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Dostáváte do rukou studii „Rozvoj cestovního ruchu na vinné cestě“, zpra‑
covanou v rámci projektu „ Po stopách cisterciáků v Krušnohoří k obnoveným
vinicím Českého středohoří“, podpořeného z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Cílem naší práce bylo vytvořit pomůcku pro turistická centra a současně
praktickou příručku pro všechny zájemce o aktivní poznávání území vyme‑
zeného jednotlivými zastaveními na vinné cestě. Při zpracování studie jsme
vycházeli z titulu projektu, ve kterém se připomíná historická úloha cisterciáků
při rozvoji vinařství v litoměřické podoblasti, vinařské oblasti Čechy, podtr‑
žená existencí významných cisterciáckých klášterů na území obou hlavních
partnerů v Sasku (klášter Grünhain, ve městě Grünhain‑ Beierfeld) i Česku
(klášter Osek). Z tohoto důvodu jsme první dvě kapitoly věnovali stručnému
přehledu historie pěstování vinné révy a základní charakteristice cisterciáckého
řádu. Těžiště studie jsme vložili do kapitoly Nová vinná cesta – vinná zasta‑
vení, v níž jsme se snažili v koncentrované podobě přinést všechny důležité
informace o jednotlivých místech a poskytnout zájemcům nezbytné kontakty
pro plánování svého turistického programu a zajištění služeb v daném území.
Samostatnou kapitolu věnujeme nejvyšší hoře Českého středohoří Milešovce,
nazývané jeho královnou, která patří k nejvíce navštěvovaným turistickým cí‑
lům. V závěrečné části jsme se pokusili o rámcové vymezení aktivit, které by
v době udržitelnosti projektu i v dalším období měly zajistit účinnou propa‑
gaci našeho území i všech zainteresovaných aktérů – vinařů, kteří zde pracují.
Věříme, že naši příručku přijmete jako skromný příspěvek pro zlepšení po‑
znání našeho krásného Českého středohoří a pomůže Vám získat informace pro
vaše výlety a cesty za dobrým vínem.
Ing. Emil Machálek, CSc.

Stručný přehled

Vinařství
v Českých zemích
Historický vývoj vinařství v datech
833–906 Velkomoravská říše
Archeologické nálezy ukazují, že obytelé velkomoravské říše slovanské‑
ho původu znali a pěstovali vinnou révu a vyráběli víno.
892 První víno v Čechách
Podle pověsti zaslal moravský kníže Svatopluk I. (? – 894) čes‑
kému knížeti Bořivojovi (874/875‑888/890) a jeho ženě Ludmile
(874/875‑888/890), která byla později prohlášena za svatou, sud morav‑
ského vína k oslavě narození jejich syna Spytihněva (875‑915).
Bořivoj a Ludmila přijali křesťanství a zasloužili se o první výsadby
vinic v Čechách v okolí Mělníka. První vinice prý byla mezi obcemi Nedo‑
mice a Dřísy. Na ní se učil sv. Václav (asi 907 – 935) pěstovat révu.
1057 Darování vinic knížetem Spytihněvem
Darovací listina Spytihněva II.(1031‑1061) kolegiátnímu kostelu sv. Ště‑
pána v Litoměřicích, ve které jsou uvedeny darované vinice z okolí města.
1101 První zmínka o vinicích na Horách Kutných
V Kosmově kronice jsou zmíněny vinice v obcích v okolí Kutné Hory.
1251 Cisterciáci v Žernosekách
Smil z Lichtenburka prodává obec Žernoseky cisterciáckému klášteru
v Altzelu u Míšně. Cisterciáci založili ve Velkých Žernosekách rozsáhlé
vinice a vytesali skalní sklepy.
1281 Nejstarší text viničního řádu a horenského práva
Text se dochoval pro církevní majetky v okolí Kroměříže.
14. století
Zásluhou klášterů se hromadně zakládaly souvislé celky vinic a na nich
byly uplatněny odrůdy révy z Francie a Německa i tamní způsoby pěsto‑
vání révy.
1358 Nařízení o zakládání vinic a viniční řád Karla IV.
Karel IV., král český a císař římský, vydal 16. 2. 1358 nařízení o zaklá‑
dání vinic pro Prahu a 12.5. 1358 pro všechna královská města. Nařízení

zakládalo povinnost “zakládat bez prodlení vinice na všech horách obráce‑
ných k poledni do vzdálenosti 3 míle kolem Prahy” a současně zaručova‑
lo každému, kdo vinici založí osvobození od všech daní a dávek na dobu
12 let. Ti co založili vinici v roce vydání tohoto nařízení byli od ungeltu
a zemské berně osvobozeni navždy. Nařízení rovněž stanovilo pravidla pro
ochranu vinic a stanovilo velmi přísné tresty, včetně hrdelních, za krádeže
na vinicích a jejich poškozování.
1370 Zákaz dovozu cizích vín do Čech
K omezení konkurence českým vínům vydává císař Karel IV. dne
9. 1. 1370 zákaz dovozu cizích vín do Čech v období od sv. Havla (16. 10.)
do sv. Jiří (24. 4.). V této době se smí šenkovat jen víno české.
15. století
Plochy vinic vzrůstají v Čechách i na Moravě hlavně činností měšťanů,
kteří mají potřebné prostředky pro nákladné investice do zakládání vinic
na svazích. Výroba českého vína stoupá, začíná boj se zahraniční konkurencí.
1496 Jednotná odměna za viniční práce
První regulace mezd pro nájemné pracovníky zaměstnávané během
kampaní, výši mezd za viniční práce neurčují majitelé vinic, ale perkmistři
(úřední správci vinic) a konšelé.
1497 Gruntovní knihy perkmistrovské a kontrola jakosti vína
Král Vladislav II. Jagellonský (1456 ‑1516) vydává 21. 7.1497 naříze‑
ní o povinné registraci všech vinic podle jednotlivých katastrů a současně
stanoví pravidla pro ověřování kvality vyráběných vín. Je to první nařízení
o kontrole jakosti vína degustací zveřejněné v Evropě.
16. století Vzestup ploch vinic na českém i moravském venkově
Vinice kolem měst zakládají nekontrolovaně a živelně i méně majetní
měšťané, kteří nevěnují pěstování vinné révy a výrobě vína potřebnou po‑
zornost. Množí se případy špatného zacházení s vínem a jeho falšování. Jsou
přijímána opatření k zajištění kvality vína a zlepšení evidence jednotlivých
majitelů vinic. Začínají se tvořit podrobněji propracované viniční řády.

1515 Podrobný viniční řád pro Prahu
Nový viniční řád pro Prahu obsahuje celkem 21 základních článků
a zakládá především pravidla vzájemných vztahů mezi majiteli vinic, od‑
borným personálem organizujícím viniční práce – vinaři a nájemnými děl‑
níky a vymezuje jejich povinnosti.
1558 Spis Jana Hada „Vinice v jakém položení býti má“
Pražský učitel Jan Had vydává první česky psaný odborný spis o pěsto‑
vání révy a výrobě vína.
Jsou v něm též popsány tehdy pěstované odrůdy: Vídeňka (Weisser
Heunisch), Běl (Gelber Heunisch), Klenice (Goher), Muškate (Muškát
bílý), Němčina (Rulandské šedé), Bronišť (Tramín bílý), Topol (Bělooč‑
ko). V Míšni byl spis později přeložen do němčiny.
1583 Císař Rudolf II. napomíná majitele vinic
V Praze vrcholí rozvoj vinařství a zrychluje se prodej vinic. S tím souvisí
nepořádky při registraci vinic a odvod předepsaných daní a poplatků. Na‑
místo placení daní odvodem vína se stanovuje povinnost finančního plnění.
1590 Císař Rudolf II. vydává instrukci o vinařství
Instrukce má 36 článků, je velmi podrobná, řeší tehdejší problémy
ve vinařství (zejména dovoz cizích vín) a varuje před pančováním českých
vín s víny cizími. Stanovuje, že při porušení těchto pravidel bude narušené
víno zabaveno.
1591 Jiřík Gerl z Gerlštejna vydává knihu „Vinitorium“
Ve svém Vinitoriu popisuje pražský matematik zakládání vinic, pěsto‑
vání révy, výrobu vína a současně uvádí svůj vynález, tzv. vyzírut na měření
objemu vína v neplném sudu.
1595 Vývoz českého vína do Saska
Celní záznamy vedené v Litoměřicích prokazují zvyšování vývozu čes‑
kého vína do Saska. Důvodem jsou ochranářská opatření císaře Rudolfa
II., který opakovaně zakazuje dovoz vína z Litoměřic, Mělníka a Loun
do Prahy.

17. a 18. století
Rozloha vinic v Čechách i na Moravě dosahuje svého vrcholu. Do‑
mácí produkce vína převyšuje poptávku a někteří čeští majitelé vinic ne‑
jsou schopni svoji produkci na domácím trhu prodat, hledají tudíž odbyt
v zahraničí. Rentabilita výroby vína se prudce zhoršuje, dochází k velkým
prodejům a rušení vinic, zejména v Praze a na Litoměřicku. Úroveň obdě‑
lávání vinic se snižuje, stejně jako výnosy vinné révy z nich.
19. a 20. století
Úbytek obyvatel a válečné události zanechaly své stopy i na českých
a moravských vinicích. Mnoho jich leželo pustých. Měšťané ztratili zájem
na obnově vinic a věnovali se více obchodu a řemeslům. Obnovovala a roz‑
růstala se hlavně plocha vinic venkovských. Největší zásluhu na tom mělo
chudší venkovské obyvatelstvo, kterému vinice poskytovaly vítaný zdroj
dodatečných příjmů.
1837 Plocha moravských vinic klesá
Zatím je na Moravě ještě 15000 ha vinic, ale jejich plocha nezadržitel‑
ně klesá. České vinice ustupují rychleji. Zbývá jich asi 1800 ha.
1848 Ztráta zájmu o víno a vinice
Zrušení roboty a rozpad šlechtických dominií uvolnily pracovní síly
v zemědělství. Začal se rozvíjet průmysl. Postupně narůstá průmyslová ge‑
nerace, která dává přednost pivu a kořalce, spotřeba vína prudce klesá.
Rychlý úbytek vinic byl způsoben i zrušením celní hranice mezi Rakous‑
kem a Uherskem. Levným uherským vínům nemohla čelit vína moravská.
Zemědělci ztrácejí zájem o vinice a obracejí se k pěstování průmyslových
plodin, hlavně k cukrovce.
1882 Střední vinařská škola v Mělníku
Ve snaze povznést upadající české a moravské vinařství prostřednic‑
tvím kvalifikovaných odborníků byla založena Střední vinařsko‑ovocnář‑
ská a zahradnická škola v Mělníku. Nižší typy vinařských škol vznikly již
dříve na Moravě: 1868 ve Znojmě, 1873 ve Valticích, 1885 ve Bzenci,
1903 v Mikulově.

1890 Révokaz na Moravě
Moravské vinice zasáhl na začátku 20. století velmi tvrdě révokaz (ko‑
řenová mšice), který byl již v roce 1860 zavlečen do Francie z Ameriky.
Na Moravě se poprvé vyskytl v roce 1900 v Dolních Dunajovicích a poté
se začal lavinovitě šířit po všech moravských vinicích.
Do Čech se dostal v roce 1970.
1930 Nejnižší plocha moravských vinic
Plocha vinic klesla na Moravě na 3870 ha. Do roku 1937 bylo obno‑
vou dosaženo 7000 ha vinic. V roce 1960 bylo stále jen 6781 ha vinic.
Teprve následným rozvojem byla během šedesátých a sedmdesátých let
zvýšena, v r. 1980 činila celková plocha 14019 ha. Po roce 1990 opět plo‑
cha vinic poklesla, takže jich bylo v r. 1997 celkem 11183 ha.
1995 Vinařský zákon
V roce 1995 byl vydán zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vi‑
nařství.
2004 Vstup České republiky do Evropské unie
V roce 2004 byl přijat zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vi‑
nařství a návazně pak vyhlášky č. 323/2004 Sb. a č. 324/2004 Sb., čímž
byla legislativa České republiky v této oblasti uvedena plně do souladu
s normami Evropské unie.
Převzato z publikace: prof. V. Kraus a kol., Réva a víno v Čechách
a na Moravě, Praha, Radix, 1999, ISBN: 80‑86031‑23‑3
Dostupné na: http://www.siduri.cz/wp‑content/uploads/vina‑
%C5%99wstv%C3%AD‑historie.pdf
Současný stav pěstování vinné révy v České republice
V České republice se réva vinná pěstuje ve vinařských oblastech Če‑
chy a Morava. Pro vinohradnictví je nicméně rozhodující oblast Moravy,
na níž vychází přes 96 % veškerých vinic České republiky. Vinařská oblast
Morava se dělí na podoblasti Znojemskou, Mikulovskou, Velkopavlovic‑
kou a Slováckou a vinařská oblast Čechy se dělí na podoblasti Litoměřic‑
kou a Mělnickou.
Celkový produkční potenciál ČR je 19,6 tis. ha, z toho osázené plochy
je zhruba 18,5 tis. ha. Průměrný výnos se pohybuje kolem 5 tun/ha. Bílé
moštové odrůdy tvoří dvě třetiny, modré jednu třetinu z celkové osáze‑
né plochy vinic. Nejpěstovanější bílou odrůdou u nás již tradičně zůstává
Müller Thurgau, následuje Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Ryzlink
rýnský. Nejvíce zastoupenou modrou odrůdou je Svatovavřinecké, Fran‑
kovka, Zweigeltrebe a Rulandské modré.
Podle výsledků registrace ÚKZÚZ činí plocha vinic představující sou‑
časný produkční potenciál ČR 19633,45 ha, přičemž osazených ploch je
celkem 17198,05 ha. Ostatní plochy představují vyklučené vinice, práva
na opětovnou výsadbu a státní rezervu.

Vinařská oblast Čechy/podoblast litoměřická
V litoměřické podoblasti je podle statistic‑
kých informací 30 vinařských obcí, 70 viničních
tratí, 54293 ha plochy registrovaných vinic, což je
1,7 % z celkové plochy vinic v České republice (s ohle‑
dem na členění dle vinařských podoblastí dle zákona
321/2004 Sb. – stav k 31.12.2011). V litoměřické podob‑
lasti mezi pět nejpěstovanějších odrůd vinné révy patří (počet
ha): Müller Thurgau: 78,2 ha Svatovavřinecké: 41 ha, Ryzlink rýnský:
31,7 ha, Rulandské modré: 22,3 ha, Rulandské šedé: 22 ha.
Zdroj:
Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno za rok 2012 (prosinec
2013) – Ministerstvo zemědělství ČR
Dostupné na: http://www.wineofczechrepublic.cz/historie‑a‑fak‑
ta/24‑statistiky.html
Původ a kvalita vína – ověřte si snadno elektronicky!
Jak se ujistit o původu a kvalitě nakoupeného vína?
Spotřebitelé doma i ve světě se mohou spolehnout na původ a kvalitu
vína z Moravy a vína z Čech. Svůj podíl na tom mají také informační tech‑
nologie, které pomáhají bránit falšování vína.
Každý spotřebitel může díky Registru vinic svůj zážitek z vína umocnit
vědomím jistoty, že hrozny uvedené odrůdy pochází z míst, která jsou
na etiketách uvedena. Právě pro koncového spotřebitele nese Registr vi‑
nic jasnou a srozumitelnou informaci – existuje totiž možnost si kdykoli
on‑line ověřit na stránkách Ministerstva zemědělství, zda informace na eti‑
ketě vína, které koupil, skutečně kvalitou a původem souhlasí, tedy zda jde
o zatříděné víno.
Na portálu http://eagri.cz si můžete zkontrolovat každou láhev pomocí
vyhledávacího formuláře. Ten umožňuje hledat v jedné nebo více polož‑
kách hledání v zatříděných vínech, které provedla Státní zemědělská a po‑
travinářská inspekce (SZPI) nebo ve vínech originální certifikace (VOC),
které provádějí privátní subjekty.
Vyhledávací formulář najdete na adrese:
http://eagri.cz/public/web/mze/zatrideni‑vina/vyhledavaci‑formu‑
lar‑zatrideni‑vina.html)

Cisterciácký řád

Cisterciácký řád
v běhu dějin
Původ a nejstarší historie cisterciáckého řádu
Počátek cisterciáckého řádu lze datovat
do roku 1098, kdy došlo k rozštěpení benedik‑
tinského řádu, sídlícího od roku 1075 v klášteře
v burgundské vsi Molesme v departementu Cô‑
te‑d‘Or. Když se toto, zpočátku skoro poustev‑
nické a chudé, opatství rozrostlo do klášterního
komplexu a zbohatlo, přilákalo řadu nepřizpů‑
sobivých mnichů, kteří narušovali morálku pů‑
vodního osazenstva a snažili se oslabit přísné ve‑
dení. Část mnichů s rozdílným pohledem na rozmařilý a zahálčivý způsob
života, pod vedením opata a zakladatele benediktinského kláštera Roberta
de Molesme (1128 – 1111) odešla, aby v hlubokém a nevlídném údolí
blízko města Beaune (Burgundsko, východní Francie) založila nový kláš‑
ter v Cîteaux, s cílem přísně dodržovat pravidla řehole Svatého Benedikta
z Nursie (asi 480 – 547) založená na prostotě, skromnosti a odříkání.
Robert po splnění svého úkolu zůstal v novém klášteře pouze rok
a na žádost papeže se vrátil zpět do Molesme, aby zde obnovil dobré mravy
a potvrdil ho jako centrum benediktinů. Vedoucí úlohy při stavbě i dalším
životě v klášteře Cîteaux se poté stali dva z jeho důvěrných přátel, Stephen
Harding a Alberic, pod jejichž vedením se tento klášter stal kolébkou Cis‑
terciáckého řádu. Nový řád byl schválen roku 1100 papežem Paschalisem
II. (? – 1118) a v roce 1119 potvrzen papežem Kalixtem III. (1060? –
1124). Jméno řádu je odvozeno z latinského názvu vesnice, kde byl klášter
vybudován Cîteaux – Cistercium.
K rozvoji cisterciáckého řádu významně přispěl Bernard z Clairvaux
(1090 nebo 1091 – 1153), který v roce 1112 přivedl do kláštera 30 svých
věrných mnichů a pod jeho vedením se klášter stal významným centrem
cisterciáckého řádu, odkud se koncem 12. století rozšířil do Anglie, Wel‑
su, Skotska, Irska, Španělska, Portugalska, Itálie a zemí střední a východní
Evropy.
Cisterciácký řád měl na rozdíl od původního řádu benediktinů, od sa‑
mého začátku velmi pevnou strukturu. Kláštery jsou sice samostatnými

Klášter Grünheim
‑ jedinná budova,
která po něm zbyla

jednotkami v čele s opatem, ale tvoří navzájem provázanou síť řeholních
domů. První cisterciácký klášter v Cîteaux se stal centrem řádu a bezpro‑
středně v dalších letech založil další čtyři kláštery, které vytvořily spolu
s klášterem v Cîteaux pět větví, z kterých se potom odvozovala nově bu‑
dovaná opatství. Jednalo se o následující kláštery vybudované na území
tehdejší Francie: La Ferté (1112), Pontigny (1114), Clairvaux (1115)
a Morimond (1115).
Již od samého počátku cisterciáckého řádu byla stanovena přísná orga‑
nizační struktura a stejný způsob života pro všechny cisterciácké kláštery.
Centrem řádu se stal klášter v Cîteaux, ke kterému byly díky postupnému
zakládání vázány ostatní dceřiné kláštery. Řád se dělil na pět větví, které
odvozovaly svůj původ z pěti nejstarších opatství: Cîteaux (1098), La Ferté
(1113), Pontigny (1114), Clairvaux (1115) a Morimond (1115).
Větev zasahující do českých zemí a většiny středoevropských zemí vy‑
chází z kláštera Morimond.
Nové kláštery byly zakládány dvěma způsoby: odštěpením od většího
kláštera nebo fundací (věnováním majetku) církevní nebo světskou oso‑
bou, na základě které bylo možné založit nový klášter. Dceřiný klášter byl
poté spravován skupinou mnichů v čele s opatem (zpravidla 12 lidí), půvo‑
dem z mateřského kláštera, který dále kontroloval jeho fungování.
Nejvyšším představitelem cisterciáckého řádu byl opat kláštera v Cîteaux. Zde se také každoročně v září na svátek povýšení sv. Kříže kona‑
lo zasedání opatů všech cisterciáckých klášterů – tzv. Generální kapitula.
V tomto vrcholném orgánu řádu se projednávaly nejdůležitější záležitosti
a rozhodnutí kapituly měla charakter zákona.
Ženské cisterciácké kláštery netvořily vlastní síť filiačních vazeb, ale
podléhaly vždy mužskému klášteru cisterciáků. V čele ženského konventu
sice stála abatyše, ale vizitací byl pověřen opat z nadřízeného mužského
kláštera, který také zastupoval cisterciačky navenek.

Pravidla, kterými se řídí cisterciácký řád a která platí jednotně ve všech
klášterech, nařizují společný život a práci v odříkání, v pokání a v posluš‑
nosti. Podle hesla řádu „Ora et labora“ (modli se a pracuj) jsou další důle‑
žité články věnovány praktickým činnostem od zemědělství a další hospo‑
dářské činnosti, zejména výrobu potravin, až po stavitelství a další řemesla.
Právě těmito činnostmi vynikali cisterciáci nad ostatními řády, což vedlo
k tomu, že si je řada světských pánů zvala, aby kolonizovali a hospodářsky
pozvedli doposud neosídlená pohraniční i další území. Jako výraz pokory
byly kláštery budovány v údolí, skoro vždy v blízkosti vodních toků a je‑
jich okolí kultivovali vlastní prací a tak výrazně přispívali k rozvoji a roz‑
šiřování pokrokových hospodářských metod. Cisterciáci byli velmi zruční
a prostřednictvím svých stavebních hutí se byli schopni zhostit výstavby
církevních i světských staveb.
Základní hospodářskou jednotkou byly hospodářské dvory – grangie
(z latinského grangium – sýpka). Hospodářské dvory byly na svoji dobu
velmi moderní zemědělsko – potravinářské podniky s přidruženou řeme‑
slnou výrobou. Hlavními pěstovanými plodinami byly obiloviny, součástí
dvorů byly ovocné sady, zelinářské zahrady a vinice, choval se zde dobytek
pro všechny druhy užitkovosti. Vyrobené produkty se na místě zpracová‑
valy na potraviny a další nepotravinářské produkty. Přidružená řemeslná
výroba zajišťovala všechny další potřeby kláštera a jeho obyvatel. Rozsah
hospodářské činnosti vycházel z výměry zemědělské půdy, kterou klášte‑
ry vlastnily. Podle toho se počet hospodářských dvorů mezi jednotlivými
kláštery velmi lišil (4‑30). Vzhledem k této soběstačnosti a faktické nezá‑
vislosti klášterů na vnějším světě, byly obchodní aktivity a peněžní směna
pouze velmi okrajovou záležitostí.
Praxe brzy ukázala, že vysvěcení mniši, s řadou duchovních povinností,
nestačí zajistit všechny práce nezbytné pro soběstačnost a zajištění pracov‑
ních sil pro chod hospodářských dvorů. Významnou úlohu při vykoná‑
vání manuálních prací nezbytných pro zajištění všech činností spojených
s opatřováním všeho co potřebovali k životu i ke styku s vnějším prostře‑
dím (mniši měli veškeré kontakty se světským prostředím zakázány) sehrá‑
vali až do 13. století laičtí bratři, tzv. konvrši což byli většinou negramotní
nevysvěcení řeholníci. Ti tvořili v klášterech více než 70 % veškerého osa‑
zenstva. Od mnichů s plným svěcením se lišili oděvem, měli oddělenou jí‑
delnu i ložnici, měli povinnost účastnit se pouze jedné bohoslužby denně.
Historie cisterciáků na severozápadě Čech
Historie cistarciáků na území severozápadních Čech začíná v roce
1191, kdy Milhost ml. z Maštova (město blízko Kadaně) požádal opata
Erkenberta z cisterciáckého kláštera ve Valdsasích o vyslání skupiny mni‑
chů, kteří by zde založili nový klášter a pomohli kultivovat zdejší kraj.
Klášter Valdsasy, který je klíčový pro pronikání cisterciáckého řádu na čes‑
ké území byl v roce 1133 založen v bavorském městě Waldsassen v údolí
řeky Odravy (tehdejší Chebsko) markrabětem Děpoltem III. z Vohburgu.
Cisterciáčtí mniši přišli okamžitě již na jaře příštího roku. Milhost jejich
ochotu odměnil velmi bohatě a daroval jim do vínku 15 českých vesnic,
2 dvorce a důchod z tržního místa. S mnichy přišli do Čech další němečtí

Klášter Osek

osadníci a přispěli tak ke germanizaci tohoto území. Velmi brzy se však
ukázaly rozpory mezi církevní a světskou mocí. Milhost očekával od pří‑
chodu cisterciáků rozšíření svého majetku a v souvislosti s tím si chtěl udr‑
žet vliv nad darovaným územím. Mniši, opírající se o církevní moc však
nebyli ochotní tento vliv světské moci akceptovat. Spory trvaly čtyři roky,
než český kníže a biskup pražský Jindřich Břetislav (doba vlády 1193 –
1197), synovec krále Vladislava II., který ve svých rukou spojil světskou
i duchovní vládu potvrdil v roce 1196 pro cisterciácký klášter konfirmační
listinu. Protože ani po tomto aktu se nepodařilo rozpory odstranit, rozhodl
se Milhost situaci radikálně řešit a své původní rozhodnutí přehodnotit.
Historické prameny neupřesňují způsob jakým je Milhost ze svého panství
vytěsnil. Jisté je, že v té době přední český velmož Slavek z Oseka, řeče‑
ný Velký, příslušník severočeského rodu Hrabišiců, zakladatel rodu pánů
z Rýzmburka, v souvislosti s kolonizací Krušnohoří a výstavbou rodového
sídla nabídl cisterciákům místo k vybudování konventu v Oseku u Du‑
chcova. Poté co se cisterciáčtí mniši v letech 1196 – 1197 na tomto území
usídlili, jejich stavební huť v letech 1206 – 1221 vybudovala v román‑
ském slohu klášterní kostel Panny Marie, který ve své době svoji délkou
76 m patřil k největším řádovým stavbám v Čechách. Za cisterciáky přišlo
do Čech značné množství německých krajanů, kteří v rámci kolonizace
tohoto území založili řadu nových osad. Zatímco sedlecký klášter nenabyl
velkého významu, osecký klášter se stal významnou baštou cisterciáckého
řádu na území severních Čech. O důležitosti tohoto kláštera svědčí fakt,
že mu přislíbil ochranu panovník Přemysl Otakar I. a papež Inocenc III.
Význam cisterciáků pro rozvoj vinařství na severozápadě Čech
Zásadní význam pro rozvoj vinařství v oblasti Českého středohoří se‑
hrály v období počátku vrcholného středověku řeholní řády, které přišly
do našich zemí z Německa.
Kolem roku 1140 povolal, tehdy ještě kníže (později druhý přemyslov
ský král) Vladislav II. (asi 1140 – 1174) premonstrácké mnichy z kláštera
Steinfeld na Rýně, aby se v labském údolí usadili a zavedli vinařství. Sou‑
časně daroval Lovosice Strahovskému klášteru.

Poté co Lovosice i s okolními obcemi několikrát změnily majitele,
do této oblasti v polovině 13. století přicházejí cisterciáci. Smil z Lichten‑
burka (1220‑1269), významný šlechtic z rodu Lichtenburků, který v letech
1249‑1251 za vlády Václava I. (1205‑1253) vykonával důležitou funk‑
ci nejvyššího purkrabího pražského, prodává v roce 1251 obec Lovosice
a Žernoseky cisterciáckému klášteru v Altzelu u Míšně za 900 hřiven stříbra
(tzv. pražská, neboli těžká hřivna představovala v té době 253 g stříbra, to
znamená že celková cena byla 228 kg stříbra – pouze ilustrativně, při sou‑
časných cenách stříbra to představuje cca 3 mil. Kč). V roce 1272 byl témuž
klášteru odprodán zbytek Lovosic za dalších 500 hřiven. Cisterciáci rozšířili
plochy vinic na většinu vhodných strání a významně zvýšili jejich plochy
a vytesali skalní sklepy, a v zdejších opukových skalách vybudovali rozsáhlé
vinné sklepy, dochované dodnes ve Velkých i Malých Žernosekách.
Vyrobené víno vyváželi cisterciáci po Labi do severního Německa, kde
měli své kláštery.
Cisterciácký řád ve 13. a 14. století
Stejně tak, jak rychle se cisterciáci dostali na výsluní, tak také prožili
úpadek řádu. Největší rozkvět zaznamenali ve 12. století za života Bernar‑
da z Clairvaux. Následující století však již pro řád nebyla tak radostná.
O tom, jak cisterciáci pomalu ustupovali ze scény, nás může přesvědčit po‑
čet založených klášterů v jednotlivých obdobích. Za působení sv. Bernarda
v řádu, tedy přibližně mezi léty 1115 až 1150, bylo založeno 330 řádových
domů. Do konce 12. století pak již jen 170 klášterů. Vezmeme‑li v úvahu,
že cisterciácký řád byl založen roku 1098, tak po sto letech své existence
měl řád kolem 500 opatství. Během 13. a 14. století klášterů nadále při‑
bývalo, ale výrazně pomalejším tempem. Na konci středověku čítal řád
kolem 850 mužských klášterů.
Hlavní příčinou úpadku řádu byla změna systému společnosti. Cister‑
ciácký řád vznikl v období raného středověku, kdy byl společenský systém
založen na vztahu vazal – pán. V době přechodu do období vrcholného
středověku do společenských vztahů vstoupil nový činitel, kterými byla
města. Ta představovala nová společenství s jinými problémy a potřebami.
Nové městské řády tedy na sebe strhly veškerou pozornost, což nutně zna‑
menalo úpadek starších řeholních hnutí.
Dalším prvkem, který pomohl odsunout cisterciácký řád do pozadí,
byly samozřejmě vnitřní problémy řádu. Mezi léty 1253–1265 se strhl
prudký spor mezi Citaux a ostatními opatstvími. Spory byly vyřešeny až
papežovým zákrokem, konkrétně vydáním buly Parvus fons roku 1265.
Ta omezila pravomoci vizitujících opatů a naopak posílila moc generální
kapituly. Roku 1335 proto papež Benedikt XII., který sám vzešel z cisterci‑
áckého řádu, vydal novelizovaná řádová pravidla v bule Fulgens sicut stella.
Konečný souhrn cisterciáckých pravidel, včetně výnosů generální kapituly
byl sepsán v letech 1316–1318. Byl vydán pod názvem Libellus antiqua‑
rum definitionum. Roku 1350 bylo vydáno Novellae definitiones, které
obsahovalo paragrafy vydané po roce 1316. Pokusy o sjednocení těchto
dvou spisů, však zůstaly bez úspěchu.

Cisterciácké vinné sklepy
ve Velkých Žernosekách

Pro cisterciácký řád bylo osudným i papežské schizma v letech
1378–1417. Schizma rozdělilo i samotný řád. Jedna skupina v čele s fran‑
couzskými oblastmi podporovala avignonského papeže Klementa VII.
a druhá se přidala k římskému Urbanovi VI. Fakt, že došlo k rozdělení
řádu, rozdělil i generální kapitulu. Mezi lety 1382–1408 každá ze dvou
částí měla svou vlastní kapitulu. Po koncilu v Pise se však řád opět sjednotil
a od roku 1409 se opět scházela jednotná generální kapitula v Citaux.
S úpadkem zájmu o cisterciácký řád pochopitelně docházelo i k úbyt‑
ku řádových bratří. Ještě větší propad však zaznamenaly početní stavy
laických bratří. V některých opatstvích dokonce konvrši nakonec chyběli
úplně. Tak například opatství Les Dunes, které bylo jedno z nejmocněj‑
ších ve Flandrech. Na počátku 14. století tvořilo klášterní konvent 211
mnichů a na 500 konvršů, za to na konci stejného století se počet mnichů
zmenšil na pouhých 61. A konvrši? Ve zdech kláštera ani kdekoli jinde
v opatství byste na konci 14. století nenalezli ani jednoho konvrše. A co to
pro řád znamenalo? Samozřejmě nevyhnutelný ekonomický úpadek. Tak
vzal za své celý cisterciácký ekonomický model. Kláštery pronajímaly své
pozemky a pobíraly platy, kterým se dříve tak vehementně bránily. Dokon‑
ce docházelo k placení dceřiných domů mateřským. Minimálně jim byly
hrazeny náklady na vizitace.
Roku 1235 dokonce nedostatek financí donutil generální kapitulu
k vybírání řádové daně, protože byl řád donucen spolufinancovat křížové
výpravy. Pro tentokrát to byl ještě počin jednorázový. Ve 14. století se to
však již stalo platem pravidelným.
V Českých zemích existovalo ve středověku 18 cisterciáckých klášterů,
z toho 12 v Českém království a 6 na Moravě.
Na přelomu 20. a 21. století řád spravoval 127 klášterů s asi 1300
mnichy a 1100 mniškami.

Cisterciácké kláštery v regionech partnerů projektu na obou stranách
česko – německé hranice
Cisterciácký klášter Grünhain
Cisteciácký klášter Grünhain byl založen roku 1233 míšeňským purkra‑
bím Meinherem z Werben nebo pány z Meineweh, kteří povolali cisterciác‑
ké mnichy z Kláštera Buch, kteří byli později doplněni mnichy z saskoan‑
haltského kláštera Sittichenbach. Větev těchto německých klášterů vychází
z francouzského kláštera Morimond. Cisterciáci přišli do Grünhainu v roce
1235 a podle tradice byl již na jaře příštího roku dokončen a vysvěcen kostel
Panny Marie a sv. Mikuláše. Vzhledem k poloze kláštera na důležité obchod‑
ní cestě a ekonomickým aktivitám zdejších mnichů, kteří se věnovali těžbě
hnědého uhlí a zpracování kovů, klášter získával na důležitosti a bohatnul.
Díky tomu klášter získal v polovině 13. století významné statky na území
českého království v oblasti Kadaňska a Žatecka. V roce 1296 se v klášteře
Grünhain setkal český panovník Václav II. (1271 – 1305) s římským králem
Adolfem Nasavským, aby dohodli politický sňatek Adolfova syna Ruprechta
a Václavovy dcery Anežky. Přestože byl sňatek v Praze uzavřen, nesplnil svoje
poslání, protože Anežka několik měsíců poté zemřela.
Do osudu kláštera významně zasáhlo husitské hnutí, vzešlé z reformního
proudu v katolické církvi. Ve víru husitských válek byl klášter v roce 1429
vypleněn a vypálen. Jeho osazenstvo se včas zachránilo útěkem do Zwickau,
odkud se po uklidnění situace do Grünhainu opět vrátilo a klášter obnovi‑
lo. V souvislsoti s protestantskou reformací vedenou Martinem Lutherem
(1483‑1546) bylo v klášteře zakázáno sloužit katolickou mši a mniši byli
nuceni přijímat pod obojí. Po rezignaci opata v roce 1536 a jeho návratu
do světského života, se klášter vrátil do rukou saského vévody a jako řeholní
dům zanikl. Traduje se, že většina zbylých řádových bratří odešla s klášter‑
ním archivem a částí movitého majetku do českého Oseckého kláštera.
Budovy a zahrada kláštera byly obklopeny vysokou, do dnešní doby
dobře zachovanou kamennou zdí se vstupní brankou. Z rozsáhlých kláš‑
terních budov se do dnešní doby zachovala pouze tzv.”Fox věž”, postavená
v druhé polovině 13. století, jako brána mezi dvěma částmi kláštera. Horní
podlaží bylo využíváno jako vězení. Pobořená a vypálená věž byla později
obnovena a dnes slouží jako sídlo řezbářského spolku města Grünhain.
Cisterciácký klášter Osek
Město Osek leží v Ústeckém kraji na úpatí Krušných hor. Počátkem
13. století ho na obchodní cestě do Saska založili Hrabišicové, jeden z nej‑
mocnějších šlechtických rodů té doby. K rozvoji města přispěl významnou
měrou cisterciácký konvent, který vznikl pod patronací opatství v němec‑
kém Waldsassenu již v roce 1196 a který přivedl do Čech Slavek z Hra‑
bišic. Stavba kláštera začala roku 1206 položením základního kamene
chrámu Panny Marie. Již za dva roky byl vysvěcen hlavní oltář a hřbitov.
Klášter získal do vínku velké množství majetku v podobě pozemků, dů‑
chodů i celých vesnic. Pod ochranou krále Přemysla Otakara I., pražského
biskupa Daniela i papeže Inocence III. se velmi rychle dále rozrůstal a jeho
vliv se posiloval. Vedle kláštera se díky Borešovi z Rýzmburka z rodu Hra‑
bišiců rozvíjelo i město a jeho okolí. Ten v období 1240‑1250 vybudoval
nad městem hrad Riesenburk, později nazývaný Osek.

Přestože klášter byl v průběhu své historie,
v důsledku válek, které se přes toto území přehna‑
ly, velmi často poničen a vypleněn, vždy se ho po‑
dařilo obnovit a zajistit jeho další činnost.
O rozvoj kláštera se velice zasloužil opat Benedikt
Littwerich, který se zasloužil o jeho současnou podobu. Po‑
zval z Litoměřic italského stavitele Ottavia Broggia, který v letech
1712 – 1718 přestavěl původní gotické a románské budovy do barokní‑
ho stylu. Do dnešní doby se dochoval románský portál a gotická kapitul‑
ní síň s nejcennějším předmětem, kterým je kamenný románský pulpit,
umístěný v jejím středu. Tento stojan na liturgické knihy je evidovaný jako
památka mezinárodního významu UNESCO. Vznikl kolem let 1230 –
1240. Pult je tesaný z pískovce. Je 160 cm vysoký a otočný. Stojí na dvou
uzlovitě spojených sloupcích s palmetovými hlavicemi. Uzel má magickou
funkci – slouží jako ochrana před zlem a často se vyskytuje v cisterciácké
plastice a malbě (zde má uzel hlavní význam závazku řeholníků, kteří se
trvale zaslíbili bohu). Na čelní straně je motiv vítězného Beránka božího
a na boční stěně pultu je pěticípá hvězda – Kristův pentagram.
Po roce 1945 byli cisterciáci nuceni klášter opustit a nadále jej pak
po krátké období spravovali salesiáni. V roce 1950 v něm bylo zřízeno jedno
z internačních středisek pro mnichy z celých Čech. Poté zde byly internovány
sestry z různých řádů. Ve složitém poválečném období byla zničena jedna
ze vzácných knihoven – konventní knihovna, některé cenné předměty zmi‑
zely, staré rukopisy, tisky a obrazy byly rozptýleny do různých muzeí a galérií.
Klášterní kostel byl posléze zpřístupněn veřejnosti jako kulturní památka.
Cisterciáci se do kláštera vrátili po změně politického systému v lis‑
topadu 1989. V letech letech 1990 – 2010 byl opatem kláštera Bernhard
Thebes (v pořadí 48. opat), který se do Oseka vrátil 21.3.1991 a obnovil
zde řeholní život. V roce 1992 byl klášter navrácen cisterciákům a násled‑
ně v roce 1995 byl vyhlášen národní kulturní památkou. V roce 1996
oslavil klášter 800 let od svého založení. Na jaře 2008 odešel opat Thebes
ze zdravotních důvodů do charitního domova v Goppeln v Německu, kde
v roce 2010 zemřel. Ve stejnou dobu odešel do jiného kláštera i druhý bra‑
tr, takže klášter osiřel. V současné době je klášter bez mnišského konventu.
O chod kláštera se stará český Kruh přátel kláštera Osek.
Zdroj:
KAMENÍK, M.: Burgundsko – kraj mnichů. Citeaux a Bernard z Clairvaux.
Praha 2002 či LAWRENCE, H.: Dějiny středověkého mnišství. Praha 2001.
CHARVÁTOVÁ, K.: Cisterciácký řád a středověká ekonomická reforma. In:
Dějiny a současnost 3/1991, s. 15.
Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku., Sborník vydaný k 850 výročí
založení kláštera v Plasech, UNICORUS Praha, 1994, ISBN 80‑901587‑1‑4.
CHARVÁTOVÁ, K.: Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 – 1420,
KAROLINUM, Praha, 1999, ISBN 80‑718461‑7‑1.

MOST

VINNÉ ZASTAVENÍ
- MOST
První záznam o osídlení území, kde bylo následně zbudováno město
Most nalezáme již v Kosmově kronice z roku 1040, kde je vzpomenut Hně‑
vinův most přes řeku Bílinu. Jméno je odvozeno od Hněvy z rodu Hrabi‑
šiců (pozěji pánů z Rýzmburka), který patřil ve své době k nejpřednějším
rodům knížecích Čech. Ten zde, ve 12. století pod vrchem Hněvínem,
na křižovatce obchodních cest z Čech do Saska, vybudoval osadu. Na její
ochranu vybudoval na kopci tvrz, na jejímž místě byl v době panování krá‑
le Václava I. (1205 – 1253) z rodu Přemyslovců v první polovině 13. století
postaven kamenný hrad. V té době byl Most již v majetku Přemyslovců
a díky privilegiím, které jim udělil Přemysl Otakar II. (1233‑1278) a po‑
stupně i další panovníci, zejména Jan Lucemburský (1296 – 1346) a jeho
syn Karel IV. (1316 – 1378) se stal bohatým a významným královským
městem. V této době město vzkvétalo díky obchodu, rozvoji řemeslné vý‑
roby, ale i pěstování vína na vinicích, které byly v okolí města vybudovány
již počátkem 13. století. První písemné záznamy o mosteckém vinařství
pocházejí již z roku 1207, dokument zavazoval mostecké měšťany platit
desátek vína cisterciáckému klášteru v Oseku. V té době zde byla velká
vinařská oblast a patřilo do ní 53 vinařských obcí. Město Most dostalo
od Karla IV. viniční právo (soubor pravidel – viniční řád) v roce 1374.
Od té doby se vinařství na Mostecku velmi rozšířilo a víno se dokonce
začalo vyvážet do blízkého Saska. Koncem 16. století vlastnilo 80 procent
obyvatel vinice. Velmi neblahý dopad na rozvinuté vinařství v této oblasti
měla třicetiletá válka, v průběhu které byla zničena velká část vinic. Ne‑
přálo mu ani další století, za doby Josefa II. (1741 – 1790) se plochy vinic
neustále zmenšovaly až po první světové válce (1914 – 1918) zcela zanikly.
Naštěstí však tvrdá práce našich předků, kteří zde v čedičových skalách
vytvořili velmi umné terasy, přežila. Terasy byly obnoveny až v naší době
a v současné době na nich nově založené vinice vytváří nádherné panoráma
zdejší krajiny.
V roce 1515 zachvátil město ničivý požár, po kterém byly provedeny
rozsáhlé přestavby a modernizace, zejména v centru města. V této době
vznikla renesační radnice i pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie.
Za vlády Habsburků, kteří na český trůn nastoupili v roce 1526 a v dů‑
sledku pustošivé třicetileté války (1618 – 1648) město ztratilo svůj hospo‑

Celkový pohled na Most
z vrchu Špičák

dářský a zejména politický význam. Po skončení války si obyvatelé na cí‑
saři Ferdinandu III. (1608 – 1657) vymohli povolení zbořit hrad Hněvín.
Od odstranění hradu, ke kterému došlo v roce 1651, očekávali zmenšení
rizika dalších vojenských útoků. Dnešní podoba hradu vychází z histori‑
zující rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Dnes slouží jako hotel,
restaurace a rozhledna.
Nová kapitola v životě města se začala psát v polovině 19. století, kdy
byly v jeho okolí objeveny rozsáhlé zásoby uhlí, které bylo v té době nej‑
důležitější surovinou pro probíhající průmyslovou revoluci. Město bylo
v roce 1870 napojeno na železnici, vybudovala se řada průmyslových pod‑
niků (cukrovar, pivovar, porcelánka, ocelárna a další), v roce 1901 byla
uvedena do provozu elektrická pouliční dráha spojující Most s okolními
městy.
Osudem starého Mostu se stala těžba uhlí, která z něho na konci 19.
a počátkem 20. století učinila významné průmyslové středisko a centrum
uhelné pánve. Vzhledem k velkým zásobám uhlí přímo pod městem bylo
v srpnu 1963 definitivně rozhodnuto o zbourání a likvidaci města nad
ložisky uhlí.
Demolice jednotlivých částí starého Mostu byla zahájena v roce 1965
a již v prvních deseti letech byla zlikvidována nejstarší část města, ve které
se do té doby zachovalo mnoho historicky cenných domů včetně více než
dvaceti gotických objektů mimořádné historické ceny. Demolice starého
města byla ukončena v roce 1987. Nejstarší části města byly zničeny již
během prvních deseti let demolic. Souběžně s touto destruktivní činností
postupně rostl nový Most ve stylu modernistické architektury. Postavila
se sídliště pro obyvatele, vybudována byla nová nemocnice, dopravní, ob‑
chodní a kulturní infrastruktura, zařízení pro rekreaci a trávení volného
času.
Demolice starého Mostu skončila k prvnímu dubnu 1987. Z původ‑
ního města po ní zbyl kostel Nanebevzetí Panny Marie a několik novějších
domů.

V roce 1965 bylo přijato rozhodnutí o záchraně kostela Nanebevzetí
Panny Marie jeho přesunem z demoliční oblasti na nové místo.
Bylo posouzeno celkem 11 variant záchrany kostela. Po dlouhých dis‑
kusích byla přijata varianta přesunu kostela jako celku do sousedství gotic‑
kého kostela sv. Ducha a sousedního barokního špitálu. Pro transport bylo
použito 53 hydraulických vozíků, na které byl kostel včetně betonového
věnce naložen. Celková hmotnost přepravovaného nákladu byla 12 000 t.
Jedinou částí kostela, která necestovala po kolejích byla věž, která byla
z bezpečnostních důvodů rozebrána a znovu postavena až na cílovém mís‑
tě. Přesun byl zahájen 30.9.1975 a ukončen 27.10.1975. Po celou dobu se
náklad posunoval bez přerušení rychlostí 1,2 – 3,2 cm za minutu. Dráha
po kterou byl kostel přesunut měřila 841 m. Kostel byl znovu vysvěcen
v červnu 1993. Problémem, který se však nakonec vyřešil kompromisem,
byla skutečnost, že v důsledku zakřivení dopravní cesty došlo ke změně
orientace kostela. Po přesunu byl kostel orientován na jih, nikoli na vý‑
chod jak je tradiční.
Přesun byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů, jako přeprava nejtěž‑
šího předmětu po kolejích.
Kostel se stal 8. února 2010 národní kulturní památkou.
Turistické informační centrum Most
Turistické informační centrum statutárního města Mostu je členem
Asociace turistických informačních center České republiky a držitelem
certifikátu třídy B v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních
center České republiky.
Název centra: Turistické informační centrum
Zřizovatel: Statutární město Most
Adresa centra: Radniční 1/2, 434 69 Most
GPS pozice: N 50°30.184‘, E 13°38.421‘
Oficiální turistický portál mostecka a okolí: www.imostecko.cz,
Infocentrum: www.mesto‑most.cz
Telefon, e‑mail: +420 476 448 220 (223), +420 774 105 314,
infocentrum@mesto‑most.cz
Dostupnost pro veřejnost – pravidelné otevírací hodiny,
1 5. – 30. 9.
Po – Pá 9:00 – 17:00 hod.
So 9:00 – 14:00 hod.
1.10. – 30. 4.
Po – Čt 9:00 – 17:00 hod.
Pá 8:00 – 16:00 hod.

Pictog
Turistické a informační
středisko Most

Stručný popis účelu a zaměření centra, nabídka služeb apod.
Služby:
• kompletní turistický informační servis
• prodej upomínkových předmětů, map
• prezentace regionálních výrobků: dřevěné hračky NBW z Nové
Vsi v Krušných horách, České vinařství Chrámce, Zámecké
sady Chrámce
• zajištění okružních jízd
• interaktivní mapa starého Mostu

Pictogramy
- Cisterciaci
České
vinařství Chrámce, s.r.o.

Sídlo Českého vinařství
Chrámce

Tradici vinařství na Mostecku, kde po první světové válce nezbyla je‑
diná vinice, obnovil na bývalém Státním statku Most Ing. Ivan Váňa se
svými spolupracovníky v roce 1967. Plocha vinic se velmi rychle rozši‑
řovala a již v roce 1972 dosáhla 42 ha. V roce 1977 byly založeny vinice
i na jižním svahu vrchu Špičák v Rudolicích u Mostu. Zajímavým a ino‑
vativním nápadem bylo využití vinné révy jako rekultivační plodiny při
revitalizaci krajiny na výsypce Lomu Hrabák v Čepirozích, kde vznikla
v roce 1978 nová vinice Barbora. V roce 1983 dosáhla plocha vinic 112
ha. V roce 1991 došlo k privatizaci, vznikla firma Ing. Ivan Váňa‑České
vinařství Chrámce a v roce 2001 pak České vinařství Chrámce, s.r.o. Dnes
se společnost stará o 72 hektarů vinic a postupně modernizuje sklepní
hospodářství s kapacitou 500 tisíc litrů vína. Významným počinem byla
i obnova vinic na svahu Hněvína, kde se ze středověku dochovaly čedičové
terasy. Dne 30.3.2004 vysadil tehdejší prezident republiky Václav Klaus se
svojí chotí Livií sazenice Ryzlinku rýnského na obnovené „Nebeské vinici
u černé borovice“. Vinice osazená prezidentským párem nese od té doby
jméno Livia.
V mosteckých vinicích se dnes pěstují pro výrobu bílých vín odrůdy
Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Müller Thurgau, Tramín, Irsai Oliver,
Chardonnay a Kerner. Od roku 2014 též bílá odrůda Solaris. Pro výrobu
červených vín pak Rulandské modré, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe.
V roce 1994 začalo České vinařství Chrámce s.r.o. vyrábět jako první
v České republice košer vína odpovídající předpisům židovského nábo‑
ženství. Košer vína jsou určena nejenom pro židovské obce, ale též pro
všechny milovníky českých vín.
Kontakt:
České vinařství Chrámce s.r.o., 434 01 Chrámce 32
telefon: 476 110 325, 603 383 846
http://www.ceske‑vinarstvi.cz
Prodej vína:
České vinařství Chrámce s.r.o., 434 01 Chrámce 32
telefon: 476 110 325, 603 383 846
Prodejní doba: po‑pá 6.30 – 15.00 (v době prodeje burčáku denně
do 18.00)

Obnovené terasovité
vinice na svahu
Hněvina

Vinárna „U Divocha“ Budovatelů 382, 434 01 Most
telefon: 476 441 315, 603 820 535
Prodejní doba: po‑so 11.00 – 21.00
Vinárna „U Sv. Anny“ Kostelní 33, 436 01 Litvínov
telefon: 732 699 458
Prodejní doba: po‑so 11.00 – 21.00
E‑shop: veškerý sortiment vína nabízený Českým vinařstvím Chrámce
s.r.o. je možno objednat prostřednictvím internetu: www.ceske‑vinarst‑
vi.cz, info@ceske‑vinarstvi.cz
Exkurze a zájezdy do vinařství:
Pro odborníky i širokou veřejnost nabízí České vinařství Chrámce
s.r.o. řízenou degustaci přímo v sídle společnosti v Chrámcích a ve svých
vinárnách v Mostě a Litvínově. V rámci těchto akcí je možno ochutnat
a následně i zakoupit více než padesát druhů vín z vlastní produkce včet‑
ně archivních vín. Vedle degustací organizuje společnost prohlídky vi‑
nic, vinného sklepa a provozu výroby vína a organizuje různé akce (Den
otevřených dveří v květnu, Burčákovou slavnost v říjnu a další). Aktu‑
ální informace lze získat na oficiálních webových stránkách společnosti
http://www.ceske‑vinarstvi.cz
Ubytování v Mostě
Hotel Kapitol****
Hotel Kapitol stojí v Mostě, 1 km od hradu Hněvín. Nabízí špičkově
vybavené klimatizované pokoje, restauraci, nepřetržitě otevřenou recepci,
bowling, terasu, bar, Wi‑Fi zdarma dostupné ve všech prostorách a nepla‑
cené soukromé parkoviště. Hotel dále zajišťuje prodej vstupenek a úschovu
zavazadel a využít můžete i přepážku s turistickými informacemi.
Kontakt:
Jaroslava Průchy 1915/24, Most, 434 01, Česká republika
Telefon: +420 775 555 920
http://www.hotelkapitol.cz
hotelkapitol@kapimost.cz

Pictogramy - Cisterciaci

Hrad Hněvín
Ubytování ve čtyřech okouzlujících dvoulůžkových apartmánech či
pokojích standardní třídy s historickým nádechem a jedinečnou hradní
atmosférou. Apartmány jsou vybaveny vlastní koupelnou, televizí, Wi‑Fi,
minibarem, telefonem a přípojkou k Internetu.
Hrad Hněvín dále nabízí i nadstandardní ubytování v jedno, dvou
a trojlůžkových pokojích.
Kontakt:
Hradní 577, 434 01 Most
Telefon – rezervace (restaurace, ubytování): +420 476 449 955,
476 731 588 (od 11:00 do 23:00 v letním období, od 11:00 do 22:00
v zimním období)
http://www.hradhnevin.cz
Hotel Nautico***
Rodinný hotel, je vzdálený 10 minut minut chůze od centra Mos‑
tu a městského stadionu a 100 m od autobusové zastávky. Nabízí světlé
pokoje s prostorem pro posezení s kabelovou TV a minibarem a Wi‑Fi.
K dispozici je vlastní koupelna se sprchou. V apartmánech mohou hos‑
té také využít plně vybavený kuchyňský kout. Součástí hotelu je pizzerie
s venkovní terasou a kavárna. K dispozici je bezplatné venkovní parkoviště
a za příplatek je možné využít hotelovou garáž.
Kontakt:
ČSA 1284, Most, 434 01, Česká republika
Tel.: +420 476 701 000,
mail: hotelnautico@seznam.cz
http://www.hotelnautico.cz
Hotel Širák
Hotel Širák se nachází 3 km od centra Mostu. Všechny pokoje v ho‑
telu Širák (jedno, dvou, a třílůžkové) mají minibar, satelitní TV, výhled
do zahrady, psací stůl a koupelnu s vanou nebo sprchou, fénem a bez‑
platnými toaletními potřebami. Hosté mohou využívat bezplatně ve všech
prostorách Wi‑Fi, k dispozici je tenisový kurt, fitness centrum a restaurace.
Kontakt:
Široký vrch 364, Most, 434 01,
Tel.: +420 725 821 313
Mail: info@hotel‑sirak.cz
http://enimapro.cz/hotel‑sirak
Hotel Cascade
Hotel Cascade umístěný v centru města je největší hotel na Mostecku
a nabízí široký výběr pokojů, vynikající kuchyni a mnoho výletních pro‑
gramů. Ve vstupní hale a v restauraci je dostupné bezplatné Wi‑Fi. Hotel
nabízí organizaci zájezdů pro jednotlivce i skupiny, včetně dopravy i spor‑
tovních a dalších volnočasových programů (jízda na koni, rybaření, golf,
střelba apod.). Hotel nabízí bezplatné soukromé parkoviště.

Kontakt:
Radniční 3, Most, 43601
Tel.: +420 476 703 250
Mail: hotel@hotel‑cascade.cz
http://www.hotel‑cascade.cz

Pohled na vrch Hněvín
od Kostela Nanebevzetí
Panny Marie

Hotel Pohádka
Hotel Pohádka nabízí komfortně vybavené pokoje se satelitní TV
a koupelnu se sprchovým koutem s masážními tryskami. K dispozici je sty‑
lová restaurace s pohádkovými motivy. V zahradě je velká terasa a dřevěná
tvrz se skluzavkou. Wi‑Fi připojení a parkoviště jsou k dispozici zdarma.
Kontakt:
Pod Koňským vrchem 1187, Most, 434 01, Česká republika
Tel.: +420 777 219 215
hotelpohadka@seznam.cz
http://www.hotelpohadka.cz
Penzion U Pavla
Penzion U Pavla se nachází v klidné části Mostu u lesa. Nabízí ubytová‑
ní v pokojích, zahradu a terasu. Všechny pokoje v penzionu U Pavla mají
satelitní TV a sdílenou koupelnu. Součástí některých je balkon. V celém
objektu je zdarma dostupné Wi‑Fi a hosté mohou využívat neplacené par‑
koviště. Kavárna a restaurace jsou k dispozici v 30 m vzdáleném hotelu
Pohádka.
Kontakt:
Pod Koňským vrchem 1431, Most, 43401
Tel.: +420 607 237 237 (rezervace)
Církevní památky v Mostě
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Zánik starých věcí sebou vždy přináší potřebu nahradit je modernějším
řešením. Velký požár, který zachvátil město v roce 1515 zničil velkou část

Vinice českého vinařství
Chrámce pod Špičákem

Přemístěný kostel
Nanebevzetí Panny Marie

města, zejména jeho centrum, nastartoval řadu modernizačních aktivit.
Jednou z nich bylo i zahájení výstavby nového pozdně gotického chrámu,
který nahradil původní raně gotickou basiliku. Unikátní monumentální
trojlodní chrám vystavěný žákem Benedikta Rejta, Jakubem Heilmannem,
v sobě snoubí pozdně gotické i renesanční přístupy. Stavba kostela byla
ukončena až na počátku 17. století a postupně byl vybaven řadou vzácných
uměleckých objektů a malířských a sochařských děl. Jak již zmiňujeme
v předcházejícím textu, při likvidaci starého Mostu z důvodů zpřístupnění
zásob uhlí pod ním ohrožena i tato unikátní církevní památka. Naštěstí
se ji však po dlouhých a náročných diskusích podařilo zachránit. Na svoji
dobu velmi originálním způsobem byla jako celek po kolejích přetažena
o 841 m do místa mimo demoliční území do blízkosti špitálu sv. Ducha
na bývalém Pražském předměstí.
Veřejnosti byl kostel Nanebevzetí Panny Marie znovu zpřístupněn
roku 1988. Návštěvníci mohou od té doby obdivovat restaurovaný monu‑
mentální 17 metrů vysoký barokní oltář a řadu dalších velmi hodnotných
uměleckých děl, která se podařilo zachovat pro další generace.
Od roku 2010 je kostel národní kulturní památkou.
Prostory kostela jsou využívány i pro kulturní a společenské účely, ko‑
nají se zde koncerty a svatby. V podzemí stavby organizuje výstavy Galerie
výtvarného umění v Mostě. V rámci prohlídkového okruhu ve věži kostela
je možné shlédnout výstavu historických fotografií chrámu a z výšky si
prohlédnout panorama města a jeho okolí.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří mezi nejnavštěvovanější památky
ve městě.
Kontakt:
Národní památkový ústav, územní správa v Praze,
Kostel Most, Kostelní 289 434 01, Most
Správa kostela Nanebevzetí Panny Marie V Mostě
Tel: 476707364
Email: klimplova.ludmila@npu.cz
www: http://www.kostel‑most.cz

Geolokace: N 50° 31‘ 04.59“, E 13° 38‘ 56.18“
Návštěvní hodiny
duben a říjen 10:00 – 16:00
Poslední návštěvník 15:15 hod
Zavírací den PONDĚLÍ a ÚTERÝ
červen – srpen 10:00 – 18:00
Poslední návštěvník 17:15
Zavírací den PONDĚLÍ
květen a září 10:00 – 17:00
Poslední návštěvník 16:15
Zavírací den PONDĚLÍ
listopad – březen
Hromadné výpravy na objednávku, minimální počet 10 návštěvníků –
objednávky prohlídek: tel. 724 030 513, e‑mail: rehackova.vera@npu.cz,
sirovy.jiri@npu.cz
Výstupy na věž každý den dle návštěvní doby.
Kostel svatého Ducha a barokní špitál svatého Ducha
Kostel je nejstarší dochovanou památkou v Mostě. Jako výjimečně
zachovalou a slohově čistou gotickou stavbu ho řadíme mezi významné
památky v Čechách, neboť takto zachovalých staveb je velmi málo.
První zmínka o Špitálním kostele sv. Ducha pochází z roku 1351, kdy je
kostel zmíněn v listině vydané radou města, která ho navždy přisoudila k far‑
nímu kostelu. Jedná se o malou jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu.
Kostelík byl ve 2. polovině 17. století barokně upravován (kruchta a strop lodi).
Plochý dřevěný kazetový strop s motivem slunce byl s největší pravděpodob‑
ností zčásti (možná i zcela) rekonstruován v 19. století. Rohové vchody byly
proraženy až v 18. století v souvislosti se stavbou nového barokního špitálu.
V průběhu dalšího času kostelík postupně chátral a na konci 20. století
se jeho stav stal havarijním. Památkový ústav v Ústí nad Labem, který
je vlastníkem objektu, provedl v průběhu posledního období minulého
století řadu opatření k jeho záchraně, poslední komplexní rekonstrukce
proběhla v období 1995 – 1998.
Pro veřejnost byl kostelík slavnostně otevřen v roce 1998. Svému pů‑
vodnímu účelu už dávno neslouží, je odsvěcený. Dnes se v jeho prostorách
konají výstavy nebo koncerty vážné hudby komorního charakteru. V ob‑
jektu sídlí Státní galerie výtvarného umění a stylová restaurace.
Původní dřevěná stavba špitálu byla před městskými hradbami na praž‑
ské cestě vybudována již v první třetině 14. století. Z této gotické stavby
se nezachovaly žádné pozůstatky, dnešní barokní podoba špitálu pochází
z roku 1723.
V objektu bývalého špitálu je v současné době restaurace a své zázemí

Špitál sv. Ducha

Obnovený hrad Hněvín
v Mostě

zde má Národní památkový ústav.
Geolokace: N 50° 31‘ 03.02“, E 13° 38‘ 53.92“
Pravoslavný chrám Nanebevstoupení Páně a Sv. Mučedníka Valentýna
Rumunský pravoslavný kostel stojí v areálu mosteckého děkanského
kostela od roku 2011. Vyroben byl v Rumunsku, tesařskými mistry z Mu‑
ramareše. Zde byl nejprve složen a poté rozebrán a připraven k přepravě.
Kostel je postaven ve stylu transylvánské gotiky.
Pravoslavná roubenka je 20 metrů vysoká a byla postavena bez jediné‑
ho hřebíku starou tajnou rumunskou metodou. Stavba má sloužit nejen
k církevním účelům, ale i jako památka na rumunské vojáky, kteří zahy‑
nuli při osvobozování Československa. Slavnostně byl kostel vysvěcen 9.
října 2011.
Chrám svatého mučedníka Valentýna se stal historicky první stavbou
na břehu zatopeného bývalého lomu, kde stávalo staré královské město
Most.
Geolokace:
50°31‘10.045639657203651“N, 13°38‘45.868971433237675“E
Hrady a zámky
Hrad Hněvín
K městu Most neoddělitelně patří zdaleka viditelná silueta vrchu Hně‑
vín (také Zámecký vrch) s hradem, který patří k nejvýraznějším symbolům
města Mostu.
Pictogramy
Cisterciaci mocný rod Hrabišiců ve 12.
Původní tvrz na tomto
místě- vybudoval
století, kamenný hrad, který se jako významný královský hrad stal důle‑
žitou součástí ochrany severních hranic, vznikl za vlády krále Václava I.
(1205 – 1253). Hněvín byl několikrát obléhán, ale dobyt byl na zákla‑

dě lsti teprve až švédskými vojsky během třicetileté války (1618‑1648).
Na základě žádosti obyvatel města byl, jako příčina všech strastí, v letech
1651 – 1653 na příkaz císaře Ferdinanda III. zbořen.
Známá silueta města však chyběla. Když se město vzpamatovalo ze škod
způsobených třicetiletou válkou a postupně se hlavně díky těžbě uhlí stalo
významným průmyslovým centrem rozhodlo se symbol města na vrchu
Hněvíně obnovit. V roce 1896 byl ustaven Spolek přátel Zámecké hory
a začátkem tohoto století pak byla podle plánů A. Schwarzera postavena
replika hradu s restaurací. Od té doby slouží Hněvín k rodinným procház‑
kám i k pořádání slavností a večírků.
V roce 2001 prošel celý hrad rozsáhlou rekonstrukcí. V areálu hradu je
přístupná věž s rozhlednou, hvězdárna a restaurace s hotelem. Z Hněvína
je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Před
několika lety bylo opraveno přírodní divadlo a v létě zde pod širým nebem
pořádá divadelní představení mostecké divadlo.
Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gym‑
názia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště.
Otevřeno:
denně, 11.00 – 23.00 hod.
Kontakt:
Hrad Hněvín
tel.: 476 449 955
http://www.hradhnevin.cz
Hvězdárna – pozorování pro veřejnost:
v neděli od 14.00 do 21.00 hod. Maximální kapacita je 14 návštěvníků.
V případě nepříznivého počasí jsou pro zájemce připravena audiovizu‑
ální pásma se zajímavostmi z výzkumu sluneční soustavy a novinkami
z kosmonautiky.
Kontakt: 476 442 437
Muzea a expozice
Oblastní muzeum v Mostě
Oblastní muzeum v Mostě sídlí od roku 1982 v budově bývalého
německého reálného gymnázia (poté střední průmyslové školy). Pro ve‑
řejnost bylo slavnostně otevřeno až po rozsáhlé rekonstrukci celé stavby
v roce 1996. Muzeum obsahuje tři přírodovědné a tři společenskovědní
stálé expozice.
V muzeu je stálá expozice věnovaná památce Ulriky von Levetzow
(1804 – 1899), která vstoupila do dějin svým vztahem k významnému
německému spisovateli a mysliteli J.W. Goethe (1749 – 1832). Ulrika
prožila větší část svého života na zámku v nedalekých Třebívlicích, který
s celým panstvím zakoupilo po její smrti od jejího dědice barona Raucha
město Most. Expozice je instalovaná ve dvou místnostech, v první jsou
vystaveny různé drobné předměty, které za svého života baronka používala

Pictogr

Slavná souprava
granátových šperků
Ulriky von Levetzow
(foto muzeum Most)

Pokoj
Ulriky von Levetzow
ze zámku Třebívlice

a dochovaná část její knihovny. Nejzajímavějším
exponátem jsou rokokové šaty, které mohli vidět
i návštěvníci světové výstavy Expo 67 v Montrea‑
lu. Druhá místnost dokumentuje pokoj, ve kterém
Ulrika na zámku v Třebívlicích v roce 1899, ve svých
95 letech, zemřela. Zde je k vidění i barevná fotodo‑
kumentace známé překrásné empírové soupravy vyrobené
z devatenáctikarátového zlata s použitím 458 rudých kamenů,
kterou Ulrika zdědila po své matce v roce 1820.
Otevřeno:
úterý – pátek od 9,00 do 17,00 hodin
sobota, neděle od 13,00 do 17,00 hodin
pondělí zavřeno
Kontakt:
Československé armády 1360, 434 01 Most
telefon: 476 102 270, 476 102 271
http://www.muzeum‑most.cz
Galerie výtvarného umění v Mostě
Specializovaná příspěvková organizace Ústeckého kraje sídlí v Mostě
v budově barokního špitálu sv. Ducha. Výstavní prostory se ovšem na‑
cházejí v suterénu přesunutého Děkanského kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který se nachází v těsném sousedství. Galerie pořádá výstavy zamě‑
řené na výtvarné umělce a umělecké styly 20. a 21. století. Vedle českých
umělců galerie přibližuje i výtvarníky ze zahraničí.
Otevřeno:
Denně mimo pondělí:
1. 10. až 30. 4. – 9:00 až 17:00
1. 5. až 30. 9. – 9:00 až 17:30
Kontakt:
Galerie výtvarného umění v Mostě
Kostelní 289, Most
telefon: 725 007 316 07 316, 725 007 315
http://www.galeriemost.cz

TŘEBÍVLICE

VINNÉ ZASTAVENÍ
- TŘEBÍVLICE
Třebívlice leží na jižním okraji Českého středohoří, v nejzápadnější čás‑
ti Litoměřicka na potoce Granátka. Třebívlicko je územím dosud zachova‑
ných přírodních hodnot a velmi zajímavých a jedinečných zvláštností kra‑
jinného rázu. Pro oblast je tradiční ovocnářství, ale i vinařství. Třebívlický
zahradník M. Fiala zde vypěstoval zvláštní druh malinové jabloně známý
pod názvem „Třebívlický granát“. V oblasti se v minulém období pěstovalo
víno, tato tradice sahá až do středověku. V 19. století bylo v okolí Třebívlic
100 ha vinic. Poté co na začátku 20. století vinice zničil révokaz, byly vini‑
ce zrušeny. V roce 2004 byly vinice obnoveny a v současné době zde zdejší
Zámecké vinařství obhospodařuje 34 ha nově založených vinic.
Do dnešní doby se v okolí Třebívlic těží český granát (pyrop), minerál
výrazně červené až purpurové barvy, ze kterého se vyrábí nejrůznější typy
šperků. U Třebívlic byl v granátovém náplavu nalezen doposud největší
český granát, který je uložen v Zelené komoře v Drážďanech.
S Třebívlicemi je spojeno i jméno Ulriky von Levetzow (1804‑1899),
která na zdejším zámku prožila 75 let svého života a kde také zemřela.
Pochována je v rodinném hrobu na hřbitově u kostela Sv. Václava. Příběh
nenaplněné lásky sedmnáctileté Ulriky a dvaasedmdesátiletého slavného
německého básníka, prozaika, dramatika, historika, politika, ale i biologa
a geologa J.W. Goethe (1749 – 1832) vstoupil do dějin. Své city k Ulrice
vyjádřil J.W. Goethe v známé Elegii z Mariánských lázní:
Vždyť nedoved jsem milovat už ani,
ba pohas ve mně pud, být milován,
s ní vrátilo se náhlé odhodlání
a žízeň po činech, ruch nových plánů;
jak obrozující je lásky síla,
má duše nejněžněji ucítila.
Goethe prostřednictvím velkovévody výmarského Karla Augusta po‑
žádal matku Ulriky o její ruku, ta však nabídku k sňatku s tímto slavným
mužem nepřijala, nikdy se však již neprovdala.
Ulrika von Levetzow byla velmi vzdělaná a laskavá žena, kterou měli
lidé rádi. Doposud zde žije ve vzpomínkách a do obce se pravidelně v době
vinobraní symbolicky vrací se svým průvodem.

Infomační centrum Třebívlice

V Třebívlicích bylo v rámci projektu, v objektu bývalé zámecké prá‑
delny, kde v současné době sídlí stálá muzejní expozice Ulriky von Le‑
vetzow, vybudováno informační centrum, které bude vedle služeb pro
domácí návštěvníky zajišťovat i přeshraniční transfer turistů v rámci spo‑
lečné koncepce cílené turistiky, která je rovněž jedním z výstupů projektu.
V informačním centru, které bylo slavnostně otevřeno 12.6.2014 jsou pro
návštěvníky k dispozici všechny potřebné informace prostřednictvím vy‑
školených průvodců nebo formou videoprojekce, informačních materiálů
a dalších.
Informační centrum
v Třebívlicích

Adresa a kontaktní údaje:
Třebívlice
92, PSČ: 411 15
Pictogramy
- Cisterciaci
GPS: 50°29‘55.315“N, 13°52‘34.764“E
Telefon: +420 416 596 095, +420 774 150 843
Otevřeno:
So-Ne 9.00 – 11.00
14.00 – 17.00
Mimo tuto dobu je možno dohodnout prohlídku na Obecním úřadě.
Pictogramy - Cisterciaci

Zámecké vinařství Třebívlice
Zámecké vinařství Třebívlice se rozprostírá v nádherné oblasti Českého
středohoří. Třebívlické vinice a víno jsou součástí nejstarší viniční oblasti
v Čechách, založené darovací listinou Spytihněva II. již v roce 1057 a opět
povznesenou českým králem Karlem IV. Ve středověku bylo Litoměřicko
po Praze druhou největší vinařskou oblastí v Čechách, v jejímž katastru se
nacházelo 400 ha vinic.
Viniční tratě
Vinná réva je vysázena na vápencovém masivu a čedičových vyvřeli‑
nách, a díky poloze vinic na jihozápadních svazích se jí dostává celodenní‑
ho slunečního svitu. Díky této optimální kombinaci pěstebních podmínek
získávají hrozny výjimečnou mineralitu a velmi dobrou vyzrálost.
Zámecké vinařství
Třebívlice

Třebívlické víno pochází z viničních tratí Koskov, Pod Hazmburkem, Pod
Skršínským vrchem a Pod Šepetelským vrchem. Celková rozloha vinohra‑
dů činí v současné době 34 ha.
Při výběru odrůd vzali třebívličtí vinaři v potaz historické tradice a při ob‑
nově vinohradů použili odrůdy, které do této oblasti patří a osvědčily se.
Bílé odrůdy: Müller Thurgau, Muškát Moravský, Sylvánské zelené, Ru‑
landské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský a Tramín červený.
Červené odrůdy: Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Rulandské modré.

Viniční trať Koskov 15,5 ha 45.235 hlav
Muškát moravský, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Ru‑
landské šedé, Muškát Ottonel, Irsai Oliver, Modrý Portugal, Rulandské
modré, Dornfelder

Vinice Zámeckého
vinařství Třebívlice,
v pozadí židovský
hřbitov

Viniční trať Pod Šepetelským vrchem 3,5 ha 7.910 hlav
Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké
Viniční trať: Pod Skršínským vrchem 11 ha 28.500 hlav
Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Ru‑
landské šedé, Muškát moravský
Viniční trať Pod Hazmburkem 4 ha 16.700 hlav
Sylvánské zelené, Tramín červený, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský
Zámecké vinařství – výrobní prostory, zázemí pro návštěvníky
Objekt Zámeckého vinařství najdete při silnici I/ 15 Lovosice – Most
přímo u odbočky do Třebívlic.
Zámecké vinařství je vybaveno presentačními prostory, hosté mohou navští‑
vít vinotéku, degustační místnost s projekcí, k dispozici budou dvě restaurace.
Zámecké vinařství Třebívlice poskytuje kompletní cateringové služby.
Nabízí výběr z bohatého menu, ale na přání sestaví jakékoliv menu podle
přání zákazníka.
Vinařství podporuje regionální produkty z vlastního chovu nebo
z chovů místních farmářů.
Pro veřejnost je přístupné: denně 10.00 – 22.00
Kontakt:
Masarykova 200, 411 15 Třebívlice
Web: http://www.twine.cz
Email: info@twine.cz, Tel: +420 605524115

Sklepní hospodářství
Zámeckého vinařství
Třebívlice

Vinobraní v Třebívlicích

Ubytování v okolí Třebívlic
Hospoda U nás Dřemčice
Hospoda U nás poskytuje ideální zázemí jak pro rekreační pobyty, tak
pro pořádání různých společenských akcí, jako jsou svatby, rodinné
oslavy a firemní večírky. Objekt nabízí příjemné ubytování v moderně
zařízených pokojích s vlastním sociálním zázemím. K dispozici je 1 jed‑
nolůžkový pokoj, 2 dvoulůžkové pokoje a 1 čtyřlůžkový pokoj.
Přímo v objektu se nachází malá restaurace s krbem a sál s kapacitou až
60 osob. U domu je k dispozici venkovní terasa a pro děti je zde připraveno
pískoviště.
Adresa:
Dřemčice 21, 411 15 Třebívlice
Telefon pro rezervace: +420 222 539 539

Pictogramy - Cisterciaci

Penzion Měrunice
Ubytování v penzionu v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Pokoje mají vlastní sociální zařízení, dva pokoje jsou vybaveny vířivkou.
K dispozici je společenská místnost s kapacitou 20 míst, vybavená ku‑
chyň a parkoviště. V blízkosti ubytování jsou turistické a cyklistické trasy.
V penzionu je k dispozici Wi‑Fi.
Adresa:
Měrunice 92
418 04 Bílina 4
Kontakt:
Web: www.penzionmerunice.cz
Email: lenka.valentova@penzionmerunice.cz
Mobil +420 604 269 071, +420 603 749 620

Venkovské stavení se zvířecí farmou – ubytování na chalupě v Měrunicích
Chalupa k pronajmutí poskytuje možnost ubytování pro 8 osob ve 2 ložnicích.
Ložnice a pokoje: Obývací pokoj (2 lůžka – přistýlka), ložnice (4 lůž‑
ka) + 2 x spaní pro děti do 3 let, kuchyně, sociální zařízení.
Sociální zařízení: Koupelna se sprchovým koutem, WC.
Vytápění: Vytápění elektrické + kotel na tuhá paliva, vnitřní krb na dřevo.
Doprava, parkování: Dostupnost autem, autobusem (autobusová zastávka
přímo v obci). Parkování v objektu.
Vybavení chalupy
K vybavení domu patří koupelna s teplou vodou, WC, kompletně vybave‑
ná kuchyně, lednička, rychlovarná konvice a ložní prádlo (možnost přistýl‑
ky), TV + DVD + video, k zapůjčení videokazety a DVD, radio.
Kontakt pro rezervaci: +420 606280709, +420 417827025
Církevní památky v Třebívlicích a okolí:
Kostel Sv. Václava, Třebívlice
Raně barokní kostel nahradil v 17. století, zřejmě starší gotický, který je
zmíněn již v roce 1384. Věž s cibulovou bání postavil v roce 1695 P. Bian‑
co, úprava celé stavby byla provedena v roce 1720. Na přilehlém hřbitově
pohřbena Ulrika von Levetzow, poslední šlechtická majitelka obce.
Kostel Sv. Petra a Pavla, Želkovice
Románská rotunda sv. Petra a Pavla s lucernou a apsidou byla pravděpo‑
dobně postavena po roce 1230. V letech 1852‑53 byla ke kostelu přistavěna
pseudorománská loď podle plánů Ing. Wetzla. Původní rotunda je dnes
presbytářem současného kostela. Vnitřní zařízení je převážně barokní. No‑
vorománský kostel sv. Petra a Pavla se nachází na vyvýšeném místě nad obcí
a je tak již zdaleka viditelný. Cestou ke kostelu vede od silnice ze Želkovic
do Židovic. Odbočíme doprava ihned za vesnicí, kostel stojí na kopci.
Hrady a zámky
Zámek Třebívlice
První doklad o Třebívlicích je z r. 1318, kdy se zde nacházely dvě tvrze.
Horní tvrz beze zbytku zmizela. Dolní tvrz, postupně renezančně upra‑
venou, dal v 80. letech 18. století tehdejší majitel František Klebesberg
přestavět na barokní zámek. V roce 1837 byl ale třebívlický zámek zbořen
a na jeho místě postavena klasicistní budova. Tehdy vznikla při zámku za‑
hrada a park. V zámku žila až do své smrti Ulrika von Levetzow. Po smrti
Ulriky zdědil Třebívlice její synovec Vojtěch Rauch, a ten je roku 1900
prodal městu Most, které zde zřídilo dětskou ozdravovnu. V roce 1920
byla v zámku zřízena škola, která je zde doposud.
Geolokace místa: WGS84 N 50° 27‘ 28.00“ E 13° 53‘ 56.00“

Hrad Oltářík
Hrad na vrcholu čedičové hory (566 m.n.m.)
nad osadou Děkovka založen v polovině 15. století,
od roku 1544 pustý; jméno hradu znovuobjeveno až
v 19. století (do té doby název Hrádek). Hrad je vol‑
ně přístupný. Z Třebívlic je to na vrchol 5 km pohodlné
chůze po modré turistické značce.
Pictogramy - Cisterciaci

Geolokace místa: WGS84 N 50° 29‘ 24.00“, E 13° 55‘ 23.88“
Zámek Pnětluky
Barokní zámek se zbytky zpustlého zámeckého parku, kde zůstalo ješ‑
tě několik zajímavých stromů. Zámek z první poloviny 18. století vzniklý
na místě bývalé tvrze patřil baronu Rauchovi, který zdědil Třebívlice po Ul‑
rice von Levetzow. Jedná se o jednoposchoďovou podélnou budovu s man‑
sardovou střechou. Místní část obce Podsedice, 2,5 km na sever od ní.
Geolokace místa: WGS84

N 50° 28‘ 57.00“ E 13° 56‘ 31.00“

(Zdroj: http://www.hrady.cz)
Památné stromy
Pnětlucký dub
Dub letní (Quercus robur L.)
Výška stromu: 20 m
Obvod kmene ve výčetní výšce: 3, 45 m
Stáří stromu (odhad): 235 let
Pictogramy
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Dub se nachází cca 5 m od křižovatky lesních cest
na okraji -lesního
porostu, blízko zámku.
Geolokace místa:

N 50°14‘52.934“ E 13°40‘34.122“

TŘEBENICE

VINNÉ ZASTAVENÍ
- TŘEBENICE
Město Třebenice leží v půvabné krajině na pravém břehu potoka
Modly, na jižním okraji Českého středohoří, 6 km jihozápadně od Lo‑
vosic. Nad městem se vypíná výrazný vrch Košťálov na jehož vrcholu
dominují pozůstatky stejnojmenného hradu Košťál. Současné město
má starobylý původ, jeho název je odvozen od starého pohanského
pohřebiště „třebiště“, které zde kdysi bývalo. První zmínky pocházejí
z roku 1227, kdy Třebenice, jako trhová ves patřila ženskému klášteru
sv. Jiří na pražských Hradčanech. Třebenice prošly velmi dramatickým
historickým vývojem. V roce 1420 byly Třebenice zastaveny králem
Zikmundem Janu Kaplíři ze Sulevic, za něhož byly povýšeny na město.
V roce 1426 bylo dobito husitskými vojsky Prokopa Holého. Za pro‑
tihabsburského povstání českých stavů (1618‑1620) stály Třebenice
na straně protikatolické, za což jim na dobu 10 let byla po Bílé hoře
odebrána veškerá privilegia. V době panování Josefa II. (jako císař vládl
v letech 1765 – 1790), který zavedl do všech škol a úřadů němčinu, do‑
šlo k násilnému poněmčení třebenických Čechů. Velký kus práce pro
posílení českého uvědomění udělal Václav Pařík, který jako praktický
lékař působil v Třebenicích od roku 1867. Tento muž je dodnes v Tře‑
benicích vážen a vzpomínán a na jeho pamět byl vybudován pomník
(autor: L.J.Pavel) a odhalena pamětní deska (autor: F Tichý).
Na čedičovém úpatí vrchu Košťálov se odedávna dařilo vinné révě
a byly zde vysázeny velké plochy ovocných sadů. Velmi dlouhou tradici má
zdejší, široce známá „slavnost květů“, konaná pravidelně v první polovině
května, jako oslava přírody. Mimo ovocných stromů (jablka, hrušně, me‑
ruňky, švestky) se zde pěstoval i angrešt a rybíz, ale i různé druhy zeleniny.
V roce 1896 zde byla vybudována nejstarší zpracovna a konzervárna ovoce
v severních Čechách, která se po skončení I. světové války stala největší
firmou tohoto zaměření v Československu. V době války zde vznikla další
továrna stejného zaměření, působila zde i firma na výrobu likérů a několik
firem zaměřených na vývoz ovoce. Po roce 1989 podniky na zpracování
ovoce a zeleniny zanikly a v souvislosti s tím se podstatně snížily i plochy
ovocných sadů.

Košťálov se zříceninou
hradu Košťál
nad Třebenicemi

Informační centrum
Název: Informační centrum Třebenice
Zřizovatel: Město Třebenice
Adresa centra: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
(budova Městského úřadu)
GPS pozice: 50°28‘37.56“ N, 13°59‘24.72“E
Kontakt: tel.: 416 594 301
e‑mail: podatelna@mesto‑trebenice.cz
Otevírací hodiny:
Po: 7.30‑11.30 12.30‑17.00
Út: 7.30‑11.30 12.30‑14.30
St: 7.30‑11.30 12.30‑17.00
Čt: 7.30‑11.30 12.30‑14.30
Pá: 7.30‑11.30 12.30‑14.30
Pictogramy - Cisterciaci

Městské informační centrum je k dispozici všem zájemcům po celý tý‑
den v uvedených hodinách. Pracovnice centra jsou připraveny zodpovědět
všechny dotazy návštěvníků, telefonicky i při osobní návštěvě v budově
Městského úřadu na hlavním Paříkově náměstí. Turisté zde mohou získat
informace o Muzeu českého granátu, turistických zajímavostí a paměti‑
hodností ve městě a jeho okolí, dostanou zde i informace o možnostech
stravování a ubytování. Mohou si zde zakoupit pohlednice Třebenic i při‑
lehlých obcí (Teplá, Kololeč, Sutom, Kocourov, Mrsklesy, Lipá, Lhota,
Medvědice) a další propagační a sbírkové předměty (odznáčky, turistické
známky, knížky, mapy apod.). K dispozici jsou i informace o aktuálních
kulturních a sportovních akcích.

Ubytování v městě a okolí
Penzion AV – Alena Vobořilová
Ubytovací kapacita 4 lůžka (možnost přistýlky)
Adresa: Penzion AV, Paříkovo nám 130, 411 13 Třebenice
Kontakt:
Telefon: +420 416 594 533, +420 603 257 892
E‑mail: alena.voborilova@seznam.cz
Hostinec „U Havlů“
Ubytovací kapacita 22 lůžek, stravování v místě, sauna aj.
Adresa: Hostinec „U Havlů“, Zimmerova 261, 411 13 Třebenice
Kontakt:
Telefon: +420 605 222 133
Penzion „U Sv. Petra a Pavla“, Sutom
Ubytovací kapacita: 4 + 6 lůžek, bez stravování
Adresa: Penzion „U Sv. Petra a Pavla“, Sutom 1, 410 02 Třebenice
Kontakt:
Telefon: +420 606 545 553
web: http://www.ubytovanisutom.eu/
E‑mail: rz.trebenice@seznam.cz
Turistická ubytovna TJ. Sokol Třebenice
Ubytovací kapacita 35 lůžek.
Adresa:
Turistická ubytovna, Sokolská 78, 411 13 Třebenice
Kontakt:
Telefon: +420 416 594 354, +420 606 810 094
Zámeček Amadeus, penzion a školicí středisko
Ubytovací kapacita 35 lůžek. Školení, kurzy, ubytování. V místě možnost
stravování ve vlastní restauraci.
Adresa: Zámeček Amadeus, penzion a školicí středisko
Teplá 4, 41115 Teplá
Kontakt:
Telefon: +420 416 594 513
Penzion a restaurace v Kocourově
Ubytovací kapacita 18 lůžek. Stravování v místě, herna, půjčovna kol,
parkoviště aj.
Adresa: Penzion a restaurace v Kocourově. Kocourov 2, 410 02 Třebenice
Kontakt:
Telefon: +420 416 597 060, +420 728 152 965
Web: http://www.kocourov.cz
E‑mail: hospudka.kocourov@tiscali.cz
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Muzea
Muzeum českého granátu v Třebenicích
Muzeum se nachází v horní části města, vlevo od hlavní silnice v pů‑
vodním německém luteránském kostele, který byl postaven v roce 1902
jako slohově smíšená stavba secesního typu. Výstavní expozice je zaměřena
na těžbu granátu a presentaci kolekce šperků vyrobených z tohoto typicky
Pictogramy
českého- Cisterciaci
nerostu, včetně kopie sady šperků Ulriky von Levetzow (originál
je uložen v mosteckém muzeu). Expozice je doplněna náhledem do his‑
torie města a okolí. K vidění je zde i třetí největší český granát nalezený
na tomto území vážící 2,642 g. České granáty si návštěvníci mohou nejen
prohlédnout, ale i sami nasbírat přímo před muzeem v dovezeném graná‑
tovém písku.
Muzeum je městem využíváno rovněž jako obřadní síň pro konání sva‑
teb, pořádají se v něm každoročně koncerty vážné hudby v rámci Třebe‑
nického hudebního léta a v letní době v jeho interiéru bývají instalovány
výstavy výtvarného umění a fotografií.
V pokladně muzea je prodejna šperků z českého granátu. U muzea je
parkoviště pro několik aut návštěvníků.
Busta třebenického
bojovníka za české
Třebenice, V. Paříka

Ve věži kostela Muzea českého granátu je umístěn čtvrťový mechanický
hodinový stroj se třemi ciferníky, který byl vyroben na přelomu 19. a 20.
století.
Návštěvní doba
duben, říjen
‑ o sobotách a nedělích v době od 10.00 – 16.00 hod.
květen, červen, září
‑ mimo pondělí od 10.00 – 16.00 hod.
prázdninové měsíce červenec – srpen
‑ mimo pondělí od 9.00 – 17.00 hod.
Kontaktní informace
Telefon: 416 594 695
Adresa
Muzeum českého granátu v Třebenicích
Loucká
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41113 Třebenice
Církevní památky v Třebenicích
Kostel Narození Panny Marie v Třebenicích
Goticko‑renesanční kostel z let 1591 – 1601 se nachází na třebenic‑
kém hlavním náměstí. Původní gotická stavba je připomínána již v roce

1352 (v jiných pramenech 1384). Kostel má zajímavé řešení obvodových
zdí jako slepých arkád, které jsou otevřeny do exteriéru i interiéru, se sla‑
bými vyzdívkami, prolomenými sdruženými a kruhovými okny. Vnitřek je
sklenut valenou klenbou s lunetami a sítí štukových pásků. Vnitřní zaříze‑
ní, převážně barokní pochází z 18. století.
Kostel sv. Petra a Pavla v Sutomi
Komplex kostela sv. Petra a Pavla a fary na Sutomi pod Sutomským
vrchem vytváří výraznou dominantu krajiny na severozápad od Třebenic.
Nynější barokní podoba kostela, která vznikla v letech 1716 – 1724, je při‑
pisována známému italskému staviteli Octavio Broggiovi. Kostel na tomto
místě je písemně doložen již v roce 1386. V první polovině 19. století
zaznamenala obec Sutom velmi čilou stavební činnost, součástí níž byly
další stavební úpravy kostela. Součástí stavebních úprav bylo i zbourání
staré fary a výstavba nové v klasicistním stylu, která byla dostavěna r. 1834.
V sutomském kostele měli svatbu rodiče známého českého básníka Svato‑
pluka Čecha.
Hrady a zámky
Hrad Košťál
Hrad vybudovaný na vrcholu skalnatého čedičového suku (Košťálov,
481 m) je poprvé připomínán roku 1372. Na jeho místě podle nále‑
zů a zápisů kronikářů stávala v pradávných dobách dřevěná tvrz, která
zanikla v době panování Boleslava II. (asi 932 – 999), od roku 1420
hrad držel významný severočeský rod Kaplířů ze Sulevic. Ti se v druhé
polovině 16. století rozhodli vybudovat na místě dnešní části Třebenic –
Košťálov novou pohodlnější tvrz a hrad opustili. Dle zápisů z roku 1550
byl hrad již za Jana Kaplíře zříceninou. Výrazný skalnatý suk nad Třebe‑
nicemi se zříceninou hradu na temeni tvoří významnou dominantu této
části Českého středohoří. Z vrcholu je nádherný panoramatický výhled
do romantické krajiny, který ve svých básních opěvoval Svatopluk Čech
i Konstantin Biebel a na svých obrazech ztvárnili malíři O.Nejedlý, V.
Rabas a E.Filla.
Hrad a zámek Skalka ve Vlastislavi
Komplex hradu a zámku Skalka leží na severní části obce Vlastislav
4 km od Třebenic. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1357.
V roce 1639 byl hrad zpustošen švédskými vojsky, dnes z něho můžeme
vidět pouze oválnou věž z bílé opuky, vysokou 15.5 m, která byla v dřívější
době přístupna z hlavní palácové budovy pouze prostřednictvím padacího
mostu a sloužila jako vězení. V jejím sousedství je vybudována vyhlídková
plošina, umožňující překrásný panoramatický rozhled do okolní krajiny.
Na místě zničeného hradu vystavěli Hrzánové, kteří hrad získali sňat‑
kem od Kaplířů, ve 2. polovině 17. století renesanční dvoupatrový zámek
na obdélníkovém půdorysu.

Hrad Skalka
ve Vlastislavi, v pozadí
Sutomský vrch

Vlastníkem hradního a zámeckého komplexu
Skalka je v současné době obec Vlastislav, která ho
využívá pro kulturní akce. Každý rok se zde kona‑
jí výstavy fotografií a obrazů věnovaných Českému
středohoří, je zde instalována i stálá výstava věnovaná
historii hradu, obce a jejího okolí.

Památné stromy
Lípa v Třebenicích
Lípa velkolistá, stáří 505 let
Na pozemku hřbitova ve spodní části města.
Geolokace:
50° 28‘ 33“ s. š.,
13° 59‘ 42“ v. d.
Třebenická lípa
Lípa malolistá, stáří 320 let
V zahradě poblíž fary
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VINNÉ ZASTAVENÍ
PORTA BOHEMICA
- MALÉ A VELKÉ
ŽERNOSEKY
Za Lovosicemi opouští Labe rovnatou krajinu „Zahrady Čech“ a skal‑
natou průrvou, pro níž se vžil původní latinský název Porta Bohemica
(Česká brána, někdy také branka) a kaňonovitou soutěskou mezi vrchy
Hrádek (268 m, levý břeh) a Dobrý (311 m, pravý břeh) vstupuje do Čes‑
kého středohoří. Ve starších pramenech je tato výrazná krajinná dominanta
nazývána jako Žernosecká branka, podle obcí Malé a Velké Žernoseky,
které se rozkládají po obou stranách Labe.
Poprvé je obec Žernoseky (Sernossich) zmíněna roku 1057 v zakládací
listině litoměřické kapituly, vydané knížetem Spytihněvem II. (1031‑1061)
z dynastie Přemyslovců.
Jméno obce Žernoseky se odvozuje od pojmenování zdejších řemeslní‑
ků „žernovseků“, kteří se zabývali výrobou mlýnských kamenů (žernovů),
které vysekávali z červenožlutého křemitého porfyru, těženého v lomech
nacházejících se především na levém břehu Labe na současném území Ma‑
lých Žernosek.
Velmi starou tradici má v této oblasti pěstování vinné révy a výroba
vína. Osídlení tohoto území obce je doloženo již v neolitu, předcházejí‑
címu době měděné a bronzové, kdy bylo toto území osídleno Kelty. Ti se
vedle zpracování zdejšího porfyru zabývali i pěstováním vinné révy. Zásadní
význam pro rozvoj vinařství však sehrály v období počátku vrcholného stře‑
dověku řeholní řády, které přišly do našich zemí z Německa. Kolem roku
1140 povolal, tehdy ještě kníže (později druhý přemyslovský král) Vladislav
II. (asi 1140 – 1174) premonstrátské mnichy z kláštera Steinfeld na Rýně,
aby se v labském údolí usadili a zavedli vinařství. V roce 1251 obec spolu
s dalšími majetky Jindřicha z Lipé přešla do rukou duchovnímu řádu cister‑
ciáků z kláštera Mariazell v Altzellu u Míšně. Ti významně rozšířili plochy
vinic na většinu vhodných strání a v zdejších opukových skalách vybudovali
rozsáhlé vinné sklepy, dochované dodnes ve Velkých i Malých Žernosekách
a na Velhotě. Vybudované sklepy zaujímají plochu 1 500 m2. V roce 1415
král Václav IV. (1361 – 1419) zdejší pozemky cisterciákům odňal a panství
daroval sousedním knížatům. V dalším období přešly Žernoseky do majet‑
ku pánů z Kamýku. V roce 1667 koupil Žernoseky Jan Hartvig z Nostic.
Rodině Nostic z Reinecku zůstaly zdejší majetky až do roku 1948.

Porta Bohemica –
Pohled z Malých Žernosek
na vinice
ve Velkých Žernosekách

Obec Velké Žernoseky je poprvé zmíněna v upravené verzi zakláda‑
cí listiny litoměřické kapituly z roku 1218, Malé Žernoseky pak v kupní
smlouvě z roku 1276.
Zajímavé je, že navzdory svému jménu mají Malé Žernoseky více než
700 obyvatel, zatímco Velké Žernoseky okolo 500.
Obec Malé Žernoseky leží, jako jediná z obcí mikroregionu „Porta Bohe‑
mica“, na levém břehu řeky Labe 3,5 km severovýchodně od města Lovosice
u ústí Milešovského potoka, který pramení na Březině jihozápadně od Mile‑
šovky a po 14 km toku krásným Oparenským údolím se zde vlévá do Labe.
Polohou se obec nachází na jednom z klíčových vstupních míst do ob‑
lasti chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Územím obce prochází páteřní cyklomagistrála Most – Doksy, která
navazuje na cyklomagistrálu Hamburg – Vídeň vedoucí po pravém břehu
řeky Labe, k níž je zajištěna dostupnost pomocí lodního přívozu provo‑
zovaného obcí. Provoz přívozu byl obnoven po 30letech od jeho poslední
existence. Historicky přívoz v této lokalitě existoval po několik předcho‑
zích století. Na levobřežní přístaviště navazuje od podzimu 2010 nová cy‑
klostezka vedoucí podél Labe do centra Lovosic. Přes železniční zastávku
Malé Žernoseky vede cyklotrasa č. 25 do Oparenského údolí.
V Malých Žernosekách končí Oparenské údolí a Milešovský potok,
který jím protéká, se zde vlévá do Labe. Podél potoka vede cesta s turistic‑
kým značením (žlutá, zelená a modrá) včetně naučné stezky Lovoš (začíná
v M.Žernosekách) a cyklostezky 25. Nad potokem vede železniční trať
Lovosice – Teplice v Čechách. U vsi Oparno se na ostrohu nad údolím tyčí
zřícenina hradu Oparno. Oparenské údolí je vedle mohutného labského
údolí nejznámější a nejvíce navštěvované údolí v Českém středohoří.
Vinice v Malých Žernosekách měly ještě na konci 19. století výměru
26 ha. V současné době se podařilo obnovit cca 10 ha.
Obec Velké Žernoseky je situována cca 6 km západně od Litoměřic na pra‑
vém břehu Labe. Je krásně položena na úpatí vinicemi osázených polabských

svahů, které svým vzhledem připomínají, zvláště v podzimním období, německé
Porýní. Poté co král Václav IV. obec Žernoseky cisterciákům odňal, obec i zdejší
dvůr s vinicemi a sklepy změnily mnohokrát majitele. Po druhé světové válce
byly vinice, zámek i vinné sklepy znárodněny, vznikly Státní vinné sklepy, které
se v další době transformovaly do Výzkumné vinařské stanice, která byla v roce
1956 přejmenována na Šlechtitelskou stanici vinařskou, jejíž jméno je spojeno
s předním českým vinařským odborníkem Vilémem Krausem. Současné Žerno‑
secké vinařství s.r.o. vzniklo privatizací státního majetku v dubnu 1995.
Žernosecké vinařství obhospodařuje vinice o celkové rozloze 31 ha le‑
žících ve starých viničních tratích na jižních, jihozápadních a jihovýchod‑
ních svazích Českého středohoří v katastrálním území tří vinařských obcí:
Velké Žernoseky, Žalhostice, Lovosice. Obě obce jsou spojeny Přívozem
Malé Žernoseky / Velké Žernoseky.

Informační centrum
Velké Žernoseky

Aktuální informace o provozu přívozu najdete na adrese:
http://www.velke‑zernoseky.cz/lodni‑doprava‑aktuality‑z‑privozu/ds‑492
Informační centrum Velké Žernoseky
Adresa: Velké Žernoseky 32 (budova veřejné knihovny proti zámku)
412 01 Litoměřice
Kontakt:
+420 724 770 856 (p. Alena Balcarová)
Otevírací doba: úterý 14.00 – 16.00 a čtvrtek 14.00‑18.00
V jinou dobu jsou informační materiály turistům a dalším zájemcům
k dispozici na Obecním úřadu Velké Žernoseky, Velké Žernoseky 63
(telefon, starostka 602496918)
Vinařství v oblasti Porta Bohemica
Velké Žernoseky
Žernosecké vinařství s.r.o.
Společnost Žernosecké vinařství s.r.o. byla založena 1. dubna 1995
a plynule navázala na výrobní činnost Šlechtitelské stanice vinařské ve Vel‑
kých Žernosekách. V současné době společnost obhospodařuje 31 hektarů
viničních ploch a ročně vyrobí 1300 hl vína.

Picto

Sklepní hospodářství
Zámeckého vinařství

Vinice Žernoseckého vinařství leží ve viničních tratích na jižních, ji‑
hozápadních a jihovýchodních svazích Českého středohoří v katastrálním
území tří vinařských obcí Litoměřické podoblasti vinařské oblasti Čechy:
Velké Žernoseky, Žalhostice a Lovosice a jsou nejseverněji položenými vi‑
nohrady v České republice.
Vinice ve Velkých Žernosekách jsou rozloženy na příkrých stráních
na pravém břehu Labe výjimečných jak svoji polohou, tak i svými půdně
geologickými podmínkami. Viniční tratě nesou tradiční historické názvy:
Kostelní, Mariánská, Malá Vendule a Velká Vendule. Kromě viniční tra‑
tě Kostelní byly ostatní tratě v minulém století zterasovány. Odrůdovou
skladbu tvoří Müller‑Thurgau, Mopr, Rulandské bílé, Rulandské šedé,
Ryzlink rýnský, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.

Prodejna Zámeckého
vinařství

Kostel sv. Tomáše
ve Velkých Žernosekách

Na území města Lovosice obhospodařuje společnost viniční trať Pod
Lovošem, kde pěstuje v starších i novějších výsadbách odrůdy Müller‑Thur‑
gau, Mopr, Ryzlink rýnský, Tramín, Rulandské šedé, Modrý Portugal, Sva‑
tovavřinecké, Dornfelder a Pinot Noir.
Část viniční tratě Nad školou v Žalhosticích dříve sloužila jako pokus‑
ná vinice pro bývalou Šlechtitelskou stanici vinařskou Velké Žernoseky.
Patří k nejmenším vinicím společnosti s nejmladší výsadbou. Pěstují se
zde odrůdy Tramín, Rulandské bílé a také interspecifické odrůdy Solaris,
Johanniter a Savilon.
Společnost sídlí v pozdně barokním zámku ve Velkých Žernosekách,
který spolu s rozsáhlými vinnými sklepy tvoří jedinečný objekt v rámci
kterého jsou unikátním způsobem propojeny obytné prostory se sklepním
hospodářstvím. Na rozdíl od jiných zámeckých staveb, ve kterých se z prů‑
čelního vchodu vstupuje do zámeckých komnat, zde návštěvník vstou‑
pí rovnou do předsklepí, kde je umístěna prodejna a poté do vlastních
vinných sklepů, jejichž rozloha je cca 1500 m2. Velikost sklepů je skuteč‑
ně úctyhodná a jednotlivé části nesou poetické názvy Panenský, Jánský,
Křížový či Hluboký. Ve sklepích jsou doposud umístěny funkční dubové
sudy, převážně o objemu 3000 – 5000 litrů a také moderní nerezové tanky
s možností řízeného kvašení. V letech 1966‑67 došlo k výstavbě nové bu‑
dovy stanice včetně moderní lisovny a stáčírny.
V rámci letošního vyhlašování výsledků soutěže Vinař roku, které se usku‑
tečnilo 21.8.2014, obdržel ředitel a jednatel Žernoseckého vinařství Ing. Fran‑
tišek Kupsa cenu za celoživotní přínos českému a moravskému vinařství.
Žernosecká vína lze koupit přímo v areálu vinařství v prodejně umístě‑
né v zámku. Aktuální nabídku si lze vyžádat prostřednictvím mailu (pro‑
dejna@zernosecke‑vinarstvi.cz) nebo telefonicky (606 070 011), kde jde
rovněž víno objednat. Prodejní doba: všední dny (pondělí‑pátek) 6.30 –
10.45 a 11.30‑14.45.
Mimo prodej vína nabízí Žernosecké vinařství s.r.o. i komentované ex‑
kurze do vinných sklepů, které mohou být podle přání účastníků spojeny
i s degustací. Podrobnější informace lze nalézt na web stránkách vinařství.

Kontakt:
Žernosecké vinařství s.r.o.
Velké Žernoseky 1, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 747 128
E‑mail: info@zernosecke‑vinarstvi.cz
Kontaktní osoba: Ing. František Kupsa
Malé Žernoseky
Vinařství sv.Tomáše Malé Žernoseky
Na území obce Malé Žernoseky bylo vinařství tradičním způsobem
obživy až do poválečné doby, kdy nové společenské změny po únoru 1948
přinesly potlačení tohoto dosud tradičního způsobu obživy obyvatel a jeho
náhradu jiným zaměřením zemědělství (ovocnářství aj.). Díky úsilí rodiny
Vybíralů se podařilo v Malých Žernosekách vinařskou tradici obnovit.
Vinařství se nachází přímo v obci Malé Žernoseky, vinice se rozkládají
na svazích Dobraje a Oparenského údolí. Jedná se o rodinný podnik. První
vinice vysázel v roce 1984 Zdeněk Vybíral st. V jeho práci úspěšně pokra‑
čuje i jeho syn Zdeněk Vybíral, kterému se v roce 2002 podařilo opětovné
zapsání obce Malé Žernoseky do seznamu viničních obcí a vysázet další
nové vinice. Vytvořil tak základ pro založení firmy Zdeněk Vybíral – Vi‑
nařství sv. Tomáše. V současné době výměra vinic dosáhla 10 ha.
Odrůdová skladba vychází z historických zkušeností a byly vysázeny
odrůdy, které byly na žernosecku tradičně pěstovány. Z důvodů omeze‑
né výsadbové plochy nebyly zatím vysázeny odrůdy jako Ryzlink rýnský
nebo Tramín, v současné době se zde pěstují zejména burgunské odrůdy:
Rulandské bílé (Pinot blanc), Rulandské šedé (Pinot gris), Chardonnay
a Rulandské modré (Pinot noir).
Veškerá vína, výhradně z vlastní produkce jsou v tomto vinařství ošet‑
řována a zpracovávána výhradně ručně, co nejšetrnějším způsobem. Jsou
vyráběna v malých šaržích a ve sklepě tohoto vinařství, kde dochází jak
ke zpracování, tak i ke skladování a zrání, je lze i ochutnat. Zajímavostí
tohoto vinařství mohou být nejen výtečná vína a velký historický sklep
pod Phannschmidtovým statkem pocházejícím z roku 1739, ale možnost
příjezdu vlakem přímo do obce Malé Žernoseky a po pozdějším ukončení
degustace se lze bez problémů ubytovat v obci.
Sklepní hospodářství využívá historické objekty Phannschmidtova stat‑
ku: lisovnu a sklep. Lisovna byla postavena při rekonstrukci sklepa v roce
1739. Nyní slouží jak pro zpracování hroznů, tak pro samotnou výrobu,
zrání a skladování vína. Část sklepa je vyhrazena pro prodej a degustaci vín.
Sklep je pravidelně otevřen od května: pátek – neděle 15 – 17 hod. V ji‑
ných termínech lze návštěvu sklepa dojednat telefonicky, poštou nebo mailem.
Při příležitosti konání letošních Vinařských Litoměřic, které se konaly
ve dnech 11.‑12.4.2014 přijal Zdeněk Vybíral z rukou prezidenta Agrární
komory ČR Miroslava Tomana zlatý vítězný pohár za Rulandské šedé (Pi‑
not Gris), výběr z hroznů ročník 2013.

Vstup do Vinařství
sv. Tomáše

Vinice
Vinařství sv. Tomáše
v Malých Žernosekách

Kontakt:
Vinařství sv.Tomáše Malé Žernoseky
410 02 Malé Žernoseky
GPS: 50°32‘0.322“N 14°2‘58.926“E
Telefon: +420 416 742 650,
+420 605 250 507
e‑mail: zdenek.vybíral@vinarstvisvtomase.cz
www: http://www.vinarstvisvtomase.cz
Ubytování v oblasti Porta Bohemica
Pravý břeh Labe – Velké Žernoseky a okolí
Turistická ubytovna Porta Bohemica, Velké Žernoseky
Ubytovna je určena především pro turisty a cyklisty. Kapacita 21 lůžek
(pokoje 4, 7 a 10 lůžek) + možné přistýlky. Společná vybavená kuchyňka,
sociální zařízení, umývárny se sprchovým koutem. Teplá a studená voda
po celý den. Ubytovna je vytápěna plynovým topením.

Pictogramy - Cisterciaci

Turistická ubytovna je součástí Labské cyklostezky z Prahy do Měl‑
níka, podél Vltavy, a následně kolem Labe přes Ústí nad Labem a Děčín
do Hřenska, kde se můžete napojit na německou labskou stezku Elbe‑
radweg. V obci je přívoz, který byl obnoven v roce 1999 a je velmi zajíma‑
vou součástí turistického ruchu, díky němuž můžete pokračovat do Ma‑
lých Žernosek, kde cyklostezka navazuje na další Most – Doksy.
Kontakt:
Velké Žernoseky č.p.175
Správce ubytovny
Mgr. Irena Knoblochová
Velké Žernoseky čp.163 (žlutý dům naproti ubytovně)
tel.: 604 563 499 (ve šk. roce od 8 do 13 hod. – SMS)
e‑mail: Irena.Knoblochova@seznam.cz

Labská cyklostezka:
(http://www.labskastezka.cz/
http://www.labska‑cyklostezka.cz/
Zámek Velké Žernoseky
Žernosecké vinařství s.r.o. poskytuje v zámecké budově ubytování
ve dvou apartmánech v levém a pravém křídle zámku. Oba dva apartmá‑
ny mají vlastní vchod. Apartmán č. 1 nabízí dvě lůžka a čtyři přistýlky,
apartmán č. 2 pak dvě lůžka a dvě přistýlky. Zámecké apartmány jsou
vybaveny WC, vanou a kuchyňkou, k dispozici je také TV s nabídkou
domácích i zahraničních stanic a připojení k internetu pomocí technolo‑
gie Wi‑Fi.
Kontakt
Žernosecké vinařství s.r.o. Velké Žernoseky čp.1
412 01 Litoměřice
Ubytování, exkurze, společenské akce
tel.: 721 142 091
e‑mail: rezervace@zernosecke‑vinarstvi.cz
http://www.zernosecke‑vinarstvi.cz
Minipenzion Radobýl – Žalhostice
Penzion se nachází v obci Žalhostice pod kopcem Radobýl, na bře‑
hu řeky Labe, nedaleko historických Litoměřic, ve vinařské oblasti Velké
Žernoseky a nedaleko přístavu Marina Labe Píšťany. K dispozici jsou dva
dvoulůžkové pokoje s obývací kuchyní. Součástí apartmánu je i věžička,
ve které je příjemné posezení s výhledem do kraje a na řeku Labe. Parková‑
ní je zajištěno na oploceném pozemku.
Kontakt:
Žalhostice 66
Tel.: +420 723 508 002
minipension@email.cz
http://www.minipension.eu
Levý břeh Labe – Malé Žernoseky a okolí
Penzion Oráč, Oparno
Penzion Oráč leží v Českém středohoří v obci Oparno pod kopcem Lo‑
voš nedaleko Lovosic. Je určen především pro milovníky turistiky. Máme
možnost ubytovat 16 respektive 43 až 48 osob se snídaní, polopenzí nebo
plnou penzí v pěti pokojích s příslušenstvím (koupelna, WC).
Kontakt:
Penzion Oráč
Oparno 57
410 02 p. Lovosice
telefon: +420 777 807 690, +420 775 045 052
e‑mail: orac@iol.cz, orac@email.cz
www. http://www.penzion‑orac.cz

Kemp Jordán
Ubytování v nádherné přírodě Českého středohoří v Oparenském
údolí pod Lovošem u Velemína pro letní tábory, školy v přírodě, sportov‑
ní soustředění, školení, rodinnou rekreaci, turistiku. K dispozici dřevěné
chatky – čtyř a šestilůžkové, pokoje v budovách – dvou, čtyř a šestilůžko‑
vé. K dispozici jsou sportoviště, klubovny, půjčování sportovních potřeb,
prodej občerstvení. Středisko je v areálu letního tábora a je vhodné pro
nenáročnou klientelu.
Kontakt:
GPS: 50°32‘33.43“N,14°1‘15.43“E
Telefon: +420 474 651 369, +420 777 949 924
mail:: campjordan@seznam.cz
www: http://tabor.holany.sweb.cz/
Adresa pro zasílání korespondence
Ichthys v.o.s.
Sokolská 3561
430 03 Chomutov
Penzion Černodolský mlýn
Penzion s restaurací Černodolský mlýn se nachází na samém konci
vesničky Oparno v malebném Oparenském údolí pod vrchem Lovoš, tedy
téměř přímo v srdci Českého středohoří. Je snadno přístupný autem, vla‑
kem, na kole po cyklostezce či pro pěší turisty po hojné síti značených
turistických stezek.
Celý objekt mlýna prošel citlivou rekonstrukcí a nabízí svým klientům
komfortní ubytování ve stylově zařízených pokojích a apartmánech.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením,
v apartmánech je k dispozici plně vybavený kuchyňský kout (lednice, sklo‑
keramická deska, varná konvice, nádobí).
Kontakt:
Černodolský mlýn
Chotiměř 48, Oparno
telefon:
+420 602 145 680, +420 736 481 379
e‑mail: info@cernodolskymlyn.cz
Pictogramy - Cisterciaci
www: http://www.cernodolskymlyn
Církevní památky
Kostel sv. Mikuláše ve Velkých Žernosekách
Kostel sv. Mikuláše se nalézá na malém návrší nedaleko zámku a při
pohledu z druhé strany řeky od nástupiště přívozu Malé Žernoseky. Kostel
sv. Mikuláše v jednoduché pozdní gotice byl až do roku 1864 filiálkou
farního kostela v Prackovicích. Roku 1881 byl kostel přestavěn a z původ‑

ní stavby zůstal jen spodek, který nese letopočet na portále 1535 – 1562.
V prostoru kostela jsou umístěny kamenné desky s nečitelnými nápisy,
dále oltář, který je ozdoben třemi sochami. Uprostřed socha sv. Mikuláše,
po stranách socha sv. Josefa a sv. Jana z Nepomuku. Vedle oltáře je vchod
do zakristie. Hodiny na věži kostela odbíjí pravidelný čas a umístěný zvon
ve věži odbíjí při zahájení mše a v době úmrtí v obci.
Kostel slouží k církevním účelům a konají se zde pravidelné bohosluž‑
by. Jedině v této době je kostel přístupný. Kostel byl postaven v jednodu‑
ché pozdní gotice v roce 1516, hranolová věž je starší, pochází z 14. století.
GSM: N 50° 32‘ 23.33“, E 14° 03‘ 50.30“
Hrady a zámky
Zámek Velké Žernoseky
Zámek Velké Žernoseky byl vybudován na místě bývalé tvrze poprvé
doložené v roce 1534. Jejím majitelem byl Vilém Kamýcký ze Lstiboře,
který ve 40. letech 16. století vlastnil i nedaleký hrad Kamýk. Za třicetileté
války a při švédských vpádech byla tvrz vypálena a pobořena. Roku 1667 se
novým majitelem stal Jan Hartvík z Nostic a protože vlastnil i část říšského
hrabství Reineck v Dolních Francích psal se Nostitz‑Reineck. Za jeho pů‑
sobení byla postavena střední část dnešního zámku a v úpravách se pokra‑
čovalo až do konce 17. stol. Jeho vnuk koncem 18. stol. nechal k centrální
části přistavět jednopatrová křídla a dobudoval zámek do současné barokní
podoby. V interiéru je tzv. velký sál s jednoduchou barokní štukaturou.
Mimořádné jsou zdejší vinné sklepy vybudované cisterciáky, které byly při
obnově zámku v roce 1668 dále rozšířeny. Rovněž tak dva přísklepy vedle
sklepa Domského, dříve nazývaného též sklep Hluboký. Jedna z chodeb
sklepa končí ve skalní dutině, která se táhne směrem ke hradu Kamýk.
Podle pověsti se jednalo o tajnou chodbu spojující hrad Kamýk s žernosec‑
kým zámkem a sídlem Žernoseckého vinařství s.r.o. Na konci 19. století
vlastnil panství Žernoseky významný český šlechtic, právník, dendrolog
a politik Arnošt Emanuel Sylva‑Taroucca. Od něho v roce 1916 koupila
panství vinařská firma Jan Oppelt a synovec. Od té doby byl zámecký
objekt účelově využíván – působila tady česká menšinová škola, pak vý‑
zkumná stanice, šlechtitelská vinařská stanice, a dnes je zámek se sklepy
majetkem soukromé společnosti.
Vyhlídková místa a rozhledny
Pravý břeh Labe
Kalvárie (239 m), také Tři kříže, Tříkřížový vrch, je zdaleka viditelný,
výrazný rulový skalní ostroh nad pravým břehem Labe v místě nazývaném
Porta Bohemica (Brána Čech) v CHKO České středohoří. Na ostrohu jsou
zdaleka viditelné tři kříže, doložené od roku 1587. Na svahu tohoto kopce
se nachází přírodní rezervace, ve které je chráněna vzácná fauna i flora. Z vr‑
cholu je krásný rozhled na celé údolí Labe protékající Bránou Čech a všech‑
ny výrazné okolní vrchy (Radobýl, Lovoš, Milešovka, Kubačka, Kletečná).

Zámek Velké Žernoseky
– sídlo zámeckého
vinařství

Hrádek (268 m n. m.) je rulový vrch na pra‑
vém břehu řeky Labe v Bráně Čech nedaleko
od skalního útvaru podobného původu Kalvárie
(viz výše) asi 6 km severozápadně od Litoměřic.
Na vrcholu jsou zachovány dva valy a obranné příkopy
na vnější straně. Místo sloužilo jako hradiště již v mladší
době bronzové, asi 1000 let př. n. l., později též jako keltské
hradiště, od 8. století pak coby hradiště slovanské. Jedná se o vý‑
znamnou archeologickou lokalitu. Z vrchu je dobrý výhled, na západě
na Milešovku a Kletečnou, vlevo vrch Kalvárie. Při sestupu dolů, směrem
k Labi narazíme nad cestou do Libochovan na obří rulový balvan nazývaný
Ďáblova skála.
Vrch Varhošť s rozhlednou
Pět kilometrů severně od Litoměřic se nad obcí Kunratice vypíná če‑
dičová kupa s názvem Varhošť (639 m), která tvoří výraznou dominantu
této části Českého středohoří (Verneřické středohoří). Od roku 1972 je
na zalesněném vrcholu 14 m ocelová rozhledna (68 schodů), která nahra‑
dila původní rozhlednu z roku 1927 a ještě starší z roku 1891. Z rozhledny
je nádherný výhled na všechny strany, mimořádným zážitkem je pohled
na tok řeky Labe, který odtud můžeme vidět přerušovaně osmkrát.
Levý břeh
Labská vyhlídka od kostela sv. Barbory v Dubicích
Dubice je dvojvesnice, část obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem.
Je tvořena dvěma propojenými vesnicemi, severozápadní část nese název
Dubice a jihovýchodní část Dubičky. Na východě se svažuje od Dubiček
strmá stráň k Labi, které je od nich vzdáleno asi půl kilometru.Z vyhlídky
u kostela je překrásný pohled na Labské údolí, pro který určitě stojí tuto
malou obec navštívit.
Výsluní – Doerellova vyhlídka a další vyhlídková místa
Nad Dubicemi se tyčí na severu Dubický kopec (358 m n. m.) a na jihu
Výsluní (364 m n. m.), na Výsluní je Doerellova vyhlídka a nedaleko Du‑
bického kopce vyhlídka Mlynářův kámen. Mimo ně byla na návrší mezi
Dubicemi a železniční zastávkou Radejčín v roce 2009 zřízena rozhled‑
na Radejčín. Rozhledna, vybudovaná na holém, bezejmenném vrchu, je
součástí vysílače mobilního operátora Vodafone, byla dokončena koncem
roku 2009. Celková výška kovové věže je 30 metrů, vyhlídková plošina se
nachází ve výšce 18 metrů (97 schodů).

LOVOSICE

VINNÉ ZASTAVENÍ
- LOVOSICE
Město Lovosice leží v labské rovině na levém břehu Labe, na úpatí Čes‑
kého středohoří. Přirozenou dominantou města je Lovoš (národní přírodní
rezervace ‑570 m. n. m.) se svým dvojčetem Kybičkou. Rezervací prochází
naučná stezka a na vrcholu se nachází turistická chata z r. 1924. Charak‑
teristické homolovité tvary řady dalších kopců Středohoří dávají krajině
osobitý ráz, nápadný právě při pohledu od Lovosic.
První zmínku o Lovosicích, jako vsi patřící strahovskému klášteru, lze
nalézt v archivních dokumentech z roku 1143, ve kterém Vladislav II. vě‑
noval Lovosice spolu s obcí Žernoseky strahovským premonstrátům, které
povolal o rok dříve z německého Steinfeldu. Poté se vystřídala na Lovo‑
sicích řada majitelů, v srpnu 1251 prodal Smil z Lichtenburka polovinu
obce cisterciáckému klášteru Atzelle z míšeňské diecéze. Následně v roce
1272 jim prodal i druhou polovinu. V roce 1600 byly Lovosice povýšeny
na město. V té době měly Lovosice cca 500 – 700 obyvatel.
Vzhledem ke své strategické poloze na cestě Praha – Drážďany se přes
město v 17. – 19. století přehnala řada válek (třicetiletá, sedmiletá, napo‑
leonské války, prusko‑rakouská válka). V roce 1809 bylo město postiženo
rozsáhlým požárem, z kterého se však brzo vzpamatovalo a díky novému
majiteli Janu Schwarzenbergovi se postupně stalo významným průmyslo‑
vým centrem této oblasti.
Hlavní dominanty města leží na lovosické tepně – ulici Osvoboditelů.
Jsou to budovy současné i bývalé radnice, zámek, kostel sv. Václava. Re‑
nesanční zámek z 2. poloviny 16. století stojící na místě bývalé tvrze byl
barokně přestavěn a upraven po požáru v r. 1809. Barokní chrám sv. Vác‑
lava byl postaven na místě, kde stával dřevěný kostelík, litoměřickým stavi‑
telem Petrem Versou. Dokončen byl v r. 1745. Secesní radnice s okázalou
věží byla postavena v r. 1907. Do své nové krásy byla opravena v r. 1992.
Budova současné radnice, kde sídlí samospráva je naproti. V ulici Osvo‑
boditelů je také vznosná secesní budova, kterou si nechal postavit někdejší
starosta a velkostatkář Pfannschmidt v r.1887. Po rozsáhlé rekonstrukci je
v ní dnes umístěno turistické informační centrum.
Lovosice mají velmi starou vinařskou tradici, což je podrobně popsáno
v jiných částech publikace. Na svazích Lovoše na viniční trati Pod Lovošem
obhospodařované Žernoseckým vinařstvím s.r.o. jsou pěstovány ve star‑
ších i novějších výsadbách odrůdy Müller‑Thurgau, Mopr, Ryzlink rýnský,
Tramín, Rulandské šedé, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Dornfelder
a Pinot Noir.

Informační centrum
v Lovosicích

Informační centrum Lovosice
Informační centrum je zřízeno městem Lovosice a je členem Asociace
turistických informačních center České republiky a pro občany, návštěvní‑
ky, podnikatele a další zájemce poskytuje následující služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veřejný přístup na internet
služby přepážky CZECH POINT
informace o kulturních, sportovních a společenských akcích
informace o kulturních, historických a přírodních památkách
informace o ubytování, stravování
informace o službách a firmách v Lovosicích
informace o jízdních řádech ČD a ČSAD
informační servis Městského úřadu
mapy, turistické průvodce, brožurky, knihy, pohlednice, poštovní
známky,
CD, upomínkové předměty a ostatní propagační materiály
možnost získání turistické známky a turistického razítka
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Provozní doba centra:
květen – září: Po‑Pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 12.00
říjen – duben: Po+St: 8.00 – 17.00, Út + Čt: 8.00 – 16.00, Pá 8.00 – 15.00
Kontakt:
Adresa: Osvoboditelů 48, Lovosice (bývalá Pfannschmidtova vila)
Telefon: +420 416 571 173‑4
Fax: +420 416 533 494
e‑mail: info@meulovo.cz
www: http://www.meulovo.cz

Ubytování v Lovosicích a okolí
Hotel Lev
Hotel Lev v Lovosicích prošel v letech 2011‑2012 rozsáhlou rekonstrukcí
a stal se tak čtyřhvězdičkovým hotelovým komplexem. Pro ubytování
hostů slouží nyní 31 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojů. Všechny
pokoje mají vlastní sociální zařízení, telefon s přímou předvolbou, vysoko‑
rychlostní připojení k internetu, TV se satelitními programy, klimatizaci.
Hosté mají k dispozici minibar a tresor. Součástí hotelu jsou dvě restau‑
race, konferenční sál, dva salónky, wellness centrum s bazénem a vodními
atrakcemi, vířivkou a saunou, celoročně přístupný dětský koutek.
Kontakt:
HOTEL LEV Lovosice
Kostelní 5, 410 02 Lovosice
Telefon: +420 416 532 317
Fax.: +420 416 532 174
e‑mail: rezervace@hotel‑lev.cz
www: http://www.hotel‑lev.cz
Restaurace a pension u Kašpara
Ubytování v nově zrekonstruovaných a útulných dvoulůžkových poko‑
jích. K dispozici hostům je nejstarší restaurace v Lovosicích s vynikající
českou kuchyní.
Kontakt:
Restaurace a penzion u Kašpara
Terezínská 150, 410 02 Lovosice,
Telefon: +420 416 533 406,
e‑mail: lenka.fundova@seznam.cz,
www: http://www.ukaspara.com
Restaurace Sauna
Restaurace Sauna se nachází v bezprostřední blízkosti sportovního centra
města Lovosice. V teplých dnech možnost posezení na terase nebo
u ohniště. V okolí 500metrů se nachází opravdu nepřeberné množství
sportovišť. Venkovní koupaliště, krytý plavecký bazén, atletická tartanová
dráha, fotbalový stadion, zimní stadion, tenisové kurty, bowling, squash
a dráha pro kolečkové brusle. Nedaleko je i přívoz přes Labe na Píšťanské
jezero, nebo na výlet Českým Středohořím (Radobýl, Lovoš, Milešovka,
Házmburk, Košťálov).
Sauna Lovosice nabízí ubytování – pokoje o 2, 3, 4 a 5ti lůžkách,
kuchyňku a terasu. Pokoje jsou velmi hezky vybaveny. Ubytovaní mají
možnost dále využít i naší sauny, restaurace a nebo venkovního posezení
s možností grilování, nebo pořádání větších akcí.
Kontakt:
Přívozní 1026, Lovosice 410 00
tel.: +420 602 302 702, +420 721 272 187 (Václav Černohorský)
e‑mai:l info@ubytovani‑lovosice.cz
www: http://www.ubytovani‑lovosice.cz/
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Resort Cukrovar
Komplex vybudovaný na místě bývalého lovosického cukrovaru, který
ukončil svoji činnost v roce 1998 nabízí ubytování s restaurací, zařízení pro
sport a trávení volného času (víceúčelové hřiště, sauna, fitness – moderní
dvoupodlažní posilovna). Pro ubytování hostů jsou připraveny luxusně zaří‑
zené apartmány a pokoje s kapacitou 26 osob (studio pro 4 osoby, apartmán
pro čtyři osoby, 2 dvoulůžkové pokoje De Luxe, 3 dvoulůžkové pokoje
s možností dvou přistýlek, dvoulůžkový pokoj s bezbariérovým přístupem).
Kontakt:
Resort Cukrovar
Třebenická 222, 410 02 Lovosice
GPS: 50.50951348825404 N; 14.050543345194914 H
Telefon: +420 608 199 015 (do 15 hod.), +420 608 199 990 (po 15 hod.)
email: cukrovarlovo@seznam.cz
www: http://www.cukrovar.com

celkový pohled
na Lovosice z Lovoše
Zdroj: Wikimedia
Commons Aktron.

Ubytovna Alfa Lovosice
Nově zrekonstruovaná 3‑podlažní vila blízko centra Lovosic poskytuje
příjemné a klidné ubytování ve 2,3 a 4 lůžkových pokojích, vybavených
novým nábytkem, kvalitními lůžkovinami a lednicí.
Každé patro má kompletně vybavenou kuchyň s jídelnou. Sprchy a so‑
ciální zařízení jsou na podlažích v dostatečném počtu. Poloha objektu
umožňuje bezproblémové parkování a v případě potřeby je možné zajistit
parkování v garážích.
Kontakt:
Ubytovna Alfa
Dlouhá 696, 410 02 Lovosice
GPS: 50°31‘10.784“N, 14°2‘45.132“E
Telefon: +420 777 553 355
Email: ubytovnalovosice@seznam.cz
www: http://www.ubytovna‑lovosice.cz
Hostinec – Penzion U Havlů
Ubytování s restaurací je součástí sportovního areálu Lovosice. V blízkosti
je nepřeberné množství sportovního vyžití. Venkovní bazén, fotbalové
hřiště, zimní stadion, atletický ovál, plavecký bazén, tenisové kurty, bow‑
ling, squash a dráha pro kolečkové brusle. Vhodné pro sportovní soustře‑
dění a různé sportovní akce. Penzion nabízí ubytování pro 22 osob.
Kontakt:
Ivo Havel
Zimmerova 261, 411 13 Třebenice
Tel.: +420 605 222 133
e‑mail: penzion‑havlovi@seznam.cz
www: http:www.penzion‑havlovi.cz
Resort Marina Labe Píšťany
Areál se nachází na břehu jezera Píšťany, 3 km od města Litoměřice,
pouhých 60 km z Prahy po dálnici D8. V blízkosti areálu vede cyklotrasa

Praha – Drážďany. Kromě přístaviště a hotelu jsou pro návštěvníky i cyk‑
loturisty k dispozici dvě restaurace a parkoviště. Pro vodní turisty a auto‑
mobilisty je zde možnost čerpání pohonných hmot. Areál má vlastní pláž.
Přístav pojme 48 turistických vodních plavidel do 15 metrů délky a dvě
plavidla do 80 metrů délky s možností navýšení této kapacity. Přístav je
vhodný nejen pro stálé kotvení, ale i pro výletní a komerční lodě, které
využívají labskou vodní cestu.
V hotelu je k dispozici 5 dvoulůžkových, 2 třílůžkové a 2 čtyřlůžkové
pokoje (možnost přistýlek) vysokého standartu s balkony a vyhlídkou
na jezero. V pokojích je vlastní sociální zařízení, balkon, Sat/TV, Wi‑Fi.
K dispozici je monitorované parkoviště a dvě restaurace s terasou.
Kontakt:
Resort Marina Labe
Žernosecké jezero
Píšťany, 411 01 Žalhostice u Litoměřic
Telefon: +420 416 731 961, +420 774 510 477 (recepce hotelu)
Email: marina@marinalabe.cz, www: http://www.marinalabe.cz
Církevní památky
Kostel sv. Václava
Barokní jednolodní kostel sv. Václava byl postaven na místě, kde stával
dřevěný kostelík, litoměřickým stavitelem Petrem Versou. Dokončen
byl v r. 1745. Opraven byl v 70. letech 20. století. Dnešní zachovalé
fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře Josefa Čecha.
Oltářní obraz sv. Václava je od pražského malíře J. Heřmana z r. 1887.
V interiéru zaujme rokoková kazatelna a kamenná křtitelnice z r. 1716,
v presbytáři je náhrobek markraběnky Marie Františky Badenské z roku
1702. Za kostelem jsou barokní sochy sv. Barbory, sv. Vavřince, sv. Flori‑
ána a sv. Jana Nepomuckého.
Evangelický kostel
Evangelicko‑luteránský „Mírový kostel“ v Lovosicích byl postaven
v secesním stylu podle projektu kanceláře architektů Lossowa a Kühne‑
ho z Drážďan. Byl postaven jako rohová budova na nároží ulic Krátká
a Karla Maličkého (tehdy Teplická a Jahnova ulice). Základní kámen byl
položen v dubnu 1905, stavba kostela byla dokončena v roce 1907.
Hrady a zámky
Zámek Lovosice
Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století stojící na místě bývalé tvrze
byl barokně přestavěn a upraven po požáru v r. 1809. V přízemí jsou
zbytky renesančních štuk. V současné době slouží pro školské účely.
Po bitvě u Lovosic (1.10.1756) zde sídlil pruský král Fridrich II. Veliký
(1712 – 1786).
Zámek lze shlédnout z hlavní ulice Osvobození, výhled je však zakryt
zelení a také velkým památným dubem, takže lze snadno přehlédnout.

Secesní radnice
Zdroj: Wikimedia
Commons Aktron.

Další významné památky
Budova staré radnice
Secesní radnice na hlavní třídě Osvoboditelů s oká‑
zalou věží byla postavena v r. 1907. Do své současné
podoby byla opravena v r. 1992 a při této příležitosti byla
umístěna v kupoli schránka, obsahující současné aktuality
a sadu platných mincí.
V rámci projektu „Centrum pro cestovní ruch a partnerství“, realizova‑
ného z Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi
ČR a Svobodným státem Sasko 2007‑2013 byl rekonstruován secesní sál,
který již řadu let chátral. Slavnostní otevření proběhlo za účasti partner‑
ského města Coswig 21. února 2014. Díky dotaci z Programu Cíle 3
získalo město další důstojné místo setkávání a cestovního ruchu. Prvnímu
patru tak byla navrácena jeho reprezentativní funkce, a to v původním
historickém sálu.
Pfannschmidtova vila
V roce 1887 postavil někdejší starosta města a velkostatkář Franz Pfann‑
schmidt na hlavní lovosické třídě (dnes Osvoboditelů) výstavnou vilu
v secesním stylu. Rodinu Pfannschmidtů postihl po 2. světové válce pová‑
lečný odsun Němců. Ve vile se poté ubytovala sovětská armáda a vytvořila
si zde velitelství. V roce 1948 začal dům fungovat jako zdravotní středisko
a tomuto účelu sloužil až do roku 2009. Vzhledem k historické hodnotě
této vily a její poloze na hlavní lovosické třídě se město rozhodlo pro její
rozsáhlou rekonstrukci a využití pro veřejné účely. V současné době se
dokončují stavební práce. Od samého začátku revitalizace této vzácné
památky dbalo město na zachování její původní identity. Mezi nejcennější
části patří ornamentální stropy, které se dochovaly ve třech místnostech
v prvním patře. Ty byly restaurátorsky ošetřeny včetně opravy bohaté
štukové výzdoby. Po dokončení rekonstrukce bude vila využívána jako
knihovna, sál v prvním patře bude využit pro různé kulturní akce, konfe‑
rence a koncerty. Do přízemí bude přestěhováno informační centrum.
Památné stromy
Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos L.)
Komenského ulice
Siřejovická ulice, poblíž křižovatky s Třebenickou
GPS: 50°30‘37.08“N 14°3‘8.7“E
Dub v Lovosicích
Areál lovosického zámku
GPS: 50°30‘51“N 14°3‘12.06“E
Jeřáb břek
Areál Základní školy
50°30‘49.56“N 14°2‘50.47“E
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LITOMĚŘICE

VINNÉ ZASTAVENÍ
- LITOMĚŘICE
Litoměřice leží v severních Čechách (Ústecký kraj) na jižním úpa‑
tí Českého středohoří na pravém břehu řeky Labe při jeho soutoku
s Ohří. Patří k významným městům v tomto regionu, žije v něm 25 tis.
obyvatel a spolu se sousedními městy Terezínem, Bohušovicemi nad
Ohří a Lovosicemi tvoří aglomeraci s 40 tis. obyvateli. Litoměřicko
má jedno z nejteplejších klimat v České republice, na okolních svazích
Labe se odedávna pěstuje vinná réva. Přirozenou dominantu města tvo‑
ří vrch Radobýl, který se tyčí na jeho západní části.
Litoměřice patří mezi nejstarší česká města a mají velmi starou his‑
torii, která začíná již někdy v raném středověku. V té době Přemys‑
lovci na Dómském pahorku vybudovali svůj správní hrad, pod nímž
vzniklo středověké město, v jehož části založil český kníže Spytihněv
II. (1031‑1061) litoměřickou kapitulu, kde byl vybudován i kostel sv.
Štěpána. Zakládací listina litoměřické kapituly je nejstarší českou listi‑
nou, která se zachovala v originále. Na místě původního románského,
později gotického kostela, byla v 60. letech 17. století vybudována ka‑
tedrála sv. Štěpána, která jako katedrální a kapitulní chrám litoměřické
dieceze (založené 3.7.1655) patří k nejvýznamnějším církevním a kul‑
turním památkám Litoměřic. V letech 1219 – 1228 se Litoměřice staly
královským městem obdařeným řadou mimořádných práv a privilegií
(např. právo skladu a právo mílové). V roce 1359 daroval Karel IV.
městu Litoměřice vrch Radobýl pro zakládání vinic a rozšíření pěsto‑
vání vinné révy a výroby vína. Darovací listinu, kterou založil vinař‑
skou tradici na litoměřicku, podepsal na gotickém hradu vybudovaném
na severozápadní části města v době panování Přemysla Otakara II.
(asi 1233 – 1278). V letech 2006‑2011 byly zbytky hradu rozsáhle
rekonstruovány a v současné době je zde instalována unikátní expozice
českého vinařství (viz dále).
Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou
rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a devět náměstí.
Centrem města je již od středověku prostor současného Mírové‑
ho náměstí. Zachovaly se zde velmi zajímavé a architektonicky cenné
gotické domy. Unikátní je, že tyto domy jsou až do dnešní doby oby‑
dlené a patří k nejstarším trvale obývaným domům v České republi‑
ce. Na náměstí jsou dvě kašny a ve středu je umístěn morový sloup
z roku 1685, postavený podle návrhu Giulia Broggia. Na jižní straně
je podloubí, které je i součástí domu u Kalicha, kde má sídlo městský

úřad. Na stejné straně je i renesanční dům U Černého orla vyzdobený
sgrafity, odkud je vstup do litoměřického podzemí (středověké sklepy
a katakomby). V jihovýchodním rohu náměstí stojí gotická budova,
ve které dříve sídlila radnice (tzv. Stará radnice), která dnes slouží jako
Oblastní vlastivědné muzeum. Ve městě je vedle již zmíněné katedrály
sv. Štěpána celá řada dalších cenných sakrálních památek. Naproti staré
radnici se nachází bílý děkanský Kostel Všech svatých s velkou věží.
Při příjezdu do města po Tyršově mostu zaujme velmi dobře viditelný
barokní kostel Zvěstování Panny Marie, který původně patřil jezuitům.
V jeho blízkosti stojí barokní budova jezuitského semináře a koleje.
K dalším zajímavým objektům patří Minoritský, od roku 1785 domi‑
nikánský klášter, a s ním spojený barokní kostel sv. Jakuba, Kapucínský
kostel svaté Ludmily a kostel svatého Vojtěcha ve Vojtěšské ulici.
S městem Litoměřice je spojen slavný český romantický básník, ale
i dramatik, malíř a cestovatel Karel Hynek Mácha (1810 – 1836), jehož
básnická skladba Máj, kterou vydal poprvé vlastním nákladem 23.4.1836,
patří k nejvydávanějším knihám v České republice. Básník přišel do Lito‑
měřic v září 1836 jako advokátní koncipient. Traduje se, že při svém výletu
na vrch Radobýl v neděli 23.10.1836 spatřil v podvečerních hodinách dole
ve městě požár. Ve snaze pomoci při jeho hašení se při rychlém běhu uřítil
a po napití se infikované studené vody si způsobil zápal plic, podle druhé
teorie se nakazil cholerou. Onemocněl a 6.11.1836 v Litoměřicích v místě
svého bydliště zemřel. Původně byl pochován v Litoměřicích, po zabrání
Sudet Německem v důsledku mnichovské dohody byly v říjnu 1938 Má‑
chovy ostatky přemístěny na pražský Vyšehrad.
Litoměřice – Mírové náměstí
s domem U Kalicha

Dnes v Litoměřicích připomíná Karla Hynka Máchu kopie slavné
sochy J.V.Myslbeka z roku 1912 na pražském Petříně. Originál sochy

byl původně určen Litoměřicím, pražané si ji však tak oblíbili, že si
vynutili její umístění v Praze a Litoměřicím slíbili její kopii. To se však
podařilo až mnohem později, 21.11.2010 byla na úpatí litoměřické
Mostné hory odhalena kopie sochy, která se od originálu liší jediným
detailem – na podstavci není věnec. Památku K.H.Máchy a jeho spo‑
jení s Litoměřicemi si také můžeme připomenout návštěvou expozice
vybudované v domě Na Vikárce ve světničce, kde Karel Hynek Mácha
za svého pobytu v Litoměřicích bydlel a zemřel.
Úrodný kraj na dolních tocích Labe i Ohře, které se slévají v Litomě‑
řicích, je poeticky nazýván zahradou Čech. Litoměřice patří k význam‑
ným českým zemědělským centrům a zdejší ovocnářství a zelinářství je
na vysoké úrovni. Litoměřicko má velmi teplé klima což vytváří výborné
podmínky pro pěstování vinné révy, které má ve městě i jeho okolí velmi
dlouhou tradici. Ve středověku byly Litoměřice po Praze druhým největ‑
ším vinařským městem v Čechách. Na katastru města bylo více než 400 ha
vinic. Dnes podnik Klášterní vinné sklepy Litoměřice – Agrofrukt Kamýk
obhospodařuje 50 ha vinic. Ve městě, při silnici na Českou Lípu sídlí Vý‑
staviště Zahrada Čech Litoměřice, které pořádá pravidelně výstavní a další
akce. Nejznámější a nejnavštěvovanější je výstava Zahrada Čech Litomě‑
řice, která se koná vždy v září, zaměřená na produkty českých zemědělců,
sadařů a zelinářů, ale i bohatý sortiment potřeb pro zahradu a chalupaření.
Oblibu získala výstava Gastro Food Fest presentující potravinářské pro‑
dukty, víno, pivo.

Turistické informační
centrum Litoměřice

Centrum cestovního ruchu Litoměřice
Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace
města, je provozovatelem Informačního centra a Hradu.
Turistický a informační portál Litoměřice – info.cz
http://www.litomerice‑info.cz
Turistické informační centrum Litoměřice
Je nositelem certifikace Českého systému kvality služeb, který sys‑
tematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organiza‑
cích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem
systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci
spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu.
Název centra: Turistické informační centrum
Zřizovatel:
Centrum cestovního ruchu Litoměřice,
příspěvková organizace
Adresa centra: Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice‑Město
Telefon:
E‑mail:

+420 416 916 440
info@litomerice‑info.cz

Internetové stránky: http://www.litomerice‑info.cz
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Klášterní vinné sklepy
Litoměřice

Dostupnost pro veřejnost – pravidelné otevírací hodiny:
Květen – Září
denně 9:00 – 18:00 hod.
Říjen – Duben
Po – Pá: 9:00 – 17:00 hod.
So: 9:00 – 12:00 hod.
Informační centrum se nachází na Mírovém náměstí v přízemí budo‑
vy Městského úřadu (Dům U Kalicha). Poskytuje komplexní informa‑
ce a služby související s cestovním ruchem, turistické informace o městě
a okolí, památkách i tipy pro volný čas. Nabízí informační materiály, suve‑
nýry, je možné zde zajistit ubytování, objednat prohlídku města s průvod‑
cem, vyhlídkové věže Kalich a stálé expozice v podzemí města „Důl Richard
v proměnách času“. K dispozici je veřejný internet i automat na kávu.
V informačním centru lze také zapůjčit audio průvodce, GPS navigaci
pro cyklisty, zámek na kolo a nejnutnější nářadí pro opravu kola.
Informační centrum na Mírovém náměstí v Litoměřicích je vstupní
branou pro návštěvu vyhlídkové věže Kalich, která byla postavena v 16.
století pro rodinou Mrázovu. Z věže je krásný výhled na město Litomě‑
řice, hrad Hazmburk, horu Říp a další.
Věž je přístupná od května do září, od 10:00 do 16:00 hod. Všech‑
ny prohlídky jsou s výkladem.
Maximální kapacita věže je 12 osob, prohlídka trvá cca 25 minut.
V případě zájmu o rezervaci pro větší skupinu lidí volejte
+420 416 916 440, e‑mail:info@litomerice‑info.cz
Turistické informace poskytuje také informační centrum na Hra‑
dě, Tyršovo nám. 68, Litoměřice, které je otevřeno denně od 9:00
do 17:00 hod.
Kontakt:
Tel. +420 416 536 155, e‑mail: recepce@litomerice‑info.cz

Klášterní vinné sklepy Litoměřice
Agrofrukt Kamýk
Kontakt:
Velká Dominikánská 11, 412 01 Litoměřice
Telefon: 416 732 829, +420 723 164 904 (provozovna),
416 746 170 (firma)
Mail: agrofruktkamyk@seznam.cz
Vinařský provoz zemědělské firmy Agrofrukt Kamýk Ladislava Poší‑
ka sídlí ve starobylých prostorách bývalého dominikánského kláštera
v centru Litoměřic. Je pokračovatelem tisícileté tradice výroby vína
na Litoměřicku. Agrofrukt Kamýk obhospodařuje na 50 ha vinic. Pro‑
filovými odrůdami vinařství se postupně stává Müller‑Thurgau, Ryz‑
link rýnský, Rulandské bílé, Tramín červený, Modrý Portugal, Svato‑
vavřinecké a Rulandské modré. Sklepní hospodářství používá klasické
prověřené technologie, například kvašení v otevřených kádích s ruč‑
ním skrápěním. Roční produkce se pohybuje podle ročníku od 100
do 150 000 litrů vína. Z toho se 10 – 15 % prodá jako stolní víno
v sudové podobě, zbytek se lahvuje. Největší část tvoří vína jakostní,
přívlastková vína tvoří kolem pětiny celkového počtu lahví. Pro oblast
jsou typické tramíny, kterými se sklepmistr zabývá již velmi dlouho.
Nositelem tradice blízkého vrchu Radobýl je známkové víno Radobýl.
Klášterní vinné sklepy, které se nacházejí přímo v historickém centru
města Litoměřice, využívají starobylých sklepů bývalého dominikán‑
ského kláštera, zmiňovaného již na počátku 13. století. Zdejší sklepní
hospodářství navazuje na téměř tisíciletou tradici pěstování vinné révy
a výroby vína v úrodné krajině podél řeky Labe. Příznivé klimatické
podmínky, vinohrady položené na jižních stráních a vhodná půda jsou
základem stálé kvality zdejších vín.
Z odrůd se zde pěstuje zejména jedna z nejrozšířenějších – Müller
Thurgau, jenž vyniká výrazným buketem. Z dalších odrůd je to zejmé‑
na Tramín červený, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a šedé a odrůda, kte‑
rá již pomalu upadá v zapomnění – Veltlínské červené rané, jenž právě
v této oblasti dosahuje vynikajících kvalit, díky kombinaci přírodních
klimatických podmínek a lásce a umu pana Vladimíra Šuhájka, zdej‑
šího sklepmistra, jenž litoměřickým vínům vtiskl svůj charakteristický
rukopis. Z modrých odrůd je to Modrý Portugal, Svatovařinecké a Ru‑
landské modré, které jsou vedle lahodné chuti a vůně charakteristické
barvou českých granátů. Odrůdová vína úspěšně doplňuje známkové
víno Radobýl, nazvané podle nepřehlédnutelného vrchu ležícího kou‑
sek od Litoměřic.
Expozice českého vinařství – Cesta za vínem
Bývalý královský středověký hrad patří k nejstarším stavbám v Litomě‑
řicích a jeho historii jsme vzpomenuli výše. Dnes po rozsáhlé rekon‑
strukci v letech období 2006 – 2011, která byla realizována s význam‑
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nou pomocí Evropské unie, slouží jako sídlo unikátní expozice českého
vinařství nazvané „Cesta za vínem“. Expozice je instalována v horním
ochozu hradu a interaktivní formou seznamuje návštěvníky s historií
pěstování vína v Čechách, jeho výrobou a prezentuje jednotlivé čes‑
ké vinařské oblasti. Ve velkém hradním sále byl vybudován moderní
konferenční sál s kapacitou 200 osob určený pro organizaci konferencí
a sympozií a dalších významných akcí. V přízemí a sklepních prosto‑
rech je umístěna vinárna, degustační místnosti a archiv vín.

Konferenční sál
v litoměřickém hradu

Návštěvník si podle svého zájmu může zvolit formu prohlídky expo‑
zice. První varianta nabízí prohlídku expozice s odborným výkladem,
druhá varianta umožňuje v rámci prohlídky absolvovat i degustaci vy‑
braných druhů vín s komentářem zasvěceného znalce – someliéra.
Kontakt:
adresa: Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice
web:
www.hradlitomerice.cz
e‑mail: recepce@litomerice‑info.cz
GPS:
50°32‘11.41“N 14°7‘47.33“E
Ubytování v Litoměřicích
Hotel Labe
Největší a nejvyšší hotel v Litoměřicích nabízí ubytování v centru měs‑
ta v blízkosti výstaviště Zahrada Čech v 30 dvojlůžkových pokojích ***,
20 dvojlůžkových pokojích** a 15 třílůžkových pokojích. Restaurace má
kapacitu 60 míst, avšak je možné ji propojit s přilehlými salonky pro 40
a 20 osob. Celková kapacita hotelu Labe je tak 120 míst k sezení. Parko‑
vání je zajištěno na hotelovém parkovišti i pro autobusy, k dispozici je
internetové připojení Wi‑Fi v prostorách hotelu. 30 m od hotelu je krytý
plavecký bazén.
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Kontakt:
Vrchlického 10, 412 01 Litoměřice
tel.:.: +420 416 735 436
www: www.hotel‑labe.cz
e‑mail: info@hotellabe.com
Hotel Koliba
Hotel Koliba se nachází na okraji města Litoměřice. V současné době
nabízí hostům celkem 24 plně vybavených pokojů, kongresové sály s celko‑
vou kapacitou 600 míst a kompletním technickým vybavením, dvě zahrad‑
ní terasy. Součástí hotelu je minipivovar, který vaří vlastní pivo. Pro hosty
jsou připravené pivní lázně, wellness, salónek a stylová restaurace. V celém
komplexu je zdarma internetové připojení. K dispozici je zdarma rozsáhlé
parkoviště pro osobní auta i autobusy, s celkovou kapacitou až 100 vozů.
Restaurace, kongresové sály a vybrané pokoje mají bezbariérový přístup.

Kontakt:
Českolipská 2100, 412 01 Litoměřice
tel.: (+420) 416732861
email: koliba@post.cz,
http:// www.kolibahotel.cz
Hotel Apollon
Hotel se nachází v historickém centru města Litoměřice. 11 pokojů,
parkoviště hlídané kamerovým systémem, úschovna kol, terasa, bar, kavár‑
na, minibary na pokojích, některé pokoje jsou klimatizované. K dispozici
zdarma Wi‑Fi včetně pokojů. Parkování na soukromém parkovišti pod do‑
hledem kamer, ve dvoře (za poplatek – 2 parkovací místa).
Kontakt:
Na Valech 2094, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 531 450, +420 416 531 995
e‑mail: apollon@apollonhotel.cz
http://www.apollonhotel.cz
Hotel Roosevelt
Hotel vznikl citlivou přestavbou původní secesní vily a dostavbou její
nové části. Nachází se v klidné vilové čtvrti centra města 10 min. poma‑
lé chůze od náměstí. V objektu je restaurace s barem, sauna pro 8 osob
a hotelové fitness. Každý pokoj je vybaven sociálním zařízením, telefonem
s přímou provolbou a barevnou televizí se satelitním příjmem. V celém
hotelu i restauraci je možnost bezdrátového Wi‑Fi připojení na internet
zdarma. Hotel má garáž pro 6 aut hlídanou kamerovým systémem.
Kontakt:
Rooseveltova 962/18, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 733 595, +420 416 732 503
email: rezervace@hotel‑roosevelt.cz
http://hotel‑roosevelt.cz

Expozice českého
vinařství v litoměřickém
hradu „Cesta za vínem“

Hotel Salva Quarda
Hotel rodinného typu umístěný v unikátním renesančním paláci v sa‑
mém srdci starobylého města Litoměřice. Hotel nabízí kapacitu 43 míst
v originálně zařízených pokojích a apartmá, včetně jednoho pokoje bezba‑
riérového. Součástí hotelu je stylová restaurace se salonky a kavárna. V prv‑
ním patře objektu je renesanční sál. Parkoviště pro návštěvníky je přímo
před hotelem.
Kontakt:
Mírové náměstí 12, 412 01 Litoměřice
Tel: + 420 416 732 506
Email: hotel.restaurant@salva‑guarda.cz
http://salva‑guarda.cz
GPS souřadnice: 50°32‘0.39“ N, 14° 7‘ 55.28“ E
U Borovičků
Rodinný hotel, přímo v centru města, 55 m od náměstí, v nově zre‑
konstruovaném domě z roku 1842. Dům stojí na začátku pěší zóny napro‑
ti kostelu a Dominikánskému klášteru. Tři dvoulůžkové, jeden třílůžkový
a jeden pětilůžkový pokoj, každý s vlastní koupelnou, WC a minibarem.
K dispozici zdarma Wi‑Fi. Půjčování a uložení kol. Parkování před domem
zdarma.
Kontakt:
Dominikánské náměstí 3, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 733 644 398, +420 733 644 398
email: uborovicku@email.cz
http://www.uborovicku.cz
Penzion Dubina
Penzion je umístěn na úpatí Dómského pahorku nedaleko centra měs‑
ta Litoměřice. Ubytování ve třech podkrovních pokojích se společným so‑
ciálním zázemím s WC, umývadlem a sprchou. Jeden apartmán s vlastním
sociálním zařízením. Ve všech pokojích je televize, zásuvky pro připojení
na internet a Wi‑Fi. Součástí hotelu je venkovní umělá horolezecká stěna
vysoká 9 metrů uvnitř objektu. Půjčovna horolezeckého a vodáckého vy‑
bavení. Výcvik jištění a lezení po skalách. Přímo před penzionem parkoviš‑
tě pro 2 automobily. Garáž 200 metrů od objektu. Podélné stání u kaplič‑
ky – 100 metrů od objektu.
Kontakt:
Horní Dubina 276/10, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 602 259 691
e‑mail: penziondubina@gmail.com
www.penziondubina.cz
Penzion Jotis
Penzion se nachází na předměstí Litoměřic zvaném Pokratice přibliž‑
ně 10 minut od náměstí. Nabízí ubytování v pěti dvoulůžkových poko‑

jích, dvou třílůžkových a jednom čtyřlůžkovém. Každý pokoj má vlastní
koupelnu se sprchovým koutem a WC. Všechny pokoje jsou vybaveny
barevným televizorem. Parkování na uzavřeném dvoře. Možnost využití
vybavené kuchyňky.
Kontakt:
Pokratická 75, 412 01 Litoměřice
Telefon: 416 797 086, 606 692 899, 602 308 599
e‑mail: penzion@jotis.cz
http://www.penzion.jotis.cz
Penzion U Svatého Václava
Penzion leží v tichém historickém místě v blízkosti barokního kostela
Svatého Václava, 200 m od centra. Při rekonstrukci budovy byl zachován
její historický ráz a tím si moderně vybavené pokoje zachovávají svou neo‑
pakovatelnou atmosféru. Každý pokoj je vybaven koupelnou s WC.
Vybírat lze ze tří dvoulůžkových a jednoho čtyřlůžkového pokoje.
Všechny pokoje jsou vybaveny LCD, TV sat příjmem a Wi‑Fi připoje‑
ním zdarma.
Kontakt:
Svatováclavská 12, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 737 500, +420 721 941 822
E‑mail: usvatehovaclava@seznam.cz
http://www.usvatehovaclava.com/kontakt/
Penzion Pištora
Penzion Pištora je rodinný penzion s kapacitou max. 9 osob. Nabízí
jeden jednolůžkový pokoj a 3 dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky.
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu a WC, satelitní kabelovou TV. Pen‑
zion má připojení k internetu. Možné ubytování s domácími zvířaty.
Kontakt:
Velká Dominikánská 99/17, Litoměřice‑Město, 41201
Tel.: +420 777 655 142
E‑mail: mirka.hrzanova@seznam.cz
http://www.penzionpistora.cz
Hostel U sv. Štěpána
Biskupství litoměřické a město Litoměřice nabízí návštěvníkům města
levné ubytování v budově bývalého teologického konviktu a jeho ubytov‑
ně. Ubytovací kapacita činí 40 lůžek hotelového typu v dvoupodlažní bu‑
dově okálu (bývalá ubytovna) a 120 lůžek jak hotelového, tak i hostelové
typu v 1. a 2. patře Diecézního domu kardinála Trochty. V přízemí budovy
je recepce s nepřetržitou službou a hosté zde mohou využít služeb Jídel‑
ny u Moniky (snídaně, obědy, případně večeře). K dispozici je také nově
Wi‑Fi zdarma. Ubytování je určeno pro turisty i hromadné zájezdy, vítáni
jsou cyklisté (nabízíme bezpečné uschování kol). Uvnitř uzavřeného areálu
je možné zaparkovat až 50 vozidel nebo 2–3 autobusy.

Kontakt:
Komenského 4, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 732 077, +420 731 402 540, 731 402 588,
E‑mail: hostel@inprincipio.cz
http://www.inprincipio.cz/
GPS: 50°32‘14.829“N, 14°7‘37.360“E
Pictogramy - Cisterciaci

Církevní památky v Litoměřicích
Hlavní dominantu Litoměřic tvoří pravobřežní labská vyvýšenina na‑
zývaná Dómský pahorek, ale i Dómský vrch a dříve i hora svatého Štěpána
s Katedrálou sv. Štěpána se zvonicí a biskupská rezidence.
Katedrála sv. Štěpána
Trojlodní chrám byl původně románská bazilika založená kolem roku
1057 knížetem Spytihněvem II., později gotický kostel. Současná barokní
podoba je z období 1663 – 1670. Vysoká zvonice byla dostavěna v roce
1889. V katedrále jsou obrazy od Karla Škréty a Lucase Cranacha. Kate‑
drála má délku 50 metrů, výšku 20,50 metrů a šířku v lodi i s kaplemi 22
metrů. Barokní katedrálu vybudovali italští stavitelé.
Adresa: Dómské náměstí, Litoměřice
GPS: N 50° 31‘ 55.52“, E 14° 07‘ 42.54“
Biskupská rezidence
Budova biskupství byla postavena na místě původních budov kapituly
z 11. stol. v roce 1683 – 1701 podle návrhu Giulio Broggia. Litoměřice
jsou sídlem biskupství od roku 1655. Součástí rezidence je kaple sv. Vav‑
řince, v přízemí je umístěna velká knihovna.V patře se nachází trůnní sál
s nádhernou nástropní malbou. V současné době je objekt sídlem litomě‑
řického biskupa.
Adresa: Máchova ulice čp. 1d, Litoměřice
GPS N 50° 31‘ 54.22“, E 14° 07‘ 45.23
Kapitulní konzistoř Litoměřice
Další ze zajímavých budov na Dómském náměstí. Byla postavena
v 1. polovině 18. stol. stavitelem Octavio Broggiem, v roce 1880 byla
zvýšena o jedno patro. Původně byla určena pro kněžský seminář, ale
později zde byla zřízena biskupská konzistoř. Budova má bohatou
štukovou výzdobu průčelí a v nástavci je socha sv. Jana Nepomuc‑
kého.
Adresa: Dómské náměstí, Litoměřice
GPS: N 50° 31‘ 57.43“, E 14° 07‘ 37.28“
Probošství Litoměřice
Budova nového proboštství z roku 1886 se nachází při vstupu na Dóm‑
ské náměstí z Dómské ulice. Slouží jako zázemí pro administrativní zajiště‑
ní chodu biskupského úřadu.

Adresa: Dómské náměstí, Litoměřice
GPS: N 50° 31‘ 57.43“, E 14° 07‘ 37.28“
Kostel Všech svatých
Barokní děkanský kostel Všech svatých v Litoměřicích se nachází
v centru města na nároží Dlouhé a Jezuitské ulice v jihovýchodním koutu
Mírového náměstí naproti Staré radnici. Pro svoji typickou bílou barvu
na fasádě se mu také říkává „ bílý kostel“. Výraznou dominantou stavby je
věž vysoká 54 metrů s ochozem a věžními hodinami.
Adresa: Mírové náměstí, Litoměřice
GPS: 50°32‘ s. š., 14°8‘ v. d.
Kostel Zvěstování Panny Marie
Kostel se nachází na jižním konci Jezuitské ulice, nedaleko Kostela
všech svatých a je vrcholným barokním dílem Octavia Broggia. Původně
ho vlastnili Jezuité. V roce 1818 kostel spojila s protější bývalou jezuitskou
kolejí podklenutá krytá chodba. Pod kostelem se nachází jezuitská hrobka.
Roku 1992 byl předán do užívání Severočeské galerii výtvarného umění.
Dnes bývá kostel využíván k příležitostným koncertům, jinak je veřejnosti
nepřístupný.
Adresa: Jezuitská ulice, Litoměřice
Jezuitský seminář a kolej
V těsné blízkosti kostela Zvěstování Panny Marie stojí barokní budova
jezuitského semináře a koleje, rovněž postavená Octaviem Broggiem.
GPS: 50°31‘56“ s. š., 14°7‘59“ v. d.
Minoritský, od roku 1785 dominikánský klášter + kostel sv. Jakuba
Klášter minoritů zasvěcený patronu sv. Jakubovi existoval v Litomě‑
řicích v letech 1233–1785. Roku 1785 objekt kláštera a s ním spojený
kostelem sv. Jakuba Staršího získal řád dominikánů.
GPS: 50°32‘5“ s. š., 14°8‘2“ v. d.
Hrady a zámky
Litoměřický hrad – Hrádek
Bývalý gotický královský hrad, který leží v severozápadní části města
byl založen ve 2. polovině 13. století v době panování Přemysla Otakara II.
(asi 1233 – 1278). Byl součástí městských hradeb a patřil k významným
a důležitým českým hradům. Jeho původní podoba a velikost nejsou přes‑
ně známy, do dnešní doby se z něj zachovalo jen malé torzo. První velkou
přestavbu prodělal hrad za vlády Karla IV.(1316 – 1378). Brzy potom byl
silně poničen v průběhu husitských válek (1420 – 1431) a dále v polovině
17. století byl zasažen požárem. V roce 1767 byl po nutných úpravách hrad

využit jako městský pivovar. V 80. letech minulého století byly zahájeny
práce na rekonstrukci zbytků původního hradu (část věže a jeden hradní
palác) pro jeho využití k společenským a kulturním účelům. V roce 1987
město opravilo venkovní fasádu stavby a vybudovalo novou střechu nad
královským palácem. Největší rekonstrukce proběhla v letech 2006 ‑2011
v rámci projektu „Hrad Litoměřice – Svatostánek českého vinařství, kte‑
rá byla podpořena z fondů Evropské unie (Regionální operační program
Severozápad). Komplexní stavební část obnovy hradu byla dokončena
v prosinci 2010 a již v březnu 2011 se zde u příležitosti dne otevřených
dveří konala konference cestovního ruchu. Hrad po rekonstrukci nepůsobí
navenek nijak monumentálně, přesto je uvnitř šest podlaží. Při archeologic‑
kých průzkumech spojených s rekonstrukcí se podařilo objevit malou kapli
známou doposud pouze z písemných zmínek. Tuto kapli využíval k modlit‑
bám pravděpodobně i Karel IV. v průběhu svých tří návštěv litoměřického
hradu. Dalším významným objevem byly i rozsáhlé gotické sklepy.
Kontakty a informace o litoměřickém gotickém hradu, v němž byla
po rozsáhlé rekonstrukci vybudována expozice českého vinařství najdete
v kapitole věnované vinařství.
Zámek Ploskovice
Zámek Ploskovice nechala poblíž Litoměřic (7 km východně, směr
Úštěk, Česká Lípa) vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna
Marie Františka Toskánská (1672 – 1741) v první čtvrtině 18. století. Pů‑
vodně se jednalo o menší zámek, přesto jeho náročnou barokní výzdobu
prováděli nejvýznamnější pražští umělci, malíř V. V. Reiner a štukatér T.
Soldatti. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí penzi‑
onovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského (Dobrotivého), poslední‑
ho korunovaného českého krále. Ten byl v roce 1848 přinucen k abdikaci
ve prospěch svého synovce Františka Josefa I. Při této příležitosti byl zámek
zvýšen o patro a celkově upraven. Poté do něho často jezdil i císař František
Josef I. Po vzniku Československa zde bylo zřízeno letní sídlo Ministerstva
zahraničí a jezdil sem hlavně Edvard Beneš se svojí manželkou.
Náročnou výzdobu druhorokokově pojatých vnitřních prostor proved‑
li sochaři a štukatéři V. Levý a M. Effenberger, nádherné malby jsou dílem
Josefa Navrátila, jednoho z nejvýznamnějších malířů českého romantis‑
mu. Součástí zámeckého parku je krásná zahrada s umělou barokní jeskyní
a kašnou.
Kontakt:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Správa státního zámku Ploskovice
411 42 Ploskovice 1
Email: ploskovice@npu.cz
telefon, fax: +420 416 749 092, + 420 606 820 019
www.zamek‑ploskovice.cz

Muzea a expozice

Dům vína – výstaviště
Zahrada Čech
‑ Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Adresa: Mírové náměstí 171/40 41201 Litoměřice
Kontakt:
Telefon: +420 416 731 339
web: www.muzeumlitomerice.cz
e‑mail: info@muzeumlitomerice.cz
Kromě stálé expozice mohou návštěvníci v muzeu ve dvou výstavních
sálech pravidelně shlédnout krátkodobé výstavy z vlastních sbírek, ale
i výstavy zapůjčené z dalších muzeí. Součástí muzea je pobočka Máchův
Památník – tzv. Máchova světnička, která je umístěna v nedalekém domě
„Na Vikárce“.
Stálé expozice:
Geologický vývoj regionu
Pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka
Historie Litoměřic od středověku do roku 1700
Historie Litoměřic od baroka do roku 1945
Řemesla, zemědělství a rybářství na Litoměřicku
Běžná otevírací doba
Po zavřeno
Út – Ne 10:00 – 17:00
Vzhledem k umístění expozice muzea v historickém, památkově chrá‑
něném objektu není bohužel k dispozici bezbariérový přístup.
Život Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Expozice je umístěná v domě Na Vikárce ve světničce, kde K. H. Mácha
bydlel a také 6. 11. 1836 zemřel; ukázky básníkovy tvorby.
Adresa: Máchova 177/5, 412 01 Litoměřice
Kontakt: 416 731 339
Prohlídku Máchovy světničky je nutné si vyžádat u pokladny v hlavní
budově litoměřického muzea (Mírové náměstí 40, Litoměřice) nebo se
předem telefonicky objednat na výše uvedeném telefonním čísle
Otevřeno denně mimo pondělí od 11 h, poslední prohlídku je možné si
objednat v 16 h.

Pictogr

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
Expozice je rozčleněna do tří časových celků:
Sbírku starého umění jejímž těžištěm je soubor
gotického umění 14. až počátku 16. století, a to
deskovými malbami a polychromovanými plastikami.
Vrcholem sbírky gotického umění je soubor deskových
maleb od Mistra litoměřického oltáře.
Sbírka barokního umění tvoří poměrně ucelený soubor děl takových
umělců, jakým byli např. M. B. Braun, P. Brandl, J. Kupecký a další.
Závěr stálé expozice galerie tvoří umění 19. století a sbírku tvoří obrazy
A. Machka, A. Piepenhagena, J. Navrátila, A. Kosárka, J. Mařáka nebo im‑
presionistů A. Chittusiho, A. Slavíčka, J. Preislera, J. Štursy. 20. století je
representováno v příležitostně zpřístupňovaných sbírkách 20. století. Kro‑
mě této stálé expozice pořádá galerie krátkodobé výstavy převážně z tvorby
současných českých umělců.
V zadním traktu domu č. 24 zpřístupnila Galerie výtvarného umění
v Litoměřicích unikátní sbírku naivního umění Čech a Moravy, která ma‑
puje tvorbu našich nejznámějších umělců z této oblasti.
Kontakt:
Adresa: Michalská 7, 412 01 Litoměřice
Telefon: +420 416 732 382
E‑mail: info@galerie‑ltm.cz
http://www.galerie‑ltm.cz
Otevírací doba (v pondělí zavřeno):
Leden – březen a říjen‑prosinec: Út – Ne 9‑12, 13‑17
Duben – září: Út‑Ne 9‑12, 13‑18
Součástí Severočeské galerie v Litoměřicích je Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Obrazy, plastiky a umělecké řemeslo ze sbírek Biskupství litoměřic‑
kého. Vidět zde můžete umělecká díla z 12. až 17. století. Mezi jinými
i Madonu v Uzavřené zahradě od Mistra Tiburtinské Sibylly, sv. Antonína
poustevníka od Lucase Cranacha st., díla K. Škréty, A. Kerna, J. Steena, J.
Wilemsze de Wet, obrazy vlámského malíře z okruhu P. P. Rubense ze 17.
století a další.
Kontakt:
Adresa: Mírové nám. 241, 412 01 Litoměřice
Další kontakty a otevírací doba stejné jako u Severočeské Galerie vý‑
tvarného umění v Litoměřicích.

MILEŠOVKA

KRÁLOVNA
ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ
Milešovka, nejvyšší hora Českého středohoří (837 m) je díky svému výraz‑
nému kuželovitému tvaru, kterým se vypíná nad okolní krajinu do nebeských
výšin a často se dotýká oblaků, magickým bodem, který fascinuje a současně
vzbuzuje respekt a úctu. Je majestátnou dominantou Českého středohoří vi‑
ditelnou ze všech směrů a jako trošku marnivá žena se nám z každého po‑
hledu jeví jinak. Poté co podlehneme jejímu kouzlu a vystoupíme na vrchol,
jsme ohromeni a současně okouzleni neuvěřitelným rozhledem, který se nám
poskytne. Z vrcholu se nám otevře pohled na celé České středohoří, vidíme
Krkonoše, Krušné hory a když budou meteorologické podmínky příznivé,
dohlédneme na pražské Severní město, ale i letohrádek Hvězda nebo Chrám
sv. Víta na pražských Hradčanech, a dokonce i na Šumavu. Jedním z nejkrás‑
nějších zážitků, který nám Milešovka nabízí každé ráno, je pohled na východ
Slunce. Nejkrásnější je v květnu, kdy si stačí trošku přivstat a po nočním po‑
chodu si na vrcholu počkat na první paprsky, které se kolem páté hodiny ranní
objeví na východě a během několika minut začne rudý kotouč slunce postup‑
ně odhalovat vrcholy okolních kopců. Za další chvilku již nás slunce nechá
stále zřetelněji nahlédnout i do údolí, svými paprsky se dotkne Milešovského
zámku a postupně na pozadí ještě ztemnělé oblohy promítne charakteristické
kontury zřícenin starobylých hradů. Je to neopakovatelný okamžik, protože
den přijde velmi rychle a vrátí nás do reality.
Milešovka byla od nepaměti vděčným a vyhledávaným cílem poutníků,
později turistů. V roce 1820 vybudoval na Milešovce za velmi obtížných
podmínek hostinský Anton Weber z Velemína malou hospodu. Postupně ji
rozšířil o dvě prostorné jídelny, několik chat, parket pro tanec a malý obchů‑
dek se suvenýry. Vybudoval a opravil i stezky pro turisty. Nad triangulačním
bodem na vrcholu vybudoval 4 m kamennou rozhlednu. V květnu 1903 byla
zahájena výstavba meteorologické observatoře, která zahájila svoji činnost
v říjnu 1904. Součástí této stanice, kterou dnes spravuje a obsluhuje Česko‑
slovenská akademie věd je 19 m vysoká rozhledna. Zatímco meteorologická
stanice stojí a pracuje dodnes, restaurace a další zázemí pro turisty prošly
velmi dramatickým vývojem. V roce 1905 (22. února) vypukl na Milešovce
požár, který celou výletní restauraci, až na několik bezvýznamných objektů,
zcela zničil. Již v květnu však lesní správa tehdejšího majitele hraběte Lede‑
bura, otevřela provizorní restauraci. Nová restaurace byla otevřena v říjnu
téhož roku. V 60. letech 20. století přešel hostinec se všemi přilehlými ob‑
jekty do vlastnictví tehdejšího Ministerstva národní obrany. Činnost armády
měla velmi neblahý vliv a objekty byly postupně devastovány a poničeny.
V té době nebylo na vrcholu Milešovky pro turisty k dispozici prakticky vů‑
bec žádné zázemí. Z iniciativy několika nadšenců vznikla Obecně prospěšná

společnost Milešovka, která se ujala obnovy turis‑
tických zařízení a nezbytných úprav celého vrcho‑
lu. V roce 1997 byl proveden základní úklid vrcholu
a v dalších letech se postupně dařilo vrchol oživovat.
Po dlouhých jednáních s majitelem budov na vrcholu
Milešovky, kterým je Armáda ČR se obci Velemín, na jejímž
katastru Milešovka leží, podařilo 7.5.2013 otevřít turistickou chatu.
V chatě je ve velkém proskleném prostoru s vyhlídkou občerstvení, kte‑
ré nabízí široký výběr nápojů, ohřívané uzeniny, polévky, prodej suvenýrů,
po předchozí domluvě možno zajistit i teplá jídla pro větší skupiny. Vedle cha‑
ty je v provozu i kamenný bufet, který provozuje o.p.s. Milešovka. Turistická
chata s restaurací je v sezóně návštěvníkům k dispozici každý den v týdnu.
Ubytování v chatě zatím není k dispozici, o možnosti otevřít na Mile‑
šovce turistickou ubytovnu se jedná. K přenocování na vrcholu Milešovky
se dá využít tzv. Studená útulna – jedná se o zastřešený pozemek, úkryt
před nepřízní počasí, kde je možno přespat ve spacáku na karimatce. Mož‑
né je také stanování. Zájemci o přenocování na vrcholu Milešovky by se
měli předem dohodnout s pracovníky observatoře nebo v bufetu.
Vyhlídková věž, která je součástí meteorologické observatoře je pří‑
stupná veřejnosti od března do října v době 10.30‑17.00, od listopadu
do února v době 11.30‑17.00 – vyhlídková věž bývá otevřena pouze za pří‑
znivého počasí (při příchodu nutno zazvonit na zvonek u první branky
a vyčkat příchodu zaměstnance), skupině nad 20 lidí se podává výklad.
Na vrchol Milešovky vede kyvadlová nákladní lanovka, vybudovaná
v 30. letech minulého století, která slouží k dopravě materiálu. Dolní sta‑
nice lanovky je umístěna nad obcí Bílinka, poblíž červeně značené turis‑
tické cesty na Milešovku. Délka lanovky je 908 m, převýšení 276 m. La‑
novka s dvěma nákladními vozíky je vedena po 6 sloupech. Rekonstrukce
zařízení proběhla v roce 1962.
Vrchol Milešovky je na rozdíl od jiných cílů přístupný pouze pěšky,
v extrémním případě na horském kole. Výstup můžeme začít v Bílce, Mi‑
lešova, Velemíně nebo Černčicích.
Kontakt:
Turistická chata Na Milešovce (837 m)
Provozovatel: obec Velemín a o.p.s. Milešovka (obecně prospěšná společ‑
nost), Myslivečkova 41/16, 400 01 Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba: pan Křivánek.
Telefon: +420 722 555 298 (obsluha restaurace), +420 777 234 269
(o.p.s.), +420 475 211 639 (o.p.s.),
Meteorologická observatoř Milešovka
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
GPS: 50°33‘17.445“N, 13°55‘52.563“E
417 63 Žalany
Tel.: +420 417 872 101 (observatoř), www: http://www.ufa. cas.cz.

CESTOVÁÍNÍ

ŠVESTKOVÁ
DRÁHA
aneb vlakem na jednotlivá vinná zastavení
Švestková dráha je historický název pro místní železniční spojení dvou
severočeských měst Lovosic a Mostu. Historie této romantické lokálky ve‑
dené po jižním úbočí Českého středohoří začíná v roce 1898, kdy vyjel
na tuto trať první vlak. Do Českého středohoří vstupuje Švestková dráha
v blízkosti obce Skršín a prochází jeho jižní částí až do Třebívlic, odkud
poté vede po jeho jižní hranici až do Lovosic, odkud se ve své prodloužené
části do Litoměřic do něho znovu vrací. Název Švestková dráha je překla‑
dem sudetskými Němci používaným názvem „Zwetschkenbahn“, ale také
„Powidlbahn“. Poetický název je odvozen od někdejších velmi rozšířených
švestkových sadů a alejí, které byly v minulém období pro tuto oblast ty‑
pické. Vedení tratě umožňuje cestujícím mimořádně atraktivní panora‑
matický pohled na homole a vrchy Českého středohoří, často korunované
zříceninami starých hradů nebo vrcholovými rozhlednami.
Délka celé dráhy je 44 km (s úsekem do Litoměřic 52 km), minimální
poloměr oblouků 200 m, maximální stoupání 24 , nejvyšší traťová rych‑
lost 50 km/h, je na ní celkem 17 zastávek a stanic.
Počátkem 80. let minulého století postihla Švestkovou dráhu první váž‑
ná rána. Mezi stanicemi Třebenice – město a Dlažkovicemi došlo k ma‑
sivnímu sesuvu půdy, který způsobil vážné porušení železničního svršku
a na dlouhou dobu přerušil dopravu na tomto úseku. Doprava zde byla za‑
jišťována v té době autobusy. Znovu obnovit provoz vlaků na trati se poda‑
řilo v roce 1987. Nepodařilo se však již navázat na minulá úspěšná léta této
železniční trati a od této doby její sláva začala postupně pohasínat. Určitě se
na tom výrazně podepsala i opatření ČSD, které po roce 1989 přistoupily
k úpravám počtu spojů na této dráze a především nevhodně sestaveným
jízdním řádem, který nebyl pro lokální dopravu nejvýhodnější. To způsobi‑
lo značný odliv cestujících a jejich přechod na autobusovou dopravu.
Přestože se v dalším období podařilo tento trend zastavit a obyvatelé
obcí na této dráze, prostřednictvím petic a různých dalších forem pro‑
testů, bojovali za její zachování, Krajský úřad v Ústí nad Labem v sezóně
2006/2007 její provoz zastavil a přepravu cestujících přesunul do autobusů.
Obce však boj o Švestkovou dráhu nevzdaly a pokračovaly dál v úsilí
tuto trať zachránit před definitivní likvidací. Velice dobře si byly vědomy,
že malé zaváhání může způsobit nevratné škody. Díky vzájemné spolupráci
a zapojení dalších partnerů, zejména Konzultační dopravní společnosti byl
od roku 2008 zahájen letní turistický provoz s cílem zajistit jej do dalších
sezón v co největším rozsahu.
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Slavnostní jízda „veselého motoráč‑
ku“ – Třebívlické vinobraní 2014
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V dalších letech se záměr na zachování místních drah
dále rozvíjel, přičemž společná myšlenka vychází z násle‑
dujícího východiska: Na našem území existují železniční
tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho
území, jak z hlediska rozvoje venkovské společnosti, růstu
sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistic‑
kého ruchu. Dráhy samy, jejich budovy i technická zázemí
jsou technickými památkami rozvoje venkova a jsou i prv‑
ky kulturního dědictví.
Švestková dráha
‑ nádraží Třebívlice

Pro podporu Švestkové dráhy vznikl v rámci opatření
IV.2.1. Programu rozvoje venkova 2007‑2013 společný projekt „Naše
vlídná nádraží“, který byl schválen k realizaci 1.2. 2013. Projekt realizuje
MAS Karlštejnsko, o.s., společně s MAS Naděje pro Mostecko a se Serviso,
o.p.s. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit předpoklady pro udržení
železničního provozu na řešených regionálních tratích a dosažení pozitiv‑
ních změn ve využití dosud velmi zanedbaných drážních budov a objektů.
Železniční tratě poskytují podmínky pro provoz historických vlaků s kom‑
binací turistiky nebo cykloturistiky a proto je smyslem projektu i rozšíření
a podpoření této činnosti v místech, kde je tato činnost zanedbávaná nebo
se vůbec nevyskytuje. Díky tomuto zavedení podmínek se očekává i vznik
rozvoje služeb, mezi které můžeme zahrnout ubytování, stravování nebo
i půjčovny kol.
Partneři Švestkové dráhy: Ústecký kraj, Severní energetická, a.s., město
Most, město Lovosice, obec Čížkovice, město Třebenice, obec Libčeves,
obec Třebívlice, obec Podsedice, CHKO České středohoří, Lovochemie
a.s., o.s. PRO‑V‑A‑Z‑E‑K, o.s.
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Informace pro návštěvníky, turisty a cestující:
Aktuální informace o provozu Švestkové dráhy, platný jízdní řád, tari‑
fy, tipy na výlety v okolí Švestkové dráhy a další potřebné informace včetně
interaktivní mapy najdete na adrese:
https://sites.google.com/a/severoceskedrahy.cz/svestkovadraha/
interaktivni-mapa
Na kole po vinné cestě:
Cestu vlakem na Švestkové dráze můžeme spojit s cykloturistikou. Cy‑
klotrasa č.25 Most – Doksy, která železniční trať do značné míry kopíruje,
umožňuje velmi pohodlně navštívit všechna vinná zastavení i řadu turistic‑
kých atraktivit Českého středohoří. V Malých Žernosekách je možno využít
přívoz přes Labe do Velkých Žernosek, kterými prochází Labská stezka ve‑
doucí ze Štětí, přes Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín do Velkého Žlebu.
Chemnitz
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Vinaři vytvářející vinnou cestu Ústeckým krajem – partneři projektu
Vinařská cesta, lemovaná historií cisterciáckého řádu, původem z ně‑ Potučky
meckých měst, který v době kolonizace českého pohraničí sehrál mimo‑
řádně důležitou úlohu symbolicky začíná v partnerském německém městě
Grünhain‑Beierfeld a po překročení státní hranice pokračuje, tentokrát již
fyzicky v mostecké oblasti – Chrámce u Mostu (České vinařství Chrám‑
ce, s.r.o.), odkud přechází do Českého středohoří, obcí Třebívlice a města
Třebenice (Zámecké vinařství Třebívlice, s.r.o), oblasti Brány Čech (Porta
Bohemica s významnými vinařskými obcemi – Malé Žernoseky (Vinařství
sv. Tomáše – Zdeněk Vybíral) – Velké Žernoseky (Žernosecké vinařství,
s.r.o.), přes město Lovosice až do starobylého královského města – Litomě‑
řice (Klášterní vinné sklepy Litoměřice – Agrofrukt Kamýk).
(+ další malí vinaři, kteří mají zatím jen malé plochy vinic a zatím ne‑
mají veřejně přístupné sklepy, popř. vlastní prodej ve svém sídle: Ing. Jitka
Procházková Chožov, Vinařství pod Sedlem, Horní Chobolice – Liběšice,
Ing. Dionýz Hutár).
Turistická informační centra zapojená do projektu Cíle 3 “Po stopách
cisterciáků z Krušnohoří k obnoveným vinicím Českého středohoří”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turistické informační centrum v Mostě
Informační centrum Třebívlice
Informační centrum Třebenice
Informační centrum Lovosice
Informační centrum Velké Žernoseky
Informační centrum Litoměřice

Rozvoj cestovního ruchu na vinné cestě – návrh aktivit pro budoucí
rozvoj turistického ruchu na vinné cestě
Cílové skupiny na které by aktivity měly být zaměřeny:
‑ Klienti turistických informačních center
‑ Aktivní mladí lidé 30 – 35 let, rodiny s dětmi, mládež v skautských,
junáckých a dalších organizacích, milovníci a příznivci vína, zájmové
neziskové organizace.
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Most

Chrámce

Třebívlice
Aktivity:
1) Zpracování web stránky projektu, která
bude v době jeho realizace i v následné době
udržitelnosti sloužit k jeho publicitě, posky‑
tovat všechny potřebné aktuální i dlouhodobější informace pro veřejnost
a současně se stane platformou pro realizaci všech aktivit zaměřených
na podporu rozvoje cestovního ruchu na vinné cestě, které by měly obsaho‑
vat minimálně následující informace:
‑ Základní informace o projektu, partnerech atd.
‑ Popis vinné cesty, mapy a další infomační materiály, interaktivní mapa
‑ Informace o aktuálních akcích na vinné cestě
‑ Přístup na vybraná místa prostřednictvím on line videokamer
‑ Informace a administrace winecachingu, seznam umístěných keší a in‑
formace o tomto místě.
‑ Elektronická hra pro děti „Putování za vinným skřítkem“
Kurort
Oberwiesenthal

2) Zmapování vinné cesty s vyznačením vlastních „vinných bodů“ a turi‑
sticky zajímavých míst v jejich okolí (vyhlídek, historických, přírodních,
technických památek) a jejich vybavení informačními tabulemi, na vy‑
braných (dostatečně chráněných a bezpečných) místech tzv. fotopointy,
kde se budou moci turisté vyfotografovat a fotografie si poté stáhnout
z webových stránek projektu i možností stáhnout si prostřednictvím spe‑
ciální aplikace informační kolekce do svých iphonů a ipodů, minimálně
ve dvou jazycích (čeština, němčina).
3) Vybavení obou informačních center vybudovaných v rámci projektu
Německý vedoucí partner: Infocentrum „Multimediální krajina na
König – Albert – Turm na Spiegelwalde“ (Grünhain‑Beierfeld).
Český partner: Turistické infocentrum „Nová vinná cesta Most –Litomě‑
řice“ ve stálé expozici Ulriky von Levetzow v obci Třebívlice
• Multimediální presentace: videosmyčka dokumentující vedle vlast‑
ních turisticky atraktivních míst, nabídku zahraničních partnerů
• Roll‑up panely propagující vybraná místa fotografickým materiálem,
mapami a dalšími koncentrovanými informacemi
• Velkoplošné fotografie zachycující klíčová charakteristická místa
v partnerské zemi

Třebenice

Litoměřice

•
•
•
•

Informační stojan s volitelnou multimediální projekcí a současně
možností stažení kolekce informací do svých zařízení
Tištěné informační materiály (letáčky s mapou, propagační a infor‑
mační materiály o jednotlivých „vinných bodech“ a jejich nabídce,
turistických místech, informace o konkrétních aktuálních akcích apod.
Pro děti: omalovánky, pexesa, jednoduchá vystřihovací stolní hra
typu „člověče nezlob se“, balónky apod.
Upomínkové předměty: dřevěné/plechové známky, serie vinných
etiket, plyšáci či „maskoti“ vinné cesty z jiného materiálu apod.

Ideový záměr na využití geocachingu – winecachingu pro propagaci
území a publicitu místních vinařů
Geocaching (anglicky džiokešink, česky geokešink) je název volnoča‑
sové aktivity, ve které tzv. geocacher (v českém neformálním překladu „ka‑
čer“) hledá geocache (v české hantýrce „kešky“ za pomoci přijímače GPS.
GPS (Global Positioning System) je technologií pro družicovou na‑
vigaci, které umožňuje zařízení přijímající signál vysílaný GPS satelity.
Tato zařízení využívají signálu ze satelitů k určení vlastní pozice, kdekoli
na Zemi. GPS zařízením pro geocaching může být turistický přístroj GPS
nebo například mobilní telefon s vestavěným GPS přijímačem.
Principem hry je, že hráči na různá místa ukrývají „poklady“ do speci‑
álních schránek (obvykle voděvzdorná, většinou plastová schránka, kanys‑
tr, zavařovací láhev). Na internetu potom zadávají přesné souřadnice svého
cache (pokladu) a ostatní hráči je s pomocí navigace hledají. Ti, jakmile
do svého přístroje nahrají umístění schránky s pokladem, uvidí na displeji
svého přístroje její polohu s přesností na několik metrů. Souřadnice jsou
zveřejněny na speciálních internetových stránkách.
Této v současné době velmi široce rozšířené hry, do které se zapojují
všechny kategorie lidí, lze velmi efektivně využít i pro podporu cestovního
ruchu v území a konkrétně propagaci místních vinařství. Projekt tzv.wine‑
cachingu se zrodil na Moravě v roce 2006 s cílem podpořit výrobu a pro‑
pagaci moravských vín.
Pro propagaci vinařství v severních Čechách na naší nově vytvořené
vinné stezce doporučujeme se spojit a společně rozvinout tuto aktivitu pro
neotřelý marketing svých vín. V rámci winecachingu, který se může stát
vyhledávanou zábavou široké škály turistů, lze velmi efektivně podpořit
rozvoj vinařské turistiky v Českém středohoří. Turisty tak můžeme přiblí‑
žit k vinicím a vinařstvím a formou „lovecké hry“ jim umožnit ochutnávku
vína v příslušném vinařství a získat i drobnou památku na objevenou keš‑
ku. Navíc v krásném prostředí Českého středohoří lze velmi vhodně sklou‑
bit propagaci vinařství s návštěvou turisticky atraktivních, mnohdy velmi
romantických a dobrodružných míst. Díky winecachingu můžeme turisty
i „profesionální kačery“ přívést do míst, kam by náhodou vůbec nazavítali.
Zdroje a další informace:
http://www.geocaching.cz/page/index.html
http://www.opencaching.cz/
http://www.winecaching.cz/

Dozrál vinohrad
pod tíhou hroznů čas se sklání
Zas konec léta Zas je blízko k vínu
a čistý vítr zpívá o podzimu
tak jako tenkrát dávno kdysi
Jan Skácel:
Sonet o lásce a modrém portugalu

I vinohrad je stár, však rodí víno
mladé
Oldřich Mikulášek:
Starým vinohradníkům

Na Milešovce
V hor věnci leží český kraj,
jak pozlacená, stará báj,
dech borů temný zazní časem,
lesk rosy hraje trávy klasem.
Jak z dálky vane lesů dech,
to snad je českých srdcí vzdech,
a rosa, Kam jen noha vkročí,
to snad jsou slzy českých očí.
Jaroslav Vrchlický:
Dojmy a rozmary
Milešovka z žernoseckých
vinic

Milešovka z Ostrého
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