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ANOTACE 

 

Bakalářská práce je zaměřena na turistické zajímavosti v Teplickém regionu. 

V práci jsou popsány památky, které jsou turisticky zajímavé a stále více navštěvované. 

V závěru práce byl proveden dotazníkový výzkum obyvatel, který se týkal znalostí a 

návštěvnosti pamětihodností v Teplickém regionu. 
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SUMMARY 

 

This bachelor's thesis is focused on the Tourist's Attractions in the Region of Teplice. 

The thesis describes the monuments that are of interest to tourists and increasingly 

frequented by. In conclusion of the thesis there is located a questionnaire survey of 

population. It deals with the knowledge and a visitor's attendance of the Attractions in the 

region of Teplice.  
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Seznam použitých zkratek 

a. s. – akciová společnost 

°C – Celsiův stupeň 

cm – centimetr 

CO – oxid uhelnatý 

CO2 – oxid uhličitý 

EU – Evropská unie 

EXPO – světová výstava 

FK Teplice – fotbalový klub 

kg – kilogram 

kW – kilowatt, jednotka výkonu 

m – metr 

mm - milimetr 
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3
 – metr krychlový 

m/s – metrů za sekundu 
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s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizace 

OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem bakalářské práce je ověření znalostí turistů o turistických 

zajímavostech Teplického regionu.  Teplicko je světově známé nejen svou dlouholetou 

historií, lázeňstvím, ale i kulturními a technickými památkami. V závěrečné práci jsou 

popsány převáţně technické památky. Mohou to být pivovary, ţeleznice, mosty, mlýny, 

sklárny, štoly a mnoho dalších památek. Protoţe se v dnešní době upřednostňují spíše 

hrady, zámky a jiné kulturní památky, technické památky se dostávají do pozadí. Moţná 

z toho důvodu, ţe některé z nich zcela zanikly a zůstaly po nich jen zchátralé budovy. Ale 

jsou tu i takové, kolem kterých se často chodí a lidé je vyuţívají, aniţ by věděli, ţe jsou to 

technické památky. 

Nejprve je Teplický region všeobecně popsán, kde se nachází, jakou má historii, 

jaký je jeho význam v České republice. Dále je upozorněno na technické památky v okolí, 

důvod jejich stavby, zajímavosti a současnost.  Formou dotazníkového šetření je 

poukázáno na znalosti obyvatel České republiky, jak dobře znají a zda navštěvují památky 

v Teplickém regionu.  Vyhodnocení dotazníků je v práci graficky znázorněno. 
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2 TEPLICKÝ REGION 

Teplice jsou lázeňským městem s historickým jádrem a čilým společenským 

ruchem. Město nabízí ty nejlepší podmínky pro aktivní odpočinek v kaţdém ročním 

období. Lázně v Teplicích patří k nejstarším v Evropě. V celém městě je zachováno mnoho 

historických památek, např. komplex lázeňských budov, kostel sv. Jana Křtitele, zámek či 

barokní morový sloup Nejsvětější trojice od známého sochaře Matyáše Brauna [22].  

 

2.1 Geografická poloha 

Lázeňské město Teplice se nachází na severozápadě České republiky. Leţí mezi 

Krušnými horami a Českým středohořím poblíţ hranic se Spolkovou republikou Německo, 

konkrétně se spolkovou zemí Sasko. Město Teplice spadá do Ústeckého kraje. Od 

krajského města Ústí nad Labem jsou Teplice vzdáleny 15 km směrem na západ. 

Nadmořská výška se pohybuje mezi  200-399 m [1]. 

Teplice jsou statutárním městem a spadají pod ně významná města Bílina, Dubí, 

Duchcov, Hrob, Krupka, Osek. Dále pod Teplice patří obce Háj u Duchcova, Kostomlaty 

pod Milešovkou, Mikulov, Moldava a kromě nich je administrativním centrem dalších 22 

obcí [10].  

Jmenovaným regionem vede hlavní komunikace č. 8, E55 z Prahy, která pokračuje 

k Cínovci, dále pak dálnice do Ústí nad Labem a silnice č. 13 do Děčína. Ţeleznicí vede 

hlavní spojení po trati č. 130 z Mostu do Ústí nad Labem. Přímé autobusové spojení mají 

Teplice s Prahou, Ústím nad Labem a dalšími městy. Ve městě Teplice je od roku 1895 

v provozu i městská hromadná doprava, autobusy a trolejbusy [1].  
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Obr. č. 1 - Mapa s ohraničením Teplického regionu [23] 

 

2.2 Geologie  

V paleozoiku, tedy v prvohorách, asi před 600 – 300 miliony lety bylo na téměř 

celém území Evropy moře. Na jeho dně se vytvářely sedimentární horniny, jako jsou písky 

a jílovce. Díky vysokým teplotám v moři, poklesu dna, chemickým vlivům a tlakům, došlo 

k jejich metamorfóze. A proto jsou převáţně z metamorfovaných hornin tvořeny Krušné 

hory. Metamorfované horniny jsou amfibolity, svory, fylity a ruly. 

Na počátku karbonu, asi před 300 miliony lety se území zvedalo a moře ustupovalo. 

Díky karbonskému vrásnění došlo k výzdvihu Krušných hor. Masív rozpraskával a 

puklinami vystoupily vyvřeliny – ţuly, které jsou bohaté na rudy.  

Z metamorfovaných a vulkanických hornin se skládá poměrná část Českého 

středohoří a Severočeské pánve. Nově vzniklé hory byly rozrušovány vodou. Teplé a vlhké 

podnebí napomáhalo ke zvětrávání hornin. Ty se potom sesouvaly do údolí. Tyto nánosy a 

naplaveniny pomalu terén zarovnávaly. Níţiny se začaly plnit vodou. Vznikaly jezera a 

baţiny, ve kterých se dařilo přesličkám, plavuním a rašeliníkům. Vzniká tak vrstva 

organické hmoty, z které se později procesem karbonizace, tzn. uhelnatěním, vytvořilo 

hnědé uhlí. Největší mocnost uhlí je v okolí Bíliny, aţ 30 metrů sloje.  

Na teplické lokalitě docházelo k mohutným výbuchům lávy. Ta se díky erupcím 

prodrala na povrch trhlinami. Vzniklo těleso teplického křemenného ryolitu. Na těchto 
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červených skalách leţí celé město Teplice. Lázně Teplice proslavily termální vody, které 

artézsky vyvěrají na povrch právě z této vulkanické horniny, z hloubky 1000 metrů [16]. 

2.3 Historie regionu  

Zatímco se Krušné hory na sever do Saska svaţují mírně, do Čech spadají příkře a 

vytvářejí kotlinu, která je z jihu ohraničena sopečnými vrchy Českého Středohoří. Toto 

údolí, chráněné před studenými větry bylo osídleno jiţ od pravěku. V okolí Hudcova byly 

nalezeny kamenné pazourkové čepele z období mladšího paleolitu. V pozdějších obdobích 

se na úrodné půdě uplatňovaly jednoduché zemědělské techniky spojené s chovem 

dobytka. Osady se přesouvaly z místa na místo. Neměly trvalejší charakter. Výhod 

tepelných léčivých pramenů, které vyvěraly ze země, vyuţívaly i kmeny Keltů, Germánů a 

později Slovanů. V roce 762 byly prameny znovu objeveny.  Václav Hájek z Libočan 

zaznamenal ve své Kronice české, ţe: „nějací pastýřové, pasoucí svá stáda prasat po 

lesích, nalezli pramen horké vody“. V 9. a 10. století Teplicko obývali Lemůzané.  

Ve 12. století zaloţila královna Judita nad teplými prameny ţenský benediktinský 

klášter. Kolem tohoto kláštera vzniklo v průběhu 13. století město. Bylo nazvané Teplice, 

podle teplých pramenů. Ve stejné době se rozvíjela i okolní města Bílina, Duchcov, 

Krupka a Osek. V průběhu 16. století se začalo rozmáhat dolování a spolu s ním začal i 

hospodářský rozvoj celé oblasti. S německými horníky přicházeli i luteránští kněţí. Husté 

lesy poskytovaly výborné podmínky pro vznik mnoha hutí. Po třicetileté válce (1618) 

vznikaly v kraji první manufaktury. V 18. a 19. století kraj zasáhly prusko-rakouské a 

napoleonské války. Na konci 19. století se bouřlivě rozvíjel průmysl, díky stavbě ţeleznice 

a vysoké těţbě uhlí. Na Moldavě probíhala výroba skla a keramiky. V Řetenicích v roce 

1890 postavila firma Mühling moderní továrnu na výrobu skla [9].  

V roce 1879 se provalily termální prameny do okolních dolů, to způsobilo pokles 

teploty pramenů z původních 49°C na dnešních 39-44°C [1]. 
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2.4 Slavné osobnosti v Teplicích 

Společenský ţivot města Teplice ovlivnilo lázeňství. Teplice byly světově známé 

jiţ od 15. století. Největší rozmach zaţily v 19. století. Byly nazývány malou Paříţí nebo 

salonem Evropy. Léčivá voda se vyváţela do Ruska, Pruska a Saska [1].  

Lázně navštívilo mnoho slavných osobností jak z kulturního, tak z politického 

ţivota. Teplickými ulicemi a parky se procházela například Marie Louisa, císařovna a 

manţelka Napoleona Bonaparta, která se v lázních léčila v roce 1812 [11].  

V témţe roce pobýval v Teplických lázních Ludwig van Beethoven. Jeden 

z léčebných komplexů budov je pojmenován po tomto významném hudebním skladateli 

[21]. 

 

Obr. č. 2 - Lázně Beethoven (vlastní) 

  Johann Wolfgang Goethe, známý německý básník, se zde zapojil během své léčby 

v roce 1812 i do kulturního ţivota. Napsal pro zdejší zámecké divadlo jedno ze svých děl, 

hru Sázka. Setkal se i s Ludwigem van Beethovenem v zámecké zahradě.  Místo jejich 

setkání je tu dodnes vyznačeno [7]. 

Mezi další lázeňské hosty patřil historik Josef Dobrovský, filozof František 

Palacký, dramatik a novinář Josef Kajetán Tyl, spisovatel Karel Havlíček Borovský a 

básník Jan Neruda a mnoho dalších [11]. 
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2.5 Současnost 

K rychlému rozvoji Teplic a okolí přispěl hlavně rozvoj lázeňství. Podle údajů 

z jedné z nejstarších statistik z roku 1709 přijelo do Teplic v tomto roce asi 653 lázeňských 

hostů. V současné době lázeňské město v sezoně navštíví kolem 20 000 turistů. Teplice 

byly v roce 1992 vyhlášeny městskou památkovou zónou [8]. 

Léčba v teplických lázních je zaměřena především na pohybový aparát, cévní a 

nervové onemocnění. Procedury jsou rozděleny do několika komplexů budov, např. 

v Císařských lázních sídlí moderní klinika a Vojenské lázně slouţí od roku 1807 

k lázeňské léčbě příslušníků armády [22]. 

 

Obr. č. 3 – Císařské lázně (vlastní) 

 

K významným turistickým zajímavostem v Teplicích patří zámek, který byl 

přestavěn z původního kláštera. K zámku patří rozlehlá zámecká zahrada, jejíţ součástí 

jsou altány, sochy, kašny, dva rybníky a zdobí ji cizokrajné rostliny. Zámek je otevřen po 

celý rok. Další historickou památkou je barokní kostel sv. Jana Křtitele, pocházející 

z konce 16. století [21]. 
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Turistickým lákadlem je i botanická zahrada v Teplicích. Můţe se mimo jiné 

pochlubit sbírkou kaktusů, vodními a exotickými rostlinami [22].  

V květnu se v Teplicích pořádají lázeňské slavnosti, kterými se zahajuje lázeňská 

sezona. Trvají dva dny. Jsou turisticky velmi oblíbené. Program je velmi bohatý na 

divadelní představení i hudební vystoupení. Vystupují zde známé kapely či zpěváci. 

Součástí slavností jsou trhy a jarmarky, dětské soutěţe a jiné. Teplice jsou známé i díky 

sportu, FK Teplice patří mezi známé fotbalové kluby a má dlouholetou tradici. Mezi 

významné sportovní areály patří jezdecký klub v Trnovanech, aquacentrum, moderní 

sportovní hala a další budovy pro sportovní vyţití [1]. 
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3 TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI REGIONU 

V Teplickém regionu je mnoho historických památek a zajímavostí. Autorka této 

bakalářské práce se zaměřila na technické památky, které ji nejvíce zaujaly. 

3.1 Moldavská železnice  

Trať spojuje město Most s Moldavou v Krušných horách. Jediným účelem 

vybudování tratě byla přeprava uhlí z Čech do Německa. Později trať začala slouţit 

místním obyvatelům a dodnes ji hojně vyuţívají turisté. Je zajímavá tím, ţe musí 

překonávat výškový rozdíl asi 400 metrů. V roce 2015 to bude 130 let, kdy začala 

pravidelná přeprava [15]. 

3.1.1 Historie 

Ve druhé polovině 19. století se pod Krušnými horami rozvíjela těţba hnědého uhlí. 

Bylo nutné řešit otázku jeho přepravy, coţ znamenalo připojit oblast se Saským městem 

Chemnitz. První projekty se objevily v roce 1869. O rok později sedm stavebních 

společností předkládá své projekty ministerstvu obchodu. Společnost hraběte Bedřicha 

Thuna–Hohensteina získává na základě říšského zákona definitivní koncesi na postavení 

ţelezniční trati z Duchcova do Prahy. Společnost měla zahájit práce do tří měsíců a provoz 

stavby měl být zahájen do tří let. Stavba se však potýkala s nedostatkem financí. Řešil se i 

problém o pozdější prodlouţení tratě z Mostu přes masív Krušných hor pro odběratele 

severočeského uhlí v Sasku. V roce 1871 schválilo Ministerstvo vnitra vznik C. a K. 

privilegované společnosti Praţsko-duchcovská dráha. Sídlo společnosti se nacházelo 

v Praze a vedl ji Bedřich hrabě Thun-Hohenstein. Téhoţ roku byly započaty stavební 

práce. Během šesti let koleje spojily města Hrob, Osek a Most. Trať do Saska byla 

komplikovaná, díky hornatému terénu [15]. 

3.1.2 Stavba trati Most-Moldava 

V roce 1873 obdrţela firma Novák a Teirich z Prahy, jako generální dodavatel, 

stavbu trati od společnosti Praţsko-duchcovské dráhy. Jednalo se o trať s normálním 

rozchodem 1435 mm. Práce byly zahájeny o dva roky později. Na stavbě se podíleli 

především italští barabové, kterým pomáhali i místní obyvatelé. Stavba se potýkala 
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s mnoha problémy. Po krachu na Vídeňské burze v květnu 1873 nebyl na dostavbu 

dostatek finančních prostředků. Sasko odmítalo napojení na svoji ţelezniční síť. Rakouská 

dráha nedala jasné záruky, ţe trať bude dokončená. Došlo k zestátnění společnosti 

Praţsko-duchcovské dráhy a k nutnosti vydání nové koncese. Stavba posledního úseku 

z Hrobu přes Dubí do Moldavy byla zahájena aţ v roce 1883. 

Jednalo se o náročnou stavbu, vzhledem ke zdejším horským podmínkám. Bylo 

nutné vybudovat řadu skalních zářezů, vysokých náspů, několik viaduktů, mostů a tunelů, 

které projektoval Ing. Jan Bydţovský. Trať musela být vedená velkým stoupáním, kvůli 

překonání velkého výškového rozdílu. Hrob leţí v nadmořské výšce 393 m, Moldava ve 

výšce 785 m. Práce byly dokončeny ke konci roku 1884. Celá trať z Mostu do Moldavy 

měřila celkem 35 km. Měla sedm stanic a tři zastávky, které nesly německé názvy [15]. 

 

 

Obr. č. 4 – Vlak na trati do Moldavy [15] 

 

3.1.3 Provoz 

První vlak přijel do Moldavy 6. prosince 1884. Byl to vlak nákladní. V té době byla 

dostavěna i přípojka ze Saské strany. Od roku 1885 byla přes hraniční přechod Moldava 

zahájena pravidelná osobní doprava. První osobní vlak vyjel z Freibergu do Mostu, vezl 

zástupce měst a průmyslu z německé strany. V kaţdé stanici byl tento vlak uvítán. 

V Mostě byly postaveny slavobrány, městem prošel velký průvod. Na náměstí byla 

postavena tribuna pro proslovy a z hradu Hněvínu byly odpáleny salvy z děla. Provoz 



 

Nela Markovičová: Turistické zajímavosti Teplického regionu 

2014  10 
 

nákladních vlaků převyšoval osobní dopravu. Do roku 1900 byl na Moldavské dráze silný 

provoz. Ve dne i v noci, kaţdých deset minut, vlaky odváţely uhlí do Saska. Rychlost 

vlaků byla velmi nízká. Vlaky jezdily rychlosti 8-10km za hodinu. V zimě silné vánice 

často trať zavály. K proráţení závějí se pouţívaly sněhové pluhy. V létě jiskry parních 

lokomotiv často zapalovaly okolní porosty, proto museli za kaţdým vlakem chodit zvláštní 

pochůzkáři a hasit vzniklé poţáry. Správa Košťanského panství a zdejší majitelé lesů se 

soudili s ředitelstvím Státních drah pro poškozování lesa. Ředitelství státních drah v Praze 

muselo škody nahradit. Provoz speciálně vyvinuté parní lokomotivy byl ukončen v roce 

1967 [15]. 

Po druhé světové válce byl zrušen hraniční přechod do Německa. Vlak slouţil uţ 

jen místním obyvatelům. Byl také vyuţíván např. pro přepravu materiálu pro nedalekou 

Flájskou přehradu. Od 60. let slouţila ţeleznice cestovnímu ruchu. V srpnu 1996 projel po 

trati měřící vůz. Zjistil 21 hrubých závad. Ještě téhoţ dne České dráhy přerušili provoz 

kvůli špatnému technickému stavu. Uzavření dráhy vyústilo v petiční akci. V roce 1997 

došlo k úpravám a opravám viaduktů a mostů. Stav kolejí se výrazně zlepšil. Dnes je vlak 

vypravován ze ţelezniční stanice v Mostě a je lidově nazýván Moldaváček. Vlak jede přes 

Litvínov, Lom, Osek, Hrob do Dubí, odtud vlak vyjíţdí stejným směrem, odkud přijel, coţ 

znamená, ţe je tato stanice úvraťová. Po prudkém stoupání dorazí do Mikulova, přejede 

most a projede dvěma tunely, aţ do konečné stanice Moldava. Od července 1998 je trať 

prohlášena kulturní technickou památkou [12].  

Cesta z Mostu do Moldavy je dlouhá asi 40 km. Vlak ji ujede přibliţně za jednu 

hodinu. České dráhy tuto trasu poskytují za 47 Kč. Lze přepravovat i jízdní kola. Toho 

hojně vyuţívají cyklisté a v zimním období lyţaři. 
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3.2 Komáří vížka s lanovou dráhou 

 Komáří víţka je vrchol s horským hotelem, na který celoročně jezdí nejdelší a 

nejstarší osobní visutá lanová dráha. Je hojně navštěvován turisty, jak v letním, tak 

v zimním období.  

3.2.1 Rozhledna 

Na severozápadě Čech v Krušných horách, v Ústeckém kraji, okres Teplice, se 

severně od města Krupky nachází rozhledna Komáří víţka. Leţí v nadmořské výšce 807m. 

Komáří víţka je téţ někdy nazývána jako Komáří hůrka [1]. 

 

Obr. č. 5 – Komáří vížka (vlastní) 

Historie rozhledny 

Vznik rozhledny je spojen s hornickým městem Krupka, kde se od počátku 14. 

století dobýval cín. Od poloviny 16. století stávala na vrcholu Komáří víţky čtyřhranná 

dřevěná věţ se zvonem, který odlil pro tuto zvoničku nejznámější český zvonař Tomáš 

Jaroš. Zvon slouţil především ke svolávání horníků z okolních obcí na směnu a večer pak 

oznamoval konec šichty. Zvonil také o velkých svátcích a na poplach, při různých důlních 
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neštěstích. Kdyţ zvon třikrát zazněl, bylo povinností všech se poklonit a říci Zdař Bůh. 

Nepřestal zvonit ani v dobách, kdyţ se doly začaly postupně zavírat, jelikoţ se těţba cínu 

brzy vyčerpala. V současnosti zde stojí důlní vozík na památku dolování cínu.  

 

 

Obr. č. 6 – Důlní vozík na Komáří vížce jako památka 

horníkům na dolování cínu (vlastní) 

 

V době, kdy obyvatelé měst vyhledávali horskou přírodu, neporušené lesy a skály 

s výhledem do kraje a turistika se začala organizovat, vznikala různá sdruţení. Proto se 

roku 1857 majitel tamního panství, kníţe Clary Aldringen rozhodl vybudovat horský 

hostinec, který měl být mezi prvními tohoto druhu v Krušných horách. Později chtěl 

Raimund Zechel z Krupky zachovat podobu staré dřevěné zvonice. Vystavěl proto na 

témţe místě stejnou, ale kamennou vyhlídkovou věţ. Ta se stala součástí hostince a 

historický zvon z 16. století byl umístěn na jejím vrcholu. Mezi turisty byl hostinec velmi 

oblíben, jelikoţ byl odsud krásný výhled na krajinu a zdejší kuchyně byla vyhlášená. 

V současné době se zde nachází horský hotel s restaurací [2]. 
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Výhled z rozhledny 

Rozhledna poskytovala výhled do okolí aţ do roku 1990. V tomto roce proběhla po 

poţáru rekonstrukce objektu a výhled z rozhledny nebyl nadále moţný, protoţe okna byla 

zazděna. V tomto stavu zůstala dodnes.  

Krásný výhled je však moţný z okolí rozhledny především na Krušné hory a České 

středohoří. Na severovýchodě je Děčínský Sněţník, na východě Ještěd a Krkonoše, na 

jihovýchodě hora Říp a Milešovka, která je odsud vzdálená 18 km. Na jihozápadě jsou 

Doupovské hory [3]. 

 

 

 

Obr. č. 7 – Pohled z vrcholu Komáří vížky (vlastní) 

 

Přístup k rozhledně 

K vrcholu Komáří víţky vede asfaltová silnice z Krupky. Prudké stoupání po silnici 

končí na parkovišti před hotelem. Na vrchol vedou také turisticky značené trasy, které jsou 

značeny modře a ţlutě. Jsou dlouhé 10 km a 13 km. Vyuţít lze i cyklostezek č. 23, č. 3009 

a č. 3010. V zimním období jsou zpřístupněny i udrţované běţecké tratě, které vedou přes 

hřebeny Krušných hor. Tratě jsou značeny červenou, modrou a zelenou značkou. Turisté 

mohou vyuţít také sluţeb lanové dráhy, jejíţ stanice je v Krupce-Bohosudově.  
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3.2.2 Lanová dráha 

Dolní stanice lanové dráhy se nachází v Bohosudově, který je součástí města 

Krupky. Z tohoto místa z nadmořské výšky 326 m. stoupá na vrchol Komáří víţky do 

nadmořské výšky 807 m. Patří mezi nejdelší a nejstarší osobní visuté sedačkové lanové 

dráhy bez mezistanice v České republice [6]. 

Historie lanové dráhy 

V roce 1838 navrhl její stavbu hrabě J. Westfalen. V té době neměla být turistickým 

lákadlem, nýbrţ měla slouţit obyvatelům ţijících v horách a usnadnit jim přístup do města 

a okolí. V roce 1903 byly zahájeny přípravné práce, které se z důvodu první světové války 

nedokončily. Roku 1932 byl zhotoven nový plán, v němţ by pozemní kolejová dráha přes 

den vozila osoby a v noci těţký náklad. Realizaci opět pozastavila světová válka, tentokrát 

druhá. Teprve na začátku 50. let 20. stol. proběhla výstavba lanové dráhy díky firmě 

Transporta Chrudim, která ji vyrobila na základě licence od švýcarské firmy Von Roll [4]. 

Práce probíhaly za velmi těţkých podmínek. V prudkých jiţních svazích se při 

hloubení podkladů pro sloupy narazilo na velké mnoţství zmijích hnízd. To opět zpomalilo 

výstavbu. Zprovozněna byla 25. května 1952. Spadala pod Městskou hromadnou dopravu 

v Teplicích. V průběhu doby ji převzalo ještě několik společností. V současnosti je jejím 

provozovatelem Sport Krupka, s. r. o. [20]. 

Technické parametry lanové dráhy 

Na dolní stanici lanovky zajišťuje napínání lana závaţí o hmotnosti šesti tun. 

Elektromotor o výkonu 55 kW, který lanovku pohání, je umístěn ve strojovně v horní 

stanici. Na laně tohoto zdvihadlového dopravního prostředku je umístěno 50 sedaček pro 

dvě osoby Trať podpírá 27 podpěr. Lanová dráha překonává výšku 480 m. Rychlost je 2,5 

m/s. Délku 2346 m ujede asi za 15 min [4]. 
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Provoz lanové dráhy 

Ročně lanová dráha vyveze aţ 50 000 turistů [19].  Provoz je zajištěn celoročně. 

Lze na ni přepravovat lyţe nebo jízdní kola Rozjíţdí se v pravidelných hodinových 

intervalech. Provozní doba je denně od 8.30 hodin, poslední jede v letním období v 18:30 

hodin, v zimním je to o dvě hodiny dříve.  Lanovka vydrţela do současné doby bez 

jakýchkoliv větších změn.  

3.3 Štola Starý Martin 

V Krušnohoří se od nepaměti těţily různé nerostné suroviny, ať uţ kovové či 

nekovové. V oblasti Krupky a Cínovce to byla hlavně ţelezná ruda kasiterit neboli česky 

cínovec, s chemickým názvem oxid cíničitý. Štola Starý Martin je jedním 

z nejvýznamnějších důlních děl v Krupském revíru [1].  

 

 

Obr. č. 8 – Štola Starý Martin (vlastní) 

 

3.3.1 Vznik rudných žil 

Na konci starohor pronikly starohorní usazeniny horotvornými procesy do hlubin, 

kde se přeměnily na krystalické břidlice a jiné přeměnné metamorfované horniny. Ty opět 

díky horotvorným procesům stoupaly k povrchu a chladly. Tím se vytvářely zlomy a 

pukliny. Do těchto puklin se dostávaly teplé vodní roztoky, ve kterých se po zchladnutí 

vykrystalizovaly různé minerály [14]. 
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3.3.2 Geologická poloha a parametry žíly Lukáš 

Ţíla Lukáš je tzv. plochá rudná ţíla, tzn., ţe je to velká plochá rudná deska, různě 

zlámaná. Její délka je 2,5 km. Celá tato deska je zaraţena do Krušných hor pod úhlem 35 

stupňů. Patří mezi největší ploché rudné ţíly ve střední Evropě. Její síla se pohybuje od 5 

do 55 cm. Z tuny ţiloviny se po vytavení v minulosti vytěţilo aţ 33 kg čistého cínu. 

Neobsahuje ţádné příměsi jako např. arsen. Po vytavení se tedy získával čistý cín. Hlavní 

součást ţíly tvoří křemen. Kromě kasiteritu se zde mohou vyskytovat i jiné minerály, např. 

fluorid, molybdenit, měděné rudy – malachit, azurit a wolframit.  Kasiterit se vyskytuje 

hlavně ve spodní části ţíly, protoţe jako jeden z nejtěţších minerálů nejrychleji 

krystalizoval z horkých roztoků. 227 m od vstupu je ţíla ve štole Martin jasně viditelná. 

V chodbě ji vidíme vpravo nahoře a vlevo dole [14]. 

3.3.3 Historie těžby 

Těţba v této oblasti probíhala jiţ od doby bronzové. Z archaických nálezů únětické 

kultury se zjistilo, ţe cín pouţívaný k výrobě bronzu pochází z této oblasti [14]. 

První písemná zmínka o těţbě pochází jiţ z roku 966. V dopise arabského 

obchodníka s otroky, který putoval z Istanbulu přes Prahu k německému císařskému dvoru, 

se uvádí, ţe cín, který se zde těţil, byl vyváţen do celé Evropy. Stával se důleţitou 

surovinou pro výrobu zbraní, nádobí, ale i zvonů [13]. 

Původně se kasiterit těţil mezi Krupkou a Teplicemi. Dnes se zde nachází 

zemědělská půda, ale raně gotický kostel napovídá, ţe tu ve středověku stála vesnice 

Krychlice. Jejími obyvateli byli převáţně horníci. Ti odtěţovali náplavový kuţel 

krupských potoků. Cín je stejně jako např. zlato jedním z nejtěţších minerálů. Proto 

cínovou rudu získávali rýţováním. Kdyţ se tento náplavový kuţel vyčerpal, vydali se 

horníci podél potoků do hor a začali přímo z povrchu odtěţovat ţílu. Tato ţíla byla 

pojmenována Lukáš. 

Protoţe je ţíla Lukáš uloţená šikmo do hor, takţe vystupuje aţ k povrchu, horníci ji 

pomocí ţelízka a mlátku odtěţovali nejprve z povrchu. Vytvářeli těţní jámy, tzv. pingy. 

Dodnes se jich na katastru města Krupky zachovalo 164. Postupně po ţíle přecházeli do 

hloubek a vytvářeli klasické šachty a štoly. Odtěţovali méně výnosné ţíly, protoţe neznali 

hlubinnou těţbu a hloubek se báli. Teprve kolem poloviny 13. století se dobývací technika 
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změnila. Horníci pouţívali tzv. ţárovou těţbu. Tato klasická středověká metoda spočívala 

v zahřívání a ochlazování horniny. U skály se rozdělal oheň, pak se na stejné místo nalila 

voda. Hornina popukala a do puklin se vrazily suché dubové klíny, které se opět polévaly 

vodou. Klíny bobtnaly a horninu více rozrušovaly. První část štoly se tedy různě klikatí, 

neboť si horníci snaţili ulehčit práci a soustředili se na části, kde byla hornina měkká a 

narušená. 

Dolování zde dosáhlo největšího rozmachu ve 14. – 16. století. Po třicetileté válce 

však dochází k úpadku. Kolem roku 1650 krupští měšťané raději dováţeli levnější rudu 

z Německa a vydávali ji za svou. To se změnilo teprve aţ v roce 1864 [4]. 

3.3.4 Vznik štoly Starý Martin 

Báňští podnikatelé Schiller a Lewald se rozhodli, ţe odtěţí ţílu Lukáš. Byli 

vlastníky starých štol v horní Krupce. Na základě své intuice tedy předpověděli umístění 

ţíly Lukáš. V 19. století se ještě neprováděli průzkumné vrty.  V roce 1864 začali s raţbou 

štoly Martin. Čtyři roky kutali nadarmo. V roce 1868, 227 m od vstupu, na ţílu Lukáš 

narazili. Poloţili zde koleje, po kterých se tlačily vagónky ručně. Na konci roku 1916 

získaly z dědických práv tento důl Škodovy závody v Plzni. 

V době vrcholné těţby na přelomu 19. – 20. století v tomto dole pracovalo 

najednou aţ 180 lidí. Pracovali pouze v jedné směně. Směna trvala 12 – 14 hodin. Čas se 

počítal od zahájení těţby, ne od příchodu a odchodu na pracoviště. Pracovaly zde i ţeny a 

za Rakouska-Uherska i děti. V některých místech měly chodby výšku jen 50-60 cm. Byly 

tedy dospělému člověku těţko přístupné. 

Chodby byly raţeny navrtáváním a odpalováním skály. Později se také objevovala 

tzv. výšková patra. V době 2. světové války zde těţili Němci. Ti se ale soustředili spíše na 

průzkum a těţbu wolframitu a molybdenitu pro válečné účely. Ţíla Lukáš totiţ obsahuje 

přes 80 různých druhů minerálů. Od konce roku 1944 byl přibliţně ve vzdálenosti 550 

metrů od vstupu do štoly raţen nový sklad trhavin. Po 2. světové válce pokračovala těţba 

aţ do roku 1956, kdy byl důl pro špatné geologické podmínky, časté závaly a 

nahromaděnou vodu uzavřen.  Pokusy o těţbu byly zahájeny ještě v 60. letech 20. století 

raţbou štoly Nový Martin. Raţba tohoto díla začala po roce 1962 a ukončena byla v roce 
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1980. Nový Martin bylo průzkumné dílo, které inventarizovalo a mapovalo rudné zásoby, 

které se ale ukázaly jako nerentabilní. V současnosti je tento důl uzavřen [4]. 

3.3.5 Vedlejší a dědičné štoly 

Od poloviny 15. století byla raţena dědičná štola. Jmenuje se Dürrholz. První 

zmínka o této štole pochází z roku 1482. Hotova byla kolem poloviny 16. století. Raţba 

začala 35 metrů pod úrovní štoly Martin. Slouţila k odvodňování. Její délka je 1553 metrů 

a má dvě úrovně spojené komínem. Vychází se starých štol v Horní Krupce a končí 

v odvalu štoly Martin. Kdyţ se v roce 1704 vytvářely důlní mapy českého království, bylo 

zjištěno, ţe je zanedbaná a není průchozí. 

Další dílo, které narazilo na štolu Starý Martin v její zadní části je tzv. Německé 

patro. Toto patro bylo raţeno od roku 1940 do roku 1945. Nachází se 30 metrů pod štolou 

Martin, se kterou je souběţné. Němci byli jediní, kteří vedli práce směrem dolů. Toto dílo 

razili váleční zajatci. Ţádný z nich v tomto dole nezahynul [14]. 

3.3.6 Současnost 

O obnovení přístupu do štoly Martin se v roce 1999 zaslouţili dobrovolníci, kteří 

zasypané chodby vyklidili. Jednalo se o projekt podporovaný EU s názvem Příhraniční 

naučná hornická stezka Krupka-Dubí-Altenberg-Geising. Celá akce byla z velké části 

financována z programu PHARE. Prohlídková štola Starý Martin byla slavnostně otevřena 

a zpřístupněna veřejnosti dne 15. září 2000. 

V rámci projektu Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří je městem 

Krupkou projevováno úsilí o zápis štoly na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO [4]. 

3.3.7 Prohlídková trasa 

Prohlídka v doprovodu průvodce trvá přibliţně 45 minut. Prohlídková štola je 

dlouhá 600 metrů. To znamená, ţe návštěvník musí ujít cestu tam a zpět dlouhou 1200 m. 

Teplota ve štole je stálá, kolem 8 – 10°C. 

Na začátku štoly, v úseku dlouhém 227 metrů, je nízký strop o výšce 1,5 m. 

V tomto úseku je zachována původní výška štoly před rokem 1916. Prohlídková trasa je 
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vedena po kolejích, které zde zůstaly po roce 1956. Ve štole jsou dodnes zachovány různé 

metody raţení. Na stěnách je vidět raţba ručního dobývání po ţelízkách a mlátku a stopy 

po ručních vrtácích a sbíječkách z 19. století. Na stěnách a na stropech se vyskytuje 

krápníková výzdoba. V dobách, kdy zde bývalo moře, se ve vodě usazoval vápenec. Tento 

vápenec se rozpouští průnikem povrchových vod do hlubin a opět se sráţí na stěnách a 

stropech štoly. Přírůstek této krápníkové výzdoby je přibliţně 1 mm
3 

za rok. Krápníky jsou 

zbarveny různými barvami. Kromě šedobílé se objevují hnědé aţ rudé, ty jsou zbarvené 

ţelezem. Dále se zde vyskytují černé krápníky, které obarvuje molybden a po pravé straně 

chodby dokonce modré, zbarvené díky měděné rudě azuritu.  

 

Obr. č. 9 – Chodba ve štole Starý Martin (vlastní) 

 

V expozici jsou vystaveny různé typy vozíků, kutací nářadí a záchranářské dýchací 

přístroje, měřicí přístroje, které se pouţívaly na měření CO, CO2, radonu a prachu. Na 

konci prohlídkové trasy se nachází sklad trhavin. Důlní srtoje a technika, která slouţila 

k těţbě, je vystavená i na prostranství před štolou. Celková délka všech chodeb kolem štoly 

Starý Martin dosahuje přibliţně 30 km [14]. 

V zimních měsících je návštěvní doba od čtvrtka do neděle. V letních měsících 

kaţdý den. Prohlídka je moţná pouze s průvodcem pro minimálně dvě dospělé osoby. 

Cena vstupného je pro dospělé 70Kč. Pro studenty a důchodce 50Kč a pro děti do 15 let 

30Kč. Doporučeno je teplé oblečení a pevná obuv.  
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3.4 Porcelánka Royal Dux Bohemia, a. s. 

Město Duchcov vzniklo ve 13. století. Leţí na rovině mezi Krušnými horami a 

Českým středohořím. Město spravovali Valdštejnové. Nejznámější památkou je 

duchcovský zámek, ve kterém strávil poslední roky ţivota Giacomo Casanova, zdejší 

knihovník. Zemřel v roce 1798 a je zde i pochován. Kronika z roku 1872 uvádí, ţe 

v Duchcově stálo 350 domů. 8500 obyvatel se ţivilo zemědělstvím, provozováním 

drobných ţivností, těţbou v povrchových dolech či prací v malých průmyslových 

podnicích. Obyvatelé Teplicka uţ věděli o velkém bohatství hnědého uhlí. V době 

průmyslové revoluce, v 19. století byla těţba na vrcholu. Při dolování uhlí byly objeveny i 

naleziště kvalitních jílů. Jíl byl surovinou, díky které vznikla průmyslová výroba keramiky 

v severozápadních Čechách. Průmyslové vyuţití všech těchto surovin přispělo ke slávě a 

prosperitě Duchcova. Na počátku 20. století se zde nacházelo dvacet různých dílen a 

továren na výrobu keramiky. Dělníci vyráběli cihly i nejjemnější porcelán [18]. 

3.4.1 Vznik porcelánové manufaktury 

Přesný rok zaloţení firmy není zcela znám. Nebyly nalezeny ţádné archivní 

prameny. Jako datum zaloţení se na dobové kresbě vytvořené k 75. výročí zaloţení 

manufaktury uvádí rok 1853. U zrodu duchcovské porcelánky stál podnikatel Anton 

Gierschk. V roce 1865 zemřel a firmu převzal Eduard Eichler. Ten jiţ vlastnil keramickou 

manufakturu u Kamenického Šenova. Nejprve měl dílnu, která patřila Antonu Gierschkovi, 

pouze v pronájmu. Byl však velmi ambiciózní a měl velký podnikatelský a obchodní 

talent. Začal kupovat pozemky a započal stavbu tovární budovy. Díky své vynalézavosti se 

z něj stával úspěšný podnikatel. Z bílé uţitkové keramiky přešel na produkci okrasné 

keramiky. Vyráběl figurky, popelníky, dózy a jiné ozdobné předměty. Chtěl nápaditý 

výrobek, ale levný materiál. Jeho romantické a exotické výrobky byly na trhu novinkou, 

která byla cenově dostupná i méně majetným vrstvám obyvatelstva. Na světové výstavě 

v Paříţi v roce 1878 vyhrál stříbrnou medaili a jeho výrobky začaly být vyváţeny i do 

zahraničí, např. do Jiţní Ameriky a Austrálie. V roce 1887 Eduard Eichler v 57 letech 

zemřel. Vedení firmy převzala jeho manţelka. Novým majitelem se stal v roce 1891 jeho 

syn Anton Franz Eichler a zeť Wilhelm Hans. S novými majiteli přišla modernizace 

provozu a s ním nový materiál – porcelán a technologie výroby. Jejich prioritou byla 

precizní ruční práce, jemné propracování detailů, dokonalost a nejvyšší kvalita. V roce 
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1898 se majitelé spojili se silnou berlínskou akciovou společností. Novinkou se staly 

vytištěné nabídkové katalogy. V nich si zákazník mohl vybrat dvě varianty stejného 

výrobku. Jednu levnější z méně kvalitního materiálu nebo draţší variantu z porcelánu [18]. 

Firma vyhrála na různých výstavách několik zlatých a stříbrných medailí. Provoz se 

nadále modernizoval a rozšiřoval. V roce 1909 firma změnila majitele a začala být 

ztrátová. Proto došlo k dalšímu prodeji a v době 1. světové války se výroba dokonce 

dočasně zastavila. V roce 1912 byla zaregistrována chráněná známka ve tvaru trojúhelníku 

s plodem dubu, písmenem E a nápisem ROYAL DUX BOHEMIA, tzn. královský 

Duchcov v Čechách. Platnost této firemní značky byla prodlouţena aţ do současnosti, 

avšak s písmenem velké D [17]. 

 

 

Obr. č. 10 – Budova porcelánky Royal Dux Bohemia 

 s firemním znakem (vlastní) 

 

Po 1. světové válce zákazníci začali opět vyhledávat dekorativní předměty a tak 

firma znovu prosperovala. Začaly se modelovat kolekce v novém uměleckém slohu Art 

Deco. V době hospodářské krize, ve 30. letech 20. století, porcelánka ztrácí zahraniční 

odběratele, a proto se výroba zaměřila na uţitkovou kameninu a hnědobílou varnou 

keramiku. Po 2. světové válce odešla z firmy většina německých pracovníků. Ti byli 

nahrazeni absolventy uměleckých vysokých škol. V podniku panovaly špatné pracovní 

podmínky a zaměstnanci měli nízké mzdy. 
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 V 50. letech 20. století byl duchcovský závod jedinou firmou v republice, která 

vyráběla dekorativní figurky z porcelánu. Pod vedením státních umělců byla vyrobena 

módní kolekce, která na výstavě EXPO v Bruselu získala zlatou medaili. Vznikl umělecký 

styl nazývaný bruselský.  

V roce 1972 přešla firma pod Karlovarský porcelán. V současné době se vyrábí 

např. sošky Praţského jezulátka, Marilyn Monroe, lady Diany, Betlému, lidské motivy ve 

stylu rokoka. Dekorují se talíře, mísy a vánoční ozdoby. Firma se kaţdý rok zúčastňuje 

výstav a veletrhů. Soustřeďuje se na rozmanitost a pestrost výrobků.  

V prosinci 2013 oslavila Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a. s. 

v Duchcově 160. výročí zaloţení [18]. 

 

Obr. č. 11 – Soška ze současné produkce  

porcelánky [17] 

3.5 Pivovar Bílina 

Zámecký pivovar v Bílině byl zaloţen přibliţně v roce 1615. Přesné datum není 

známo. Budovy pivovaru byly součástí hospodářského dvora, který patřil zdejšímu zámku. 

Kolem pivovaru protékal Lukovský potok. K velkým úpravám docházelo v období roku 

1798 – 1810 podle plánu Ing. Witschiegla. Produkce piva šla rychle na odbyt a technologie 

výroby se stále modernizovala. V roce 1880 byl ve skále pod zámkem vybudován nový 

leţácký sklep. Koncem 19. století proběhla poslední rekonstrukce. V pivovaru se vařila 
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piva: 10° světlé výčepní, 12° světlé Zámecké, 12° tmavý Kozel. Nejoblíbenější bylo 11° 

světlé pivo Perla Severu.  

Pivovar vlastnil od počátku rod Lobkowiczů a to aţ do roku 1948, kdy byl 

znárodněn. Připadl státu a stal se státním podnikem. Do té doby se jmenoval Bílinský 

pivovar Max Lobkovicz. Budovy jiţ byly zastaralé. V následujících letech byl několikrát 

přejmenován, např. na Krušnohorské pivovary, národní podnik, Severočeské pivovary, 

národní podnik. Pivovar v Bílině byl v 70. letech 20. století uzavřen. Budovy pivovaru 

slouţily pouze jako sklad. Nahradil ho nový pivovar v Sedleci u Mostu. Chátrání objektu 

pokračovalo, v roce 1990 byl vrácen původním majitelům Lobkowiczům a ti ho později 

prodali městu Bílině [5]. 

 

Obr. č. 12 – Pivovar Bílina, kolem roku 1940 [24] 

 

 

Obr. č. 13 – Pivovar Bílina, z roku 2013 (vlastní) 
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Areál pivovaru se skládá ze tří budov. Dle informací, které autorka bakalářské 

práce získala na Městském úřadě v Bílině, byl první předběţný průzkum pro obnovu a 

vyuţití bývalého pivovaru v Bílině zpracován v podkladech v srpnu 2000. Zpracovatelem 

dokumentace byla firma ARTECH, s. r. o. Zpracovala dokumentaci a provedla technický 

průzkum, popsala objekty a vyhodnotila celkový technický stav objektů a přilehlého 

pozemku. Záměrem města byla rekonstrukce budov a následný pronájem ke komerčním 

účelům. Město chtělo, aby se stal jeho součástí jako místo kulturního, společenského a 

obchodního ţivota. V silách města ale nebyla tato finančně náročná rekonstrukce moţná. 

Předpokládané náklady byly stanoveny na celkem 260 milionů Kč. Musela by se dodrţet 

směrnice pro zachování technických památek.  

Od záměru město ustoupilo a  další studie byla vypracována v roce 2009. 

Investorem mělo být opět město Bílina a dokumentaci zpracovala firma DAG, s. r. o. 

Hlavním cílem byla záchrana technické památky, která se nacházela v kritickém stavu. 

Návrh počítal s vybudováním ubytovacích prostor a s podobnými objekty a plány jako 

v prvním záměru. Dodnes však ani k této rekonstrukci z finančních důvodů nedošlo. 

Objekty Zámeckého pivovaru chátrají dál.  
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4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda obyvatelé České republiky znají a navštěvují 

památky Teplického regionu. To bylo zjišťováno pomocí dotazníkového šetření, které 

probíhalo v období od 2. února do 25. března 2014.  

Byly pouţity uzavřené otázky.  Dle výběru z nabídky si dotazovaný vybíral jednu či 

několik odpovědí z více moţných variant. Odpovědi byly rychlé a respondenta časově moc 

nezatěţovaly.  

Dotazník je sestaven z 12 otázek. První čtyři otázky jsou osobní. Týkají se pohlaví, 

bydliště, věku a vzdělání respondenta. Od páté otázky respondenti označovali odpovědi 

typu, jestli znají památky na Teplicku, zda je někdy navštívili a zda splňovala památka 

očekávané poţadavky, kvůli kterým přijeli. V deváté otázce měli respondenti označit na 

stupnici od 1 do 5, přičemţ pětka byla nejhorší, jak se jim líbí stav památek. Desátá otázka 

zjišťovala, co by respondent chtěl podle nabídky odpovědí zlepšit. V jedenácté otázce 

dotazovaný odpovídal, jak dlouho by byl ochoten kvůli poznání památek zůstat na 

Teplicku. Poslední otázka zjišťovala, ze kterých zdrojů se o památkách dozvěděl. 

Otázky byly určeny pro širokou veřejnost. Snahou bylo rozdat dotazníky lidem s různou 

věkovou hranicí a s bydlištěm v okolních krajích. Při přípravě druhé otázky bylo počítáno 

s tím, ţe dotazníky budou rozdány do Prahy a Karlovarského kraje. Rozdání 

dotazníkového šetření do těchto dvou krajů bylo zajištěno studentkou z Prahy. Dále byly 

dotazníky rozdány osobně v tištěné verzi a pomocí internetu.  
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5 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Celkem bylo rozdáno 60 dotazníků. Zpět k vyhodnocení se vrátilo 52 dotazníků. 

Bylo překvapující, ţe se vrátil tak vysoký počet. To napomohlo přesněji vyhodnotit 

dotazníkové šetření. Téměř všichni respondenti byli vstřícní a ochotní. Dotazník vyplnilo 

34 ţen a 18 muţů, coţ je 65% ţen a 35% muţů.  

Jedna z úvodních otázek, konkrétně otázka č. 2, řešila zastoupení respondentů 

z jednotlivých krajů České republiky. Graf č. 1 dokládá, ţe největší návštěvnost vybraných 

památek na Teplicku je z Ústeckého kraje. Druhé největší zastoupení má Hlavní město 

Praha, coţ dokládá, ţe vybrané památky mají spíše lokální význam. 

 

 

Graf č. 1: Bydliště respondentů (vlastní) 

 

Nejvíce respondentů bylo ve věku 19 – 30 let. Středoškolské vzdělání s maturitou 

mělo 26 respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou je středoškolské vzdělání 

s vyučením. Téměř stejně početné skupiny v kategorii vzdělání měli lidé 

s vysokoškolským, základním a vyšším odborným vzděláním. Z 52 dotazovaných jich 41 

alespoň jednou navštívilo památky Teplického regionu.  
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Otázka č. 6 zjišťovala znalost respondentů o památkách Teplického regionu. Měli 

moţnost ze šesti vybraných památek označit ty, které znají. Graf č. 2 vypovídá o 

překvapující znalosti respondentů o vybraných památkách. Nejvíce známé byly Lázně 

Teplice, které označilo 50 respondentů z 52. Stejně vysoká znalost je o Komáří víţce 

s lanovkou. Tuto technickou památku zná 49 respondentů. Nejméně známý je pivovar 

v Bílině.  

 

 

Graf č. 2: Znalost památek v Teplickém regionu (vlastní) 

 

Otázka č. 7 byla vyhodnocena stejným způsobem. Graf č. 3 zobrazuje u kaţdé 

vybrané památky, kolik respondentů z 52 tuto památku navštívilo. Pivovar v Bílině a 

porcelánku Royal Dux Bohemia nenavštívil ţádný respondent. Nejméně navštěvované jsou 

také lázně v Teplicích. Naopak nejvyšší návštěvností z uvedených památek má Komáří 

víţka s lanovkou, Moldavská ţeleznice a štola Starý Martin. 
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Graf č. 3: Návštěvnost památek v Teplickém regionu (vlastní) 

 

V otázce č. 8 byla analyzována spokojenost respondentů s poţadavky, které 

očekávali při návštěvě některé z uvedených památek. Je patrné, ţe 29 návštěvníků bylo 

spokojeno s očekávanými poţadavky, 10 jich bylo spokojeno jen částečně a zbylí 2 

spokojeni nebyli. 

 

Graf č. 4: Splnění požadavků při návštěvě památek (vlastní) 
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Otázka č. 9 zjišťovala, jak se líbí respondentům technický stav u vybraných 

památek v Teplickém regionu, jak je patrné z grafu č. 5. Nejlépe hodnocené jsou Lázně 

v Teplicích, nejméně Komáří víţka s lanovkou, pivovar Bílina a porcelánka v Duchcově, 

coţ vypovídá o špatném technickém stavu a celkové zanedbanosti těchto památek. Na 

stupnici od 1 – 5, přičemţ 5 byla nejhorší, respondenti hodnotili technický stav. 

 

Graf č. 5: Technický stav památek v Teplickém regionu podle respondentů (vlastní) 

 

 

V otázce č. 10 respondenti odpovídali na to, co by mělo být na vybraných 

památkách zlepšeno. 23 lidí odpovědělo, ţe by to mělo být vstupné, dále by vylepšili 

občerstvení na místě, otevírací dobu, dostupnost, oddychové místo, bezbariérový přístup a 

větší moţnost zakoupení dárkových předmětů.  
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Graf č. 6: Návrh na vylepšení služeb z pohledu respondentů (vlastní) 

 

Z celkového vyhodnocení dotazníkového šetření vyplynulo, ţe v Teplickém 

regionu by strávilo 23 dotazovaných jeden den, ostatní více jak dva dny. 26 respondentů se 

o památkách doslechlo od známých, 12 označilo odpověď, ţe z internetu, 8 bydlí v okolí, 

z médií se dozvěděli o památkách 4 a z časopisů a knih 2. Touto poslední otázkou bylo 

ukončeno dotazníkové šetření. 
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Obr. č. 14 – Dotazník (vlastní) 
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5 ZÁVĚR  

Záměrem bakalářské práce bylo zhodnotit turistické zajímavosti a technické 

památky v Teplickém regionu, zda jsou turisticky zajímavé a do jaké míry jsou známé. 

Dále pak popsat vznik, historii, další vývoj a vyuţití, aţ po současnost.  

Turistické zajímavosti v Teplickém regionu jsou pro turisty stále vyhledávaným 

místem. Zvláště lázně v Teplicích, které mají díky termálním pramenům léčebné účinky. 

Samotné město má bohatou historii, coţ dokazují významné osobnosti, které zde pobývali.  

Jelikoţ se Teplický region nachází v Podkrušnohoří a uţ v minulosti byl spjat 

s hornickou činností, bylo nutno řešit i otázku dopravy.  Pro tuto přepravu byla 

vybudována horská trať na Moldavu. Podle výzkumu zpracovaného na základě 

dotazníkového šetření vyplynulo, ţe dalším turistickým lákadlem a velmi navštěvovaným 

místem je lanovka na Komáří víţku. Ale i na této technické památce, mezi které visutá 

lanová dráha patří, je vidět špatný technický stav. Přesto je návštěvnost vysoká. Ročně 

vyveze na vrchol desítky tisíc turistů. 

Zanedbaným objektem se stala budova pivovaru v Bílině, která je v současnosti 

v havarijním stavu. Podle výzkumu je pivovar nejméně známý a většina obyvatel o něm 

neví. Důvodem je zřejmě zchátralá budova, která nyní neslouţí k ţádným účelům. 

Na technické památky by se nemělo zapomínat. Nadále by měli být vypracovávány 

projekty na zdokonalování těchto památek a na jejich obnovu, aby byly zachovány i do 

budoucnosti. 
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