Česku, je Milešovka. Se svou
výškou 837 m n. m. je už od 17. století nazývána královnou Českého
středohoří a lze podle ní předpovídat počasí. Ne nadarmo je český
překlad jejího německého názvu Hromová hora. Své okolí převyšuje
o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální místo k rozhledu.
Na vrcholu Milešovky je nejstarší česká meteorologická stanice,
k níž patří i kamenná rozhledna. Vrchol hory každoročně přitahuje
tisíce turistů, protože je z něj neopakovatelný výhled, a to nejen
na krásy Českého středohoří, samozřejmě bájný Říp, ale i na Ještěd,
Krkonoše, Krušné hory i Šumavu. Za mimořádných povětrnostních
podmínek jsou vidět i 300 km vzdálené Alpy. Významný německý
přírodovědec Alexander von Humboldt se sem pravidelně vracel
a nazval výhled z Milešovky jedním z nejkrásnějších na celém světě.
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www.milesovka.cz
www.ceskestredohori.info
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Na vrchol Milešovky se lze dostat
z obce Kostomlaty přes Černčice k vrcholu a dále směr Velemín po modré
značce, nebo ze Žimu přes Bílku (s nádhernou moderní kapličkou) na vrchol
a pak směr Milešov po červené. Výstup
vede po strmých kamenitých cestách.
Na požádání pustí pracovníci observatoře turisty i na kamennou rozhlednu. Dopravní info: vlak: Bořislav (4,5 km), Chotiměř (5 km); autobus: Milešov (3 km),
Bílka, rozc. Milešovka (3,5 km); parkování v obci Černčice (2 km), na návsi obce
Bílka (2 km), v obci Milešov (3 km). Na
vrchol sice vede i lanovka, ale ta je jen
průmyslová pro potřeby observatoře.
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Praktické informace
Jednotlivé vyhlídky a zříceniny jsou
dostupné pěšky, přiblížit se k nim je
možno autem, někde vlakem, někde
autobusovou dopravou či MHD. Jedna
z nejznámějších je Doerellova vyhlídka
neboli Výsluní, pojmenovaná po malíři
Ernstu Gustavu Doerellovi, který z tohoto místa zobrazoval romantický výhled
na České středohoří. Nachází se nad
údolím Labe u kostelíka v obci Dubice
u Ústí nad Labem. Dá se sem dojít po
turisticky značené cestě či přijet autobusem z Ústí nad Labem.

www.ceskestredohori.info
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QR kód
Otevírací
doba zoo
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Otevírací doba: letní sezóna duben–
–září denně 9.00–18.00 hod., březen
a říjen denně 9.00–17.00 hod., zimní
sezóna listopad–únor denně 9.00–
16.00 hod. K ústecké zoo vás zavezou
trolejbusy MHD č. 51, 55, 56, 57, 58 a 59
z Mírového náměstí do stanice Vojanova
ZOO.
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Areál ústecké zoo se nachází v městské části Krásné Březno
na svahu Mariánské skály. Její předchůdkyní byla ptačí rezervace,
kterou od začátku 20. století budoval ústecký podnikatel a milovník
přírody Heinrich Lumpe. Dnes zde mohou návštěvníci spatřit
přes 1300 zvířat zastupujících více než 200 druhů. Ústecká zoo se
podílí i na celosvětové záchraně vzácných a ohrožených druhů
zvířat. V rámci mnoha mezinárodních záchranných programů se jí
podařilo rozmnožit řadu vzácných druhů zvířat, např. orangutana
bornejského, levharta mandžuského či nosorožce tuponosého.
V zoo je i pavilon šelem, exotárium, velké výběhy pro nosorožce,
žirafy, slony, zebry a antilopy. Pro děti pak makety zvířat a tobogany
v „Dětském světě“, kontaktní místo s druhy domácích zvířat
„Dětská zoo“ a „Naučná stezka dinosaurů“. Koná se zde i řada
předváděcích akcí – krmení zvířat, procházky slonů a jejich cvičení,
ukázky dravců. Jedinečné umístění zoologické zahrady v krajině
Českého středohoří si oblíbila také řada filmařů. Ústecká zoo si tak
zahrála např. ve známém českém filmu Dva lidi v zoo.
Při cestě ze zoo do centra města míjíme Mariánský most,
postavený v roce 1998, který se stal hned jedním ze symbolů
města. V roce 2001 byl v mezinárodní anketě zařazen především
pro zajímavé tvarování konstrukce zavěšeného trojúhelníku mezi
deset nejkrásnějších staveb světa posledního desetiletí minulého
století. Má délku 198 metrů a jeho pětasedmdesátimetrový pylon
na střekovské straně je proti Mariánské skále, vypínající se na druhé
straně Labe, dominantou města.

Praktické informace

N. Bor

Labe
Ústí n. L.

Velkolepá scenerie se otevírá při příjezdu do Lovosic či Litoměřic
od jihu. Nad labským údolím se prudce zvedá kulisa kuželovitých
kopců Českého středohoří vytvářející nevídaně dramatickou krajinu.
Rozptýlený roj bývalých sopečných útvarů má v sobě až něco
mystického. V délce 76 a šířce 20 km zde ve třetihorách vznikly
i s osamělým Řípem vrcholy, z nichž 160 je uváděno v turistických
průvodcích. Jedinou osmistovkou je Milešovka (837 m). Podle
německého přírodovědce Humboldta je z jejího vrcholu jeden
z nejkrásnějších rozhledů na světě. V Českém středohoří najdeme
i další krásná místa, bohatá na vyhlídky, ale i památky starých časů,
zříceniny hradů či tvrzí.
Nádherné vyhlídky jsou např. z vrcholu Lovoše (570 m) nad
Lovosicemi, z Rané (457 m) nedaleko Loun, skalního vrchu
Kalvárie (239 m) nedaleko Velkých Žernosek, z rozhledny Varhošť
(639 m) severně od Litoměřic poblíž Hlinné. Ta vystupuje z krajiny
přibližně v poloviční vzdálenosti mezi Litoměřicemi a ústeckým
Střekovem, vysoko nad údolím Labe. Nabízí výhled z kategorie
„nezapomenutelných“. Labe se pod ní dole vine soustavou
zákrutů a jeho tok se dá najít odděleně na osmi místech. Část
labského údolí lze zhlédnout i z vyhlídkové věže Větruše, jedné
z nepřehlédnutelných dominant Ústí nad Labem. Za Litoměřicemi
nad Třebušínem je vrch Kalich (538 m), na němž stojí zbytky hradu,
dobytého Janem Žižkou. Také Košťálov (481 m) 5 km jihozápadně
od Lovosic má na své strmé vrcholové skále stejnojmenný hrad
s výhledem. Nádherné jsou i rozhledy z památné hory Říp i z hradní
PL
dominanty oblasti, zříceniny hradu Hazmburk. Výčet není ale
zdaleka úplný.

GPS: 50°39‘51.27“N, 14°3‘41.509“E
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Na hrad Střekov a pak
lanovkou na Větruši

GPS: 50°38‘21.339“N, 14°3‘2.219“E
50°39‘17.939“N, 14°2‘22.75“E

Praktické informace
Hrad Střekov: autobusem MHD na
stanici Pod Hradem. Večerní procházky
hradem a další akce.

www.hradstrekov.cz
Větruše: Na zámeček Větruše
s vyhlídkovou věžíse dostanete
z centra města pěšky nebo lanovkou
z obchodního centra Forum, které je
u kostela Nanebevzetí Panny Marie se
šikmou věží.

www.hotelvetruse.cz
Lanovka: Provoz lanové dráhy
Větruše je zajištěn denně (kromě
každého prvního pondělí v měsíci).
Více informací o provozu a cenách
jízdného naleznete na:

www.dpmul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Nejvýraznější dominantou labského údolí v Ústí nad Labem je
hrad Střekov. Ten na skalním ostrohu nad pravým břehem Labe
upoutá pozornost každého návštěvníka města. Jeho vznik se datuje
počátkem 14. století, kdy byl vystavěn k ochraně obchodní cesty
z vnitrozemí a k výběru cla. Za romantismu v 19. století, už jako
zřícenina, inspiroval např. básníka Karla Hynka Máchu či skladatele
Richarda Wagnera. Dnes si lze po jeho prohlídce užít nádherný
výhled na řeku i metropoli kraje. Pod hradem přehrazuje řeku Labe
chráněná technická památka – Masarykovo zdymadlo.
Na hrad, město i jeho nejbližší okolí je dobře vidět z třicetimetrové
vyhlídkové věže zrekonstruovaného výletního zámečku Větruše
s nově otevřeným hotelem a wellness centrem na skalním ostrohu
nad soutokem Labe s Bílinou. Z obchodního centra Forum vede na
Větruši od roku 2010 osobní visutá lanovka. Lano je dlouhé 330 metrů
a lanovka je tak nejdelší dráhou bez podpěrných sloupů v Česku.
Mezi další zajímavosti patří kostel Nanebevzetí Panny Marie,
který naleznete v sousedství obchodního komplexu Forum. Ve svých
útrobách skrývá jeden z největších novogotických zvonů v Čechách,
který sem byl dovezen v roce 1506 z Nizozemska. Pozorovatele ale
zaujme zejména vychýlení věže kostela ve výšce 65 m o dva metry
od kolmé osy. Věž, vychýlením připomínající nálet spojeneckých
vojsk na sklonku druhé světové války, je po šikmé věži v Pise druhou
nejnakloněnější v Evropě.
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Zámek se nachází severovýchodně
poblíž Litoměřic. Přístupný s průvodcem, cenné exteriéry, národní kulturní památka. Dvě prohlídkové trasy:
I. okruh – interiéry zámku, II. okruh –
grotty, zámecký park.
Na zámku probíhají pravidelné doprovodné akce, jako Prohlídky s princeznou, Pojďte s námi do pohádky, a když
budete mít štěstí, uvidíte i strašidla.

N. Bor
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Praktické informace

Klenotem mezi zámky severních Čech je možné nazvat zámek
Ploskovice, který leží nedaleko Litoměřic. Tuto nádhernou letní
rezidenci ve stylu vrcholného baroka připisují historici jednomu
z největších architektů této doby Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.
Zámek Ploskovice se objevil v několika filmech, známý je hlavně
z pohádky Princ a Večernice. Nechala jej už v první polovině 18. století
vybudovat Anna Marie Františka Toskánská, manželka posledního
potomka slavného italského rodu Medici. Na začátku 19. století
se stal majetkem Habsburků, jako letní sídlo jej využíval hlavně
císař Ferdinand V. Dobrotivý a poté i František Josef I. Po vzniku
Československa zde bylo zřízeno letní sídlo Ministerstva zahraničí.
Jezdil sem hlavně Edvard Beneš se svojí manželkou. Od poloviny
minulého století jsou Ploskovice státním zámkem, od 60. let
zpřístupněným veřejnosti. Obdivovat zde můžete soubory obrazů,
porcelánu a skla, doplněné nádhernými romantickými nástropními
malbami českého malíře Josefa Navrátila. Devítihektarová
romantická zahrada a umělé vodní barokní jeskyně zvané grotty
i kašny z počátku 18. století doplňují možnosti prohlídky zámeckých
zajímavostí. Vzbouřených poddaných zdejšího panství se kdysi
podle pověstí ujal bájný rytíř Dalibor z Kozojed. Vojsko ale povstání
potlačilo a Dalibor byl jako jeho vůdce zajat a uvězněn na Pražském
hradě. Tam se ve věži, která pak podle něho byla nazvána Daliborkou,
naučil hrát na housle. Roku 1498 byl však popraven. Jeho duch se na
ploskovickém zámku podle pověstí jednou ročně objevuje a dohlíží
na blaho svého lidu.
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Zámek Libochovice

GPS: 50°24‘18.68“N, 14°2‘37.66“E

Praktické informace
Prohlídka zámeckých interiérů trvá
přibližně 60 minut. Na zámku je rovněž
možné navštívit expozici o životě
a díle J. E. Purkyně. Příležitostně jsou
zpřístupněny také zámecké skleníky
a zámecké sklepy.

www.zamek-libochovice.cz
Pokud si chcete udělat delší
procházku, určitě navštivte nedalekou
zříceninu hradu Hazmburk s překrásným
výhledem do krajiny.

www.hrad-hazmburk.cz

Rumburk

D

CZ

Most

www.zubrnice.cz
www.skanzen-zubrnice.cz
ZUBRNICKÁ MUZEÁLNÍ ŽELEZNICE

www.zmz.cz
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PRAVIDELNÉ AKCE:
Masopust, Velikonoce, Zubrnický jarmark, Podzim na vesnici, Vánoce ve
skanzenu
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Skanzen Zubrnice: poslední prohlídka vždy 75 minut před koncem otevírací
doby, pro předem ohlášené hromadné
zájezdy otevřeno i mimo sezónu a v zavíracích dnech. Informace a rezervace
prohlídek na tel. čísle 475 228 267, info@
zubrnice.cz.

Nejmladším skanzenem v Čechách je Muzeum lidové architektury
Zubrnice, které se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je stará
historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří na Ústecku.
Soubor staveb lidové architektury tvoří roubená, hrázděná
i zděná stavení. Uprostřed návsi vévodí skanzenu barokní studna
z konce 17. století. Komplex staveb připomíná život a práci lidí na
hospodářské usedlosti. Najdeme zde roubenou patrovou budovu,
vesnický obchod a řadu dalších staveb. I malý vodní mlýn na horní
pohon, napájený z Lučního potoka. Zaujme i expozice staré vesnické
školy. Ve zpřístupněném kostele sv. Máří Magdaleny se konají
příležitostné akce a výstavy. Ve skanzenu se staly tradicí lidové
jarmarky, např. velikonoční a předvánoční.
Zajímavou technickou památkou je nádraží postavené v roce 1890
k lokální dráze Velké Březno – Úštěk – Verneřice. Tehdy byl na této
trati u příležitosti 60. narozenin císaře Františka Josefa I. zahájen
provoz. Železniční muzeum v prostorách nádraží v Zubrnicích nabízí
stálou expozici o historii i současnosti této trati s řadou fotografií,
dokumenty, ale i malou dopravní kanceláří s dobovým vybavením či
historické drezíny. Na nich, ať motorových, či poháněných lidskou
silou, jsou pro zájemce připraveny projížďky. Jedenáctikilometrová
část trati byla zapsána na seznam památek České republiky.
Majitelem a provozovatelem železničního muzea je organizace
Zubrnická museální železnice. Zubrnická lokálka patří k oblíbeným
filmařským lokalitám. Mezi nejslavnější snímky, v kterých se
zubrnická železnice objevila, patří např. filmy Páni kluci, Rebelové,
Hlídač č. 47 nebo Tmavomodrý svět.
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V malebné a romantické krajině Českého středohoří, na místě
staré gotické tvrze se nachází raně barokní skvost – státní zámek
Libochovice. V polovině 16. století si zde nechali Lobkowiczové
vystavět renesanční zámek. V 17. století tato pýcha šlechticů
vyhořela, ale noví majitelé nechali Antoniem della Portou, který
patřil k nejzaměstnávanějším architektům a stavitelům své doby
v Čechách, vybudovat na břehu Ohře majestátní barokní zámek,
jehož podoba se zachovala dodnes. Jeho nejstarší zachovanou
částí je gotická kaple, interiér odpovídá vývoji šlechtického vkusu
od renesance po 20. století. V zámku je řada původních kachlových
kamen, orientální salonek s čínskými vázami a japonským
porcelánem, barokní ložnice, kuchyně s tradičním nádobím, řada
salonků. Známá je pověst o zdejším kouzelném zrcadlu, které prý
navrací mládí. Před hlavním průčelím zámku, který je celý zasazen
do krásné zeleně, je francouzsky střižená zahrada. Z druhé strany
zámeckou stavbu obklopuje zámecký park. Propojení s nádvořím
zajišťují netypické prostory. Rozvaluje se tu krokodýl ulovený
jedním z posledních majitelů zámku, stropy jsou vykládány mušlemi
ze Středozemního moře a škebličkami z Ohře. Kolem se svíjejí
reliéfy mořských oblud. Zahradu vytvořil podle plánů italských
architektů „krasozahradník“ Jan Tulipán. Celý prostor byl rozčleněn
na pravidelná pole, kde záhony nejlepších holandských květin
tvoří různé ornamenty. Jsou zde i dvě fontány zdobené sochami
a množství dalších, i exotických rostlin, keřů a stromů dovezených
z cest majitelů do Asie a Afriky. Zámek je rodištěm světově
proslulého českého přírodovědce a fyziologa Jana Evangelisty
Purkyně. Nejvýznamnějšímu libochovickému rodákovi je v zámku
PL
věnována samostatná expozice.

Zubrnický skanzen i historické
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Mytická místa české historie

GPS: 50°23‘11.129“N, 14°17‘22.4“E
50°37‘3.959“N, 13°57‘59.997“E
50°20‘36.999“N, 13°57‘51.999“E

Praktické informace
Jak na Říp? Z nádraží v Roudnici nad
Labem kolem zámku po červené turistické značce, Krabčickou oborou přes
Krabčice, vesničkou Rovné, stromořadím na vrchol (cca 7 km); motoráčkem
ze stanice Vraňany do Ctiněvsi, po červené odtud strmý výstup (2,5 km); autem
z dálnice D8 exit 29 směr Roudnice, pak
vpravo do Krabčic a přes Rovné na parkoviště pod Řípem.
Jak do Stadic? Autem z Ústí nad Labem podél řeky Bíliny na Trmice a dále
do Stadic. Také možno autobusem
z Ústí nad Labem směr Dubice.
Peruc leží asi 14 km jak od okresního
města Louny, tak od Libochovic a Budyně nad Ohří.

www.praoteccech.cz
www.hora-rip.eu
www.peruc.cz
www.usti-nad-labem.cz

Život a činy tří bájných postav nejstarších českých pověstí
mají přímou souvislost nejen s českými dějinami, ale i s územím
dnešního Ústeckého kraje. Jsou jimi praotec Čech, Přemysl Oráč
a přemyslovský kníže Oldřich. K nim patří i mytická místa historie.
Hoře Říp přisuzovali význam už lidé doby bronzové. A v obecném
povědomí je Říp spjatý s legendárním příchodem praotce Čecha,
mytické postavy, podle níž nesou Čechy své jméno. Traduje se, že to
byl on, kdo přivedl na území dnešních Čech první Slovany a vystoupil
na horu Říp, vysoký kopec neobvyklého tvaru tyčící se uprostřed
roviny. Tuto pověst poprvé písemně zaznamenal kronikář Kosmas.
Říp patří mezi symboly českého státu stejně jako románská rotunda
svatého Jiří a Vojtěcha na jeho vrcholu. Naši předkové vnímali Říp
jako magické místo. Vždyť i jeden ze základních kamenů Národního
divadla je odtud.
Ani nedooral brázdu, vzal boty z lipového lýčí, zarazil do země
otku, jíž poháněl voly, a vyrazil na Libušině bělouši, se kterým
poslové od kněžny za ním přišli, na pražský Vyšehrad, kde se stal
knížetem. Kdo? Přemysl Oráč ze Stadic, jehož jako nového knížete
pro svůj lid určila kněžna Libuše. Dnes ve Stadicích tuto legendu
připomíná pomník. Tvoří jej Přemyslův pluh na mohutném kvádru
zdobeném reliéfy s výjevy z českých pověstí. Tzv. Královské pole, na
němž stojí, je národní kulturní památkou.
Peruc je pak místem, odkud si na Pražský hrad přivedl kníže
Oldřich na počátku 11. století selku Boženu, jež u studánky prádlo
prala, a učinil ji svou ženou a kněžnou. V Peruci to připomíná snad
tisíc let starý Oldřichův dub.

Rumburk

D

CZ

Most

PL

Rumburk

D

Teplice

Žatec

Česká
Lípa

Litoměřice
Jirkov

Most

Lovosice

e
Lab

CZ

ře

N. Bor

CZ

Duchcov

Lovosice

ře
Oh
Louny

Oh

41

Česká
Kamenice

Děčín

e
Lab

Kadaň
Klášterec
n. Ohří

Krásná
Lípa

Ústí n. L.

D

Litoměřice
Jirkov

www.mesto-chlumec.cz
www.usti-nad-labem.cz

Česká
Lípa

Duchcov

D

Obec Chlumec se nachází při silnici
mezi Teplicemi a Děčínem, z Ústí nad Labem sem jezdí autobus MHD č. 11 a další
autobusové linky z Děčína, Teplic i Ústí
nad Labem. Vstupy na památníky jsou
zcela volné, nikde není žádné omezení.

V roce 1813 se u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem odehrála
nejvýznamnější bitva francouzské armády císaře Napoleona I. se
spojeneckými vojsky Rakouska, Ruska a Pruska. Po prohrané bitvě
u Drážďan ustupovala spojenecká vojska směrem do českého
vnitrozemí. Francouzský císař Napoleon I. Bonaparte tak dostal
příležitost k obsazení Čech. Vyslal pod vedením generála Vandamma
třicet tisíc vojáků k pronásledování ustupujících spojenců s cílem
odříznout je a zničit. V srpnu 1813 proběhly bitvy u Přestanova
a Chlumce. Boje sledovali i pruský král Fridrich Vilém III. a ruský
car Alexandr I. Bitvy připomínají dva pomníky, jeden v Přestanově
a druhý při úpatí vrchu Horka. Potyčky armád vyvrcholily na
podzim další větší bitvou u Varvažova, a i tu připomínají dva
pomníky. První z roku 1817 připomíná účast pruských vojsk v bitvě
u Chlumce a druhý vzdává hold veliteli rakouské divize generálu
Hieronymu Colloredo-Mansfeldovi, jenž po boku maršála Karla
Schwarzenberga v čele spojených rakouských, pruských a ruských
armád odrazil francouzský vpád do Čech. Postupně zde vzniklo
celkem deset pomníků a památných míst. Největším z nich je tzv.
Jubilejní památník na umělém náspu s přístupovým schodištěm.
Na mohutném kamenném základu se do výše 26 metrů tyčí
vysoký, nahoru se zužující válec se sochou lva. Je chloubou obce
a každoročně se u něj konají pietní akce. A na pláni za vrchem Horka
zase probíhají rekonstrukce významné bitvy i za účasti představitelů
tehdy zúčastněných zemí.
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Nedobytný hrad Hazmburk

GPS: 50°26‘2.74“N, 14°0‘53.83“E

Praktické informace
Zajímavosti v okolí: státní zámek
s nádherným parkem v Libochovicích,
historické muzeum a Muzeum českého
granátu v Třebenicích, město Budyně
nad Ohří; úplně blízko: Slatina – obec
s půdorysem okrouhlice, gotický kostel
s renesanční věží (odtud vede nejkratší, ale neznačená cesta na Hazmburk),
Klapý – gotický kostel Narození sv. Jana
Křtitele ze 14. století, Košťálov – zbytky
hradu ze 14. století, přírodní rezervace
(hlaváček jarní, jeřáb oskeruše ad.), Třebívlice – zámek se světničkou majitelky
zdejšího panství Ulriky von Levetzow,
poslední lásky J. W. Goetha, barokní jednolodní kostel sv. Václava ze 17. století,
barokní kaple z 18. století.

www.hrad-hazmburk.cz

Říká se, že pokud je za královnu Českého středohoří považována
Milešovka, tak jeho králem musí být hrad Hazmburk. Zřícenina
tohoto gotického hradu na z dálky viditelném čedičovém vrchu nad
obcí Klapý tři a půl kilometru severozápadně od města Libochovice
je krajinnou dominantou dolního Poohří a pro někoho i konkurencí
bájné hory Říp. O hradu se dozvídáme již v Dalimilově kronice, ale
lidé zde žili od pradávna, o čemž svědčí četné archeologické nálezy.
Hrad byl od 14. do 16. století sídlem rodu Zajíců (Hase = německy
zajíc). Má dvě typické věže, Bílou a Černou. Byl jedním z největších
a nejpevnějších hradů své doby a byl prakticky nedobytný. Všechny
pokusy o jeho dobytí totiž ztroskotaly. Vrchol hradu leží ve výšce
418 metrů n. m. Dolnímu hradu dominuje mohutná oválná Černá
věž, vysoká 25 metrů, z tmavého čediče. Ta dosahuje šířky devíti
metrů v průměru a má dva metry tlusté zdi. O metr vyšší Bílá věž
s cimbuřím, která vévodí Hornímu hradu, je ze světlého pískovce
a je zpřístupněná. V předminulém století se zřícenina hradu stala
předmětem zájmu českých romantiků, např. Karla Hynka Máchy.
I další umělce inspirovala řada pověstí a bájí s hradem spojených.
Došlo zde ale i k řadě přírodních katastrof. Na hrad Hazmburk se lze
dostat ze tří stran – z Libochovic, ze Slatiny a z Klapého, za nímž je
pod hradem parkoviště. Z Hazmburku je překrásný výhled na město
Libochovice, ale i na celé dolní Polabí a Poohří v dáli s bájnou horou
Říp i na úchvatné panorama Českého středohoří. Možná nejkrásnější
je na jaře, kdy všude kolem kvetou meruňkové sady.
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Stálé expozice: Malá pevnost Terezín
1940–45, Výtvarná expozice Památníku
Terezín, Terezín 1780–1939, Koncentrační tábor Litoměřice 1944–45, Internační
tábor pro Němce, Malá pevnost 1945–48.
Prohlídky podzemních chodeb a opevnění.

Když rakouský císař Karel VI. poznal, že nebude mít syna,
ustanovil svým nástupcem nejstarší dceru Marii Terezii. Pruský král
Fridrich (Bedřich) II. přišel touto tzv. pragmatickou sankcí o možnost
připojení habsburské říše. Na ochranu země před pruskými vojsky
rozhodla Marie Terezie se synem Josefem II. v roce 1780 zbudovat
na severní hranici dvě pevnosti, jednu z nich poblíž soutoku Labe
s Ohří. Ta po zakladatelce dostala jméno Theresienstadt, česky
Terezín. I když nebyla v boji nikdy využita, patřila k nejmodernějším
a nejdokonalejším na světě. Měla mohutné hradby, ale i stavidla,
jimiž bylo možno zaplavit hradební příkopy a kotliny kolem
pevnosti. Uvnitř hlavní pevnosti vzniklo město, které poznamenala
všudypřítomnost vojáků. Malá pevnost sloužila později jako
vojenská věznice pro politické a vojenské odpůrce c. k. monarchie,
např. Gavrilo Principa ze sarajevského atentátu. Za druhé světové
války byla přeměněna v nechvalně známé vězení pražského gestapa.
Okupační německá moc vystěhovala původní obyvatelstvo a zřídila
ve městě židovské ghetto. Sběrný a průchozí tábor byl určen pro
Židy z části Evropy okupované fašistickým Německem. Oproti
původnímu počtu 7000 obyvatel předválečného Terezína prošlo
za okupace jeho branami 140 000 mužů a žen, tísnilo se zde téměř
60 000 Židů, z nichž 35 000 zde našlo smrt. Malá pevnost je už více
než šedesát let hlavní součástí národní kulturní památky Památník
Terezín. Před ní se nachází Národní hřbitov, místo konání každoroční
terezínské tryzny.
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Perla severu – Litoměřice

GPS: 50°32‘2.75“N, 14°7‘53.459“E

Praktické informace
Historické památky jsou soustředěny v centru města a na Dómském vrchu.
Městem procházejí dvě dálkové cyklistické trasy – Labská cyklostezka a Labská
vinařská cesta. Litoměřice jsou výchozím
bodem značených turistických cest do
Českého středohoří. Město je dostupné po
odbočení z dálnice D8 a řadou dalších silnic.
Významnou akcí je každoroční výstava Zahrada Čech. Město nabízí řadu kulturních
i sportovních aktivit. Více informací najdete na webu www.litomerice.cz.

Perlou severních Čech jsou nazývány Litoměřice. Leží na
soutoku řek Labe a Ohře, na rozhraní úrodného Polabí a vrchů
Českého středohoří. Vznikly patrně již v 10. století, v době budování
kastelánských hradů za Boleslava I. Na svou dobu se zde vytvořila
rozsáhlá a významná aglomerace, jejímž centrem bylo hradiště
na dnešním Dómském pahorku. O tři století později získaly práva
královského města. To bylo obehnáno hradbami, pak se ale rozrostlo.
Král Karel IV. daroval městu své pozemky k založení nových vinic.
Po třicetileté válce zde vzniklo biskupství. V dalších stoletích došlo
k přestavbě, zprvu barokní, pak i klasicistní. V polovině minulého
století bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací.
Jsou zde zbytky hradeb, torzo věže královského hradu, stará
radnice, přebudovaná v renesančním slohu, domy různých slohů.
Dominantou města je katedrála svatého Štěpána na Dómském vrchu
a další kostely. Památkou na národního básníka Karla Hynka Máchu
je veřejnosti přístupná jeho světnička. V listopadu 2010 byl odhalen
Máchův pomník, na který přispěli i obyvatelé města. Litoměřice
každoročně hostí výstavu Zahrada Čech. Kolem města jsou ovocné
sady a vinice, rozkládá se tu přírodní Žernosecké jezero, na okraji
města je vrch Mostka (273 m) s rozhlednou. Nedaleko jsou prostory
nechvalně proslulé podzemní továrny Richard, za války pobočky
koncentračního tábora Terezín. Město, v němž žije ke třiceti
tisícům obyvatel, se nestalo městem průmyslovým. Bylo vždy spíše
duchovním centrem, městem škol a veřejných institucí. Neustále si
zachovává svůj nezaměnitelný půvab.
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tel.: +420 475 228 331, +420 604 505 323
V pivovaru máte jedinečnou možnost prohlídek všech hlavních provozů
s výkladem průvodce. Dozvíte se něco
o klasické technologii vaření českého
piva a určitě si užijete také ochutnávku velkobřezenského piva. Otevírací
doba pro jednotlivce – každou sobotu ve 14.30 hod. z vrátnice pivovaru.
Pro skupiny nad 10 osob – kdykoliv po
telefonické domluvě na telefonním
čísle +420 737 224 087 nebo na e-mailu
josef.helebrant@heineken.com.

www.breznak.cz
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Zámek se nachází na pravobřežní silnici Ústí nad Labem – Střekov směr Velké Březno a Děčín, v obci Velké Březno
odbočíme autem doprava přes železniční přejezd. Velké Březno je zastávkou ČD
i autobusů.
Podrobné informace o prohlídkách,
sezónních akcích a školních programech
naleznete na

Velké Březno leží 8 km východně od centra Ústí nad Labem
v krásném přírodním prostředí. Pěstovalo se zde ovoce a vyváželo
se lodní dopravou. Návštěvníky sem láká především zámek Velké
Březno a velkobřezenský pivovar.
Krásný zámek Velké Březno je jedním z nejmladších u nás. Byl
postaven v letech 1843–45 pro nejvyššího purkrabího Českého
království hraběte Karla Chotka ve stylu pozdního rakouského
empíru. Později byl přestavěn ve stylu romantické novorenesance.
Do všech detailů dobovým nábytkem zařízené zámecké interiéry
připomínají život šlechtické rodiny Chotků na konci 19. století.
Pobývala zde i Žofie Chotková, vnučka zakladatele zámku. Jako
manželka následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda
d´Este byla v roce 1914 spolu s ním zastřelena při sarajevském
atentátu, jímž začala první světová válka. Zámek je obklopen
nádherným přírodním anglickým parkem s množstvím vzácných
stromů a keřů.
Velkobřezenský pivovar má více než čtyřsetletou historii. Na
přelomu 19. a 20. století se zde vařilo 18 druhů piva. To získalo zlaté
medaile ze sedmi výstav, např. z Vídně, Berlína a Mnichova. Byla
registrována ochranná známka s portrétem pana Cibicha, vznikla
slavná restaurace TIVOLI. Velkobřezenské pivo se vyváželo do čtyř
světadílů. Dnes pivovar patří koncernu Heineken. Pivo Březňák
pravidelně vyhrává soutěže kvality piva.
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GPS: 50°24‘17.12“N, 14°7‘25.701“E
50°28‘40.889“N, 13°59‘3.72“E

Praktické informace
Zámek Budyně nad Ohří se nachází u silnice z Litoměřic do Slaného.

www.budyne.cz
Muzeum českého granátu:
tel.: +420 416 594 301 a 601 555 187
Český granát (pyrop) je průsvitný, až
průhledný minerál, drahokam drobných
rozměrů, ohnivé, až červené barvy. Z říčních náplavů byl nahodile sbírán již od
pravěku. Organizovaný sběr granátů
a jejich vývoz do Evropy začal v raném
středověku, v období stěhování národů od 6. do 8. století. Vrcholné období
jeho používání nastalo za vlády císaře
Rudolfa II.

www.mesto-trebenice.cz
Čokolaterie Třebenice:
Paříkovo náměstí, 411 13 Třebenice
tel.: +420 702 063 628
e-mail: coko@cokolaterie-trebenice.cz

www.cokolaterie-trebenice.cz

Za pokladem do Budyně
a za granáty do Třebenic

Roudnice nad Labem –
centrum Podřipska

Zlatý poklad se prý skrývá na hradě v Budyni nad Ohří jako
výsledek prací v alchymistické dílně. Ta byla nedávno obnovena
a patří k největším atrakcím. Hrad údajně střeží socha jednoho
z alchymistů. Je chráněný vodním příkopem a bažinami na břehu
řeky Ohře a stál v Budyni již ve 13. století. Královská tvrz v gotické
podobě byla poškozena výbuchem prachárny, celá dvě křídla musela
být zbourána a přestavěna do renesanční podoby. V minulých dvou
stoletích byla dále upravena na zámek. Je zde Jandovo muzeum
i s raritami, jako jsou nářadí a pomůcky posledního kata a ceník
za jednotlivé úkony. V dílně alchymistů jsou všelijaké křivule, tavicí
pec a hmoždíře všech velikostí. Možná že je použil i slavný Tycho
Brahe, který sem zavítal. Je zde jídelna s krásným krbem, honosné
arkýře i u stropu zavěšený vycpaný krokodýl. Z nádvoří můžeme
pozorovat zbytky vnějšího opevnění s klíčovými střílnami.
Třebenice, ležící na Lovosicku v krásné krajině Českého středohoří,
jsou starobylým městem, proslulým ovocnářstvím a dobýváním
českého granátu. Je zde i jedno z nejstarších muzeí na našem
území. Ještě známější je ale Muzeum českého granátu v prostorách
bývalého luteránského kostela. Mezi jeho největší skvosty patří
šperky Ulriky von Levetzow, poslední lásky německého básníka
Johanna Wolfganga Goetha, jež pocházela z nedalekých Třebívlic.
Malebné pozadí města tvoří hora Košťálov se zříceninou bývalého
královského hradu.

Na jižním okraji Ústeckého kraje se na levém břehu Labe v úrodné
Polabské nížině rozkládá Roudnice nad Labem. Na skalním ostrohu
nad řekou se tu vypíná barokní zámek šlechtického rodu Lobkowiczů.
Stojí na místě původního románského hradu, který zde vznikl
k ostraze labské vodní cesty a brodu přes ni při důležité obchodní
stezce z Prahy do Horní Lužice. Budova zámku ve tvaru podkovy je
trojkřídlá.
V bývalé jízdárně zámku sídlí Galerie moderního umění. Jejím
bohatstvím je především soubor šedesáti obrazů malíře evropského
významu Antonína Slavíčka. Galerie vlastní ve své sbírce více než
tři tisíce uměleckých děl. Za návštěvu stojí i chrám Narození Panny
Marie, augustiniánský klášter, Roudnický hrad či Podřipské muzeum.
Zajímavá je věž Hláska, jediný dochovaný objekt původního
opevnění. Z ní se naskytne pohled jako z letadla. Tím je možno se
proletět z roudnického letiště, které vzniklo v roce 1945. V současné
době se na něm pořádají významné letecké dny. V Roudnici má
více než čtyřsetletou tradici pěstování a výroba vína. Město je
hospodářským, společenským a kulturním centrem Podřipska,
střediskem zemědělské a ovocnářské oblasti, má i průmysl. Díky
mostu přes Labe, blízké dálnici D8, souběžné železniční trati
a vodní cestě po Labi je důležitou dopravní křižovatkou. Dominantu
nejbližšího okolí tvoří osamělá a z daleka viditelná čedičová hora,
bájemi opředený Říp (459 m n. m.) s románskou rotundou sv. Jiří
a sv. Vojtěcha.
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Zpřístupněny k prohlídkám jsou
také augustiniánský klášter, roudnický
zámek, věž Hláska, Galerie moderního
umění, Podřipské muzeum aj.
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Prohlídku je třeba objednat
minimálně jeden týden předem, a to
telefonicky (tel.: 416 837 172) nebo
e-mailem
(info@kzm-roudnicenl.cz).
Prohlídka je možná v počtu minimálně
5 osob. Cena prohlídky: dospělí 60 Kč,
děti, studenti a důchodci 45 Kč.
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Prohlídka městem:
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Do Úštěku a na Helfenburk

GPS: 50°35‘5.082“N, 14°20‘35.967“E

Praktické informace
V Úštěku se během celého roku koná
řada akcí, které rok od roku lákají stále větší množství návštěvníků. Mezi
nejoblíbenější patří Úštěcký masopust,
Úštěcké Velikonoce, Historický jarmark
a Úštěcký advent.
Oblíbenou letní akcí je pak dobývání
jezera Chmelař piráty.

www.mesto-ustek.cz

Muzeum čertů
Jaroslav Stejný
+420 774 101 125
Stejny.Jaroslav@seznam.cz

www.muzeumcertu.cz

Nejmenší česká městská památková rezervace Úštěk leží
17 km severovýchodně od Litoměřic. Nejhodnotnější částí města
na vysokém pískovcovém ostrohu s příkrými svahy je jeho centrum.
Má řadu zachovalých pozdně gotických měšťanských domů.
Významnými stavbami jsou i chrám sv. Petra a Pavla a židovská
synagoga. Město přitahuje filmaře a část jeho atmosféry byla
přenesena i do oscarového filmu Kolja. Návštěvníky lákají každoroční
jarmarky. Ojedinělou expozicí je Muzeum čertů v Pikartské věži
a v hradním podzemí na Panském dvoře. V objektu Úštěcké šatlavy
se lze dozvědět o historii města, o ražbě úštěckého groše, leštění
polodrahokamů a prohlédnout si sklepení tesané v pískovci.
Zajímavé jsou tzv. ptačí domky. Svým tvarem i umístěním připomínají
ptačí hnízda vysoko na zdi. V polovině 19. století je postavili italští
dělníci, kteří v Úštěku stavěli železnici. Soukromá galerie U Brány
obměňuje výstavy výtvarníků z okolí i celostátně známých umělců.
V romantické krajině kolem města jsou i rybníky. Největší z nich
Chmelař (67 ha) slouží k rekreaci. Dva a půl kilometru od města se
na vrchu se širokým rozhledem nachází barokní poutní místo Ostré.
Vede k němu křížová cesta zakončená skupinou tří kaplí. Z Úštěku
vede také značená turistická cesta k blízkému hradu Helfenburku,
zvanému Hrádek. Krásná zřícenina stojí 3 km od města. Kdysi byla
jedním z největších hradů regionu. Z hradu Ronovců a později
i arcibiskupa Jana z Jenštejna zbylo masivní opevnění, průchody,
přes 17 metrů vysoká věž. Díky místnímu občanskému sdružení,
které se o Helfenburk celoročně stará, jsou ruiny, vystavěné
na pískovcové skále, velmi dobře přístupné.
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www.ceskestredohori.info
www.labskaplavebni.cz
Výletní loď Marie:

www.amjirousek.cz/lod.html
Jezero Píšťany

www.marina-pistany.cz
Informace o Litoměřické vinařské podoblasti a jednotlivých vinařstvích najdete na www.vinazcech.cz
Zámecké vinařství Třebívlice

www.johannw.cz

Žernosecké vinařství

www.zernosecke-vinarstvi.cz

Vinařství Mikulenkovi

www.mikulenkovi.cz
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Informace o cenách a jízdních řádech
najdete na níže uvedených odkazech.
Pravidelná lodní turistická linka
a přívozy:
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Už od nejstarších dob osídlení pomezí Polabské nížiny a Českého
středohoří je oblast významnou pěstováním vína. Historie vinařství
ve Velkých Žernosekách sahá nejméně do 10. století a město
Litoměřice se těšilo i přízni samotného Karla IV. Ten daroval
královskému městu k založení vinohradů území pod horou Radobýl.
Pro pěstování vinné révy jsou na Litoměřicku příhodné podmínky:
nadmořská výška, mikroklima, složení půdy, jižní svahy strání.
Nositeli vinařské tradice byly i kláštery a panské rody. Lobkowiczové
v Roudnici nad Labem dochovali vinařskou tradici dodnes. Víno se
pěstuje nově i jinde, např. na Mostecku.
Další tradicí je plavba po Labi, možná od doby bronzové, ale
určitě po vzniku římské říše. O rozvinutém obchodu kontrolovaném
panovníky svědčí středověké listiny. Vozila se sůl, koně, dobytek,
keramika, obilí, víno, platilo se clo. První města zřejmě založili
obchodníci. Centrem stavby lodí se stal Děčín, stavěly se jezy. První
parník po Labi z Drážďan do Děčína proplul v roce 1838. O šest let
později začal provozovat dopravu po Labi na trase Praha–Drážďany
první český parník Bohemia. V polovině 19. století se Ústí nad
Labem stalo vývozem uhlí největším přístavem Rakouska-Uherska.
Po druhé světové válce došlo ke stagnaci. Dnes se hledá nejlepší
řešení mezi zintenzivněním labské dopravy stavbou plavebních
stupňů a ochranou životního prostředí. Od roku 2008 byl obnoven
provoz pravidelné osobní lodní dopravy na Labi. Na trase mezi
městy Ústí nad Labem – Litoměřice jezdí pravidelná turistická lodní
linka. Pravidelné plavby jsou také na trase Děčín–Drážďany.
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Vychutnejte si jedinečné výhledy na
České středohoří trochu netradičně –
z lodní paluby. Letní plavba po Labi na
jedné z osobních lodí pro vás bude jistě
nevšedním zážitkem.
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Na golf do Ústí nad Labem
i Terezína

GPS: 50°41‘51.32“N, 13°59‘24.32“E
50°30‘51.458“N, 14°8‘32.698“E

Praktické informace
Příjezdové trasy: GOLF KLUB
TERASY Ústí nad Labem: na navigaci
nastavte souřadnice GPS: 50°41‘51.32“N,
13°59‘24.32“E; GOLF KLUB KOTLINA
Terezín: na navigaci nastavte souřadnice
GPS: 50°30‘51.458“N, 14°8‘32.698“E

www.czgolf.cz
www.golfkotlina.cz
SLOVNÍČEK:
DRIVING RANGE (drajving rendž) –
cvičné odpaliště pro dlouhou hru
GREEN (grýn) – nejníže střižená plocha
kolem jamky
PAR HŘIŠTĚ – součet parů na všech
jamkách (norma hřiště)
TEE (tý) – odpaliště, ze
kterého se začíná hrát
každá jamka; odpaluje
se ze stojánku zvaného
týčko

Ke kvalitním golfovým hřištím regionu patří GOLF KLUB TERASY
v Ústí nad Labem a GOLF KLUB KOTLINA v Terezíně.
Ústecké golfové hřiště je situováno v severozápadní části krajského
města v rekultivované zóně na okraji bývalého všebořického dolu.
Využívá krajinné předpoklady zalesněného okraje bývalého dolu
a okolí přírodního jezera vzniklého zatopením původních slojí. První
devítka zahrnuje členité a rozmanité dráhy se zajímavým převýšením.
Odpaliště jsou tvořena z větší části terasovitými úpravami. Většina
jamek druhé devítky obklopuje jezero. I tady se ale hráči setkají se
dvěma jamkami umístěnými znatelně výše nad okolním terénem,
takže název Terasy je i zde plně namístě. Driving range disponuje
více než dostatečnou délkou i šířkou, target greeny, doplňkovými
cvičnými greeny a překážkami. Celý areál je doplněn kvalitním „club
house“ obsahujícím restaurační, klubové i zimní tréninkové zázemí.
Současná hodina cesty z Prahy se časově ještě zkrátí zprovozněním
celého úseku budované dálnice D8.
Terezínské golfové hřiště leží vedle pevnosti Terezín a lužního
lesa na soutoku Ohře s Labem. Je dobře dostupné. Pouze něco přes
půl hodiny cesty z Prahy, několik minut z královských Litoměřic, za
branami historického Terezína. Hřiště je technicky pestré, má pečlivě
střižené fairwaye, zrádné vodní překážky a bunkery. To umožňuje
zajímavou hru a neopakující se herní situace. Hráči mají možnost
využití téměř všech holí. Mírné klimatické podmínky zaručují v této
oblasti krátkou zimu, a tedy i delší golfovou sezónu.
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Krásný výlet ke kořenům české
státnosti si uděláte, pokud navštívíte
nedalekou Peruc s památným
Oldřichovým dubem.
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Obec Mšené-lázně je součástí okresu
Litoměřice, příslušnou obcí s rozšířenou
působností je město Roudnice nad
Labem. Obec Mšené-lázně se rozkládá
asi 21 kilometrů jižně od Litoměřic
a 13 kilometrů jihozápadně od města
Roudnice nad Labem. Z dálnice
D8 z Prahy je nutno odbočit
po 35 km směr Budyně nad Ohří.
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Praktické informace

Na jižním okraji Ústeckého kraje blízko Roudnice nad Labem, jen
45 km od Prahy, v malebném údolí Mšenského potoka se nachází
Mšené-lázně. Má svůj léčebný, ale i historický význam. Zdejší
prameny léčivých podzemních vod jsou známy odedávna. Již od
roku 1796 jsou tyto místní rodinné lázně navštěvovány náročnými
klienty. Ti zde vyhledávají kromě léčby pohybového aparátu
především pohodu, odpočinek a klid. V novodobé historii se zde
léčí i záněty nervů, pooperační stavy a obezita. Celé programy jsou
zaměřeny na wellness, beauty, regeneraci a relaxaci. Terapeutické
spektrum tvoří celá škála balneologických a rehabilitačních procedur
a metod. Hlavní důraz je kladen na použití přírodního léčebného
zdroje – slatiny a na pohybovou terapii. Léčebnými prostředky jsou
především slatinné zábaly, přísadové vodní koupele, perličkové
a podvodní masáže, elektroléčba, parafin, klasické masáže, skotské
střiky, léčebný tělocvik, kryoterapie, reflexní terapie, plynové
injekce a speciální nabídka léčebných procedur.
Architektonickým skvostem ze sedmi pavilonů je secesní pavilon
Dvorana z roku 1905. Je dílem českého architekta Jana Letzela,
který je známý více ve světě než u nás. Jeho nejznámějším dílem
je Průmyslový palác v Hirošimě. Lázeňské pavilony jsou obklopeny
rozsáhlým romantickým parkem s rybníky. Šest set metrů od areálu se
rozvíjí relaxační a sportovní centrum Relax Club, ke kulturnímu vyžití
patří společenské večery, taneční zábavy, sportovní a vzdělávací
programy. Výlety do okolí s řadou atraktivních historických památek
Českého středohoří patří k samozřejmostem.
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GPS: 50°21‘50.524“N, 14°7‘55.884“E

Labe

50

Krásná
Lípa

Lázně Mšené

Roudnice n. L.

Kadaň
Mělník

Klášterec
n. Ohří

CZ

ře
Oh
Louny

Oh

ře

Žatec

Roudnice n. L.
Mělník

Varn

Víte, kde leží vinice, z nichž
víno pil již Karel IV.?
Porta Bohemica (Brána Čech) je fascinující krajinná scenerie, kterou vytváří
Labe, když vstupuje do Českého středohoří. Proráží si cestu sopečnou
oblastí a kličkuje mezi jednotlivými vrcholky. Toto kaňonovité údolí je

vskutku ojedinělé široko daleko. Kolem řeky se táhnou vinice, odkud
pochází žernosecké víno, nejchutnější víno z Čech, které pil už Karel IV.
Vychutnat si jak Labe, tak víno můžete na jedné z výletních lodí, která vás
odveze z Litoměřic až do Ústí nad Labem.
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Krušné hory
Nejhornatější část kraje je souvislý pás,
který je součástí celého pohraničního horstva
severozápadních Čech. Nejvýše položené místo se
nachází na Klínovci, ale jeho vrchol (1244 m n. m.)
leží už v sousedním Karlovarském kraji. Proto se
jako nejvyšší vrchol uvádí Macecha (1113 m n. m.)
v okrese Chomutov. Krušné hory nabízejí řadu
možností, jak trávit volný čas. Jsou protkány
stovkami kilometrů jak pěších tras, tak cyklotras,
v zimě se nabízí Krušnohorská bílá stopa jako
královna běžeckých stop, řada skiareálů pro
sjezdové lyžování a snowboardy s kompletními
službami. Krušné hory mají svůj název odvozený
od slova „krušit“, což bylo spjato s hornickou
činností a úpravou rudy. Nejde tedy o krušné,
smutné, těžké a ztrápené hory. Přesvědčit se

www.krusne-hory.org

o tom můžete například výletem do Krupky,
kde se kromě návštěvy štoly Svatý Martin
můžete nechat vyvézt na Komáří vížku nejdelší
sedačkovou lanovkou v Česku, či návštěvou
Podkrušnohorského zooparku v Chomutově.
V Mostě na vás čeká několik dromů: autodrom,
hipodrom, aquadrom. Patříte-li mezi milovníky
golfu, v Krušných horách určitě navštivte golfové
areály v Teplicích, Dubí, Mostě či Libouchci. Dalším
fenoménem Krušných hor je lázeňství, které
zde má dlouholetou tradici. Kromě evropsky
proslulých Teplic můžeme jmenovat Dubí nebo
Bílinu, známou svou kyselkou.

Klínovec – lyžařské centrum
Krušných hor

GPS: 50°23‘48.37“N, 12°58‘3.7“E

Praktické informace
Lyžařské centrum o rozloze 35 ha tradičně nabízí po celou sezonu výtečné
sněhové podmínky na 18 km sjezdových
tratí všech obtížností.
Můžete si zde užít sjezdové či běžecké
lyžování, snowboarding, najdete tu
školy lyžování i půjčovny lyží, okouzlující
přírodní krásy, bohaté sportovní vyžití,
velké ubytovací kapacity i zajímavou
nabídku sportovního střediska Skiareál
Klínovec.

Není-li v zimě v okolí sníh, na Klínovci (1244 m) zpravidla je. Tato hora
je v Krušných horách nejvyšší. Je oblíbená v létě pěšími i cykloturisty,
v zimě je vyhledávaným lyžařským střediskem. Má dva vynikající
skiareály, lyžuje se i v blízkém Božím Daru. Ve skiareálu Klínovec jsou
pro návštěvníky připraveny čtyři lanové dráhy a pět vleků a tři lyžařské
pásy v dětských parcích. Pro vyznavače freestylu se připravuje Funpark
s celou řadou překážek a skoků. Milovníci freeridu mají při vhodných
podmínkách možnost využít dvou kilometrů neupravovaných
sjezdových tratí s přírodním sněhem. K dispozici jsou půjčovny
lyžařského vybavení a certifikovaní instruktoři v lyžařských školách.
Horské středisko je často v zimě zahaleno do mlhy. Když se ale mlha
rozestoupí a středisko zalije slunce, mnohdy nad mořem oblaků nad
Podkrušnohořím, připadají si zde milovníci především zimních sportů
jako na kýčovité fotografii. Majestátní hora v tajemném oparu lákala
dobrodružné duše od nepaměti. V polovině 19. století byla vybudována
zpevněná cesta na vrchol, a tak se za svěžím horským vzduchem mohli
v bezpečí vydávat i hosté z nedalekých lázeňských měst. Roku 1884
postavili členové jáchymovského Krušnohorského spolku na Klínovci
kamennou rozhlednu, později přibyl hotelový komplex budov.
Telekomunikační věž je z druhé poloviny 20. století. Blízko – 3 km –
je do německého lyžařského střediska Fichtelberg a pod ním ležících
lázní Oberwiesenthal. V rámci Interskiregionu Fichtelberg – Klínovec
je tedy k dispozici celkem 34 kilometrů sjezdovek, 1 kabinová lanovka,
6 sedačkových lanovek a 11 vleků. Spojení mezi areály zajišťuje skibus
zdarma. Skipasy je možné zakoupit i on-line.

www.klinovec.cz
DOSTUPNOST
Praha – 120 km, 1 h. 40 min.
Ústí nad Labem – 95 km, 1 h. 15 min.
Karlovy Vary – 30 km, 30 min.
Plzeň – 105 km, 1 h. 30 min.
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Ostatní lyžařské areály
Jedničkou mezi krušnohorskými lyžařskými areály je Klínovec
s Božím Darem. I ostatní areály mají ale svou dobrou úroveň
a pravidelné návštěvníky. Ti lyžují především na Telnici, Bouřňáku,
Klínech, ale i Komáří vížce a v Českém Jiřetíně.
Středisko v Zadní Telnici na Ústecku má sedačkovou lanovku
a nabízí řadu služeb, jako je dětská lyžařská škola nebo půjčovna
zimního vybavení. Svahy zasněžují sněhová děla a na jedné ze
sjezdovek funguje i osvětlení pro večerní lyžování. Na hřebeni
Krušných hor u Adolfova jsou i běžecké okruhy. Do Zadní Telnice
jezdí o víkendech linka MHD z Ústí nad Labem a je zde parkoviště
automobilů.
Šest kilometrů sjezdovek a několik desítek kilometrů běžeckých
tratí je v centru Bouřňák na Teplicku. Dopravit se sem lze autem
z Hrobu, hlavní parkoviště je u dolní stanice vleku na Bouřňák
v Mikulově, parkovací plochy také v Novém Městě a na Moldavě.
Sem vede rovněž trať romantické horské železnice a z Teplic
i pravidelná autobusová linka.
Kromě atraktivního skiareálu Klíny leží v Krušných horách
na Mostecku několik menších lyžařských středisek. Zhruba třicet
kilometrů nad Litvínovem na česko-německé hranici leží lyžařské
středisko Český Jiřetín. Na hranici je i lyžařské středisko v Hoře Svaté
Kateřiny. Tři sjezdovky jsou také na Komáří vížce nad Bohosudovem,
kam se lze dostat autem, autobusem či lanovkou.

GPS: 50°44‘7.688“N, 13°55‘28.855“E
50°41‘19.079“N, 13°43‘6.359“E
50°37‘42.516“N, 13°33‘54.067“E

Praktické informace
SKIAREÁLY:

www.skipysna.cz
www.horasvatekateriny.cz
www.scbournak.cz
www.bournak.cz
www.kliny.cz
www.ski-telnice.cz
www.alsovka.cz
www.ceskyjiretin.info
www.mezibori.cz
www.banikmezibori.cz
www.skikomarivizka.cz
www.tisa.cz
www.tjmezihori.cz
www.timski.cz
www.horni-halze.cz
Skibusy: Ústí nad Labem – Telnice, Jirkov
– Chomutov – Hora Sv. Šebestiána,
Litvínov – Loučná – Dlouhá Louka
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Praktické informace
Na webu www.kbstopa.cz lze
najít: webkamery areálů s aktuálními
snímky, aktuální teplotu a stav počasí
v 8.00 hodin, aktuální stav sněhové pokrývky i upravených stop a datum jejich
poslední úpravy, charakteristiku každého ze šesti středisek a možnost dopravy
do nich, seznam partnerů sdružení KBS
a v neposlední řadě pravidla pro běžkaře, tedy jak se chovat v lyžařské běžecké
stopě.
Krušné hory mají v oblasti Mostecka
zcela novou atrakci. V osadě Lesná vyrostla replika původního zdejšího stavení z roku 1873 a také místní zvonice. Fungují jako malé muzeum krušnohorského
života v 19. století.

www.horskyklublesna.cz

Krušnohorská bílá stopa
– ráj klasických lyžařů

Klíny – sport a zážitky
po celý rok

Minulostí je v Krušných horách změť jednotlivých, na sebe
nenavazujících stop lyžařů běžců. Nahradila ji unikátní síť upravených
lyžařských běžeckých tratí s názvem Krušnohorská bílá stopa. Tato
soustava o celkové délce přes 350 kilometrů vede od střediska
Lesná na pomezí Mostecka a Chomutovska přes Klíny, Dlouhou
Louku, Bouřňák, Fojtovice a Telnici. To je šest středisek KBS. Na jejich
webových odkazech lze najít kompletní informace o nich. Vznikla
tak jedna z největších ucelených soustav běžeckých tratí u nás,
která navazuje i na stopy v sousedním Sasku. Na další návaznosti se
stopou na německé straně Krušných hor se pracuje. Cílem je nejen
možnost kvalitního sportovního vyžití, ale i příprava společných
sportovních a kulturních akcí, jejich jednotná propagace, vytvoření
stejného navigačního systému pro turisty. V následujících letech
pak přibudou další kompletní služby, šatny, sprchy, převlékárny,
půjčovny běžeckých lyží. Sdružení tvoří několik organizací
podporovaných jak komerčními subjekty, tak přilehlými městy.
O úpravu běžeckých tras se dělí všichni členové. Nejexponovanější
úsek přímo na hřebeni Krušných hor je upravován rolbou a pracovní
čtyřkolkou na sněžných pásech se stopovačem pro klasický styl i pro
bruslení. V září 2010 byl na Lesné oficiálně otevřen Krušnohorský
lidový dům s muzeem života horalů z doby před více než sto lety.

Sport areál Klíny je rodinné středisko v Krušných horách, vzdálené
pouhých 6 km od Litvínova či 90 km od Prahy. Návštěvníkům nabízí
pět technicky zasněžovaných sjezdovek, čtyřsedačkovou lanovku,
dva lyžařské vleky a dětský koberec v lyžařské škole. V areálu nechybí
půjčovna lyží, lyžařská škola, skibar Mammut či občerstvení na svahu.
Výhodou vícedenních skipasů je jejich platnost i na večerním
lyžování, které probíhá každý den. Sport areál Klíny vychází vstříc
také milovníkům běžeckého lyžování („klasikům“ i „bruslařům“)
tím, že pravidelně upravuje desítky kilometrů tratí.
Charakter rodinného areálu podtrhuje tříhvězdičkový Hotel
Emeran s výbornou restaurací, novým wellness, fitness a nabídkou
masáží. Ubytování je možné i v Chatě Emeran II, Lyžařské chatě nebo
penzionu Stará škola. Ve středisku naleznete i moderní sportovní
halu, kde si můžete změřit síly se soupeřem např. v badmintonu,
líném tenise, fotbálku či vyzkoušet lezeckou stěnu.
Sport areál Klíny je v provozu celý rok. V letním období můžete využít
venkovní lezeckou stěnu, lanový park, tenisový kurt, minigolf, dětské
hřiště, lesní posilovnu a bikepark s půjčovnou kol a koloběžek. Novinkou
pro léto 2017 bude unikátní bobová dráha. Zázemí areálu se širokou
škálou sportovních a zážitkových aktivit nabízí celoročně ideální místo
pro firemní a skupinové akce. Příroda Krušných hor vás jistě překvapí svou
krásou a rozmanitostí, proto by byla škoda zůstat jen v areálu a nevyrazit
na výlety po okolí. Jsou zde ideální podmínky pro cyklistiku i pěší turistiku.
Pokud hledáte komfort, širokou nabídku služeb a ochotný
personál, určitě neváhejte areál navštívit.
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GPS: 50°37‘42.737“N, 13°33‘53.674“E

Praktické informace
Dostupnost
Praha – 90 km, 1 h.
Ústí nad Labem – 45 km, 50 min.
Karlovy Vary – 80 km, 1 h.
Plzeň – 120 km, 2 h.
Nadmořská výška: 580–720 m n. m.
Počet lanovek / vleků / pojízdných
koberců: 1/2/1
Počet sjezdovek: 5
Délka sjezdovek: 3,1 km
Obtížnost sjezdovek: modrá, červená
Délka běžeckých tratí: 65 km
Délka tratí bikeparku: 5 km
Obtížnost tratí bikeparku: modrá ,
červená, černá
Lanový park: 16 překážek
Plánovaná délka bobové dráhy: 900 m
Parkování zdarma

www.kliny.cz
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GPS: 50°26‘19.21“N, 13°3‘5.327“E

Praktické informace
MĚDĚNEC: Ke sfingám lze dojít z Měděnce pěšky z parkoviště automobilů
nebo z autobusové zastávky. Přírodní
parkoviště je však i přímo na místě přírodní památky.

www.medenec.cz
MUZEUM KOVÁŘSKÁ: Dostanete se
sem po silnici č. 7 do Chomutova a dále
na Chemnitz. Za obcí Křímov doleva
směrem na Vejprty. U přísečnické přehrady odbočit na Kovářskou. Vlakem lze
využít trať č. 137 z Chomutova.
Kontakty: Petr Frank
tel.: 474 396 181 (7.00–15.00)
e-mail: petr.cilko@centrum.cz
Ing. Jan Zdiarský, Ph.D.
e-mail: 517@centrum.cz

www.museum119.cz

Měděnec a Kovářská

Zřícenina hradu Hasištejn

Bývalé svobodné horní město Měděnec leží na hřebeni Krušných hor
v nadmořské výšce 845 metrů. Nad městem ve vrchu Mědník, jinak též Měděná hůrka, se dobývaly stříbronosné měděné rudy, údajně od 10. století.
Ukázku dřívějších hornických prací v Krušných horách nabízí Štola Marie Pomocné, která byla otevřena v roce 2007. Je to vlastně krušnohorský
důl ze 16. století, nacházející se na jihovýchodní straně kopce Mědník. Malé
soukromé muzeum hornictví a života na Měděnci se nachází také v prostorách restaurace Mědník. Můžete tu spatřit těžené materiály, prohlédnout si různé písemnosti a předměty, nahlédnout do alba s historickými
fotografiemi. V objektu je též prodej vstupenek do Štoly Marie Pomocné.
Jihovýchodně od obce se nacházejí Měděnecké sfingy. Jsou to zajímavé a vzácné skalní útvary, které jsou jako přírodní památka chráněny
od roku 1983. Zaujímají v nadmořské výšce 800 metrů rozlohu 0,6 ha.
Tento skalní útvar nabízí překrásný výhled do údolí mezi Krušnými
a Doupovskými horami. Jméno dostala přírodní památka podle své části, která vypadá jako obličej sfingy.
Nedaleko od Měděnce se nad krušnohorskou obcí Kovářská v září
roku 1944 odehrála největší letecká bitva nad naším územím. Třináct
amerických létajících pevností zde bylo během několika málo minut
sestřeleno německými letadly. V roce 1997 zde bylo otevřeno unikátní
muzeum připomínající letecký masakr spojenců nad Schmiedebergem,
jak se Kovářská dříve jmenovala. Ve třech místnostech muzea s 300 exponáty jsou trosky a zbytky letadel, uniformy, autentické dokumenty
a výstroj letců obou stran konfliktu, dále desítky dobových fotografií,
válečného materiálu, zbytky zbraní i osobních věcí letců včetně map.
Byl zde odhalen pomník a od roku 1997 tu probíhá setkání protivníků.
Tato akce se opakuje s bohatým programem každý rok.

Pověsti se nesmějí brát zas tak vážně. Pokud ano, byl by hrad
Hasištejn u Kadaně stižen prokletím jeho někdejšího pána, který po
návratu z válek s Avary za neuposlechnutí svého rozkazu vzal život
třem lidem, včetně své dcery a sebe. Německý název hradu totiž
lze přeložit jako „Skála nenávisti“. Ale k faktům. Hrad byl založen
ve 14. století jako pevnost k ochraně významné obchodní cesty od
zemské hranice do vnitrozemí. Stojí vysoko na skalnatém ostrohu
nad Prunéřovským potokem. Původně hrad patřil královské koruně
a pro svůj dalekosáhlý význam byl uveden i v zákoníku krále a císaře
Karla IV. Majestas Carolina. Tím měla být zajištěna jeho nezcizitelnost.
Později se zde vystřídali různí majitelé, zprvu s povinností v případě
nutnosti poskytnout hrad panovníkovi. Koncem 15. století zde
vzniklo kulturní středisko evropského významu, byla shromážděna
rozsáhlá knihovna a dále zlepšena obranyschopnost hradu. Od 16.
století po požáru začal chátrat, ale na konci 19. století se začalo
s jeho záchranou. Byly zpevněny zdi, nejvyšší věž upravena na
rozhlednu, z bývalé palácové budovy vznikla restaurace. Ta sice
v 70. letech minulého století vyhořela, ale dnes je znovu obnovena.
Hrad je opět impozantní památkou i vyhledávaným turistickým
místem. Je z něj vidět daleko do Podkrušnohoří, na opačné straně
lemují výhled vrcholky Krušných hor. Také ožívá slavnostmi, jako je
rekonstrukce dobývání hradu, rytířské souboje a trhy.
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GPS: 50°26‘43.03“N, 13°15‘25.329“E

Praktické informace
Ke zřícenině hradu se lze dostat
z hlavní silnice od Chomutova a Karlových Varů, kde je před Prunéřovem
k němu značena odbočka. Až k němu lze
dojet osobním automobilem a parkovat
před vstupní branou. Dojít k němu lze
také pěší túrou z Prunéřova. Hrad je
přístupný veřejnosti, a to i bez průvodce. K vidění jsou interiéry, malá a velká
věž, kaple, sklepní prostory. Z hradní
věže je výborný rozhled, k dispozici je
restaurace.
Pravidelné akce na hradě:
Tradiční pálení čarodějnic
Hradní hrátky

www.hasistejn.cz
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Zámek Červený hrádek
u Jirkova

GPS: 50°30‘43.989“N, 13°26‘40.459“E

Praktické informace
Kontakt:
tel.: 474 684 560
e-mail: recepce@zamek-jirkov.cz

Milovníci pohádek a romantiky si určitě nenechají ujít návštěvu
barokního zámku Červený hrádek nad městem Jirkov na úpatí
Krušných hor. Ten stojí na místě hradu Borek z 15. století, který byl
po husitských nájezdech opravován, opatřen červenou fasádou
a dostal i nové jméno. Původně středověký hrad byl do raně
barokní podoby přestavěn ve druhé polovině 17. století a vyzdoben
plastikami významného sochaře Jana Brokofa, který se zde narodil.
Zámek má velmi krásné dvouramenné schodiště, nejpozoruhodnější
je bohatě zdobený rytířský sál. V přízemí vedle hlavního vchodu
se nachází zámecká kaple, barokní zámecký park pochází z konce
18. století. Tehdy byla také rozšířena kaple, vybudována knihovna,
upraveno průčelí a vznikl anglický park. Do historie zámek vstoupil
opět v srpnu roku 1938, kdy se tu sešli k jednání emisar britské vlády
lord Runciman a předák sudetských Němců Konrad Henlein. I tato
událost přispěla k poválečné konfiskaci zámku státem. Od roku 1995
je v majetku města Jirkova. Zámek i zahrada jsou přístupné po celý rok.
V provozu je prohlídkový okruh v přízemí, do kterého patří galerie,
muzeum vojenství, zámecká kaple sv. Jana Křtitele a v prvním patře
zrcadlový sál, rytířský sál, lovecký salonek s obrazárnou, pracovna
Maxe Egona Hohenlohe-Langenburga. Součástí prohlídkového
okruhu jsou každoročně aktualizované výstavy. Mimo prohlídkový
okruh je součástí zámku školicí středisko, hotel a každodenně
otevřená zámecká restaurace. Provoz zámku zajišťuje příspěvková
organizace města Jirkova, která je i pořadatelem řady tradičních
kulturních akcí.

www.zamek-cerveny-hradek.cz
Tip na výlet:
Návštěvníkům zámku doporučujeme
prohlídku unikátních, z větší části zachovaných městských sklepů hloubených v pískovci v 16. století a výstup na kamennou
městskou věž. Vstup do sklepů a do věže
zajišťují pracovnice informačního centra.
Informační centrum Jirkov:
Kostelní 47, Jirkov 431 11
tel.: 474 654 265
e-mail: info.centrum@jirkov.cz

www.jirkov.cz

Rumburk

D

Krásná
Lípa

62

Varnsdorf

Zámky Jezeří a Korozluky
Jedním ze symbolů úsilí o záchranu přírody i kulturních památek
je zámek Jezeří. Vypíná se na vysokém ostrohu vybíhajícím
z krušnohorského masivu nad mosteckou uhelnou pánev. Je jednou
z dominant Krušnohoří a z jeho teras je úchvatný pohled na České
středohoří. Původní hrad ze 14. století má bohatou historii: vyhořel,
došlo ke stavebním úpravám, změnil se na zámek. V jeho vrcholném
období na přelomu 18. a 19. století hostil hlavní sál přebudovaný
na divadlo i předpremiéry vídeňského dvorního divadla. Muzicírovali
zde přední umělci jako Mysliveček, Tomášek, ale i Beethoven.
Vznikla tu první bezplatná hudební škola v Čechách, působilo
proslulé kvarteto, scházely se význačné osobnosti – i J. W. Goethe.
Kolem zámku vznikl park a arboretum. V době ohrožení nacismem
se stal zámek centrem češství, hrály se v něm české hry. Za války
byl obsazen wehrmachtem a stal se vězením diplomatů, důstojníků
a politiků spojenců. Po válce nechal stát zámek zchátrat.
Předpokládalo se, že v zájmu postupu těžby uhlí bude zámek
zbořen. Naštěstí k tomu už před rokem 1989 zásluhou lidového
hnutí i jednotlivců nedošlo. Rekonstrukce byla zahájena na začátku
90. let, vzhledem k velikosti objektu pomalu. I tak bylo rozhodnuto
o jeho zpřístupnění a znovuvzkříšení bývalé „perly Krušných hor“.
Podobný osud měl i zámek Korozluky na Mostecku. Byl
za minutu dvanáct v havarijním stavu zakoupen rodinou M.
Perouta. S obrovským úsilím byl tento unikát zachráněn a realizace
romantického snu se podařila.

GPS: 50°33‘15.56“N, 13°30‘17.669“E
50°28‘45.999“N, 13°43‘31.999“E

Praktické informace
ZÁMEK JEZEŘÍ – prohlídkové okruhy:
I. prohlídkový okruh –zámecké interiéry
(náznaková expozice): Tento prohlídkový okruh vás seznámí nejen s historií zámku a jeho nejbližšího okolí, ale
i s průběhem rekonstrukce a výhledem
do budoucnosti.
II. prohlídkový okruh – sklepení (pohádkové bytosti a strašidla): Sklepy,
původně určené pro skladování ovoce
a zeleniny, dnes obývají pohádkové bytosti a strašidla.

www.zamek-jezeri.cz
ZÁMEK KOROZLUKY nabízí: prohlídku interiérů, letní divadlo, koncerty,
výstavy, vernisáže, pořádání kulturních
a společenských akcí, svatební obřady,
církevní obřady v kapli sv. Josefa, prohlídku zámecké obory s jeleny a daňky,
jízdy historickými kočáry, prohlídky historických vozidel.

www.zamekkorozluky.cz
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GPS: 50°36‘7.85“N, 13°44‘40.6“E

Praktické informace
Více informací o městě, Casanovovi,
památkách a o dalších zajímavostech
vám poskytnou pracovníci Městského
informačního centra Duchcov. V letní sezóně vám mimo jiné nabídnou ojedinělý
výhled z vyhlídkové věže kostela, a to
nejen na město, ale i Krušné hory a část
Českého středohoří. Neméně zajímavá
je i expozice Historie města Duchcova
a badatelna se spisy o G. Casanovovi,
umístěná v Muzeu města Duchcova.
Každoročně se ve městě začátkem června konají Casanovské slavnosti, které se
stávají cílem tuzemských i zahraničních
návštěvníků. Slavnostmi provází sám
Giacomo Casanova.

www.duchcov.cz
www.zamek-duchcov.cz
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Zámek Duchcov – Dux

Klášter Osek

Historie Duchcova se odvíjí od roku 1207 a je spojována s trhovou
vsí Hrabišín, na jejímž místě dnes stojí. První písemná zmínka o městě
pochází z roku 1240. K jeho rozvoji dochází zejména za vlády krále Jiřího
z Poděbrad a také rod Valdštejnů se zasloužil o jeho velký stavební
a kulturní rozvoj. Bohatou historii města dokládá velké množství
kulturních památek a střed města byl po zásluze prohlášen za městskou
památkovou zónu. Dominantou města je barokní zámek, který dal před
koncem 17. století přestavět z renesančního sídla Lobkowiczů Jan Bedřich
z Valdštejna. V obecném povědomí je ale známá především osobnost
věhlasného světoběžníka Giacoma Casanovy, který zde na sklonku svého
života působil třináct let jako knihovník u hraběte Valdštejna a napsal tu
svá nejvýznamnější díla včetně proslulých Pamětí.
Při úpravách areálu došlo i na unikátní barokní zahradu, která vyniká
bohatstvím květin a popínavých růží. Vznikl zámecký park ve francouzském
stylu se soustavou bazénů, vodotrysků a fontán. Sochy Minervy, Marta
a dvojí zobrazení Herkula oddělují čestný dvůr od vnějšího nádvoří. Vnější
sochařská výzdoba je dílem Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny. Na
zámku ve své době pobývaly evropské osobnosti: Johann Wolfgang
Goethe, Friedrich Schiller, Fryderyk Chopin, Ludwig van Beethoven, ale
i státníci a politici: ruský car Alexandr I., velkokníže Konstantin, pruský král
Fridrich Vilém III., rakouský kancléř Metternich, kníže Karel Schwarzenberg,
rakouský maršálek Radecký a další.
Zámek Duchcov nabízí tři prohlídkové okruhy. První okruh mapuje
historii rodu Valdštejnů a jejich sběratelské a mecenášské aktivity. Druhý
okruh přibližuje život na zámku v době Giacoma Casanovy a hraběte Josefa
Karla Emanuela Valdštejna, který slavného světoběžníka na zámek přivedl.
Třetí okruh, který se skládá ze tří částí, prezentuje různé podoby zámecké
zahrady,PLvýznam a likvidaci barokního hospitalu a osudy přenesené
Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Více než osmisetletou historii má nádherný klášter řádu cisterciáků
v krušnohorském podhůří v Oseku. Dnes je kulturním a turistickým
centrem nabízejícím pohled do historie od doby románské přes
gotickou po barokní a umožňuje i neopakovatelné kulturní zážitky
v pohádkovém prostředí. Klášter prošel od 12. století, kdy k nám
byli cisterciáci pozváni, bouřlivým rozkvětem i úpadkem. Napadla
jej vojska, byl vypleněn Branibory, vypálen husity. V 15. století byl
poničen, mniši povražděni, rozebírán majetek. V roce 1580 byl
Rudolfem II. zrušen, což papež anuloval.
Za třicetileté války bylo panství zkonfiskováno, pak byl ale
klášter cisterciákům vrácen. Jeho sláva vyvrcholila v 18. století, kdy
dostal barokní podobu. Koncem druhé světové války byl poškozen
bombardováním. Po roce 1945 došlo k odsunu německých
cisterciáků, v roce 1950 zde stát zřídil internační tábor pro mnichy
a kněze, kteří byli odváženi do věznic i uranových dolů na nucené
práce. Pak se stal charitním domovem pro řeholní sestry. Cisterciáci
získali klášter zpět po roce 1989. V červenci roku 1992 byl založen
celosvětový Spolek přátel kláštera Osek a sám klášter se stal v roce
1995 národní kulturní památkou. Dominantou je velký klášterní
kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně románská trojlodní
bazilika, přestavěná ve vrcholně barokním stylu. Délkou 76 metrů
patřil k největším řádovým stavbám v Čechách. Nejcennější částí
starého konventu je raně gotická kapitulní síň s kamenným čtecím
pulpitem.

GPS: 50°37‘15.069“N, 13°41‘41.748“E

Praktické informace
Jak se tam dostat? Klášter se nachází
uprostřed města Oseku na silnici Dubí
u Teplic – Litvínov. Přístupné prostory:
vstupní areál – informační a turistické
centrum, galerie, kostel, křížová chodba, kapitulní síň.

www.osek.cz
K dalším historickým zajímavostem patří nedaleký hrad Rýzmburk, který leží
zhruba 2 km nad Osekem v Krušných
horách, v průsmyku mezi Špičákem
a Stropníkem; podrobnou historii, fotogalerii a virtuální prohlídku hradu najdete na www.hradosek.cz.
Každoročně vždy třetí víkend v srpnu
se ve městě konají „Osecké slavnosti“,
které patří spolu s historickým tržištěm
v areálu oseckého kláštera k největším
slavnostem v regionu.
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Hněvín, přesunutý kostel
a mostecké dromy

GPS: 50°31‘14.399“N, 13°37‘59.889“E
50°31‘3.76“N, 13°38‘55.52“E
50°28‘29.039“N, 13°38‘32.743“E
50°29‘45.166“N, 13°38‘49.941“E
50°31‘11,54“N, 13°36‘27,12“E
50°31‘29.99“N, 13°40‘58.989“E

Praktické informace
HRAD HNĚVÍN:
Přes vrchol Hněvína vede cyklostezka,
což ocení především zdatní cyklisté.

www.hradhnevin.cz

PLANETÁRIUM:
Rezervace je možné zasílat na planetarium@
hotel-cascade.cz, telefonicky na 773 152 820,
476 703 250. Most – informační centrum: tel./
fax: 476 105 314, e-mail: info@imostecko.cz

www.hotel-cascade.cz/planetarium
AUTODROM a POLYGON:

www.autodrom-most.cz
CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY:

www.polygon-most.cz
HIPODROM:

www.hipodrom.cz
AERODROM

www.letistemost.cz
AQUADROM:

www.aquadrom.cz
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Hrad Hněvín leží na stejnojmenném vrchu (399 m) nad městem
Most. Dnešní podoba vychází z historizující rekonstrukce z přelomu
19. a 20. století. Za vlády Rudolfa II. zde pobýval alchymista Angličan Edward Kelley, císařův oblíbenec, pak vězeň, který na mosteckém hradě
roku 1597 zemřel. Dnes je zde hotel s restaurací, rozhledna a hvězdárna.
Síňové trojlodí s hranolovitou věží v hlavním průčelí gotického kostela
Nanebevzetí Panny Marie je stavitelským skvostem. Kostel ze 13. století
shořel a po požáru vznikl nový v 16. století. Po rozhodnutí o likvidaci starého Mostu v roce 1975 bylo unikátní technickou akcí deset tisíc tun jeho
váhy během 27 dní přesunuto o 841 metrů. V kostele je výstavní prostor
a expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech.
Mezi další atrakce Mostu patří jeho dromy. AUTODROM má speciální
čtyřkilometrový závodní okruh. Konají se zde významné závody automobilů, mj. mistrovství České republiky, Německa, Švýcarska.
HIPODROM vznikl jako špičkový výsledek české rekultivační školy
na místě bývalé uhelné výsypky. Od dubna do října se zde konají závody přes proutěné překážky i steeplechase, jezdí se i parkúr. Kromě
závodiště a kompletního zázemí zde najdete i přes 3 km dlouhou asfaltovou dráhu pro in-line bruslaře.
K vodním hrátkám slouží mostecký AQUADROM se dvěma zakrytými tobogany, divokou řekou, chrliči vody, dětským bazénkem, saunou,
fitcentrem, soláriem, kadeřnictvím a možností masáží.
Světovou raritou je také AERODROM neboli veřejné vnitrostátní letiště Aeroklubu Most. Má hangáry, poschoďovou letištní budovu s ubytováním, jsou zde dílny, letecká škola, provádí se výcvik v bezmotoroPL a pořádají se zde i vyhlídkové lety.
vém létání

Fláje a okolí
Vodní nádrž Fláje se nachází nedaleko Českého Jiřetína a patří
k oblíbeným výletním místům. Díky své unikátní konstrukci je
jediná svého druhu v České republice. Její hráz je volně přístupná,
a tak z ní můžete pozorovat proměnlivou vodu přehrady, která
za slunných dnů odráží modré nebe a během bouřek nahání hrůzu
svými vysokými vlnami s temnou barvou. Kolem nádrže vede
cykloturistická stezka Jihobřežka, kde můžete obdivovat divokou
přírodu a hledat pozůstatky obcí zatopených během stavby hráze.
Vodní nádrž Fláje je jedinou pilířovou přehradní nádrží v České
republice. Byla vybudována na Flájském potoce v roce 1963.
V dnešní době slouží jako zásobárna pitné vody pro severočeské
hnědouhelné oblasti a k hydroenergetickým účelům. Její hráz je
vysoká 56 m a dlouhá 416 m. Přehrada je zařazena mezi kulturní
památky ČR.
V místě vodního díla byla kdysi ves, pojmenovaná asi podle
potoka Flöha, nad jehož horním tokem ležela. První písemná zmínka
o obci pochází z roku 1346. Ve Flájích stál dřevěný roubený kostel
na kamenné podezdívce. Obec Fláje zanikla v letech 1958–1960
v souvislosti s výstavbou stejnojmenné vodní nádrže. Dřevěný kostel
sv. Jana Křtitele byl jako významná památka lidové architektury při
likvidaci obce přemístěn do Českého Jiřetína.
V docházkové vzdálenosti od přehrady Fláje je obec Český Jiřetín,
která zejména v zimě potěší milovníky lyžování. Čtyři vleky vás
vyvezou do nadmořské výšky 780 metrů, odkud se dolů dostanete
po třech sjezdovkách. Skiareál má vlastní parkoviště.

GPS: 50°41‘16.724“N, 13°35‘5.796“E

Praktické informace
Pod přehradou se nachází tzv. Flájský
plavební kanál, postavený již v 16. století,
který je asi 5 km dlouhý a je zakončen
75 m vysokým umělým vodopádem.
Přibližně 4,5 km jihozápadně od vodní
nádrže Fláje se nachází rašeliniště.
Místo je oblíbeným výletním cílem
cyklistů v rámci Cykloregionu Krušné
hory. Vyhledávané jsou sjezdy přes
Klíny, Dlouhou Louku nebo Mikulov.
Přilehlá obora není veřejnosti přístupná.
Kolem flájské obory vede naučná
stezka vhodná také pro cyklisty, kterou
vybudovaly Lesy ČR, s. p. Stezka vede
z Louček na Dlouhou Louku, poté turisty
zavede podél obory k flájské přehradě
a odtud zamíří po jejím jižním břehu
na Klíny. Většina stezky je vhodná pro
cyklisty, pouze pro pěší je zde odbočka
na Loučnou.

www.flajsky-plavebni-kanal.eu
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GPS: 50°38‘16.812“N, 13°44‘48.26“E
50°43‘41.021“N, 13°45‘12.156“E
50°28‘38.399“N, 13°38‘57.236“E

Praktické informace
BARBORA: V areálu je hráčům k dispozici 250 m dlouhý driving range,
putting green a pitching area. Je zde samozřejmě možnost zapůjčení golfových
holí, horských kol a NW holí, dále nákup
v PROshopu či relaxace a načerpání sil
s občerstvením u krbu nebo na terasách
kolem klubovny.

www.golfbarbora.cz
CÍNOVEC: některé jamky: č. 8: nejtěžší a zároveň nejdelší jamka (496 metrů, resp. 428 metrů), nejkratší jamka má
shodná odpaliště a délku 115 metrů;
e-mail: golf@golf-teplice.cz,

www.golf-teplice.cz
MOST: počet jamek/par: 9/70, nejkratší jamka: č. 2 (124 metrů), nejdelší
jamka: č. 5 (490 metrů);
e-mail: sekretariat@golfmost.cz,

www.golfmost.cz

Golf Barbora, Cínovec a Most

Lázně Teplice

Pět kilometrů od lázeňského města Teplice, necelou hodinku
z Prahy, se rozkládá přírodní 18jamkové hřiště s krásnými výhledy
na České středohoří a masiv Krušných hor. Reliéf terénu je mírně
zvlněný a není pro hráče významnou fyzickou překážkou. Typová
různorodost a barevnost flóry podtrhuje malebnost a atraktivitu
prostředí. Celé hřiště disponuje velmi klidnou atmosférou, jamky
jsou pestré a jsou od sebe skoro všude odděleny, hráč není rušen
a může si hru opravdu v klidu užít.
Deset kilometrů od Teplic v těsné blízkosti státní hranice
s Německem se nachází golfový areál GOLF CLUB TEPLICE na Cínovci.
V krásném prostředí Krušných hor patří svojí nezaměnitelnou
horskou charakteristikou mezi nejobtížnější u nás. V podstatě
klasické links, i když 868 metrů nad mořem. Je devítijamkové,
na úrovni okolních kopců s výhledem na České středohoří, mírně
zvlněné, náročné nejen kvůli větru a díky počasí skoro pravé skotské
hřiště i s občasnými mlhami. Jedinečnou atmosféru má zvláště
v momentech, kdy se ukáže slunce. Velký driving range, chipping
a putting green, dostatek parkovacích míst a jedinečná klubovna
v horské chalupě s občerstvením jsou v provozu od května do října.
Devítijamkové golfové hřiště GOLF CLUB MOST s mírně zvlněným
terénem se nachází v příjemném a klidném prostředí vedle
hipodromu. Jeho výhodou je, že umožňuje hrát golf takřka po celý
rok. Samozřejmostí je klubovna s občerstvením, pr shop, driving,
putting, chipping green, hra z bunkeru a velice přijatelné green
fee, možnost zapůjčení holí, vozíků, bagů, služby trenéra, v zimním
období indoor a plány na rozšíření na 18 jamek.

Teplice jsou ideálním místem pro ty, kteří chtějí pojmout
dovolenou jako ozdravný pobyt těla i duše. Zdejší lázně nabízejí
kromě klasických léčebných pobytů také relaxační pobyty spojující
příjemné procedury a lázeňskou pohodu. Termální prameny zde
byly objeveny již před více než 2000 lety, což řadí teplické lázně
k nejstarším v Evropě. Díky neopakovatelné atmosféře a léčivým
pramenům navštěvovali město mnozí slavní panovníci, diplomati,
umělci a významné osobnosti své doby. Setkávali se zde velikáni
Goethe a Beethoven, navštěvoval je švédský král Gustav IV. i car Petr
I. Svou oázu klidu zde nacházel i císař František Josef I. či německý
císař Vilém I. Určitě se procházeli i rozsáhlou zámeckou zahradou či
lázeňským parkem a dalšími půvabnými místy, která jsou tu k vidění
dodnes. O Teplicích se hovořilo jako o „malé Paříži“. Špičkovou péči
a nadstandardní služby na světové úrovni poskytují především čtyři
hlavní lázeňské domy, známý je např. lázeňský dům Beethoven.
Termální prameny, vyvěrající z porfyrových vrstev, jsou využívány
především k léčení pohybového ústrojí a oběhového systému.
Cílem procházky městem může být zámek v jeho středu, založený
královnou Juditou ve 12. století. V něm je muzeum, před ním se
tyčí morový sloup zasvěcený Svaté Trojici od sochaře Matyáše
Brauna. Vodních atrakcí si lze užít v teplickém aquacentru. Kdo chce
do přírody, zavítá na blízkou nádrž Barbora o ploše 65 ha a hloubce
až 40 m. Dalším tipem je botanická zahrada s více než 3000 druhy
rostlin, mj. vzácnými orchidejemi, jichž je na světě jen několik
exemplářů. Teplice mají i bohatý kulturní program a širokou nabídku
výletů do okolí, na krásné hrady, zámky a jiné památky. Na úrovni
jsou i sportovní možnosti.
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GPS: 50°38‘29.332“N, 13°50‘12.818“E

Praktické informace
e-mail: info@lazneteplice.cz
tel.: 417 977 444

www.lazneteplice.cz

Informační centrum statutárního města
Teplice,
Benešovo nám. 840, 415 01 Teplice
e-mail: tic@teplice.cz

www.teplice.cz

Zámek Teplice – sídlo Regionálního
muzea Teplice

www.muzeum-teplice.cz

Dům kultury Teplice
e-mail: dkteplice@dkteplice.cz

www.dkteplice.cz

Sportovní hala Teplice

www.halateplice.cz
Hvězdárna a planetárium Teplice

www.hapteplice.cz

Botanická zahrada Teplice

www.botanickateplice.cz

www.visitteplice.com
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GPS: 50°41‘4.166“N, 13°51‘29.34“E

Praktické informace
ŠTOLA STARÝ MARTIN: doporučuje
se pevná obuv a teplé oblečení, teplota
ve štole je v létě jen 8–10 °C. Prohlídka
trvá cca 45 minut. Celá délka trasy: 1 km.
Vstup dětem do 5 let není povolen, foto
a video povoleno.
LANOVKA NA KOMÁŘÍ VÍŽKU: délka
2348 m, převýšení 482 m, doba jízdy 15
minut, rychlost jízdy 2,5 m/s, výška horní
stanice 806 m n. m., provoz celoročně,
informace na tel. 417 861 579; v období
1. 1. – 31. 3. je lanovka v provozu, jen
sejde-li se alespoň 5 osob nebo je jízdné
do tohoto počtu doplaceno. Možnost
převozu kol a lyží.

www.mukrupka.cz

Komáří vížka a lanovka

Krupka

Staré hornické město Krupka vzniklo při dobývání cínu a je zřejmě
nejstarším nalezištěm cínové rudy ve střední Evropě. Srdce města
tvoří Mariánské náměstí s bazilikou Sedmibolestné Matky Boží.
Při stoupání Husitskou ulicí se vlevo dostaneme na hrad Krupka.
Značená hornická stezka vede k prohlídkové štole Starý Martin,
jednomu z nejvýznamnějších důlních děl této oblasti. Zdejší žíly
cínové rudy byly v historických dobách předmětem intenzivní těžby.
Dvoukilometrová cínová žíla byla nejdelší tohoto druhu ve střední
Evropě. Prohlídková trasa je zhruba kilometr dlouhá a je v ní
vidět charakter ražení štoly a způsoby jejího vyztužování, ukázky
dobývání, minerální výplň a jakoby krasová výzdoba, před štolou
pak ukázky používané důlní techniky. Od štoly se dá pokračovat
pěšky na Komáří vížku (Kněžiště) (806 m) s nejstarší rozhlednou
Krušných hor.
Na vrchol kopce vede z Krupky-Bohosudova nejstarší
a nejdelší lanová dráha bez zastávky v Čechách o délce 2348
metrů, překonávající 482 výškových metrů. Na Komáří vížce
u stejnojmenného hotelu se otevírá překrásný pohled na panorama
Českého středohoří. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze
spatřit dokonce vrcholky Krkonoš. Až na vrchol se dá dojet i autem.
Okolím „Komárky“ vedou turistické trasy a cyklostezky s řadou
zajímavých cílů. V létě jsou zde ideální podmínky pro turistiku,
vyjížďky na koních, paragliding, v zimě je k dispozici lyžařský areál
s vleky a sjezdovkami. Pro běžkaře upravené běžecké trasy navazují
na trasu Krušnohorské bílé stopy.

Podkrušnohorské město Krupka zahrnuje i další, původně
samostatné obce a osady, především Bohosudov a devět dalších.
Je známé svou hornickou minulostí, kdy se zde těžil cín, stříbro,
wolfram a fluorit. Zdejší území bylo prvně osídleno již v době bronzové.
První zmínky o těžbě cínu v okolí města pocházejí z 10. století z pera
Ibráhíma ibn Jákúba z poselstva cordobského chalífy. Město vzniklo
na počátku 14. století a poprvé je zmíněno v roce 1330 za krále Jana
Lucemburského. Vznikly zde dva hrady a dvě tvrze. Nebývalého
rozkvětu se město dočkalo po husitských válkách, kdy Krupka získala
významná práva. Ač byla poddanským městem, udělil král Vladislav II.
Jagellonský městu erb, pečeť, výroční trh, právo dosazovat purkmistra,
radu a městské úředníky i celní svobodu, tedy zásadní městská práva.
Po třicetileté válce a následné morové epidemii zemřela celá třetina
obyvatel. Předzvěstí nových časů se stalo zahájení těžby uhlí. Krupka
se stala i cílem mnoha tehdejších turistů. Ti obdivovali nádheru baziliky
i středověkých uliček. Město navštívily významné osobnosti, např.
Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, Jan Neruda. Začal
se rozvíjet průmysl a byl zahájen provoz železnice Ústí nad Labem
– Teplice, pak i do Chomutova a na duchcovsko-podmokelské trati
Děčín – Oldřichov u Duchcova. Nejvýznamnější památkou je poutní
místo bazilika Panny Marie Sedmibolestné. Při silnici do Horní Krupky
stojí novogotický kostel sv. Ducha a kostel Nanebevzetí Panny Marie
se zvonicí. Na historické jádro Krupky je nádherná vyhlídka z hradeb
hradu Krupka z počátku 14. století. V lesích nad městem je zřícenina
hradu Kyšperk, který dal postavit král Jan Lucemburský. V areálu
bývalého kláštera je dnes Biskupské gymnázium. V místním domě
čp. 21 v samém historickém jádru města se nachází muzeum s expozicí
vývoje těžby a zpracování cínu, geologie, paleontologie, mineralogie
a historie krupského hasičského sboru.
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Praktické informace
MUZEUM KRUPKA – otevírací doba:
středa až neděle: 9.30–16.30 hod.
Vstupné:
dospělí – 35 Kč
děti, studenti a důchodci – 25 Kč
rodinné – 60 Kč – pro pět osob (2+3)
rodinný pas – 50 Kč
skupinové – 25 Kč/osobu (pro 10 osob
a více)
tel.: +420 417 862 042

www.muzeum-teplice.cz
HRAD KRUPKA – průvodce:
červenec–srpen, út–ne 10.00–17.00 hod.
tel.: +420 724 924 289, +420 417 852 052
e-mail: ruzovyhradekkrupka@seznam.cz

www.hrad-krupka.cz
BAZILIKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ – prohlídky s průvodcem:
úterý, středa, sobota: 9.00–16.00 hod.
(zvonit na farním úřadě naproti kostelu)
pátek, neděle: 10.00–16.00 hod.
pondělí, čtvrtek: zavřeno
tel.: +420 417 861 363

www.mukrupka.cz
Rumburk

D

Česká
Kamenice

Děčín

71

Krásná
Lípa

Česká
Kamenice

Děčín

N. Bor

Ústí n. L.

D
Teplice

CZ

Česká
Lípa

N. Bor

Ústí n. L.

D
Teplice

Duchcov

Litoměřice
Jirkov

Most

Most

Lovosice

ře
Oh
Louny

Oh

ře

Žatec

e

Lab

e

CZ

Česká
Lípa

Litoměřice
Jirkov

Lovosice

Lab

Kadaň
Klášterec
n. Ohří

CZ

Duchcov

Kadaň

Roudnice n. L.
Mělník

Klášterec
n. Ohří

CZ

ře
Oh
Louny

Oh

ře

Žatec

Roudnice n. L.
Mělník

Kamencové jezero
a chomutovský zoopark

GPS: 50°28‘10.013“N, 13°25‘20.139“E
GPS: 50°28‘24.663“N, 13°25‘12.951“E

Praktické informace

Kamencové jezero v Chomutově je naprostým unikátem, je totiž
jediné na světě. Chemické složení vody vylučuje jakýkoliv organický
život kromě prvoků, a zabraňuje tak vzniku řas a sinic. Naopak lidskému
zdraví je tato voda velmi prospěšná. U jezera je vše, co pro příjemné
prožití letních dnů potřebujete. Písčité i travnaté pláže a upravená mola
poskytnou pohodlí při slunění a koupání. K aktivnímu odpočinku je tu
široká nabídka sportovního vyžití (např. 780 metrů dlouhý okruh pro
vodní lyžování je nejdelší u nás). V soutěži agentury Czech Tourism se
areál stal nejatraktivnější turistickou nabídkou severozápadních Čech.
Od společnosti Independent Original má certifikát Top 5 – nejlepší
letní lokace v České republice. V souladu s tím patří Kamencové jezero
k nejvyhledávanějším českým letním rekreačním lokalitám.
V těsném sousedství jezera naleznete další unikát, Podkrušnohorský
zoopark v Chomutově, který je rozlohou největší zoologickou zahradou
v České republice. Na ploše 120 hektarů je řada zvířat umístěna
ve volných výbězích, návštěvníci se mohou projet Lokálkou Amálkou
nebo Safari expresem. Z jeho otevřených vozů je možné pozorovat
z bezprostřední blízkosti zubry, skotský náhorní skot, buvoly vodní,
koně převalského nebo třeba jeleny evropské. Chomutovská zoologická
zahrada je z patnácti českých zoo jedinou, která se orientuje výhradně
na část Eurasie a severní Afriky nazývanou palearkt, což je část těchto
světadílů bez tropických oblastí. Cílem je přiblížit lidem hlavně druhy
živočichů žijící v jejich blízkosti. Ale jsou tu k vidění i zvířata, se kterými
návštěvník do styku běžně nepřijde a možná je ani nezná. Dají se zde
pozorovat i volně žijící vodní ptáci či lze zajít do skanzenu Stará Ves.

KAMENCOVÉ JEZERO: Jezero zaujímá plochu 15,95 ha, šířka je 240 m
a délka 676 m, největší hloubka je 3,4 m.
Celková rozloha areálu je 30,86 ha. Dostupnost z centra Chomutova: pěšky
15 minut, MHD. Přímo v areálu Kamencového jezera je možné ubytování v autokempu, ubytovně či v hotelu. Pro nudisty
je tu oddělená nudistická pláž.

www.kamencovejezero.cz
www.echomutov.cz
CHOMUTOVSKÝ ZOOPARK: Návštěvníci se mohou zúčastnit mnoha
zábavných akcí pro děti i dospělé, oslav
ekologicky motivovaných svátků či akcí
připomínajících lidové tradice. Pro děti
je tu navíc množství prolézaček, kontaktní zvířata, pony rodeo nebo lanové
centrum. V přilehlém skanzenu Stará Ves
uvidí typickou krušnohorskou lidovou architekturu a expozici včelařství. O pohodlí návštěvníků se starají dvě stylové restaurace a síť kiosků. Dostupnost: pěšky
15 min. z centra Chomutova, 5 min. z vlakového nádraží Chomutov město, MHD.

www.zoopark.cz
www.echomutov.cz
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Cykloregion Krušné hory
Krušné hory z české i z německé strany neustále překvapují svou
romantickou krajinou s malebnými sceneriemi horské přírody. Krása
vodních přehrad, rašelinišť a skalních útvarů i divokost horských luk
jsou pro mnohé ještě stále neznámou oblastí a pro pěší a především
cyklisty představují ideální místo k objevování zapomenutých koutů.
Díky projektu „Cykloregion Krušné hory – propojení
nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“
vznikl nový cykloregion propojující Krušnohorskou magistrálu se
souběžnou cyklotrasou na německé straně hranice. Je jí jedna
z nejvýznamnějších dálkových cyklotras v Německu protínající
několik horských oblastí a nesoucí příznačný název Saská středohoří
– Sächsische Mittelgebirge I-6.
Nový příhraniční cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů
okružních cyklotras, spojených novými, dobře vyznačenými
propojkami. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek,
na kterých je z jedné poloviny umístěno pod číslem 23 známé
označení Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového
cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu. Dvanáct propojek
spojujících uvedené hlavní cyklotrasy příhraniční oblasti tak nabízí
skutečně pestrou škálu výletů pro náročné sportovce i „sváteční“
milovníky cykloturistiky.
Vydejte se na výlet do krajiny překrásných panoramatických
výhledů a jedinečné horské přírody, do krajiny s bohatou historií
hornictví a tradičních krušnohorských dřevěných výrobků.

Praktické informace
Informace o tomto jedinečném regionu,
tipy na cyklovýlety a návrhy etap různých
obtížností naleznete na webových
stránkách www.krusnehorynakole.cz.
V případě, že se vydáte na výlet do Krušnohoří k našim sousedům – do Německa, nechte se inspirovat na webových stránkách
www.erzgebirge-tourismus.de/cz
– naleznete zde všechny důležité informace pro plánování výletů i pobyty.
Mobilní aplikace Krušné hory na kole
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Offroadsafari.cz – netradiční
offroad výlety krajinou
severozápadních Čech

GPS: 50°36‘22.465“N, 13°35‘37.118“E

Praktické informace
Termíny
najdete na

jednotlivých
výletů
webových stránkách
www.offroadsafari.cz, kde se můžete
na výlet registrovat. Vyráží se obvykle
v neděli v 10.00 hodin. Je také možné
se domluvit na individuálním termínu
a programu pro uzavřenou skupinku.
Ideální i jako netradiční teambuilding
či akce pro obchodní partnery. Výlety
nejsou fyzicky náročné a jsou vhodné
i pro rodiny s dětmi či seniory. Jezdí se
po cestách či lehkým terénem na místa,
kam se běžně nepodíváte. Po celou dobu
vám bude k dispozici průvodce a jeho
nezapomenutelné vyprávění.

Nasedněte do off-roadu a vydejte se na expedici industriální
i panenskou krajinou s průvodcem, co zná každý kámen a umí
vyprávět ty nejlepší příběhy. Dobrodružnou formou se seznámíte
s historií i současností nejdynamičtějšího regionu Evropy. Podíváte se
do štol a vojenských objektů, na ty nejlepší vyhlídky, na neobjevená
a běžně nepřístupná místa, kam se budete chtít vracet.
Mezi nejoblíbenější výlety patří „Uhelné Mostecko“ a jeho uhelné
velkolomy, štoly a industriální krajina a „České středohoří: sopečná
tajemství“ s magickými sopkami, jedinečnou přírodou, rýžováním
českého granátu a návštěvou kozí farmy. Velkou popularitu si získaly
také tripy „Po stopách druhé světové války“, který vás vezme
o desítky let zpět do pracovních a trestaneckých táborů, protileteckých
a protistřepinových krytů a k pozicím dělostřelecké protiletecké
obrany, „Doupovskem: opuštěnou krajinou“, kde vás čeká zádumčivá
krajina, zaniklé obce a daleké výhledy, a „Krušnohořím: za netušenými
kontrasty“, které vás ohromí kontrasty industriální a panenské krajiny,
obnovenou přírodou a dech beroucími panoramaty. V repertoáru
Offroadsafari se objevují také mimořádné výlety a nové programy jako
např. „Stříbrné Sasko: poklad za kopcem“ či „Měděnecko: poklady
země a zaniklá sláva“, podívat se můžete také do tajemného podzemí
nebo se na jedno odpoledne stát hledačem pokladů s detektorem kovů.
Díky Offroadsafari objevíte místa, která v turistických průvodcích
nenajdete, způsobem, jenž vás bude bavit.
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Varnsdorf

Bílina – město, zámek, lázně
Město Bílina s 16 tisíci obyvateli leží při stejnojmenné řece. Raně
barokní zámek, který vznikl přestavbou původního gotického
hradu a patří Lobkowiczům, je jeho dominantou. Jeho spodní část
zakrývá řada domů na náměstí, na němž je i další dominanta města,
z dálky viditelná věž secesní radnice. Je nakloněna o 20 cm od svislé
osy. Už v Kosmově kronice je zmínka o kostelu sv. Petra a Pavla.
Pozdně gotická trojlodní bazilika má pětiboký uzavřený presbytář
a hranolovou věž. Nedaleko Bíliny se vypíná Bořeň, největší
znělcový vrch ve střední Evropě. Je to národní přírodní rezervace
s více než dvaceti chráněnými druhy rostlin a živočichů (např.
výr velký a zedníček skalní, ale i hvězdnice alpská či lomikámen
trsnatý). Podle pověsti je jméno hory odvozeno od manželky
knížete Kroka Bořeny. Ta prý nešťastná bloudila, vystoupila na
vrchol, viděla Krokovu hlavu zvedat se z řeky, skočila dolů do jeho
náruče a zahynula. Z vrcholu Bořně je pozoruhodný výhled. Nahoru
vede celkem pohodlná turistická cesta vycházející z lázní Bílina,
dlouhá 3,5 kilometru s převýšením asi 350 metrů. Na zdejší přírodní
zajímavosti upozorňuje dvanáct informačních tabulí. Výchozí trasa
vede z lázní Kyselka, které v současné době na balneologickou
tradici vzpomínají. Areál hledá strategického partnera na oživení
a hlavně financování chátrajících budov. V provozu je stáčírna
Bílinské kyselky. Výšlap jde ale zkrátit, když zaparkujete u hospody
na úpatí kopce pod Bořněm. Jižní a západní stěny využívají po celý
rok horolezci.

GPS: 50°32‘54.753“N, 13°46‘31.247“E

Praktické informace
Poblíž Bíliny u obce Braňany je možno se dostat až na tzv. ministerskou
vyhlídku Dolů Bílina. Je vysoko nad
dobývacím prostorem a celé území je
z ní vidět jako na dlani. Ať chceme či
ne, Bílina má co do činění, a už dlouho,
také s těžbou uhlí. Odborníci dolů jsou
zde ochotni seznámit přítomné s připravovanou obnovou krajiny. Jednou
po skončení těžby bude totiž na místě
dnešního lomu velké jezero a celá oblast
bude atraktivním místem k rekreaci,
tak jako se o to snaží i na jiných místech
v širším okolí.

www.bilina.cz
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Víte, kam jezdili do lázní J. W. von
Goethe nebo L. van Beethoven?
Krušné hory jsou v celém Česku známé nejen díky těžbě všemožných
barevných kovů, stovkám kilometrů běžeckých tras, cyklotras a lyžařským
areálům. Dlouholetou tradici v tomto pohraničním horském pásmu má
také lázeňství. Díky minerálním pramenům se proslavila řada lázeňských

komplexů. Asi nejznámější jsou Teplice, které využívaly prameny už
od 12. století. Navštívila je řada slavných osobností, jako například
J. W. von Goethe, L. van Beethoven, bratři Humboldtové, nebo dokonce
i císař František Josef I.
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Dolní Poohří
Dolní tok řeky Ohře je naprosto jedinečnou
lokalitou kraje. Na řece leží vedle sebe hned tři
výstavná královská města: Kadaň, Žatec a Louny.
Kromě Ohře je společným jmenovatelem pro
celou oblast chmel, který se zde pěstuje již téměř
tisíc let. Město Kadaň je městskou památkovou
rezervací, má nádherné historické jádro a může
se pochlubit třeba hradem, františkánským
klášterem, křížovou cestou, věží historické
radnice na centrálním Mírovém náměstí, kostelem
Povýšení sv. Kříže či barbakanem (předbraním)
Žatecké brány z roku 1458. Kadaň má dokonce
na svém náměstí nejužší ulici v Česku, a to tzv.
Katovu uličku, která v nejužším místě měří
66,1 cm. Žatec je rovněž městskou památkovou
rezervací, kromě toho je i místem, kde se
natáčelo více než 100 českých i zahraničních filmů.

www.dolnipoohri.cz

Bohatá chmelařská historie města se promítla
do jedinečného turistického cíle, kterým je Chrám
chmele a piva (www.chchp.cz), zábavný i poučný
komplex věnovaný fenoménu chmele a piva.
Louny, perla na řece Ohři, nabízejí z místních
zajímavostí muzeum se stálou expozicí dějin
husitství a tematické výstavy, které se obměňují.
Dominantou města je chrám sv. Mikuláše, chlouba
české gotiky. Za zmínku stojí Žatecká brána z roku
1500 či Galerie Benedikta Rejta. Zajímavostí je
Březno u Loun, kde se nachází areál skanzenu
rekonstruovaných pravěkých a raně středověkých
staveb. Na rozdíl od jiných skanzenů v Evropě
jsou zde sídlištní objekty postavené přibližně
na půdorysech objevených při výzkumu této
archeologické lokality.

GPS: 50°22‘42.556“N, 13°10‘13.472“E

Praktické informace
LÁZEŇSKÝ DŮM EVŽENIE: Obnoven
za 40 mil. korun v letech 2005–2007;
nabízí kompletní lázeňskou péči s ubytováním a stravováním.
Nachází se v něm: balneoprovoz,
elektroléčba, rehabilitační krytý bazén, infrasauna, cvičebny, masérny,
tělocvična, wellnessové prostory,
5 dvoulůžkových pokojů, velký a malý
apartmán, vlasové studio, kosmetický
salon, nehtové studio.
Celý prostor je bezbariérový, vše
spojeno v harmonický celek pro relaxaci.
Provozní doba: denně 8.30–17.00
(přestávka 12.00–12.30)
tel.: +420 702 197 898
e-mail: info@lazneevzenie.cz

www.lazneevzenie.cz
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Město Klášterec nad Ohří se 16 000 obyvateli leží v údolí řeky Ohře
mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách
v okrese Chomutov. Jeho lázeňský areál se nachází v krásném
a tichém prostředí, jímž protéká řeka Ohře. Klidné prostředí lázní
je propojené s rozsáhlým zámeckým parkem. Ten v anglickém stylu
založil Michael Osvald Thun v 17. století. V něm je i zámek s muzeem
porcelánu. V areálu lázní se nachází lázeňský dům Evženie,
restaurace Peřeje a lázeňský penzion, stáčírna minerálních vod,
kolonáda, tenisové kurty, park. Tři sta metrů vzdálené jsou náměstí
Dr. E. Beneše a kostel Nejsvětější Trojice. Těžba, stáčení, distribuce
kyselky a využívání jejích léčebných účinků bylo významnou oblastí
podnikání ve městě. Roku 1883 objevil zemědělec Fickert ve své
studni kvalitní minerálku. Ta si získala oblibu a využívali ji místní
i lidé z blízkého okolí. V roce 1886 koupil pramen a okolí cukrovarník
Fieber z Ústí nad Labem a nazval bezejmenný pramen jménem své
manželky – Eugenia. Postavil pavilon a založil park o rozloze 2,5 ha
s udržovanými procházkovými cestami, záhony květin, travnatými
plochami a rybníkem s labutím ostrůvkem. Roku 1898 byla Eugenia
prohlášena léčivým pramenem a položen základ lázeňství v Klášterci
nad Ohří. Klášterecká kyselka dosáhla velké popularity i v zahraničí,
plnilo se zde ročně 2,5 milionu lahví. Byly objeveny i další prameny,
poslední v roce 1990, kdy se přikročilo k obnově lázní. Mezitím ale
od poloviny minulého století areál chátral, a do plné krásy se opět
dostal až v současném tisíciletí.

Zámek Klášterec nad Ohří stojí uprostřed zámeckého parku
na břehu řeky Ohře. Původní tvrz byla přestavěna v 16. století na
dvoukřídlý renesanční zámek. O sto let později proběhla pod
vedením Rossiho Da Luca přestavba do raně barokní podoby.
V zahradě vznikla sala terrena od architekta Jeana Baptisty Matheye.
Na zámku došlo ke dvěma velkým požárům. V době třicetileté války
byl i s okolím vydrancován a vypálen švédským vojskem. Thunové
pak byli v 17. století nuceni přistoupit k pronikavé přestavbě sídla.
Sochařskou výzdobu v té době vytvořil Jan Brokof, otec slavného
Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. V polovině 19. století pak došlo
ke konečné novogotické přestavbě. Od padesátých let minulého
století je v prostorách zámku umístěna v sálech s bohatou štukovou
výzdobou expozice orientálního, evropského i českého porcelánu
ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V sezóně je
zpřístupněna zámecká vyhlídková věž, navštívit lze také Thunskou
hrobku. Pořádají se zde výstavy malířů, sochařů, filatelistů, koncerty
vážné hudby, v létě u saly terreny koncerty dechové hudby,
pravidelně také výstavy minerálů a drahých kamenů z blízkého
krušnohorského naleziště. Zámek je přístupný celoročně. Obklopuje
jej rozsáhlý park u řeky Ohře, který navazuje na lázeňský areál
Kyselka. Zámek s parkem je zakomponován jako součást městské
památkové zóny ve středu starého města. V parku je přes 220 druhů
stromů z celého světa, mnoho z nich vzácných unikátů. Roste zde
i vzácný „strom štěstí“ ze starobylého japonského rodu stromů
Ginkgo biloba.

Varnsdorf
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GPS: 50°23‘2.9“N, 13°10‘25.24“E

Praktické informace
Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel./fax : +420 474 375 436
mobil: +420 601 388 819
e-mail: info@zamek-klasterec.cz

www.zamek-klasterec.cz
Zámek je celoročně přístupný!
Poslední prohlídka začíná vždy 1 hodinu
před koncem otevírací doby.
Mimo návštěvní hodiny jsou organizovány prohlídky pro předem objednané
hromadné zájezdy pořádané cestovními
kancelářemi, lázeňskými domy a soukromníky. V zimním období jsou sbírky
temperovány.

Turistická karta Dolního Poohří
Prostřednictvím turistické karty Dolního Poohří lze využít výhodu 1 + 1 zdarma
na vybraný okruh.
Více naleznete na www.dolnipoohri.cz.
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Aquapark Klášterec nad Ohří

GPS: 50°23‘25.66“N, 13°10‘25.82“E

Praktické informace
Vstup 70 Kč, jízdné zdarma, vířivá
koupel 5 Kč / 5 min.
Provozní doba: květen–září (dle počasí)
Parkoviště u areálu
tel.: +420 474 375 963
e-mail: info@aquaparkklasterec.cz

www.aquaparkklasterec.cz
Pokud jste milovníky vodní turistiky,
Klášterec nad Ohří je pro vás ideálním
místem k nalodění pro sjíždění řeky
Ohře.

Součástí Klášterce nad Ohří je v létě využívaný aquapark. Okolní
prostředí poskytuje krásné přírodní scenerie ohraničené z jedné
strany Doupovskými horami, na straně druhé masivem Krušných
hor. Údolím protéká řeka Ohře. Aquacentrum je jedinečným
střediskem vodní zábavy se třemi tobogany dlouhými 28, 68
a 128 metrů. Návštěvníky zaujme architektonicky zajímavé řešení
moderního areálu. Je v něm osm vodních ploch různých velikostí
a tvarů. Několik dětských bazénků, plavecký bazén, skokanský
bazén a tzv. divoká voda. Zpestřením koupání v průzračné vodě
je nabídka vodních atrakcí, jako jsou vodní hřib nebo masážní
vany. Je zde i šest hřišť pro plážový volejbal a fotbal, hřiště
street basketbalu, obří trampolíny, možnost zahrát si stolní tenis,
ruské kuželky, pétanque, minigolf. Zajímavostí je aquazorbing,
což je v podstatě procházka po vodní hladině ve speciální kouli,
nebo diskgolf, hra na způsob klasického golfu. Hází se létajícími
talíři a body se počítají stejně jako u golfu. Při první návštěvě si
u pokladny zakoupíte magnetickou kartu, do které vložíte svůj
kredit neboli zálohu na útratu v aquaparku. Pomocí karty pak lze
pohodlně nakupovat a užívat si atrakcí. K občerstvení slouží stánky
s jídlem. K ubytování mohou sloužit např. hotel Bohemia Excellent,
nacházející se pět minut od historického centra města, lázeňský
penzion Evženie či Penzion U Zlatého jelena – Výsluní, vzdálený asi
osm kilometrů.
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Praktické informace
Klášter s kostelem Čtrnácti svatých
pomocníků leží mimo území městské
památkové rezervace. Je zde stálá
expozice mineralogických a archeologických zajímavostí s ukázkami těžby
a zpracování nerostných surovin a hornické činnosti na Kadaňsku.

Františkánský klášter v Kadani se nachází na místě dřívějšího
městského popraviště. Počátky kláštera jsou obestřeny legendou
o šlechtici, který sem byl přiváděn. Lituje svých činů, obrátil se ve
svých modlitbách na čtrnáct svatých pomocníků. Ač oběšen a vise
tři dny a tři noci na šibenici, nezemřel. Tento zázrak mu pomohl
k odpuštění. Popraviště bylo zrušeno a byla zde vystavěna kaple
Čtrnácti svatých pomocníků. Písemná zmínka o ní je z roku 1470.
O čtyři roky později sem přišel řád františkánů – menších bratrů,
žebravých mnichů. Ti chodili v hnědých kutnách, v pase ovázáni
bílým provazem se třemi uzly – symboly chudoby, poslušnosti
a čistoty. Ti zde začali svou kazatelskou a misijní činnost, vznikl
klášter. Rod hasištejnských Lobkowiczů, jenž se stal jeho příznivcem,
nechal postavit trojlodní kostel. Dokončen a vysvěcen byl v roce
1480. Rozhodnutím českého krále Vladislava II. Jagellonského byl
pak klášter dán rodu Lobkowiczů. Ti si jej poté vybrali i za místo
svého posledního odpočinku. Soubor náhrobků z přelomu gotiky
a renesance se nachází na tomto lobkowiczkém pohřebišti dodnes.
Na pomíjivost světských věcí před Boží autoritou upozorňuje i dnes
tumba z roku 1517. Její víko se sochou kostlivce je poselstvím, jež
dokáže zapůsobit na duši člověka i ve 21. století. Vznikl zde i kamenný
konvent. V dalších staletích objekt chátral. Dnes se provádějí
záchranné práce, které odkrývají mnohá překvapení. Areál včetně
zahrady je upravován. V roce 1995 byl zařazen mezi naše národní
kulturní památky. V areálu se nachází Městské muzeum.

Kontakt:
Městské muzeum v Kadani
Švermova 474, 432 01 Kadaň
tel.: 474 341 295
e-mail: muzeum@muzeumkadan.cz

www.muzeumkadan.cz
www.mesto-kadan.cz
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GPS: 50°22‘34.939“N, 13°16‘15.137“E

Praktické informace
Ochoz 53,7 m vysoké věže radnice je
zpřístupněn. V přízemí radnice je celoročně každý den otevřeno informační
centrum a Galerie Josefa Lieslera. Objekt hradu je dnes využit jako pečovatelský dům, knihovna, galerie, obřadní síň,
internetová kavárna a restaurace.
Podél řeky Ohře je vybudováno unikátní nábřeží Maxipsa Fíka jako místo
sportu, odpočinku a relaxace pro místní
obyvatele i návštěvníky města.
Informační centrum
Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
tel./fax: 474 319 550
e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz

www.mesto-kadan.cz
Muzeum čarodějnic
tel.: +420 774 101 127
e-mail: info@carodejnice-muzeum.cz

www.carodejnice-muzeum.cz
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GPS: 50°19‘24.675“N, 13°49‘27.941“E

Praktické informace

Mlýn je otevřen v sezoně o víkendech a o svátcích a najdete ho nedaleko Loun, v sousedství Cítolib, na kraji vesnice Brloh. Na počátku
velkorysé rekonstrukce mlýna stála touha zachránit rodinné dědictví a podělit se s lidmi o úžasné mlýnské technologie. Mlít dnes obilí
ve mlýně už není možné – a tak tu alespoň vznikla ojedinělá expozice.
Uvidíte pětipodlažní takzvané „amerikánské“ složení mlecího procesu včetně mnoha dokonale zrekonstruovaných a plně funkčních mlecích strojů a strojů s mletím souvisejících. A některé uvidíte i v chodu!
Projdete se muzeem mlýna a Vernerovy rodiny, nahlédnete do sekernického veřtatu (čili dílny). Čeká vás i lednice. Maso a jogurty tu ale nečekejte, jde o místnost s celoročně stálou teplotou, ve které je do lůžek z habrového dřeva uchyceno obrovské mlýnské kolo. Zcela novou
expozicí je funkční pekárna s pecí, ve které dnešní „mlynáři“ pravidelně pečou nádherné křupavé bochníky. Skládají je, jak bývalo zvykem,
na pod stropem zavěšený šrák, aby k nim nemohly myši. Uvidíte i původní Křižíkovu rozvodnici – dokonce v akci, je totiž pietně zrestaurovaná a funkční. K dovršení všeho se podíváte i do strojovny a uvidíte
naftový motor vyrobený v Mladé Boleslavi v továrně Laurin a Klement
podle holandského patentu. Je prostě krásný! Jednou za rok, vždycky
při příležitosti ukončení turistické sezony, se můžete zúčastnit jeho
slavnostního spuštění – neboť i tenhle stoletý stařík stále běhá! Určitě
vás ale budou zajímat i stroje, které nemají s mletím nic společného
a sloužily k běžnému životu mlýnské domácnosti – třeba ruční stolní vrtačka, krouhačka na krmnou řepu, odstředivka na mléko anebo
bruska, na které si sami můžete vyzkoušet, jak se kdysi brousily nože.
Prohlídka se neomezuje jen na interiér, uvidíte i vodní dílo, záchytný rybníček i celý náhon, který byl také pečlivě opraven a dobudován.

Mlýn stojí už od roku 1630. Hospodařilo
v něm několik mlynářských rodů –
třeba Kopřivovi. Těm se tu v roce 1708
narodil syn Václav Jan Kopřiva, hudební
skladatel a varhaník, zakladatel cítolibské skladatelské školy.
V roce 1913 mlýn koupil Bohumil Verner.
A jeho rodina mlýn vlastní dodnes.

www.vernermlyn.cz
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Královské město Kadaň s necelými dvaceti tisíci obyvateli, ležící
jihozápadně od Chomutova na levém břehu řeky Ohře, která právě
zde opouští Krušné a Doupovské hory, je důležitým kulturním
a turistickým centrem severozápadních Čech. Již roku 805 při
dobývání Čech Karlem Velikým zdejší slovanská pevnost dlouho
odolávala dobyvatelům. Rozkvět města nastal za vlády Karla IV. Ten
je znovu učinil královským městem a rozmnožil městská privilegia.
Dodnes se na konci léta slaví císařův příjezd do města. Městská
památková rezervace byla vyhlášena v roce 1978. Ochrana se týká
zbytků pozdně gotického opevnění s mohutným barbakanem,
neboli předbraním, před Žateckou branou a dále i barokně
přestavěné renesanční a gotické městské zástavby starého města.
Opevnění Kadaně je dnes nejzachovalejší v Čechách. Dochovala
se v něm i dva metry silná hradba s baštami a mohutná věž Svaté
brány, dnes známé jako Mikulovická. Jednou z nejvýznamnějších
středověkých památek je gotický hrad přestavěný v 18. století na
kasárna. Na skále nad řekou jej nechal vybudovat Přemysl Otakar II.
Na krásném Mírovém náměstí je gotická radnice ze 14.–15. století,
výstavná kaple s vysokou věží. Náměstí dále zdobí barokní fasády
starší zástavby, barokní morový sloup a děkanský chrám Povýšení
sv. Kříže, významný je i kostel sv. Jana z 12. století a františkánský
klášter Čtrnácti sv. pomocníků a další kláštery. Nejužší uličkou
v České republice je zdejší Katova ulička, mající v nejužším místě
šířku pouhých 66,1 cm.

Vernerův mlýn – Brloh
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GPS: 50°21‘26.27“N, 13°47‘42.489“E

Praktické informace
Prohlídku chrámu sv. Mikuláše a výstup na ochoz věže s překrásným výhledem na celé město a jeho okolí zajišťuje
Městské informační středisko.
V případě zájmu skupin čítajících
alespoň pět osob je možné sjednat si
prohlídku také mimo otevírací dobu na
telefonním čísle 415 621 102.

www.louny.eu
Galerie města Loun ve Vrchlického
divadle
Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
tel.: +420 415 653 137, +420 415 653 141
e-mail: gaml@gaml.cz

www.gaml.cz
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GPS: 50°24‘25.594“N, 13°46‘42.961“E

Praktické informace

Raná je čedičový trojvrcholový masiv asi 6 km severozápadně
od Loun v západní části Českého středohoří nad stejnojmennou
obcí. Tato výrazná podlouhlá hora je již od třicátých let minulého
století velmi známá jako jedno z největších celostátních středisek
vhodných pro bezmotorové létání. Raná je ve vrcholové partii
i přírodní rezervací v CHKO České středohoří s rozlohou 11 ha.
Předmětem ochrany jsou teplomilná stepní rostlinná společenstva
i vzácní živočichové, např. sysel obecný. Jako další vrcholy
Českého středohoří je i místem dalekého rozhledu do širokého
okolí. V roce 1932 se na svazích Rané začala psát slavná historie
českého a československého plachtění. Konal se zde 1. a 2.
národní plachtařský závod. Ústřední plachtařská škola zde v letech
1933–1938 vyškolila převážnou většinu našich plachtařských pilotů
instruktorů. Po roce 1945 se intenzita bezmotorového létání na
Rané ještě zvýšila, přijížděli sem mladí lidé z celé republiky. Zemská
plachtařská škola zde vyškolila 962 pilotů, kteří tu v roce 1946
provedli dnes nepředstavitelných 41 367 startů. Dnešní sportovní
letiště postavili lounští plachtaři vlastními silami. Raná se stala
kolébkou českého i československého plachtění. Na konci minulého
století zde vzniklo i středisko pilotního výcviku paraglidingu
s úspěchy na mezinárodním poli. Pod odborným vedením zde
prošla lekcemi létání řada talentovaných pilotů, kteří jsou aktuálně
součástí české paraglidingové špičky. Pokračuje i pravidelný výcvik
nových žáků v základních kurzech létání a trenérská činnost
s talentovanou mládeží. Pokročilejším a talentovaným pilotům je
umožněno zdokonalovat se v akrobatickém létání, které je součástí
vyučovacích metod od roku 2002.

Kopec Raná je velice významný z hlediska létání. Kromě paraglidů zde létají
i rogala, modeláři a větroně z blízkého
letiště. Je to jediný kopec v České republice, který umožňuje startovat na tolik
směrů větru (0°–35° a 45°–360°). Na jihovýchodní straně je proslulá budova Skleník, kde se dozvíte informace o létání či
si můžete domluvit pokračovací kurzy.
Je zde možnost občerstvení, ubytování
v kempu a penzionu a zdarma připojení
k internetu přes wifi (wifi hotspot).
Sportovní letecký areál RANÁ
439 24 Raná u Loun 140
info@rana-paragliding.cz
Správce areálu:
Jiří Strnad, tel.: +420 603 421 829
Poplatky se vybírají na základě vyhlášky
o místních poplatcích 1/2006 vydané
obcí Raná.

www.rana-paragliding.cz
www.mpg.cz
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„Jižní brána Českého středohoří“ či „perla na řece Ohři“, jak
město nazývají místní obyvatelé, to jsou Louny, město s rozšířenou
působností, na řece Ohři. První zmínka o něm pochází z roku 1115, kdy
při brodu přes řeku v místech dnešního kostelíka sv. Petra vznikla
malá osada. Královské město Louny vyrostlo asi jeden kilometr
od původního sídliště ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II.
Nejvýznamnější stavební památkou a dominantou města je kostel
sv. Mikuláše. Původně farní kostel Povýšení sv. Kříže, patřící mezi
nejbohatší v celém Českém království, neboť jeho zakladatelem
a patronem byl sám panovník, změnil svou tvářnost i zasvěcení.
Z důvodu velkého požáru došlo k rozsáhlé gotické přestavbě, byla
vztyčena dnešní 60 m vysoká věž a kostel získal jméno patrona
kupců – sv. Mikuláše. Dnes je národní kulturní památkou. Louny mají
zajímavé historické centrum, ze dvou třetin obehnané hradbami.
Kromě chrámu sv. Mikuláše stojí za zhlédnutí Žatecká brána,
středověké domy Daliborka, kde je okresní archiv, a Dům Sokolů
z Mor s muzeem a další chrámy. V centru města jsou i galerie,
Vrchlického divadlo, knihovna, stálé loutkové divadlo, bývalá
židovská synagoga, zajímavý stavební komplex Kotěrova kolonie
z počátku minulého století, most přes záplavové území z 19. století
na místě mostu o tři století staršího, městské výstaviště, pivovar,
stojící už těsně za hranicí města. Z Loun pochází či zde působila řada
osobností, např. husitský kronikář Vavřinec z Březové, spisovatelé
Jaroslav Vrchlický, Karel Konrád či Jan Karafiát – autor Broučků.
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GPS: 50°21‘32.946“N, 13°44‘46.679“E

Praktické informace
Archeologický skanzen Březno u Loun,
okres Louny, obec Postoloprty-Březno
e-mail: skanzen@muzeumlouny.cz
tel.: +420 415 652 456, +420 415 783 057
Prohlídka:
počet okruhů – 1
délka – 45 min.
max. počet osob – 50
otevřeno celoročně kromě pondělí
V nepříznivém počasí se prohlídky
nekonají.
Služby:
bezbariérový přístup – částečný

www.muzeumlouny.cz

Archeoskanzen v Březně
u Loun
Ojedinělým souborem rekonstruovaných pravěkých a raně
středověkých obydlí a technologických zařízení, který vznikl jako
výsledek dlouholetého odborného archeologického experimentu,
je archeoskanzen v Březně u Loun. Výzkum zde probíhal od
poloviny padesátých let minulého století s cílem ověřit vědeckým
experimentem starobylé technologické postupy potřebné
k vybudování různých typů objektů. Výsledkem vědecky hodnotných
experimentálních prací je současná podoba skanzenu. Ten je
součástí Okresního muzea v Lounech. Návštěvníci zde mohou vidět
tzv. dlouhý dům z mladší doby kamenné (asi 4000 př. Kr.), z období
s vypíchanou keramikou. Má kůlovou konstrukci, boční stěny
z fošen, čelní s výpletem ze silných prutů a mazancovou omítkou
a zajímavý lichoběžníkový půdorys. Užší strana je obrácena na sever
proti směru převládajících větrů, střecha je sedlová s rákosovými
došky, připevněnými ke krovu řemínky ze syrové hovězí kůže, uvnitř
je otevřené ohniště. Dalším objektem je časně slovanská chata ze
6. st. n. l., zčásti zahloubená do terénu. Výzkumy přinesly důležité
údaje o teplotních poměrech v takto zahloubených obydlích starých
Slovanů na našem území. Lze zde nahlédnout do života našich
předků, zhlédnout vybavení jejich domácnosti, vidět, jaké vyráběli
nástroje, jak stavěli své příbytky, rozdělávali oheň, skladovali obilí
ke spotřebě i k setí v zásobních jámách a drtili je na zrnotěrkách nebo
mleli v rotačním mlýnku. Je to zajímavý pohled do naší minulosti.
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Praktické informace
Městský úřad Žatec – infocentrum:
náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
tel.: +420 415 736 156
e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz

Středověké královské město Žatec, známé od roku 1004, vzniklo
na místě přemyslovského hradiště nad řekou Ohří. Stalo se centrem
důležité chmelařské oblasti středního Poohří. Významná privilegia
mu zajistila listina krále Přemysla Otakara II. z roku 1265. V 15. století
bylo oporou husitského hnutí. Před hradbami Žatce byla v roce 1421
odražena vojska II. křížové výpravy. V 19. století vedla chmelařská
konjunktura k modernizaci a vzestupu. Roku 1961 se stal historický
střed města s pěti náměstími a více než 500 významnými stavbami
různých stavebních slohů městskou památkovou rezervací. Jeho
zákoutí, připomínající největší evropské metropole, se stala
oblíbeným místem filmařů, včetně zahraničních. Mezi historické
skvosty města patří budova radnice, chrám Nanebevzetí Panny
Marie, sloup Nejsvětější Trojice, druhá největší synagoga v ČR,
městské opevnění se dvěma bránami, areál Žateckého pivovaru
a Chmelařské muzeum. Široké panorama vysokých komínů na
červených střechách už téměř 120 let vypovídá o slavné chmelařské
tradici a bohatství města a je jeho symbolem. Tyto budovy
bývalých skladů, balíren a sušáren chmele daly Žatci jedinečný
a neopakovatelný ráz, a proto byla tato část města prohlášena
v roce 2003 zónou technických památek chmelařství. Protože se
jedná o fenomén, který nemá ve světě obdoby, je tento celistvý
soubor chmelařských budov kandidátem pro zařazení na prestižní
seznam památek světového dědictví UNESCO.

www.infozatec.cz
Projekt procházkových tras tvoří turisticko-informační systém, který se skládá z informačních desek na významných
žateckých objektech a brožury, která
podává důležité informace o atraktivitě
daných objektů a zároveň usnadňuje
orientaci ve městě. Na výběr je ze tří různých okruhů: malý okruh (cca 30 min.),
střední okruh (cca 60 min.) a velký
okruh (cca 100 min.).
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Praktické informace
Chmelařské muzeum Žatec,
nám. Prokopa Velkého 1952,
438 01 Žatec
tel.: +420 415 710 062, +420 724 431 422
e-mail: muzeum@chmelarstvi.cz

www.chmelarskemuzeum.cz
Otevřeno:
duben–říjen
úterý–sobota
10.00–17.00 hod.
Individuální termín návštěvy je možno
dohodnout (včetně období listopad–
prosinec).
Žatecká dočesná: Tradiční dvoudenní
oslavy sklizně chmele, které probíhají
v historickém centru města. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program,
nabídka piv z celé ČR, soutěže, rekordy,
zábava.
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Chrám chmele a piva Žatec

Chmelařské muzeum je největší expozicí svého druhu na světě.
Na 4000 m² výstavní plochy je dokladován vývoj chmelařství
od počátků pěstování chmele v raném středověku do začátku
druhé poloviny 20. století. Vedle zajímavých sbírek se návštěvníci
seznámí s vlastním objektem muzea, který je příkladem industriální
účelové architektury z konce 19. století ve městě světově proslulém
nejkvalitnějším chmelem. Ve vstupní hale návštěvníka ohromí
historický česací stroj BRUFF, který se objevil v muzikálu Starci
na chmelu. V recepci muzea zhlédne animovaný film o chmelovém
skřítku Hopovi, který ho humornou formou provede všemi
fázemi růstu, sběru a zpracování chmele. Poté se návštěvník vydá
do jednotlivých pater, kde se seznámí se sbírkami muzea, do kterých
jsou zařazeny historické stroje, mechanizační prostředky a jiné
pozoruhodné nářadí. To vše je doplněno dobovými fotografiemi
a písemnými doklady. Po prohlídce muzea každý návštěvník
pochopí, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku a je
nezbytnou surovinou při vaření piva a proč právě česká piva uvařená
z tohoto chmele proslavila Českou republiku po celém světě. Pokud
bude návštěvník po této prohlídce znaven, může načerpat energii
a uhasit žízeň v oddychové zóně muzea, kde je vysazeno pět
chmelových rév – zástupců nejznámější odrůdy žateckého chmele.
Aby si návštěvník také odvezl vzpomínku s vůní žateckého
chmele, může v recepci muzea dostat malý vzorek usušených
chmelových hlávek, a jestli mu to nebude stačit a bude chtít chmel
i ochutnat, musí navštívit „Sedmý schod“, prodejnu speciálních
piv ze žateckého chmele v přízemí Chmelařského muzea, naproti
PL
Chmelovému majáku.

Město Žatec, ležící v severních Čechách na řece Ohři, má tisíciletou historii. V ní důležitou roli hraje vynikající aromatický chmel, jehož více než 700leté
pěstování a výroba piva vedly i ke vzniku zábavného a poučného komplexu
s názvem Chrám chmele a piva, sahajícího svými kořeny do bohaté tradice
světoznámého chmelařského regionu. Atraktivní náplň prohlídky zaujme
široké spektrum návštěvníků. Vše začíná návštěvou Chmelového majáku.
Do horních částí vyhlídkové věže vás dopraví výtah, uvnitř kterého čeká
první překvapení ve formě 3D projekce. Na vrcholu věže se nachází vyhlídková plošina s rozhledem do žateckého regionu. Přístup na tuto plošinu je
možný i po obvodovém schodišti. V koruně Chmelového majáku jsou též
umístěna světla, která okolí oznamují slavnostní události v královském městě Žatci. Následuje prohlídka Labyrintu, který se nachází v budově starého
skladu chmele. Na konci bludiště je ukryt poklad chmelařského regionu. Při
opouštění této sekce dochází k poklesu hladiny adrenalinu na obvyklou úroveň. Velice zajímavou částí chrámu je Chmelový orloj, jediný svého druhu na
světě, který zaujme netradičním zpracováním. Jako vše v Chrámu chmele a
piva má i tento hodinový stroj svůj příběh. Minipivovar U Orloje je logickým
pokračováním prohlídky celého komplexu. Pivo se zde vaří před zraky návštěvníků. Řádně uleželé pivo se čepuje přímo ze zásobních tanků pivovaru.
Přijďte okusit, jak chutná poctivé české pivo. Pivovarský restaurant nabízí
prostor k oddechu pro příjemné posezení a ochutnání regionálních pokrmů.
V letních měsících jsou k dispozici také místa ve dvoře pivovarské restaurace.
Jižní zahrada s dětskou kavárnou nabízí prostor pro hry a zábavu. K areálu
patří také krásná nově zrekonstruovaná Klášterní zahrada u Kapucínského
kláštera, která nabízí relaxační prostor s dětským hřištěm, voliérami s ptactvem, ohradou s domácím zvířectvem, bylinkovou zahradou, vinicí, chmelničkou a mnoha krásnými detaily. V roce 2012 byla také zpřístupněna zrekonstruovaná budova unikátní renesanční Sladovny, ve které vznikla galerie
a naučné centrum pro děti i mládež.
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Chmelařské muzeum Žatec

N. Bor

GPS: 50°19‘28.533“N, 13°32‘40.201“E

Praktické informace
Chrám chmele a piva CZ,
příspěvková organizace,
nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec
Pověřený ředitel: Ing. Ondřej Baštýř
tel.: +420 415 210 834
e-mail: bastyr@chchp.cz
infocentrum: 415 211 610
prov. restaurace: 415 210 952
e-mail: info@chchp.cz

www.chchp.cz
Uvnitř restaurantu je umístěn malý
pivovar. Před zraky návštěvníků se tu
vaří tradičním českým způsobem pivo
z místního sladu a chmele. Výsledná
chuť národního nápoje představuje
originalitu českého piva. V nabídce na
výčepních pultech jsou během roku 2–3
druhy vlastního piva. Receptury pro přípravu piva obsahují zkušenosti několika
generací českých sladovníků, chmelařů
a sládků.

Rumburk

D

Most

Litoměřice
Jirkov

Lovosice

Most

Lovosice

Lab

Lab

CZ

ře

Kadaň

Roudnice n. L.

ře
Oh
Louny

Oh

e

e

Kadaň
Klášterec
n. Ohří

Mělník

Žatec

Klášterec
n. Ohří

CZ

Roudnice n. L.

ře
Oh
Louny

Oh

ře

Mělník

Žatec
Slaný

Vlt

Vlt

Slaný

Česká
Lípa

Duchcov

D

Litoměřice
Jirkov

N. Bor

Teplice

Duchcov

D

91

CZ

Ústí n. L.

Teplice

Varn

Česká
Kamenice

Děčín

Česká
Lípa

Ústí n. L.

Krásná
Lípa

Labe

GPS: 50°19‘30.076“N, 13°32‘41.545“E

a

av

a

av

GPS: 50°21‘46.999“N, 13°23‘41“E

Praktické informace
Občanské sdružení Vodácká Ohře
si klade za cíl zpříjemnit a rozvíjet
tuto řeku. Za jeho přispění vznikla
Vodácká stezka na řece Ohři a Průvodce
po Vodácké stezce. Na Ohři jsou osazeny
informační tabule, které obsahují údaje
o tom, kde se vodák právě nachází,
jaké kulturní památky a zajímavosti
jsou v okolí, informace o nejbližší
obci včetně možnosti ubytování,
poučení o konkrétním úkonu či pojmu
z vodáckého světa, u jezů či jiných
překážek informace o tom, jak je
překonat.

www.nechranice.cz
www.padlo.cz
www.poohri.cz
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GPS: 50°15‘6.6“N, 13°22‘11.9“E

Praktické informace

Nádherné přírodní prostředí rozlehlého zámeckého parku,
podobné francouzskému Versailles, má jeden z nejpůsobivějších
zámků v Čechách Krásný Dvůr, na úpatí Doupovských hor
jihozápadně od Žatce. Je dokladem inspirace stavitelstvím Francie
a hlubokého porozumění rodu Černínů (Czerninů) pro prostorové
nároky zámecké barokní architektury. S tímto významným rodem
jsou spojeny dějiny panství Krásný Dvůr. Renesanční tvrz se změnila
v ušlechtilou, střízlivou stavbu zámku zakomponovanou do okolní
krajiny. Heřman Černín z Chudenic, z rodu první, získal tuto stavbu
v roce 1649. Odvážný mladík podnikl s Kryštofem Harantem z Polžic
a Bezdružic dlouhou cestu do Orientu. V 80. letech 18. století dali
Černínové vybudovat jedinečný, u nás nejstarší a největší anglický
park o rozloze 100 ha. Má důmyslný vodní systém napájející pět
rybníků, umělý vodopád, mohutné stromy, z nichž nejstarší Goethův
dub (dnes už torzo) je více než 1000 let starý, několik empírových
a romantických zahradních staveb, z nichž osobité jsou zejména
novogotická rozhledna s kaplí či 26 metrů vysoký obelisk. Zámek
hostil řadu významných osobností, jako J. W. Goetha, kněžnu
Zaháňskou s knížetem Metternichem či Josefa Dobrovského.
V interiérech zámku je možné spatřit rozmanité předměty jako
porcelán a keramiku, kachlová kamna, hodiny, barokní nábytek,
fajánse a jsou zde i velmi cenné obrazy českých i evropských malířů.
Zvláštností je dvaačtyřicet barokních pláten s portréty loveckých
psů v životní velikosti. Zámek se zalíbil i filmařům. Parkem vedou tři
značené okruhy k jednotlivým stavbám.

Možnost romantických procházek
v přírodně krajinářském parku, který
založil jako první svého druhu v letech
1783–1793 Jan Rudolf Černín. V koncepci parku nacházíme hodně společného
s francouzským Versailles, především
díky množství romantických staveb
(například Panův templ, Gotický templ
– rozhledna, Sluneční templ – gloriet,
obelisk, Goethův pavilon a Čínský pavilon).
Otevřeno: 25.–28. 3., duben–říjen
e-mail: krasnydvur@npu.cz

www.krasny-dvur.cz
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Nechranická vodní nádrž v severních Čechách leží na řece
Ohři v okrese Chomutov mezi městy Kadaň, Chomutov a Žatec
a je největší vodní plochou v Podkrušnohoří. Byla dokončena
v roce 1968 jako zdroj vody pro nedaleké elektrárny v Tušimicích
a v současnosti prožívá významný rozvoj v oblasti turistického
ruchu svými bohatými možnostmi rekreace, rybolovu a vodních
sportů. Pro jachtaře jsou zde mimořádné povětrnostní podmínky.
Svou rozlohou téměř 1400 ha představuje šestou největší vodní
nádrž u nás a její hráz dlouhá přes tři kilometry je nejdelší sypanou
hrází ve střední Evropě. Je vysoká průměrně 47,5 metru, maximální
hloubka vody je 46 metrů. Kolem přehrady je sedm kempů, z nichž
každý nabízí možnosti ubytování ve stanech, karavanech, chatkách
i bungalovech. Na své si přijdou i milovníci cykloturistiky (krásné
destinace v okolí). Část tohoto území byla vyhlášena ptačí oblastí
a je součástí soustavy Natura 2000.
Čtvrtou nejdelší řekou u nás je Ohře. Tato opomíjená řeka se
konečně dočkala velkého vodáckého rozvoje. Pramení ve Smrčinách
v Německu, kde se jmenuje Eger. V horním toku spíše meandruje,
pak přibývají peřeje, později se zklidní a klikatí se krajinou Českého
středohoří. Má dostatek tábořišť a zajímavostí, jako jsou hrady
a zámky či skalní město. Nejvyhledávanější úsek je z Lokte do
Klášterce nad Ohří, který lze zvládnout za 2–3 dny. Většina jezů
na Ohři je bez sjízdných propustí, ale plánuje se jejich vybudování.
Nebezpečné jsou zejména dva jezy v Tuhnicích a Radošově. Za
PL
nižšího stavu vody tu lze vidět koupající se vodáky, při vyšším stavu
vody ale již oba jezy vzaly život několika lidem.

Zámek Krásný Dvůr
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Praktické informace
První úsek pstruhové Ohře začíná
v Žatci, kde se také nacházejí dva jezy,
na kterých je povolen lov ryb i s MP
povolenkou, což je nesporná výhoda
v době hájení ostatních MP revírů. Dno
řeky je kamenité s občasnými většími
balvany a množstvím řas. Jsou zde jak
divoká a peřejnatá voda, tak mírné
proudy s množstvím hlubokých tůní.
V pomalejších partiích řeky, v úkrytu řas
a větších kamenů, jsou pstruzi, lipani,
siveni, ale i štičky, candáti, mníci. Ohře
je revír, kde se loví nejvíce trofejních
lososovitých ryb v ČR! Po levém břehu
vede polní cesta od Žatce až po Strannou v těsné blízkosti řeky s možností
parkování u vody. Oblíbeným místem
jsou také Libočany na pravém břehu.
I zde lze zanechat auto. Pozor na brodění, v řece jsou i hluboké jámy, ve kterých se již řada muškařů nedobrovolně
vykoupala.
Pstruhové revíry (značeny červeně):
443 040 OHŘE 8 A
443 059 OHŘE 8 B

www.crsusti.cz
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Pro severozápadní region Čech měla řeka Ohře vždy mimořádný
význam. Vytváří jeho přirozenou podélnou osu, jež od sebe odděluje
i geologicky odlišné útvary. Její povodí, patřící do kraje nazývaného
už kronikářem Kosmou Luckem, patřilo vždy k nejhustěji obydleným
územím. Významné rybářství s pověstným bohatstvím ryb dalo
podnět již středověkým historikům. Již kronikář Balbín v roce 1679
napsal: „… losos vystupuje z moře a přichází do řek a táhne se
až do přítoků labských, tak do Ohře…“ I dnes se losos atlantský,
dravá ušlechtilá ryba, pomalu vrací do severočeských řek. Lososi
byli vysazeni vedle Kamenice a Ploučnice i v přítoku Ohře na Liboci.
Specialitou rybářů na Ohři je ale muškaření, a to především lov
velikých potočáků, chcete-li, pstruhů obecných – potočních,
a lipanů. Není to lehká záležitost, protože ryby zde mají v řece
dostatek potravy. Zážitkem pro muškaře jsou ale i velmi krásné
a bojovné parmy, začíná se prosazovat i bolen. Muškaření na Ohři
– to je výzva. Ohře je pstruhová řeka, je ale k neuvěření, že se
zde dají ulovit třeba i candáti. Třeba ti, které vezme velká voda
z Nechranické přehrady. Například jeden z rybářů navázal strýmra
a na něj se mu podařilo ulovit candáta dlouhého 110 cm a vážícího
13 kg. A tak muškaři na Ohři vstupují dál a hlouběji ve svých brodicích
kalhotách do řeky, vybírají, po prsa zabrodění, ze své krabičky ty
nejlepší vzory blešivců, larev či pup chrostíků, z nichž si většinu třeba
s různobarevnými kombinacemi vyrábějí sami, a těší se ze vzrušení
ze souboje s třeba zrovna dnes kapitální rybou. Flyfishing neboli
PL
muškaření je pro někoho životní filozofií. A na Ohři se dá s velkým
úspěchem provozovat.

První zmínka o Postoloprtech je v Kosmově kronice a líčící
boj knížete kmene Čechů Neklana s Lučany. Jak ale dokládají
archeologické nálezy, místo bylo osídleno řadou neznámých kmenů
a etnik již dříve. Z historických památek stojí za zmínku zámek se
zahradou, kostel Nanebevzetí Panny Marie, záplavový most či sloup
se sousoším Piety na náměstí.
Vznik Podbořan datují historici do prvního tisíciletí, kdy Rohovec
z Vršoviců začal v okolí pevnosti na hoře Rubín (352 m) budovat
podhradní domy. Chráněny pevností vznikly dnešní Podbořany.
Samotný vrch Rubín je dominantou města a je chráněný jako
významný krajinný prvek. Byl osídlen před 4000 lety od mladší doby
kamenné a našly se tu cenné archeologické nálezy. Badatelé tvrdí,
že Rubín je bájným Wogastisburgem, pod nímž zvítězil panovník
Sámo nad franckým králem Dagobertem. Dalšími pamětihodnostmi
Podbořan jsou kostely, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, Boží
muka a Dělnický dům.
Šest kilometrů od Podbořan na nevysokém, strmém Kostelním
vrchu (383 m), na místě hradu Kozihrady, stojí Schillerova rozhledna.
Při stavbě v letech 1905–1906 na paměť stého výročí úmrtí velkého
německého básníka Friedricha Schillera údajně na vrch dopravilo
298 koňských povozů 95 000 cihel, 60 fůr písku a 15 fůr žulového
kamene. Stavba byla architektonickým unikátem a na jejím otevření
se sešly tisíce lidí. Původně měla rozhledna tři vyhlídkové plošiny,
zub času ale udělal své. Po roce 2000 byla opravena a znovu
zpřístupněna. Otevírá se z ní nádherný pohled na České středohoří,
Krušné a Doupovské hory.

GPS: 50°21‘32.52“N, 13°42‘5.41“E
50°10‘20.031“N, 13°25‘48.42“E

Praktické informace
Schillerova rozhledna Kryry: vzdálenost vzdušnou čarou 6 km jižně od
Podbořan; z Podbořan do Kryr vede
zelená turistická značka, modrá z obce
Vroutek, k rozhledně místní cestička od
kostela.
Prodej turistické známky No.873.
Blízké i široké okolí měst Postoloprty
a Podbořany je ideální pro cykloturistiku.

www.postoloprty.cz
www.podborany.net
www.kryry.cz

QR kód
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GPS: 50°19‘10.24“N, 13°44‘56.169“E

Praktické informace
Obnovovaný zámek přešel v roce
2012 do plného provozu pro veřejnost.
Otevírací doba je vždy od dubna do října
denně kromě pondělí.
Volně přístupné prostory: zámecká
věž, jižní zahrada, podzemní stáje.
K posezení a občerstvení zve i zámecký
šenk na prvním nádvoří. V bývalém
domě knížecího správce je možnost
ubytování ve třech vkusně zařízených
secesních pokojích.
V posledních letech prochází
zámecký areál jako majetek Ústeckého
kraje systematickou rekonstrukcí, avšak
již dnes zve na dva stálé prohlídkové
okruhy, každoroční výstavy, ale
i bohatý kulturní program od Velikonoc
do Vánoc.

www.zameknovyhrad.cz
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Zámek Nový Hrad ční nad obcemi Jimlín, Zeměchy a Opočno v mírně
zvlněné krajině Dolního Poohří, 5 km jihozápadně od Loun, mezi
Přírodním parkem Džbán a Českým středohořím.
Historie místa se začala psát v roce 1267, kdy zdejší tvrz patřila rytířům
z Jimlína. Roku 1453 se jimlínského sídla ujal Albrecht Bezdružický
z Kolowrat, který se svolením krále Jiřího z Poděbrad roku 1465 začal se
stavbou honosného hradu, jemuž dal jméno Nový Hrad a dal tak vzniknout
nové rodové větvi Novohradských z Kolowrat. Ti své sídlo opouštějí
již po sto letech, ale to už byl Nový Hrad postupně přebudováván
v útulný zámek. Na významu získal zvláště za hraběte Gustava Adolfa
z Warrensbachu a jeho nevlastní dcery. V roce 1715 se zámek naopak
stal sídlem prostopášné Anny Barbory z Löwenegg-Tondeur. Válkami
zbídačené novohradské panství bylo roku 1767 prodáno knížeti Josefu
Adamovi ze Schwarzenbergu, bohatému sousedovi z nedalekých
Postoloprt. Areál byl následně využíván jako lovecký zámek, vojenský
lazaret, sídlo vrchnostenských úředníků a nakonec jako velkostatek.
Krátce po zestátnění v roce 1947 přeměnilo zámek „k obrazu svému“
zemědělské družstvo. Tehdy byla zdevastována jak zámecká kaple
sv. Josefa, tak i reprezentační prostory. Rekonstrukce Nového Hradu byla
zahájena již v 70. letech a trvá prakticky dodnes. Jeho interiéry dnes ukrývají
nejucelenější soubor malovaných záklopových stropů ze 17. století v České
republice, ale i honosnou štukaturu italských mistrů, gotické fresky z dob
kolowratských či zachovalé hospodářské prostory, jako je černá kuchyně
a barokní sušárna. Volně je přístupná i zámecká věž s rozhledem na celé
České středohoří, stolové hory Džbánu či masiv Krušných hor. V posledních
letech se podařilo zámek dovybavit nábytkem i znovuobjevenými
PL
původními obrazy, které byly ze zámku odvezeny ještě v průběhu 19. století.

Přírodní park Džbán, zřízený roku 1994 na pomezí Lounska,
Kladenska a Rakovnicka, je poměrně rozsáhlé, přírodovědně
a krajinářsky cenné území o rozloze více než 400 km2. Posláním
přírodního parku je zachování unikátní krajiny džbánské křídové
tabule s výskytem řady vzácných druhů rostlin a významnými
estetickými hodnotami. Území vyzdvižené tektonickými pohyby
nad okolí je skloněno k severu a je členěno údolními rýhami na
řadu úzkých vrchů a hřbetů, na což měla vliv i eroze. Vznikly skalní
stěny a hluboká údolí, místy i malé kaňony. Nejvyšším bodem je
Džbán – 536 m n. m. Nacházejí se zde i četné historické památky
i pozůstatky prehistorického osídlení. Byla zde nalezena slavná
opuková hlava keltského héroa, považovaná za vůbec nejkrásnější
zpodobnění keltského muže, boha nebo poloboha té doby a ikonu
keltské kultury v současnosti. Hřeben Džbánu byl v pověstných
časech českého dávnověku válečnou hranicí Lučanů a Pražského
knížectví. A především jsou tu prehistorické kamenné Kounovské
řady, jejichž účel se nepodařilo dosud nikomu vysvětlit. Oblastí,
kterou ze dvou třetin pokrývají lesy, vede několik pěších turistických
cest, byly vybudovány naučné stezky, zajímavá je i pro cykloturistiku
a především pro turisty, kteří využívají navigační technologie
GPS. Zatím chybí širší nabídka ubytování, z nemnoha možností je
vyhledávaný kemp na břehu rekreačního rybníka Bucek. Některé
činnosti lze provádět pouze se souhlasem příslušného obecního
úřadu. Prostě cíl uchovat tuto unikátní krajinu neporušenou je
prvořadý.

GPS: 50°12‘12.769“N, 13°45‘6.244“E

Praktické informace
Pěšky Džbánem? Tak např. z křižovatky mezi Pnětlukami a Domoušicemi
kilometr na hrad Pravda z bílé opuky,
odbočkou k Čertovu kameni a pak
na hradiště Malé hradisko. Odtud k hájovně Rovina, u níž je kaple sv. Vojtěcha a Kounovské hradiště. Odtud vede
naučná stezka ke Kounovským řadám
a kolem železniční stanice Mutějovice
na zříceninu hradu Džbán, dále pak kolem bývalého dolu Perun do Mutějovic
a posléze do Krupé. Odhadem asi 18 km
a se zastávkami přibližně 5 hodin.

www.mulouny.cz/zivotniprostredi
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Praktické informace
Menhir Zakletá dívka (Zakletá panna,
U kamene) – kámen vysoký asi 135 cm –
stával původně na poli při cestě do Malnic. Podle pověsti jej kdysi odvezl z původního místa sedlák, aby si z něj udělal
sedátko u svého statku. V noci se však
kolem kamene sbíhali psi a žalostně vyli,
a proto byl sedlák nucen vrátit kámen
na původní místo. Původní umístění
Zakleté dívky vyznačovalo spolu s Kamennou pannou u Rakovníka přesný
poledníkový směr. V minulosti se tento
menhir delší dobu povaloval v příkopu
okresní silnice poblíž svého původního
místa a hrozilo mu zničení. V listopadu
1986 byl převezen díky Jaroslavu Helšusovi do muzea v Žatci, kde je umístěn na
zahradě dodnes. Bližší údaje: litologie
– křemenec, křemitý pískovec, výška
1,4 m, hmotnost 0,4 t, tvarem připomíná komolý kužel. Nejstarší doklady –
1843 (mapa), 1895, 1896.
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Panenský Týnec, zámky Líčkov
a Stekník, hrad Pravda

Vítejte na nejzáhadnějším místě v České republice! Říká se tak
alespoň vrchu Rovina s podivnými řadami z velkých kamenů,
severně od Kounova mezi Louny a Rakovníkem. Patří mezi
megalitické záhady, stejně jako francouzský Carnac. Objevil je roku
1934 jako něco mimořádného mladý místní učitel. Na ploše několika
hektarů je tu v obrovských rovnoběžných řadách od severu k jihu
v nepravidelných rozestupech několik tisíc kamenů. Některé jsou
tak mohutné, že si neuměl představit sílu, jež by s nimi dokázala
pohnout. Bouře dohadů po zveřejnění objevu neutichla dodnes.
Jsou záhadné Kounovské řady pravěkým chrámem k uctívání
slunce, pohanským kalendářem, astronomickou observatoří, či
jen unikátním systémem polních mezí, který nemá obdoby? Ze
vzájemné polohy dvou nejvýznamnějších kamenů Gibbona a Pegase
lze zaměřit východ a západ Slunce a zářezy na nich údajně ukazují
fáze stoupání slunečního kotouče v období slunovratu. Nebo šlo
o vymezení drah při obřadních závodech koní keltských osadníků?
Záhada trvá dál a čeká na rozluštění, stejně jako spory záhadologů
a archeologů. Obyčejný turista se může opájet hledáním kamenů či
přemýšlet o mystice jejich významu. Další ze zajímavostí z dávných
dob ční severně od obce Drahomyšl po levé straně polní cesty na
Strkovice. Je to menhir Zakletý mnich, s pověstí o řeholníkovi
žateckého kapucínského kláštera, jenž se zamiloval do krásné dívky
a ona do něho. Hříšný vztah byl krutě potrestán – mladík se proměnil
v kámen a dívka byla jako čarodějnice upálena. Kámen je prý stále
PL
nabit silnou energií ze Země i z kosmu.

V Panenském Týnci u Loun, nejmystičtější obci Ústeckého kraje,
se nachází nedostavěný chrám. Toto místo prý díky své údajné
zóně pozitivní energie dlouhá léta přitahuje léčitele, psychotroniky
i obyčejné smrtelníky. Stavba působí impozantně, dokáže prý
navodit dobrou náladu, dodat elán do života, říká se jí chrám dobré
nálady. Ve 14. století zde založil mocný rod Žerotínů ženský klášter
klarisek, které do Čech přivedla dcera Přemysla Otakara I. svatá
Anežka. V komplexu kláštera měl být i monumentální trojlodní
chrám ve stylu vrcholné gotiky. Uměleckou hodnotou se řadí
k nejdokonalejším českým památkám a i jako torzo je důležitou
součástí historie české architektury. Je oblíbený i pro meditace,
setkání, milostná dostaveníčka a svatební obřady. Ve vsi Líčkov,
jihovýchodně od Žatce, stojí zámek ze 14. století, původně gotický
hrádek. Píše o něm v Kronice české už Václav Hájek z Libočan. Prošel
řadou peripetií, měl mnoho majitelů. Patřil i akademickému malíři
O. Brázdovi a jeho ženě Marii byl v restituci vrácen. Má historické
interiéry s malířskou výzdobou a galerií malíře Brázdy i kapli sv. Anny.
Na vyvýšeném ostrohu meandru řeky Ohře v obci Stekník leží
rokokový zámek s terasovitými zahradami italského stylu. Na místě
prehistorického hradiště u Domoušic nad obcí Pnětluky v lesnatém
masivu Džbánu vznikl hrad Pravda. Dnes volně přístupná zřícenina
je už od předminulého století určitým symbolem a poutním místem,
dříve pro vlastenecké slavnosti, dnes pro lidi se zájmem o historii,
šerm či fantasy se srazy. Stává se kultovní zříceninou.

GPS: 50°17‘44.61“N, 13°54‘59.95“E

Praktické informace
Zámek Líčkov
Otevřeno:
duben–říjen: soboty a neděle 10.00–17.00,
jindy po předchozí dohodě s majitelkou
Hrad Pravda
časová náročnost: 1 hodina
vstup zdarma
Státní zámek Stekník
Jak se na zámek Stekník dostanete:
cesta autobusem:
přímý spoj z Loun i Žatce (zastávka přímo u obce Stekník, 130 metrů od zámku) nebo spoj do obce Trnovany u Žatce
(trasa autobusu z Loun do Žatce a zpět),
odtud příjemnou procházkou asi 1,5 km
k zámku silnicí mezi chmelnicemi
cesta vlakem a pěšky: asi 3–4 km po silnici anebo chmelnicí:
stanice Lišany u Žatce nebo Dolejší Hůrky – pěšky procházkou směr Hradiště
asi 2 km a 1 km z Hradiště do Stekníka
směr Žatec
cesta autem: 6 km od Žatce směr Louny
(silnice I. třídy č. 225)
8 km od Postoloprt směr Žatec
12 km z Loun směr Žatec (silnice I. třídy Rumburk
č. 225)
Krásná
D
Lípa

Varnsdorf

www.panenskytynec.cz
www.pnetluky.cz
www.zamek-steknik.cz
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Víte, kde je jediný Chmelový maják
v Čechách?
V okolí řeky Ohře se chmel pěstoval odedávna. Tisíciletou tradicí pěstování
chmele a vařením piva v této oblasti se může Ústecký kraj jenom pyšnit.
Žatečtí mluví o Žatci jako o městu, „kde je pivo doma“. Jako jediní
v republice se mohou pochlubit skutečnou raritou – Chrámem chmele

a piva. Co si pod tím představit? Zábavný a zároveň naučný komplex
budov a zařízení, který vám odhalí všechna tajemství pěstování chmele
a vaření dobrého piva. Areál poznáte už z dálky, tyčí se nad ním vysoký
Chmelový maják!

České středohoří
Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 Libochovice
tel.: 416 725 857, 725 878 642
e-mail: info@libochovice.cz
www.libochovice.cz
Litoměřice
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
tel.: 416 916 440, 411 131 083
e-mail: info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz
Lovosice
Osvoboditelů 48/55
410 30 Lovosice
tel.: 416 571 173, 416 571 174
e-mail: info@meulovo.cz
www.meulovo.cz
Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 850 201
e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz

Štětí
Obchodní 547, 411 08 Štětí
tel.: 416 812 715
e-mail: infocentrum@steti.cz
www.stetsko.cz
Terezín
Dukelských hrdinů 43
411 55 Terezín
tel.: 775 711 881
e-mail: info@terezin.cz
www.terezin.cz
Třebenice
Paříkovo náměstí 1
411 13 Třebenice
tel.: 416 594 485
e-mail: infocentrum@mestotrebenice.cz
www.mesto-trebenice.cz
Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 271 700
e-mail:
info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Přístavní 3591/3
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 725 550 594
e-mail: cyklocentrum@msul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Úštěk
Mírové nám. 47, 411 45 Úštěk
tel.: 416 795 368
e-mail: mk.ustek@tiscali.cz
www.mesto-ustek.cz

Krušné hory
Bílina
Břežanská 50/4, 418 01 Bílina
tel.: 775 601 264
e-mail: info@icbilina.cz
www.bilina.cz
Duchcov
Masarykova 71/7
419 01 Duchcov
tel.: 417 835 456
e-mail:
info.duchcov@tiscali.cz
www.duchcov.cz
Chomutov
U Městských mlýnů 5885
430 01 Chomutov
tel.: 800 100 473
e-mail: infocentrum@
chomutov-mesto.cz
www.echomutov.cz
Jirkov
Kostelní 47, 431 11 Jirkov
tel.: 474 654 265
e-mail: info.centrum@jirkov.cz
www.jirkov.cz
Krupka
Mariánské nám. 32
417 42 Krupka
tel.: 417 803 131
e-mail: info@mukrupka.cz
www.krupka-mesto.cz
Litvínov
Mostecká 1, 436 01 Litvínov
tel.: 603 151 600
e-mail: info-litvinov@seznam.cz
www.mulitvinov.cz

Most
Radniční 1/2, 434 01 Most
tel.: 774 105 314
e-mail:
infocentrum@mesto-most.cz
www.imostecko.cz
Osek
Rooseveltova 1, 417 05 Osek
tel.: 777 735 714
e-mail: info@osek.cz
www.osek.cz
Teplice
Benešovo nám. 840
415 01 Teplice
tel.: 417 510 666-8
e-mail: tic@teplice.cz
www.teplice.cz
Moldava
Moldava 113
417 81 Moldava v Krušných horách
tel.: 731 036 488
e-mail: itc.moldava@email.cz
www.moldava.cz

Labská stezka
Ta nejkrásnější trasa
pro vaše výlety!
Dresden

nejníže položené město v ČR
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Střekov

nejromantičtější hrad kraje
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Duchcov
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CZ

Rumburk
největší pískovcová brána
Krásná v Evropě
Varnsdorf
Lípa

Děčín

Dolní Poohří
Kadaň
Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
tel.: 474 319 550
e-mail:
infocentrum@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz
Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 359 687
e-mail:
icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
Louny
Pražská 95, 440 01 Louny
tel.: 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.louny.eu
Postoloprty
Mírové nám. 3
439 42 Postoloprty
tel.: 415 783 188
e-mail: kzmp@kzmp.cz
www.kzmp.cz
Klášterec
Žatec
n. Ohří
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
tel.: 415 736 156
e-mail:
infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz
Březno u Chomutova
Radniční 97
431 45 Březno u Chomutova
tel.: 474 692 016
e-mail:
infocentrum@obecbrezno.cz
www.obecbrezno.cz
Peruc • sezonní
Zámecká zahrada 386
439 07 Peruc
tel.: 722 110 784
e-mail: info@peruc.cz
www.peruc.cz

Hřensko a Pravčická brána
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N. Bor

Velké Březno

nejmladší zámek a pivovar
Česká
Březňák
Lípa

Velké
Březno

Velké Žernoseky
Litoměřice
e
Lab

Brtníky • sezonní
čp. 276, 407 60 Brtníky
tel.: 604 97 33 94
e-mail: info@galerieametyst.cz
www.galerieametyst.cz
Česká Kamenice
nám. Míru 73
407 21 Česká Kamenice
tel.: 412 582 600
e-mail: info@ceska-kamenice.cz
www.ceska-kamenice.cz
Děčín
Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín
tel.: 412 532 227
e-mail: info@decin.cz
www.idecin.cz
Čs. mládeže 89/4, 405 02 Děčín
tel.: 725 975 773
info-nadrazi@idecin.cz
www.idecin.cz
Chřibská • sezonní
Dolní Chřibská – Saula 284
407 44 Dolní Chřibská
tel.: 412 384 031
e-mail:
informace@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz
Doubice • sezonní
Doubice 172 – Stará hospoda
407 47 Doubice
tel.: 412 381 432
e-mail: info@starahospoda.cz
www.info-doubice.cz
Hřensko – Pravčická brána
407 17 Hřensko
tel.: 412 554 033
e-mail:
brana@ceskosaske-svycarsko.cz
www.pbrana.cz
Hřensko
Hřensko 71, 407 17 Hřensko
tel.: 412 528 344
e-mail: info@hrensko.cz
www.hrensko.cz
Jetřichovice • sezonní
Jetřichovice, u aut. zastávky
407 16 Jetřichovice
tel.: 777 819 916
e-mail:
informace@ceskesvycarsko.cz
www.jetrichovice.cz
Jiřetín pod Jedlovou
náměstí Jiřího 300
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel.: 412 379 336
e-mail: info@jiretin.cz
www.jiretin.cz
Panská skála • sezonní
Panská skála
471 14 Kamenický Šenov
tel.: 487 767 401
e-mail: ic.prachen@seznam.cz
www.kulturaks.cz
Krásná Lípa
Křinické nám. 10
407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 383 413
e-mail:
informace@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

Kytlice • sezonní
Kytlice 24, Kytlice
tel.: 412 581 121
e-mail: info@obec-kytlice.cz
www.obec-kytlice.cz
Mezní Louka • sezonní
Mezní Louka 37
407 17 Mezní Louka
tel.: 778 474 810
e-mail: info@uforta.cz
www.uforta.cz
Mikulášovice • sezonní
Mikulášovice 1007
407 79 Mikulášovice
tel.: 739 452 734
e-mail: infomik@mikulasovice.cz
www.mikulasovice.cz
Rumburk
Lužické nám. 103
408 01 Rumburk
tel.: 412 331 171
e-mail: info@icrumburk.cz
www.icrumburk.cz
Srbská Kamenice • sezonní
Srbská Kamenice 224
407 15 Srbská Kamenice
tel.: 773 781 598
e-mail: info@srbskakamenice.cz
www.srbska-kamenice.cz
Šluknov
Zámecká 642, 407 77 Šluknov
tel.: 412 332 711
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.cz
Varnsdorf
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf
tel.: 775 398 650
e-mail: mic@mkvdf.cz
www.varnsdorf.cz
Tisá • sezonní
Tisá 205 (budova OÚ)
403 36 Tisá
tel.: 475 222 440
e-mail: Info.Tisa@email.cz
www.tisa.cz

Velké Žernoseky

Kadaň nejsevernější vinice v ČR
Oh
ře
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ře
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Louny

Litoměřice

nejmalebnější město
Českého středohoří

Mělník

Žatec
Slaný

Roudnice nad Labem

největší zámek v Ústeckém
kraji

Kralupy
nad Vltavou

Vltava

České Švýcarsko

Labe

Přehled infocenter

Brandýs
nad Labem

Praha
Pro dopravu kol i pasažérů
mezi Prahou a Drážďany
lze využít služeb cyklobusu

www.labska-stezka.cz
www.branadocech.cz
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