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▶ Místo úvodu
Severozápadní Čechy jsou po Plzeňsku hodnoceny jako druhý
nejméně atraktivní región u nás. Většina z nás si s tímto regiónem
spojuje pouze samá negativní hesla jako jsou: doly, teplárny,
znečištěné ovzduší, nejšpinavější kout naší země, zničená příroda,
nezaměstnanost, kriminalita, Chánov, Most a problémy s Rómy.
Jediným kladným bodem v našich asociacích je Děčínsko, které v
lidech vyvolává představu hezké krajiny a turistiky.

Turistický región Severozápadní Čechy zahrnuje větší část
Krušných hor a Podkrušnohoří a na severu zasahuje až k
Lužickým horám. Jeho hlavní atrakcí jsou skalní útvary
Labských pískovců a jejich nejhezčí částí je České
Švýcarsko s Pravčickou bránou. Vizuálně příjemným
dojmem a to zejména při pohledu z dálky působí České
středohoří s vyhaslými sopkami, které v 19. století okouzlily
četné malíře. Krajina, kterou na svých plátnech zachytili
působí velice romantickým dojmem.
Bohužel to se nedá říci o dnešní krajině. Povrchové doly a
továrenské komíny, tak typické pro tuto část Čech, mají k
romantice hodně daleko. Zájemci o koupelní léčbu mohou
zamířit do Teplic, lázeňského města, které kdysi bylo známé
jako Karlovy Vary. Také turisté upřednostňující městskou
architekturu si tady přijdou na své, i když v menší míře. K
starým historickým městům, která si zachovala uchovaná
městská jádra patří Kadaň, Louny, Žatec a zejména
Litoměřice. V okolí tohoto města se nachází Velké
Žernoseky, jedna z nejseverněji položených vinařských
oblastí v Evropě. Milovnicí zámků mohou vyrazit do
Klášterce nad Ohří, Duchcova, Libochovic nebo
Benešova nad Ploučnicí.

KRUŠNÉ HORY A PODKRUŠNOHOŘÍ
Největším městem této turistické oblasti je město Ústí nad
Labem, které je současně hlavním městem Ústeckého kraje.
Je třeba ale říci, že toto průmyslové centrům není oblíbenou
turistickou destinací. Milovníci zámků si přijdou na své na
zámku Velké Březno nebo Duchcov, zájemci o lidovou
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architekturu by měli navštívit skanzen v Zubrnici. Teplice
vás rádi přivítají, pokud máte v úmyslu se léčit.

▶ Ústí nad Labem
Internet: www.usti-nl.cz, http://www.hradstrekov.cz
Počet obyvatel: 100 000
Podle Kosmasovy kroniky existovala na místě dnešního Ústí
nad Labem celní stanice již v 11. století. Ve středověku
leželo město na důležité obchodní stezce vedoucí z Prahy
do Drážďan a městská práva obdrželo již v 13. století.
Třicetiletá válka způsobila úpadek kvetoucího města, které
se vzpamatovalo až v 19. století a to ve spojení s
průmyslovou revolucí. V okolí města byly otevřeny doly na
hnědé uhlí a v samotném Ústí vzniklo několik chemických
továren. Z turistického hlediska není dnešní Ústí nijak moc
atraktivním městem a to nejenom kvůli špatnému vzduchu.
Koncem druhé světové války bylo při leteckém náletu
zničeno historické centrum, z kterého se zachovaly
pouze dva kostely - gotický kostel Nanebevzetí Panny
Marie a barokní kostel sv. Vojtěcha. Oba leží mezi hlavní
ulicí města a železniční tratí přímo v centru. Hlavnímu
náměstí města vévodí betonový kolos, který byl před rokem
1989 sídlem komunistické strany, a několik dalších staveb ze
současnosti.
Největší architektonická památka města – hrad Střekov –
se nachází několik kilometrů jižně od centra. Ruiny hradu
Střekov, který byl postaven ve 14. století, se vypínají vysoko
nad pomalu se ploužícími vodami Labe. První písemná
zmínka o hradu je z roku 1319. Střekov sloužil jako obranný
hrad a jeho účelem bylo chránit a kontrolovat vodní dopravu
na řece Labe. Kulatá věž na nejvyšším místě skály pochází
právě z období založení hradu. Čtyřhranná věž stojící pod ní
je z 15. století a sloužila jako rezidence. V roce 1658 hrad
vyhořel a zbyly z něj pouze ruiny, které v 19. století lákaly
zejména německé romantické malíře. Zmínky o hradu
najdeme v Goetheho poezii a hudební skladatel Richard
Wagner zde našel inspiraci k své opeře Tannhäuser.
4

Příjezd a doprava
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Autem z Prahy je to asi 90 km, část trasy vede po
dálnici D8. Dobré vlakové a autobusové spojení s
Prahou a městy severočeského regiónu. Železniční a
autobusové nádraží se nachází přímo v centru města
několik kroků od hlavní ulice.

Informace
Informační středisko města, Hradiště 9, tel. 477010661, otevřeno po-pá
8.00-17.00 hod., so 8.00-12.00 hod. Infocentrum se nachází asi 1 minutu od
železničního nádraží v budově ČNB. Prodej map, průvodců, zajišťování
ubytování.

Muzea a galerie
Muzeum města, Masarykova 3, internet: www.muzeumusti.cz, otevřeno útpá od 9.00-17.00 hod., v so 10.00-18.00 hod., ne zavřeno. Expozice je
věnovaná dějinám města.
Hrad Střekov, otevřeno denně duben-listopad od 9.00-16.00 hod. v květnu
až srpnu do 17.00 hod. Dějiny hradu a připomínka pobytu skladatele R.
Wagnera.

ZOO
ZOO, Drážďanská 23, Krásné Březno, otevřeno denně od 8.00-18.30 hod.,
v zimě od 9.00-16.00 hod.

Asi pět kilometrů východně od města stojí zámek Velké
Březno. Jedná se o původně empírový zámek, který nechal
postavit v letech 1842-45 hrabě Chotek. Dnešní podoba
zámku je neorenesanční. Na zámku trávila své dětství
hraběnka Žofie Chotková, pozdější manželka následníka
rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Zámek leží
uprostřed
hezkého
krajinářského
parku
pozvolna
přecházejícího v les.
Několik málo kilometrů východně od Velkého Března se
nachází muzeum lidové architektury Zubrnice. Jedná se o
nejmladší skanzen u nás jehož základem je roubený statek z
oblasti Českého středohoří a několik dalších hospodářských
stavení, obytný dům, vodní mlýn spolu s vesnickým krámem
a školou.
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Muzeum lidové architektury Zubrnice, internet:
www.mla.zubrnice.cz, otevřeno květen-září denně kromě po
od 9.00-18.00 hod., duben, říjen st-ne od 9.00-16.00 hod.
Za dalšími zajímavostmi se budete muset vydat západním
směrem od krajského města. Asi 15 km západním směrem
od Ústí nad Labem se nachází někdejší světoznámé lázně
Teplice a zámek Duchcov.

▶ Teplice

Internet: www.teplice.cz
Počet obyvatel: 53 000
Léčivé vlastnosti minerálních pramenů v Teplicích byly
známy již ve 12. století. V letech 1158-64 byl v blízkosti
pramenů založen klášter, v jehož okolí vznikla v
následujících letech osada. Z osady ležící na křižovatce
dvou obchodních stezek, z nichž jedna vedla z Čech do
Saska a druhá podél řeky Ohře z Děčína do Chebu, se
vyvinulo město a později lázně Teplice. První lázeňský dům
byl v Teplicích postaven v roce 1544, Teplice jsou tak
nejstaršími lázněmi u nás. Nejznámějším pramenem je
Pravřídlo s teplotou vody 42 stupňů Celsia.
Osamělý muž teplických parků
Hudební skladatel Ludwig van Beethoven (1770-1827) se přijel léčit
do Teplic poprvé v roce 1811. Při tomto pobytu bydlel v domě Zlatá
harfa v Lázeňské ulici č. 5 hned naproti pramenu Pravřídlo.
Skladatel trpící na nedoslýchavost se vyhýbal společenskému životu
a sám se hodně procházel po parcích. Jeden německý romantický
básník ho proto označil za „osamělého muže teplických parků“. Při
svém druhém pobytu v roce 1812 se slavný hudební skladatel
setkal se stejně slavným německým spisovatelem Johanem
Wolfgangem Goethem. Poprvé se oba geniové, kteří již předtím byli
v písemném kontaktu, setkali 19. 7. 1812. O několik dnů později
způsobil autor „Ódy na radost“ malý společenský skandál. Při
společné procházce po promenádě se najednou naproti dvojici
Beethoven – Goethe objevil rakouský císařský pár. Goethe se
zdvořile uhnul a uklonil, Beethoven šel dál rovně, takže to byl
císařský pár, který se musel uhnout. Rád se tím pak chlubil. O
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několik dnů na to odjel hudební skladatel na léčebný pobyt do
Karlových Varů a Františkových Lázní. Do Teplic se vrátil až na
konci lázeňské sezóny a z Teplic odjel 29. 9. 1812. Zatímco při
prvním pobytu pracoval na symfonii číslo 7, během druhého pobytu
skládal svou osmou symfonii. Po tomto pobytu se Beethoven do
Teplic již nevrátil.

Centrum současných Teplic postrádá charakter
lázeňského města, tak jak si je většina návštěvníků
představuje. Stalo se to důsledkem rozvoje průmyslu v
centru města v minulosti. Dominantní budovou starého
centra je zámek ze 16. století, který byl v 18. století
přebudován v barokním stylu. Od 17. století až do roku 1945
byl zámek majetkem rodiny Clary Aldrigen.
Dnes jsou na zámku umístěny sbírky regionálního muzea. V
19. století, kdy sláva Teplic jako mondénních lázní
kulminovala, byl zámek centrem rušného společenského
života. V tomto období navštívila lázně cela řada prominentů
jako např. hudební skladatelé Richard Wagner, Ludwig van
Beethoven, Franz Liszt, spisovatelé J. W. Goethe, Arthur
Schopenhauer a samozřejmě také pomazané hlavy jako
rakouský císař František I., pruský král
Friedrich Vilém III. a ruský car Alexandr.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava

Železniční a autobusové nádraží leží asi 15 minut od
centra města. Teplice leží na železniční trati z Ústí n.
L. do Chomutova a mají dobré spojení s oběma
městy, to platí také pro autobusové spojení s Prahou, Chomutovem a Ústí
nad Labem.

Informace
Tep Tour, Benešovo nám. 840, otevřeno po-pá od 8.00-17.00 hod.

Muzea a galerie
Regionální muzeum, Zámecké nám. 14, otevřeno denně kromě po od
9.00-12.00 a od 13.00-17.00 hod.

Město Duchcov se stejnojmenným zámkem leží asi 8 km
jižně od Teplic. Barokní zámek, který tady dnes stojí, byl
postaven v letech 1675-85 podle návrhu francouzského
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architekta J. B. Mathey. Jako své reprezentativní sídlo si ho
nechala postavit rodina Valdštejnů. Vnitřní i vnější výzdoba
zámku pochází z rukou významných českých barokních
mistrů jako byli Matyáš Braun, Maxmilián Brokof a Václav
Vavřinec Reiner. V dalším období byl kolem zámku zřízený
francouzský park. Jeden z členů této rodiny - generál Josef
Karl von Valdštejn - pozval na zámek stárnoucího playboye
Giacoma Casanovu. Zejména díky tomuto dobrodruhovi a
milovníkovi žen, který zde působil jako knihovník, se stal
zámek známým nejenom u nás ale také v zahraničí. Na
zámku napsal Casanova své memoáry, které se vydávají a
čtou dodnes. Italský svůdník zde prožil posledních 13 let
svého života, zde také v roce 1798 zemřel a byl pohřben.
Přesné místo, kde byl na místním hřbitově pohřben, není
známé. V roce 1791 zámek navštívil německý spisovatel F.
Schiller, který zde dělal rešerše pro svou
slavnou trilogii o Valdštejnovi.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Infocentrum se

nachází na zámku., nám. Republiky

9, tel. 417835301.

Muzea a galerie
Zámek Duchcov, nám. Republiky 9, otevřeno květen-září denně kromě po
od 9.00-18.00 hod., duben, říjen pouze v so od 9.00-16.00 hod.

Jihovýchodně od Duchova leží průmyslové město Most.
Centrum dobývání hnědého uhlí u nás není zrovna
atraktivním turistickým cílem. Těžba hnědého uhlí dosáhla
velkého rozměru už v 19. století, kdy se uhlí těžilo nejenom v
okolí ale také přímo ve městě. To vedlo k obrovské
katastrofě v roce 1895, kdy se v Mostě propadlo do země
několik tuctů domů. V roce 1820 tady zase řádil požár, jemuž
za oběť padlo celé historické centrum města. Jednou z mála
architektonických památek města je proto barokní špitál a
kostel sv. Ducha, který je nejstarší dochovanou stavbou
Mostu. První zmínka o tomto jednolodním gotickém kostelu
pochází z poloviny 14. století. Barokní jednopatrový špitál
pochází ve své dnešní podobě z roku 1726. Určitou raritou
Mostu je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce
1975 přesunut o více než 800 metrů aby udělal místo pro
nový důl.
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Asi 20 km západně od Mostu se nachází Chomutov. Od
poloviny 13. století do roku 1411 byl dnešní Chomutov v
majetku Německého rytířského řádu. Nadvládu tohoto řádu
nad městem ukončila bitva u Grunwaldu v roce 1410 a v
dalším období byl Chomutov královským městem. Náměstí
dominuje městská věž, která svou dnešní neogotickou
podobu obdržela v roce 1874. Jednou z nejstarších budov
na náměstí 1. máje je současná radnice, která stojí v centru
města. Původně se jednalo o komendu řádu německých
rytířů, která byla v 15. a 16. století přestavěna na zámek. Po
vyhoření v roce 1598 byl počátkem 17. století zámek
přestavěn na radnici. Další přestavbou prošla budova v 19. a
20. století. Dnes slouží svému původnímu účelu a navíc je
tady umístěno okresní muzeum. Vedle radnice stojící kostel
sv. Kateřiny byl původně součástí kláštera, který byl zrušen
za Josefa II. V jednom z rohů náměstí stojí dále kostel
Nanebevzetí Panny Marie ze 16. století.
Západně od Chomutova se nachází ruiny hradu Hasištejn.
Jméno prvního majitele tohoto zámku, který byl postaven v
14. století se nezachovalo. Jeho nejznámějším majitelem byl
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1460-1510), který zde
bydlel do roku 1491. Zajímaly ho dějiny, přírodní vědy,
geografie a literatura, psal dokonce poezii. Byl cestovatelem
a vášnivým sběratelem knih a ke konci svého života vlastnil
jednu z největších knihoven ve střední Evropě. Podle závěti
knihovnu dědil pořád nejvzdělanější člen rodu a tak se
knihovna časem dostala do Wittenberku. Využíval ji prý také
Martin Luther a tady také padla za oběť požáru. Část
zachovaných knih se dnes nachází v klášteře Zlatá Koruna u
Českého Krumlova. Zámek byl opuštěn někdy v 17. století a
jeho zříceniny byly restaurovány v 19. století.
V nejzápadnější části oblasti se nachází Klášterec nad
Ohří, město známé zejména díky keramice. Zdejší
porcelánka byla založená v roce 1794 a byla jednou z
prvních v Čechách a na Moravě. Více o dějinách výroby
porcelánu se dozvíte na zámku, kde se nachází Muzeum
českého porcelánu. Kromě výrobků místní porcelánky si tady
můžete prohlédnout také porcelán ze zahraničí.
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DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
Největší návštěvnickou atrakcí této turistické oblasti je
chráněná oblast Labské pískovce s národním parkem České
Švýcarsko. Skalní města a útvary, které se tady nacházejí
jsou úchvatné.

▶ Děčín a České Švýcarsko
Internet: www.mudecin.cz, www.decin.cz
Počet obyvatel: 54 000
Děčín, město ležící na soutoku Labe a Ploučnice asi 20 km
od česko-německé hranice, je pro většinu návštěvníků
výchozím bodem pro návštěvu oblasti Labských pískovců.
Dnešní Děčín vznikl spojením měst Podmokly a Děčín. Okolí
dnešního Děčína bylo obydleno již Kelty a germánským
kmenem Kvadů a Markomanů. V 4.-5. století se zde usídlili
Děčané, slovanský kmen, jehož jméno se zachovalo v názvu
města. Dnešní Děčín se vyvinul z někdejší celní stanice,
která tady existovala již v 10. století. Město v průběhu
třicetileté války utrpělo značné škody a jeho vývoj se až do
19. století prakticky zastavil. Až rozvoj průmyslu a s ním
spojený rozvoj paroplavby znamenal oživení hospodářského
vývoje. V tomto období byl postaven most, který Děčín spojil
s osadou Podmokly.
Největší pamětihodností města je zámek ze 16. století, který
byl v 17. století přestavěn v barokním stylu. Zámek na
kterém v roce 1835 pobýval skladatel Frederyk Chopin je
obklopen terasovitou zahradou. Nazývá se Růžová a je
přístupná veřejnosti.
Nedaleko ústí Ploučnice do Labe stojí kamenný most, kteří
místní nazývají Zubatá bába. Renesanční most z pískovce,
který je 84 metrů dlouhý a 5 metrů široký byl postavený v
letech 1564-69. Jeho kraje zdobí zajímavé cimbuří, jaké
obvyklé známé z našich hradů. Most zdobí sochy tři patronů
země české - svatého Václava, Víta a Jana Nepomuckého.
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Hřensko ležící na hranici s Německem na řece Labe je
vhodným místem pro výlety do oblasti Labských pískovců.
Chráněná krajinná oblast Labské pískovce se rozprostírá na
území 324 km2 a leží v nadmořské výšce, která se pohybuje
od 115 až 723 metrů. Ve zdejších pískovcích vznikly
působením přírodních faktorů zajímavé skalní formace,
strmé a vysoké stěny a hluboké kaňony se soutěskami. Na
území parku je chráněné zejména pískovcové skalní město
(Tiské stěny), které vzniklo v třetihorách a které je oblíbeným
cílem horolezců. Kromě lezení nabízí tato oblast také hodně
stezek pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Nejhezčí částí chráněné oblasti je národní park České
2
Švýcarsko o rozloze 79,25 km . Jedná se v podstatě o
pokračování německého národního parku Sächsische
Schweiz. Hlavním předmětem ochrany jsou pískovcové
útvary, které se zde vyvinuly před zhruba sto miliony lety.
Největší atrakcí Českého Švýcarska jsou Jetřichovické
stěny, neosídlená oblast s rozsáhlými skalními komplexy.
Nejznámější z nich je Pravčická brána, největší skalní
brána v Evropě, která má rozpětí 26 metrů a je 21 metrů
vysoká. K dalším turistickým atrakcím patří jízda na
pramicích po Tiché a Divoké soutěsce na říčce Kamenici.
Pěšky k Pravčické bráně
Od hotelu Slavie v Hřensku vede asi 4 km dlouhá stezka k největší
atrakci národního parku, kterou je Pravčická brána. Pravčická brána
je přírodním kamenným mostem z jehož vrchní částí se
návštěvníkovi nabízí hezký pohled na okolní kopce a to zejména na
Děčínský Sněžník, nejvyšší horu tohoto regiónu, která dosahuje
výšky 726 metrů. Nedaleko se nachází Malá Pravčická brána, která
leží asi 2 km od Vysoké Lípy. Tento přírodní útvar je 2,3 metrů
vysoký, 1,5 metrů široký a má 3,3 metrů dlouhý oblouk. Červeně
značená stezka vás přivede do vesnice Jetřichovice, odkud se do
Hřenska můžete vrátit autobusem. Od Velké Pravčické brány vede
značená stezka na asi 4 km vzdálenou Mezní louku, která kdysi byla
lázněmi. Z Mezní Louky můžete pokračovat do asi 2 km vzdálené
vesnice Mezná a k řece Kamenici podél které se vrátíte zpět do
Hřenska.

Název Česko-saské Švýcarsko, který se používal v minulosti
místo Českého Švýcarska, vznikl v druhé polovině 18.
století. Zavedli ho dva švýcarští malíři - Adrian Zinng a Anton
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Graff, kteří v roce 1776 přijeli ze Švýcarska do Drážďan, kde
pracovali na rekonstrukci obrazárny. Po skončení své práce
se rozhodli zůstat v Drážďanech a svým příbuzným a
přátelům doma tvrdili, že jsou přece v Česko-saském
Švýcarsku. První písemné zmínky o Hřensku, nejníže
položeném místě Čech a Moravy (nadmořská výška 115
metrů) pochází z roku 1475.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava

Autem z Ústí nad Labem je to asi 25 km. Děčín leží
na hlavní železniční trati z Prahy do Berlína a má
dobré spojení s Prahou. Nádraží se nachází v
městské části Podmokly na levém břehu Labe.
Autobusové spojení s Prahou není ideální, naopak
dobré je spojení do dalších severočeských měst. Autobusové nádraží se
nachází asi 5 minut pěšky od pěší zóny a od vlakového nádraží.

Informace
Městské informační centrum, Prokopa Holého 808, Děčín IV, tel.
412532568.
Turistické informační centrum DEZKA, Teplická 61, tel. 412532111, internet:
www.dezka.cz.
Informační centrum Pravčická brána, Hřensko 82, internet: www.pbrana.cz.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - ŽATECKO
České středohoří s nejvyšší horou Milešovkou dosahující
nadmořské výšky 837 metrů je pohořím sopečného původu s
řadou sopek a zajímavých útvarů vulkanického původu.
Jedná se o oblast posetou miliony let starými vulkány, které
jsou rozesety především na levém břehu Labe. Pohled na ně
z některého vrcholu středohoří je velice zajímavý.
Na větší části území Českého středohoří se rozprostírá
chráněná krajinná oblast. CHKO České středohoří má
2
rozlohu 1063 km a nachází se v nadmořské výšce od 122
do 837 metrů. Jedná se o druhou největší chráněnou oblast
u nás po Beskydech. Oblast byla zřízená s cílem uchovat
malebný ráz krajiny s čedičovými kopci sopečného
charakteru a její stepní flóru a faunu. K nejvýchodnějším
horám Českého středohoří patří legendární hora Říp.
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Zájemci o kochání se přírodou si určitě nenechají utéct
příležitost pokochat se Českou bránou (Porta Bohemica),
úzkým romanticky vypadajícím údolím, kterým Labe opouští
středočeskou kotlinu severně od Litoměřic a vstupuje do
Českého středohoří. Litoměřice jsou zase jedním z
nejsevernějších evropských vinařských center a současně
městem s hezky zachovalým historickým centrem.

▶ Říp
Hora Říp, pod kterou se měl usadit se svým kmenem
praotec Čech, je viditelná z velké dálky a nachází se ve
východní části této turistické oblasti. Poprvé se legenda o
praotci Čechovi objevila v Kosmasově kronice, jiné historické
důkazy neexistují. Pravdou ale je, že severozápadní Čechy
byly osídleny slovanskými kmeny někdy v 7.-9. století. Říp je
z geologického hlediska stolovou horou a až do roku 1879
byl bez vegetace, kterou tady nechal vysadit jeho majitel
Mořic Lobkowitz. Již v roce 1126 byla na vrcholu skalního
masívu postavena románská rotunda zasvěcená sv. Jiří.
Říp patřil v období národního obrození v 19. století k
oblíbeným výletním cílům masových pochodů a setkání.
Jedna z největších poutí se konala v roce 1868, kdy sem
přijelo až 20 000 návštěvníků, kteří žádali obnovení českého
státního práva. Při této příležitosti byl tady vytěžen základní
kámen Národního divadla v Praze. Dnes sem spíše jezdí
individuální návštěvníci, kteří přijíždí zejména kvůli hezkému
výhledu. Masív Řípu je sice nízkou horou, jejíž vrchol se
nachází v nadmořské výšce 459 metrů nad mořem.
Vzhledem k tomu, že kolem je rozlehlá rovina je z něj hezký
výhled až k Českému středohoří.
Jak na Říp?
Na Říp se dostanete autem z Mělníka, když pojedete směrem na
Roudnici a v Krabčicích odbočíte doleva. Směr je značen šipkou,
silnice končí na parkovišti pod vrcholem. Odtud je to asi 15-20
minut chůze do strmého kopce. Cestou vás čeká několik míst, z
kterých je hezký výhled západním směrem, na vrcholu Řípu stojí
románská rotunda sv. Jiří, kterou si můžete prohlédnout. Rotunda
je přístupná od května do září, prohlídky se konají každou celou
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hodinu od 9.00-16.00 hod. O občerstvení je postaráno v malé
hospodě pod rotundou.

▶ Litoměřice
Internet: www.litomerice.cz
Počet obyvatel: 26 000
Litoměřice se mohou pochlubit dobře zachovalým
historickým centrem v jehož středu se nachází veliké
náměstí. Mírové náměstí je lemováno starými měšťanskými
domy postavenými v období od renesance až po 19. století.
Uprostřed náměstí stojí Mariánský sloup z druhé poloviny
17. století. K nejhezčím domům patří Dům u Černého orla (č.
12), renesanční dům ze 16. století s průčelím ozdobeným
sgrafity, který stojí na jižní straně náměstí. V 16. století byla
postavená také Stará radnice, která se nachází na východní
straně náměstí a ve které je dnes umístěno oblastní
muzeum. Hned vedle stojí kostel s městskou věží, který je
zmiňován již v roce 1235. V průběhu staletí byl několikrát
přestavován a jeho současná podoba pochází z počátku 18.
století, kdy byl přestaven ve stylu baroka. Uvnitř kostela
můžete obdivovat tabulový obraz od Mistra Litoměřického
oltáře, který je považován za nejlepší dílo tohoto umělce,
jehož skutečné jméno neznáme. Jesuitskou ulicí se od
tohoto barokního kostela dostanete ke kostelu Zvěstování
Panny Marie z počátku 18. století.
Tip: Milovníci dobrého vína by určitě neměli vynechat návštěvu
klášterních vinných sklepů, které se nachází ve Velké Dominikánské
ulici 1. Historické sklepy se nachází v někdejším dominikánském
klášteře, možnost ochutnávky a koupě místních vín.

Na Dómském náměstí, na malé vyvýšenině vysoko nad
řekou Labe, stojí katedrála sv. Štěpána. Dómský pahorek je
místem, kde se původně nacházela osada slovanského
kmene Ljutoměřiců podle kterých je město pojmenováno.
Katedrála sv. Štěpána byla postavena v letech 1664-70
dvěma italskými mistry. Interiér kostela je původní a pochází
z doby kolem roku 1670. K jeho nejcennějším částem patří
hlavní oltář, který zdobí pět maleb významného českého
barokního mistra Karla Škréty. Kromě toho je tady jeden
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obraz od Lucase Cranacha. Vedle katedrály stojí biskupská
rezidence, která byla postavena podle návrhu Giulia Broggia.
Tento navrhoval také podobu katedrály.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava

Z Prahy do Litoměřic je to 60 km přičemž větší část
trasy vede po dálnici. Litoměřice neleží na hlavní
železniční trati, dostanete se sem s přestupem v
Lovosicích. Vlaky z Lovosic přijíždí na nádraží
Litoměřice - horní nádraží, které se nachází asi jeden
km severně od centra města. Nádraží Litoměřice - město je asi 500 metrů
od náměstí, naproti tomuto nádraží se nachází také autobusové nádraží.

Informace
Městské informační centrum, Mírové nám. 15, tel. 416732440, otevřeno
po-so od 8.00-18.00 hod., ne 9.30-16.00 hod. , v zimě pouze po-so od 8.0016.00 hod. Kromě informací také zprostředkování ubytování a prodej
vstupenek.

Muzea a galerie
Okresní muzeum, Mírové nám. 171, otevřeno denně kromě po od 10.0017.00 hod. Expozice je věnovaná dějinám, kultuře a přírodě města a okolí.
Muzeum se nachází v budově radnice.
Severočeská galerie výtvarného umění, Michalská 7, otevřeno denně
kromě po od 10.00-17.00 hod., internet: www.galerie-ltm.cz. České umění
od středověku po současnost. Muzeum stojí za návštěvu zejména kvůli
obrazům tzv. Mistra litoměřického oltáře. Z barokních umělců tady najdete
obrazy Karla Škrétu, P. Brauna, J. Kupeckého a Petra Brandla. Část stálé
expozice je věnována českému naivnímu umění.
Galerie a muzeum Litoměřické diecéze, Mírové nám. 24, otevřeno út-ne
od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Stálá expozice je věnována umění 12.-18.
století. Ze známých jmen tady najdete obrazy L. Cranacha, K. Škrétu, M. B.
Brauna.

Terezín leží 3 km jižně od Litoměřic na hlavní silnici vedoucí
z Prahy do Ústí nad Labem. Město Terezín je v srovnání s
ostatními našimi městy relativně mladé. Vzniklo v roce 1782,
tedy dva roky po zahájení stavby pevnosti. Pevnost Terezín
byla postavena z podnětu císaře Josefa II. a byla
pojmenována po jeho matce Marii Terezii Theresienstadt.
Základní kámen pevnosti, která měla bránit přístupové cesty
z Pruska do Prahy, položil v roce 1780 císař Josef II., syn
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Marie Terezie. Pevnost Terezín se původně skládala z Velké
a Malé pevnosti. Velká pevnost se potom stala základem pro
vznik města, Malá pevnost sloužila dlouho jako státní
věznice a v době druhé světové války jako koncentrační
tábor. Ironii osudu pevnost nikdy nesloužila vojenským
účelům. Byla totiž postavená v době, kdy se z dvou
nepřátelských mocností - Rakouska a Pruska staly spojenci
proti Napoleonově Francii. V roce 1882 byla pevnost
zrušená. V Malé pevnosti si můžete prohlédnout areál
někdejšího koncentračního tábora.
Západně od Litoměřic v okolí vesnic Malé a Velké
Žernoseky se nachází jedna z nejseverněji ležících
vinařských oblastí v Evropě. O několik kilometrů severněji
vytváří tok Labe oblouk protékající úzkým údolím, kterým
řeka opouští středočeskou kotlinu a dostává se do Českého
středohoří. Jeden z nejhezčích pohledů na Českou bránu
(Porta Bohemica), jak se toto místo nazývá, je z 638 metrů
vysokého Varhoště. Na vrcholu stojí od roku 1972 kruhová
železná rozhledna, z které je hezký výhled do širokého okolí.
Tip: Na Varhošť se z Litoměřic dostanete přes Hlinnou a Kunratice,
kde za vsí zaparkujete na parkovišti po levé straně silnice. Z
parkoviště je to na vrchol, kde stojí rozhledna asi 500 metrů.
Značená turistická trasa pro pěší vede na vrchol také ze Sebuzína.

Kulturně založení návštěvníci mohou navštívit hezký barokní
zámek Krásný Dvůr, který se nachází několik kilometrů
severně od městečka Podbořany nedaleko hlavního
silničního tahu Praha-Karlovy Vary. Zdejší panství včetně
renesanční vily zakoupil v polovině 17. století rod Černínů.
V letech 1720-24 nechal František Josef Černík přestavět
původní vilu na barokní zámek. Vedením přestavby byl
pověřen známý architekt František Maxmilián Kaňka. Zámek
obklopuje nádherný anglický park o rozloze asi 100 hektarů.
Park založil Jan Rudolf Černín v druhé polovině 18. století a
jedná se o nejstarší anglický park u nás. V parku bylo
postaveno několik menších objektů, které si můžete
prohlédnout procházkou po jedné z dvou turistických tras,
které parkem vedou. Čekají tady na vás několik set let staré
duby, umělé rybníčky, altánky, rozhledna a 26 metrů vysoký
obelisk. V zámku si můžete prohlédnout 18 místností, které
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jsou zařízeny původním nábytkem a obrazy významných
českých i cizích malířů.
Tip pro golfové hráče
V zámeckém parku v Krásném Dvoře se nachází šestijamkové
golfové hřiště, které je ideální zejména pro začátečníky a všechny,
kteří s golfem začínají.

▶ Louny, Žatec, Kadaň
Pokud upřednostňujete o dovolené města měli byste se
zastavit v někdejších královských městech nacházejících se
řece Ohře. Kromě polohy na řece je druhým společným
prvkem těchto měst skutečnost, že byly založeny českým
králem Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. století. Bylo
to období, kdy Přemysl posiloval královskou moc podél
hranic svého království. Dalším společným rysem spojujícím
tato města je to, že si zachovaly svůj středověký půdorys a
řadu gotických staveb. A ještě něco společného mají Louny,
Žatec a Kadaň. Bohužel je to zchátralost domů a ostatních
budov v důsledku nezájmu státu o jejich zachovaní v období,
kdy u nás vládli komunisté. S revitalizací městských center a
restauraci architektonických památek se proto začalo až po
roce 1989. Všechna města byla od té doby hodně zkrášlena,
přesto dát je zcela do pořádku ještě nějakou dobu potrvá.
Louny, město založené v roce 1260, leží na řece Ohře asi
25 km jižně od Mostu. Na rozdíl od jiných severočeských
měst se v Lounech zachovalo historické centrum města
včetně částí městských hradeb a brány. Dominantu města
tvoří kostel sv. Mikuláše ze 16. století, který byl postaven
kameníky z hutě stavitele a architekta Benedikta Rieda.
Jedinečným příkladem světské gotické architektury je
Žatecká brána postavená kolem roku 1500, u městské brány
se zachovaly také středověké hradby.
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PRAKTICKÉ
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Informační centrum, Beneše z Loun 141, tel.
415652004. Prodej map a průvodců, zprostředkování
ubytování a prodej vstupenek.

Muzea a galerie
Okresní muzeum, Pivovarská 28, otevřeno út-pá od 10.00-17.00 hod., so,
ne od 10.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod.

Žatec je další severočeské město, které si zachovalo staré
historické centrum. Zájemce o dějiny zaujmou především
dobře zachovalé městské hradby obklopující město dodnes.
Zachovalé hradby patří k nejmohutnějším hradebním
komplexům u nás. Město, které leží na řece Ohře, je známo
zejména jako centrum našeho chmelařství.
Chmel
První zmínka o chmelu, který se používá téměř výhradně při výrobě
piva, pochází z roku 768. Najdeme je v dokumentu franského krále
Pipina Krátkého. V Čechách se chmel (lat. humulus lupulus)
pěstuje od 10. století. Přečtěte si co o našem chmelu napsal náš
významný barokní historik Bohuslav Balbín. V jeho Miscellanea
Historica Regni Bohemiae z let 1679-87 se dočteme: „Nejlepší
chmel rodí česká země. Nejvíce vychvalují Žatecký kraj a také již
Klatovy se pyšní pěknou úrodou a jejich chmel se dostává na druhé
místo za žateckým, pokud jde o výraznou chuť a jakost. Dále je to
lounský a ústecký chmel.“

Chmel, který se tady pěstoval již za krále Karla IV., byl v
minulosti důležitým zdrojem financí města a jeho obyvatel.
Centrum Žatce tvoří dlouhé náměstí jehož jednu stranu tvořil
v minulosti hrad, který byl přebudován na pivovar. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie stojící opodál byl postaven v 14.
století, v 18. století byl po dvou požárech přestavěn v
barokním stylu. Také tady se zachovaly části gotických
městských hradeb včetně dvou městských bran. V blízkosti
kostela se nachází Kněžská brána, která je nejstarší
žateckou bránou postavenou v 14. století. Její dnešní
podoba je z 19. století. Libočanská brána stojící jižněji
pochází také ze stejné doby. Uprostřed náměstí stojí
radnice, jejíž dnešní podoba sáhá do doby baroka.
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Informace
Informační centrum, nám. Svobody 1, tel.
415736156.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Muzea a galerie
Muzeum K. A. Polánka, Husova 678, otevřeno po-pá
od 9.00-15.30 hod. Dějiny města a okolí, dějiny
pěstování chmelu.

Třetí královské město na řece Ohře - Kadaň - leží asi 20 km
západním směrem od Žatce. Město, které největší rozkvět
zažilo za vlády krále Karla IV., leželo na staré obchodní
stezce z Prahy do Chebu. Královské město bylo založeno
někdy v polovině 13. století, předtím ale tady již existovala
osada, která patřila řádu johanitů. Za vlády Karla IV.
obdrželo město řadu privilegií, které mu byly potvrzeny také
jeho nástupci. O bohatství Kadaně v minulosti vypovídá
nejlépe zachovalé středověké centrum s rozlehlým
náměstím.
Mírové náměstí s morovým sloupem uprostřed je obklopeno
měšťanskými domy ze 16.-18. století. Na západní straně
náměstí stojí přibližně uprostřed budova radnice z první
poloviny 14. století se zajímavou šestihranou věží
postavenou kolem roku 1400. Na druhé straně náměstí stojí
kostel Povýšení sv. Kříže, původně gotická stavba, která
byla v 17. století přestavěna v barokním stylu. Z dalších
památek stojí za zmínku původní gotický přemyslovský hrad,
který se připomíná již koncem 13. století a který se vypíná
nad řekou Ohře nedaleko náměstí. Jeho
dnešní podoba je z poloviny 18. století,
kdy ho Marie Terezie nechala přestavět na
kasárna. Zachoval se zde také areál
PRAKTICKÉ
františkánského kláštera.
INFORMACE

Informace
Informační centrum, Mírové náměstí 1, internet: www.mesto-kadan.cz, tel.
474342126, 474319 550, otevřeno po-pá od 9.00-18.00 hod., so, ne od
9.00-16.00 hod. Infocentrum se nachází v budově radnice v galerii K.
Havlíčka. Další informační centrum najdete na hradě v galerii Josefa
Lieslera. Internetovou kavárnu najdete v knihovně, která je umístěna na
zámku nedaleko náměstí.
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Muzea a galerie
Městské muzeum sídlí v areálu Františkánského kláštera. Prohlídky jsou
možné pouze s průvodcem a to út-pá v 13.00, 14.30 a 16.00 hod., so, ne
11.00, 13.00, 14.30 a 16.00 hod. Dějiny města a okolí.
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.
REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden
REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz

22

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz

vydání první březen 2006
text Jozef Petro
fotografie Milena Petrová, Jozef Petro
© petro.cz 2006
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