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ANOTACE 

       

     Cílem bakalářské práce‚ Teplice v Čechách a jejich význam pro cestovní ruch je 

charakterizovat a popsat město Teplice z hlediska poznání, lázeňství a cestovního ruchu. 

V první části jsou popsány přírodní poměry Teplicka a blízkého okolí. Následně je nastíněn 

historický vývoj oblasti a městská infrastruktura. V další části jsou navrţeny pro turisty 

zajímavosti a památky lázeňského města s moţnostmi ubytování v lázeňských domech. V 

neposlední řadě je zde obsaţena podpora cestovního ruchu se SWOT analýzou. Na konec 

je zpracován dotazník s grafy respondovaných  turistů, kteří přicestovali do Teplic. 
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ANNOTATION 

  

     The objective of the baccalauréate, Teplice in Bohemia and their meaning of the 

turism’is characterize and describe the town from point of wiew knowledge, spa, and 

turism. In the first part are desribed natural conditions  Teplice and near surroundings. 

Conseguentely is foreshandowed historical development and city infrastructure. The other 

parts are designed for tourist attractions and monuments of the spa town with 

accommodation in the spa houses. In not least row is here inclusion  subsidies tourism 

SWOT analictic. In the end is attached questionnaire charts respondented  tourists who 

came to meet Teplice. My results initial expectations. 
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1   Úvod, cíl práce 

 

      V České republice se nacházejí destinace, které jsou navštěvovány turisty z tuzemska i 

zahraničí. Tyto lokality jsou atraktivní v mnoha směrech. Na Šumavu nebo do Jeseníků 

jezdí lidé kvůli přírodě, do Českého Krumlova a Prahy přijedou milovníci historie, do 

Karlových Varů či Mariánských Lázní přijedou návštěvníci za minerálními prameny. Do 

Teplic si jezdí lidé léčit pohybové ústrojí nebo poznávat bohatou krásu města a úchvatnou 

přírodou, případně za sportem.  

       Lázeňské město Teplice leţí v malebné podkrušnohorské krajině v nadmořské výšce 

220 m. Je obklopeno shluky kopců vzniklých třetihorní vulkanickou činností. Nachází se 

nedaleko hranic se SRN a od hlavního města ČR Prahy je vzdáleno 90 km. Lázně Teplice v 

Čechách patří k lázním s nejdelší tradicí.  

      Zdejší termální prameny byly vyuţívány jiţ od 12. Století. Právě rozvoj lázeňství 

umoţnil přerod původně neznámého města Teplice ve významné středisko, pyšnící se 

honosnými lázeňskými domy a nádhernou architekturou. Město bylo díky své 

neopakovatelné atmosféře a léčivým pramenům vţdy navštěvováno mnoha slavnými 

panovníky, diplomaty, umělci a velikány své doby. Také v současné době jsou známé 

především díky věhlasnému a osvědčenému léčebnému účinku termálních pramenů.  

      Špičková péče a nadstandardní sluţby jsou hostům poskytovány v osmi lázeňských 

domech: Císařských lázních, Lázeňském domě Beethoven, Kamenných lázních, Nových 

lázních, Hadích, Vojenských, Tereziných a Sadových lázních. Lázeňské domy poskytují 

ubytování,  léčení i stravování pod jednou střechou. Celková kapacita lázeňských domů je 

1 683 lůţek. O zdraví a pohodu všech klientů pečuje kolektiv profesionálů zkušených 

lékařů, kvalifikovaných sester, fyzioterapeutů, lázeňských masérů a dalších pracovníků, 

jejichţ odbornost je pravidelně a systematicky zdokonalována. Léčí se zde především 

onemocnění pohybového ústrojí, onemocnění cévní, nervová a psychická. 

        V bakalářské práci se chci zabývat tím, jak se dají vyuţít Teplice z hlediska 

cestovního ruchu. Mým cílem je poukázat na moţnost zvýšení turistického ruchu. Samotné 

město není zadluţené, tudíţ je zde záruka budoucího rozvoje a cestovních i pracovních, 

nebo jiných příleţitostí. 
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1 Přírodní poměry Teplicka 

 

               Okres Teplice o rozloze 470 km
2
 je sedmým největším okresem regionu. Z toho 

zabírají např. lesní půdy rozlohu větší neţ 16 536 ha, ovocné sady 566 ha, rybníky 16 ha, 

louky1904 ha, ostatní plochy 12 289 ha. Počet obcí je 33 a v roce 2007 ţilo na Teplicku 

135 587 obyvatel (sine 1). 

 

Morfologie 

           Na severu je oblast omezena Krušnými horami. K nejvyšším bodům Krušných hor 

patří Komáří víţka (809 m n. m.) a vrch Bouřňák  (869 m n. m.). Nejvyšším vrcholem 

Krušných hor je v Teplickém okrese  hora Pramenáč  (910 m n. m) mezi Mikulovem a 

Cínovcem. Na jihovýchodě Teplicka se rozprostírá České středohoří s horou Milešovku 

(837m n. m.). Proti Krušnohoří je vymezeno České středohoří hnědouhelnou pánví 

chabařovicko-teplickou. U Bíliny leţí  zdaleka viditelný vrch Bořeň, který je na obr 1. K  

Českému středohoří patří také Doubravská hora u Teplic aj (Flasar, Flasarová 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima 

          Podnebí okresu Teplice je dáno především výškovými rozdíly mezi oblastmi 

Krušných hor a Podkrušnohorského úvalu. Významné jsou i antropogenní vlivy. Roční 

průměrná teplota se pohybuje na hřebenech hor kolem 5 
0
C v úvalu v rozmezí 8-8,5 

0
C. 

Obdobně teplota ledna -4
O
 a -2

O
 a teplota července 14

O
 a 18

O
C. 

Obr. 1  Pohled na horu Bořeň u Bíliny (Originál 2011) 
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       Úhrn sráţek za rok dosahuje v nejvyšších polohách Krušných hor 900-1000mm, 

v podhůří prudce klesá a v úvalu činí jen 500-600 mm. Trvání souvislé sněhové pokrývky 

klesá ze 140 na 50 dní v roce. Celkové trvání slunečního svitu vykazuje naopak vyšší 

hodnoty, coţ je způsobeno větším výskytem mlh v niţších polohách. 

      Charakteristickým prvkem celé pánve jsou výrazné teplotní inverze, doprovázené 

smogem zvláště v zimním období. Roční průměrná koncentrace SO2 přesahuje v pánevní 

oblasti v celoročním průměru 100mg/m
3
. Na hřebenech Krušných hor bývá průměrná 

hodnota 80mg/m
3 

(Flasar, Flasarová 1992). 

 

 

Vody 

       Teplice spadají do povodí řeky Bíliny. Její vody, dříve rybnaté, jsou dnes velice 

znečištěné. Hlavním přítokem je Svinní potok,  který pramení v Krušných horách. Do 

tohoto potoka se vlévá řeka Bystřice pramenící na Cínovci. Své prameny má také u 

Mikulova potok Bouřlivec, který pod obcí Lahošť napájí vodní nádrţ Všechlapy. Ze 

stojatých vod je největších bývalé důlní dílo Barbora o rozloze 72 ha v Oldřichově. Dále je 

to zatopený lom Kateřina u Srbic. 

       K vodním nádrţím patří dále nádrţ Modlany a také nádrţ Všechlapy, Vodní nádrţ 

Mstišov a rybník Barbora v Duchcově. Teplicko je zásobováno pitnou vodu z vodní 

přehrady Fláje, která se nachází nedaleko Litvínova. 

 

Geologické poměry 

       Na území teplického okresu vystupují tři geologické jednotky, které se liší morfologií.. 

Severní část tvoří krystalinikum Krušných hor, budované komplexem rul a tělesem 

teplického porfyru. Svahy Krušných hor jsou na jihu tektonicky omezeny vůči Severočeské 

hnědouhelné pánvi. Terciérní sedimenty pánve ve střední části okresu jsou zastoupeny jíly, 

písky a uhelnou slojí. Jiţní část okresu je tvořena třetihorními vulkanity (sopečné horniny). 

České středohoří, v němţ jednotlivé kopce tvoří čediče a znělce. V oblasti Teplic a okolí 

vystupují z podloţí třetihorních usazenin starší horniny jako teplický porfyr a křídové 

sedimenty, hlavně vápence a slíny. Kaţdá z geologických jednotek poskytuje cenné 

nerostné suroviny. V Krušných horách to byly rudy cínu, wolframu a fluoritu, v 

severočeské pánvi hnědé uhlí a keramické suroviny a v Českém středohoří stavební kámen. 

       Geologické, geomorfologické a klimatické podmínky byly a stále jsou vedle činnosti 
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člověka rozhodující pro utváření rostlinného pokryvu. Před zásahem člověka do přírodního 

prostředí rostly jiţní část dnešního okresu Teplice z větší části doubravy a dubohabrové 

háje. Na kyselých horninách v podkrušnohoří najdeme dnes zbytky kyselých doubrav, ve 

středních a vyšších polohách to byly většinou původními rostliny. Květnaté nebo bílkové 

bučiny. 

       Veliký význam pro rostlinou vegetaci  mají větší skalní útvary jako je Bořeň, kterou 

vidíme na obr 1, které nikdy nezarostly zcela lesem. Do dnešní doby zbylo jen málo 

přírodních nebo přírodně blízkých rostlinných společenstev. Nejlépe zachované lokality 

přirozené vegetace jsou vyhlášeny jako maloplošná chráněná území jako Loučenská 

hornatina, Mikulovská pahorkatina, nebo jsou alespoň k ochraně navrţeny. Geologické 

rozloţení je zobrazeno zde na obrázku (Chlupáč 2002). 

 

 

Hnědé uhlí  

       Severočeská hnědouhelná pánev je klasickou příkopovou propadlinou, která byla 

vymezena orografickými celky krušnohorského masivu, Českého středohoří, Ţatecké 

plošiny a stratovulkánu Doupovských hor. Vyznačuje se monotónním reliéfem, mírně 

Obr. 2 Geologická mapa České republiky  (internet 1) 
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narušenou stratigrafií, výskytem hnědouhelné sloje překryté terciérními a kvartérními 

sedimenty. Převaţují zde úrodné půdy, ekologicky příznivý vodní reţim, mírné klima na 

přechodu od oceánického ke kontinentálnímu charakteru. Tomu odpovídají biotické a 

ekologické charakteristiky, které jsou příznivé i z hledisek osídlení a komplexního 

vyuţívání tohoto území. Akumulační povahu severočeské pánve můţeme dokumentovat i 

mimořádně velkým výskytem původních vodotečí a vodních ploch, které pokrývaly jiţ v 

prehistorickém období značnou část pánevního území. Člověk zde díky vhodným 

podmínkám pevně zakotvil jiţ v prehistorickém období. Na Písečném vrchu nejméně před 

1 milionem let naši prapředci těţili křemenec pro výrobu kamenných nástrojů. Na mnoha 

místech Severočeské pánve lze sledovat souvislé osídlení od paleolitu (Komořany, Záluţí), 

přes mezolit (Souš), neolit (Most, Libkovice), eneolit (Dřínov, Dolní Jiřetín, Souš), přes 

období doby bronzové a ţelezné, kdy zde sídlili postupně Keltové a Germáni, aţ po období 

ranného středověku, kdy se zde usadili Slované (Štýs 2002).  

         Aţ do mezolitického období se  lidé ţivili především rybářstvím, lovením a sběrem 

plodin. Teprve před 5,5 tisíci lety tady naši předkové v období neolitu zahájili éru 

zemědělského vyuţívání tohoto území, spojené s postupnou likvidací původních lesů. 

Během tohoto období lesnatost v pánvi poklesla aţ na extrémní 2 %. Teprve během 18. a 

19. století zde došlo k rozvoji těţby uhlí jako zdroje koncentrované energie. Tím se 

pánevní území rychle stalo největší těţebně průmyslovou aglomerací středoevropského 

regionu 

        Největší rozmach těţby v Severočeské pánvi probíhal od druhé poloviny 19. století. 

Zpočátku bylo uhlí těţeno výhradně hlubinným způsobem, který je technologicky spojen 

(v porovnání s těţbou povrchovou) s menší intenzitou devastace formou poklesů, 

propadlin, odvalů, destrukcí vodního reţimu a kontaminací ovzduší. 

        Ke konci 19. století zde došlo k technickému rozvoji i v oblasti mechanizace zemních 

prací, coţ umoţnilo realizaci povrchové těţby i v partiích se stále se zvyšujícím 

skrývkovým poměrem, s postupem do stále větších hloubek. To se projevuje výrazným 

zvyšováním intenzity devastace území.  

              Těţba Severočeského hnědouhelného revíru měla největší produkci v r. 1984, kdy se  

vytěţilo 74,6 mil. tun uhlí a odtěţilo 203 mil. m
3

 

nadloţního pokryvu. Od té doby těţba 

výrazně klesala, v roce 1999 dosáhla 35 mil. t při skrývce 147 mil. m
3
. V současné době 
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výměra těţebních území v Severočeské pánvi kolísá kolem hodnoty 12 000 ha. Současné 

období je v Severočeské pánvi charakteristické výrazným útlumem těţebních aktivit. 

Usnesením vlády č. 444/92 byla v r. 1997 ukončena těţba lomu Chabařovice, v roce 1998 

lomů Merkur a Leţáky. Hlubinné doly postupně končily s těţbou po roce 1990 a zbývající 

hlubinné provozy byly uzavřeny do roku 2005.  

         Současné evidované geologické zásobě uhlí v Severočeské pánvi se pohybují okolo 

8,6 mld. t. V roce 1990 tomu ještě odpovídaly vyuţitelné zásoby 5,8 mld. t a zásoby 

vytěţitelné ve výši 2,0 mld.t. Tuto situaci výrazně ovlivnila usnesení vlády ČR č. 444/91 a 

č. 331/91, kterými byly stanoveny ekologické limity těţby, čímţ se sníţilo mnoţství 

vytěţitelných zásob v severočeské pánvi na 1,2 mld. t. Můţeme konstatovat, ţe se tento 

revír nachází ve výrazně útlumovém a rekultivačním období (Štýs 2002). 

 

3  Historický vývoj oblasti 

3.1 Historie 
 

Středověké a renesanční Teplice               

        V úrodné kotlině mezi svahy Krušných hor a homolovitými kopci  Českého středohoří 

ţili lidé jiţ od pravěku. V oblasti dnešního města Teplice se rozkládalo nejstarší osídlení, 

které sledovalo přibliţně tři vodní toky. Jedna linie lidských sídel se táhla podél 

Modlanského potoka. Další se linula při březích Bystřice od Trnovan k Šanovu a poslední 

sledovala Košťanský potok. 

         Nálezy hrubě opracovaných nástrojů dokládají počátky osídlení v prostoru 

Doubravky a Hudcova jiţ ve starší a střední době kamenné. První písemná zmínka o 

událostech na území Teplicka se objevila ve Vincentově kronice, jejíţ záznamy jsou 

datovány od roku 1168. Podle ní, byl kolem roku 1160 zřízen královnou Juditou, 

manţelkou druhého českého krále Václava II., ţenský benediktýnský klášter, který dostal 

ke své obţivě darem 29 vesnic s nevolníky. K tomu později jeptišky koupily nebo zaloţily 

dalších 8 vesnic. Klášter byl zaloţen na místě staršího osídlení, na ostroţně u teplého 

pramene (dnešní pravřídlo), v jehoţ blízkosti jiţ nejspíše stál kostel zasvěcený sv. Janu 

Křtiteli, patronu teplých vod. V převáţně dřevěném provizoriu vznikajícího, ale 

nedostavěného kláštera, strávila královna Judita poslední vdovská léta svého ţivota a byla 

zde také pohřbena (Kocurová, Vilím 2009). 
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          Měšťané  i další obyvatelé se ţivili řemeslem a také obděláváním polí. V té době 

bylo evidováno celkem 8 cechů z řad řezníků, pekařů, sladovníků, soukeníku, ševců, 

bednářů, kovářů a zámečníků. Lidé si také doma vařili pivo. V následujících letech byl  

vybudován pivovar. Lidé ţili spokojeně a město se těšilo rozvoji. V roce 1631 však nastal 

nepříznivý zvrat, protoţe město i pevnost na Doubravce obsadili Sasové. Sice brzy odešli, 

avšak pro město nastaly zlé časy. Vilém Kinský, který se přidal do Valdštejnovo spiknutí a 

byl spolu s Albrechtem z Valdštejna a dalšími jeho příznivci v Chebu zavraţděn. 

 

Baroko a klasicismus 

        Teplice s okolním panstvím získal po násilné smrti Viléma Kinského císařský maršál 

Johan z Aldrigenu. Majetek dostal darem za svou účast na likvidaci Albrechta z Valdštejna 

a jeho stoupenců. Svého daru si moc neuţil, neboť ještě v tomto roce padl při obléhání 

Bavorského Landshutu. Jeho potomci vlastnili teplický zámek aţ do roku 1945. Město   i 

panství bylo po 30. leté válce dosti zpustošené. Na teplickém panství vznikla v barokním 

období celá řada sochařských děl z nichţ byla mnohá instalována v Teplicích například 

socha sv. Jana Křitele, nebo zámecký altán.  

        Stavební vývoj města paradoxně urychlil poţár, který vypukl 1. června 1793 

v podzimních večerních hodinách v domě teplického koţeluha Josefa Scholbitse ve 

východní frontě domů na Trţním náměstí. Během hodiny a půl shořelo 156 domů 46 

ţidovských farností a 26 stodol. Městské lázně byly po poţáru opraveny, ale při 

rekonstrukci se pouţívalo především dřevo, proto začaly postupně zase chátrat. V roce 

1816 byly znovu opraveny a zvýšeny o jedno patro. V roce 1839 byly podle praţského 

inţenýra Adalberta Zopfta byly přestavěny od základu. Došlo k rozvoji ostatních 

lázeňských domů. Stavební ruch se přesouval ze zámeckého náměstí do okolí (Doušek 

2006). 

 

Teplice v průmyslovém věku 

          V první polovině 19. století se  Teplice staly moderním lázeňským městem a bývaly 

zvány „malou Paříţí“. Na jedné straně tak klesal počet významných návštěvníků a lázně 

tak začaly přijímat spíše klientelu ze středních vrstev. Na druhé straně pokračovala rychlá 

výstavba města a rostl tak počet obyvatel.V roce 1853 ţilo v Teplicích 3430 obyvatel 

v roce 1870 to jiţ bylo 11 618 osob a v roce 1930 obývalo Teplice  30 800 lidí. 
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Město v letech druhé světové války 

        Uzavřením mnichovské dohody v září 1938 a následným připojením Sudet 

k Německé říši se, začala psát kapitola nepříliš pozitivního vývoje města. Změny v příštích 

sedmi let se nedotkly tolik stavebního vývoje města jako jeho obyvatel. Na podzim roku 

1938, po emigraci ţidovských obyvatel města zůstalo ve městě 511 vil a domů i 112 

obchodů prázdných. Počet obyvatel se sníţil o 2345 osob, především Čechů a ţidů. Po 

připojení k říši byly domy ţidů ihned „arizovány“. Jejich majitele byli ze svých domů 

vystěhování a jejich majetek zabaven.  Zkonfiskovaný majetek Ţidovské náboţenské obce, 

synagoga, Katův lázeňský dům v Lipové ulici, pozemky a parcely, domy a chudobince 

v Lázeňské ulici, se staly majetkem města. Vše, co patřilo ţidovským obyvatelům 

města,bylo zničeno. Byl zdevastován starý ţidovský hřbitov ze 17. století, byly 

vyplundrovány ţidovské byty a obchody. Nakonec byla vypálená a do posledního kamene 

zlikvidována nová synagoga, kterou postavil francouzký architekt a stavitel Wilhelm 

Stiasneh  roku 1882,  která tvořila dominantu města (Kocurová, Vilím 2009). 

 

Teplice v poválečném období (1945-1950) 

       Válka a následné poválečné změny znamenaly zpřetrhání a přerušení historických 

vazeb sociálních a společenských struktur. Město bylo zahlceno stovkami válečných 

zajatců a dělníků všech národností a Němci před nuceným odsunem. Začali se vracet čeští 

obyvatelé města a zároveň přicházeli noví osídlenci, někteří s vidinou bohatství 

vystavěného lázeňského města, luxusních vil nebo komfortních bytů. Volných bytů 

vyhovujících nárokům nových obyvatel, byl nedostatek. Během války bylo ve městě 

zničeno 70 objektů s takřka tisícem bytů. Nejvíce bylo postiţeno ţidovské ghetto. 

 

Lázeňské nebo hornické město 

           V roce 1956 všechna lázeňská zařízení přešla pod ministerstvo zdravotnictví a od 

ledna 1957 byla spravována organizací Československé státní lázně Teplice. Přiznání 

statusu lázeňského města Teplicím roku 1956 se tvrdě střetlo s plány Severočeských 

uhelných dolů na zaloţení velkého uhelného lomu na hranicích města. Na druhou stranu 

městu a lázním pomohly plány při prosazování ochrany pramenů před škodlivými vlivy 

průmyslu a uhelné těţby. 
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Teplice v posledních desetiletích 20.století 

         Šedesátá a sedmdesátá léta představovala dobu konečného urbanistického řešení 

středu města. Podle územního plánu měl být do roku 1980 asanován střed města s úbytkem 

1893 bytů tak, aby radikální přestavbou vzniklo nové moderní městské centrum. Nový 

návrh počítal s novou celistvou zástavbou mezi zámeckým náměstím a tehdejším 

námestím Karla Marxe, dnes Svobody, čímţ mělo dojít k vybudování jednolitého 

městského centra. Tomuto záměru musela ustoupit Zelená ulice a část Dlouhé a Alejní 

ulice. Uvolnily místo pro stavbu obchodního domu Prior, hotelu a administrativní budovy 

s obchody (Kocurová, Vilím 2009). 

 

3.2 Představení města 

     

    Město Teplice je posazeno v příjemné krajině mezi Českým středohořím a masivem 

Krušných hor. Historie města, honosící se nejstaršími  léčivými prameny v Evropě, sahá aţ 

k rok 762. Sluţeb lázní vyuţívali mnozí panovníci, diplomaté, obchodníci i osobnosti 

kulturního ţivota, mimo jiné i Beethowen a Goethe. Teplice se staly místem, které bylo 

nazýváno pro svou honosnost  a společenský ţivot „salonem Evropy“ či  „malou Paříţí“. V 

současné době město ţije bohatým kulturním  a společenským ţivotem, proslaveno je 

nejen lázeňstvím, ale také sklářským a keramickým průmyslem. V městě plném parků a 

fontán dnes ţije téměř 50 000 obyvatel (Drobná, Morávková 2004). 

 

3.3 Dopravní a technická infrastruktura Teplic v kontextu cestovního 

ruchu 

 

      Město Teplice leţí na severu České republiky v Ústeckém  kraji. Nejbliţší hraniční 

přechod je s Německem na Cínovci, a další na Moldavě, který je jiţ méně frekventovaný. 

Po dostavění dálnice D8  do Dráţďan, se tyto přechody jiţ skoro nevyuţívají, ačkoli 

Cínovec byl donedávna hlavním spojovacím přechodem mezi Prahou  a Dráţďanami. V 

současné době se jezdí přes Petrovice. Po dostavění posledního úseku dálnice D8 se 

urychlí cestování mezi Teplicemi  a Prahou a nebude se muset do hlavního města přes 
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České středohoří. Do Dráţďan to mají lidé z Teplic 70 km a díky dálnici D8 se cesta dá 

překonat za 35 minut.Město je dostupné  po ţeleznici  i autobusem a v případě malých 

letadel i letecky, coţ je ale jen sportovní a nebo velmi málo vyuţívaný způsob dopravy. 

Zde na obrázku jsem vybral několik měst a názorně ukázal parametry, které ukazují na 

dostupnost do našeho regionu. 

 

 

Obr.3 Dopravní dostupnost Teplic (Originál 2011) 

 

Silniční doprava 

      Město  Teplice má veliký nedostatek v tom, ţe prozatím nemají přímé spojení na 

dálnici D8 na obrázku, která je vystavěna z Prahy do Lovosic a přes České středohoří se 

teprve staví. 

     Dálnice je dostavěna z Teplic přes Ústí nad Labem do Německa a v Petrovicích 

napojena na německou dálniční síť,  která je nesrovnatelná s naší sítí. Silniční komunikační 

systém tvoří tyto silniční tahy. 

-Silnice E55 směr Lovosice Praha  

-Silnice E442 směr Bílina Most     Chomutov  a dále  Karlovy Vary      
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-Silnice I/27 směr Litvínov  

-Silnice R13 spojující Ústí nad Labem Děčín Liberec 

-Dálnice D8 směr Dráţďany 

 

Ţelezniční doprava 

       Významnou součástí ţelezniční dopravy do Teplic bylo vybudování a zmodernizováni 

koridoru vedoucího z Prahy přes Ústí nad Labem aţ do Chomutova. Na obr. 4  Je pohled 

na nádraţní budovu. Další výhodou je opravení vnitřku nádraţí a výstavba nového 

nástupiště. Při výstupu z vlaku vás okouzlí renesanční malba uvnitř budovy, která je 

zachována z původní budovy. Provoz nádraţí byl zahájen v květnu roku 1858. V 

renesančním stylu jej navrhoval  architekt Antonín Turba. Patřilo ve své době k 

nejvelkolepějším a nejmoderněji zařízeným v celé Evropě. Velikým nedostatkem je vnější 

vzhled nádraţní budovy dnes, která je neopravená a hyzdí tak krásu lázeňského města. 

Udává tím ne moc dobrý první dojem po příjezdu vlakem do města,  ačkoliv patří 

k technickým památkám republiky, chráněné památkářským ústavem v Praze (Kučírek, 

2008). 

 

 
Obr. 4  Budova Teplického nádraží (Originál 2011) 

 

 

 

 

MHD ve městě 

           Lidé, kteří přijedou do Teplic za poznáním zajímavostí města nebo se sem léčit do 

lázní a nebo ať uţ  jen na fotbal podpořit svůj tým v prvoligovém utkání, mohou vyuţít 

městkou hromadnou dopravu. Díky trolejbusům a autobusům, které z větší části jezdí na 
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LPG, je velice jednoduché dopravovat se po našem městě a ani ne moc drahé a hlavně 

pohodlné. Trasy jsou rozdělené do 2 pásem. V 1. pásmu je zahrnuto město jako samotné a 

přilehlé městské části. Druhé pásmo pokrývá vzdálenější městské části a vesnice. Lidé , 

kteří vyuţívají MHD častěji například jako senioři a studenti, mají výhodné jízdné a 

mohou pouţívat elektronické karty, které se dají nabíjet.  

       Veřejná doprava je zajišťována společností Veolia Transport,  která koupila od 

města většinový podíl. Vozový park, který tvoří autobusy, trolejbusy v celkovém počtu 125 

vozů, přepraví ročně 56 mil. osob. Trolejbusy jsou číslovány od 1 do 12 a autobusy 

třímístnými čísly počínaje 120. Veolia zajišťuje také bezplatné spoje do nákupních center a 

zábavních středisek. Nejsou to jen tyto spoje, ale patří sem  také cyklobusy na hory a také 

jeden meziměstský spoj do krajského města Ústí nad Labem. Vţdy při zahájení lázeňské 

sezony podnik vystavuje historická vozidla trolejbusy  i autobusy  tím, ţe je zařadí do 

provozu. Je to nezapomenutelný záţitek projet se takovýmto spojem na obr. 5 a vrátit se 

tak o 2 desítky let zpět (Internet 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Pohled na historický vůz teplické MHD  (Originál 2007)  
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4  Přírodní a kulturní zajímavosti města  

 

4.1  Krásy Teplicka 

        

       Historické zmínky jiţ z raného středověku hovoří o osídlování této oblasti slovanským 

obyvatelstvem. Také  hovoří o zaloţení benediktinského kláštera sv. Janem Křtitelem, kterého 

pověřila královna Judita, aby nechal zaloţit toto město. Díky událostem v minulosti máme zde 

v našem překrásném městě dosti památek, které stojí za to vidět (Studecký, 2005). 

        

 

 

 

Kostel sv. Alţběty  

       Kosel svaté  Alţběty se nachází se v lázeňském parku Šanov. Tato část bývala  dříve 

samostatným městem, na které byl povýšen r.1848. K Teplicím byl připojen r.1895. 

Novogotický kostel sv. Alţběty v Šanově byl postaven podle plánů architekta H.Ferstela, 

který je také  tvůrce Votivního chrámu ve Vídni. Pod jeho vedením začaly první stavební 

práce r. 1862. Dokončení se protáhlo aţ k roku r.1877. Stavba trvala dlouho, neboť si ji 

objednalo město Šanov a kromě pozemku byla financována z darů a výtěţků sbírek občanů 

(Studecký, 2005). 

 

Radnice města 

        Radnice je částí  starší empírové budovy z let 1806–07. Interiéry  byly upraveny po 

roce 1900 a pak několikrát v poválečné době. Dodnes sídlo městské správy. Renesanční 

radnice stávala uprostřed náměstí, po poţáru v roce 1793 byla jen provizorně opravena. 

Rampa před radnicí byla počátkem 20. století upravena pro monumentální pomník císaře 

Josefa II. od sochaře Metznera. Po jeho strţení legionáři roku 1919 sem byla osazena socha 

W. A. Mozarta od téhoţ autora, odstraněná po roce 1945 (dnes na Lázeňském náměstí). 

        V 70.–80. letech 20. století byly zcela zdemolovány západní a jiţní strana náměstí, 

polovina východní a západní část severní (Lejsková, Matyášková, 2004). 
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Morový sloup 

         Na prvním náměstí na obrázku byl morový sloup postaven v letech 1718-1719 jako 

poděkování za odvrácení morové nákazy od Teplic roku 1713 a také na paměť smíření čtyř 

bratří z rodu Clary-Aldringenů. Jedná se o jedno z nejkrásnějších děl slavného barokního 

sochaře Matyáše Brauna. Realizace kamenického díla se ujal V.A.Bümel, sochařskou 

výzdobu pak vytvářel sám Matyáš Braun. V této ne moc příznivé době byla náměstí 

osazována sochařskými díly tohoto tipu (Sine 2).       

 

Obr. 6 Morový sloup (Originál 2011) 

                        

 

Socha W. A. Mozarta  

      Socha Mozarta je dílem uznávaného německého sochaře Franze Metznera (1870-

1919), který svými monumentálními plastikami výrazně ovlivnil německé umělce. 

Původně byla snad určená pro budovu Stavovského divadla v Praze. Do Teplic se dostala 

po r.1920, kde nejprve nahradila strţenou sochu císaře Josefa II. na podstavci před radnicí. 

Po druhé světové válce byla uloţena a téměř zapomenuta. Posléze  se objevila na svém 

nynějším místě  v parku u Kolostůjových věţiček a Rooseveltovy ulice, kde kdysi stávaly 

domy zničeného Lázeňského náměstí (Sine 3). 

 

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého 

          Nyní je umístěna v Zámecké zahradě, nedaleko ulice U Zámku. Vznikla uţ r. 1710.  

Postavena byla Johannesem Koberem, na náklady úředníka teplického velkostatku. 

Poslední renovace proběhla koncem 90. let 20. století. 
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 Parky, zahrady a sady ve městě  

 

 Havlíčkovy sady   

     Se rozkládají podél Lipové ulice. Po zrušení hřbitova zde zůstaly jen dva hroby: 

teplického purkmistra J.Wolframa a německého básníka J.G.Sauna. Na okraji parku byla 

pak roku 1895 odhalena jeho busta. Na skalnatém návrší nad Šanovem stojí výrazná 

budova obchodní akademie vystavěna roku 1895. Mezi ní a Lipovou ulicí se nachází 

památník osvobození. Nedaleko přes ulici stojí další památník postavený obětem 

holocaustu a na památku nové teplické synagogy vypálené a zničené r. 1939 nacisty 

(Sine 4). 

 

Šanovský park  

        Se rozkládá uprostřed Šanova na území, které bylo v minulosti podmáčeno vodami 

potoků a několika volně vyvěrajících minerálních pramenů. První úpravy byly spojeny 

s výstavbou budov lázní v1. pol.19.stol. Teprve při regulaci potoků byl zaloţen císařský 

park. Ten se stal přirozeným centrem  ještě samostatné obce Šanova. Byl obklopen řadovou 

zástavbou domů, vil a lázeňských domů. Na místě secesního emanačního pavilonu, stojí 

před kamennými lázněmi v bazénku, osazená mramorová kašna se lvími a koňskými 

hlavami. Moderní skořepinová mušle stojí na tradičním místě, odkud hrál orchestr 

lázeňským hostům (Sine 5). 

 

Zámecká zahrada 

       Součástí zámeckého areálu je jiţ od dob renesance, je zámecká zahrada na obr.7 i dva 

rybníky. Zahrada byla postupně přetvářená podle dobových estetických měřítek. 

Naposledy na přelomu 18. a 19. století  z přísně geometrické francouzské zahrady byla 

přebudována ve volně rozvinutý krajinářský park anglického typu s mnoţstvím drobných 

staveb (pavilony, chrámky, promenády apod.), rafinovaných průhledů a řadou 

cizokrajných okrasných dřevin. Jiţ od počátku 17. Století byla doporučována a 

vyhledávána lázeňskými hosty k procházkám a odpočinku. I dnes slouţí zeleň Zámecké 

zahrady uprostřed města pro relaxaci lázeňských hostů i dalších obyvatel města (Sine 6). 
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Obr. 7  Zámecký park se zahradou v Teplicích (Originál 2011) 

 

 

Lázeňský sad 

      Původně zahrada, která patřila bezprostředně k teplickým lázním a slouţila pro relaxaci 

hostů, se postupem času rozšířila od budov lázní (lázeňský komplex Beethoven) aţ po 

budovy divadla a Císařských lázní. Upravovaný park obohatily četné drobné stavby, kašny 

a fontány  i dnes je uprostřed městského ruchu vítanou relaxační oázou. 

 

Botanická zahrada 

       Její úlohou je poukazovat na moţnosti botaniky a přírodních věd, a také inspirovat 

nejširší veřejnosti, ţe nabízí široký sortiment vzácně pěstovaných, neobvyklých či dokonce 

nových druhů rostlin. V dnešním světě kde vládne technika a spěch je klidné a příjemné 

prostředí zahrady jakýmsi útočištěm poskytujícím návštěvníkům krásnou a pohodovou 

relaxací. K poslání zahrady patří i uchovávání genetického bohatství dokládajících staletí 

trpělivé práce mnoha generací zahradníků a šlechtitelů. Další funkce, příkladně činnost 

vědecká či ochranářská, sice zůstávají očím veřejnosti skryty, ale k základním úkolům 

zahrad patří neodmyslitelně. Taková je i Botanická zahrada Teplice. Botanické zahrady 

patří k základním kulturním institucím ( Internet 3). 
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4.2 Kam za sportem a sportovním vyţitím 

 
FK Teplice 

       Teplický fotbalový klub vznikl záhy po ukončení druhé sv. války. Tehdy, na začátku 

května 1945. Před II. Sv. válkou v Teplicích působil německý klub Teplitzer F.K. Byl to 

klub, jenţ hrál v I. československé lize a proslul také svou výpravou na jihoamerický 

kontinent. Teplický fotbal procházel různými etapami rozvoje, kdy se klubu dařilo i 

nedařilo. Tepličtí fotbalisté hráli mnohokrát evropské poháry, ale nikdy ligu mistrů. 

Největší úspěch měli v roce 2002, kdy dosáhli na 2 příčku ligy. 

        Dnešní tým FK Teplice hraje nejvyšší Českou soutěţ ve, které se pohybuje v první 

polovině tabulky. Teplické dresy mají ţlutomodrou barvu, podle barev města. Na fotbal 

jako na sportovní událost sem přijíţdějí fandové z celé republiky. Největší událost je vţdy 

kdyţ přijede Sparta nebo Baník. Utkání navštěvuje průměrně 5 000. lidí ačkoliv stadion Na 

Stínadlech má kapacitou 18 237 míst všechna k sezeni a z toho 16000 pod krytou tribunou. 

To umoţňuje klubu zde pořádat mezinárodní utkání naší reprezentace. Vstupné na ligový 

zápas je 80kč. Na stadionu je zajištěno občerstvení. Vůni teplého párku a studenému nápoji 

nelze odolat a k fotbalu to prostě patří. V Teplicích je fotbal sportem číslo jedna. Jsem rád, 

ţe se mohu zúčastňovat utkání našich fotbalistů a pořádně si zafandit Teplice do toho 

(Internet 4). 

 

Po okrese na kole 

         

Mezi Českým Jiřetínem a Cínovcem. 

       Tento cyklo výlet představuje krásu Krušných hor v jejích rozmanitosti . Trasa vede po 

rozlehlých loukách kolem křišťálových potůčků i Flájské přehrady, budeme míjet opuštěné 

osady i místa s čilým pohraničním stykem. Cyklotrasa je vedena v krásné malebné přírodě, 

zejména úsek kolem hraničního potoku po česko-německé hranici je malebný a 

připomínající Šumavu. Délka  trasy  je 46 km a její obtíţnost  je 2-3. 

 

 Na kole z Nové Vsi do Českého Jiřetína  

            Poznáme na této trase různorodost pohraničních obcí po obou stranách hranice. 

Během výletu obohaceném o výhledy z vrcholů Pestrý a Jelení hlavy. Tento výlet začne 



             Martin Rychtařík: Teplice v Čechách a jejich význam pro cestovní ruch. 

2011                                                                                                                                      24 

z Nové Vsi v Horách nad, kterou jsou větrné elektrárny a cestou můţeme vidět mnoho krás 

a přírodních úkazů. Tato trasa patří svou obtíţností mezi středně obtíţné trasy 

s proměnlivým profilem stoupání. 

 
Cínovecký hřbet a okolí Komáří hůrky 

        Vydejme se za nenápadným půvabem luk a strání krušnohorské náhorní planiny, přes 

Cínovecký hřeben do přírodního parku Východní Krušné hory. Naše putování začíná na 

odstavném parkovišti kde je výhled z Komáří Víţky  obr. 8 (Vančurík, 2009). 

 

Obr. 8 Pohled z Komáří vížky na Teplickou dolinu (originál 2010) 

  

Ski areál Bouřňák 

          Lyţařské středisko Bouřňák (obr.9) se nachází necelých 8 km od Teplic. Bouřňák 

patří mezi nejvyšší vrcholy východního Krušnohoří, a proto je nejvhodnější územím pro 

zimní sporty. Z vrcholu Bouřňáku se dá sject po šesti sjezdovkách. Pro malé lyţaře a 

začátečníky je vhodná sjezdovka "Údolíčko". Mírně pokročilí se mohou zdokonalovat na 

Hrobské sjezdovce, která se jako jediná nachází na jiţním svahu. I nároční lyţaři si mohou 

kvalitně zalyţovat. Zkušení borci mohou předvádět své schopnosti na „slalomáku“ který 

patří mezi nejstrmější v České republice. Rozmanitý profil zbývajících tří sjezdovek nabízí 

pestré lyţařské záţitky. V letech 2005/2006 byla provedena v rámci projektu INTERREG 

III A "Aktivizace turistické, rekreační a sportovní oblasti: Mikulov - Bouřňák - Altenberg - 

Zinwald - Rekonstrukce kotvového vleku "Sever", stará technologie byla nahrazena novou 

technologií Doppelmayr s celkovou přepravní kapacitou 1.105 os/hod. Podrobně rozepsané 

v tab.1 Tato akce vyšla celkem na 12,5 mil. Kč. Tento projekt byl spolufinancován 
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Evropskou unií (Internet 5). 

    

Tabulka 1  Popis vleků ve ski areálu Mikulov                                                                                            (originál 2011) 

Jméno vleku  Místo kde leţí Délka v (m) Počet osob za hodinu 

Poma H 210 Mikulov 890 900 

Doppelmayr Mikulov 819 1105 

Transporta Bouřňák 975 680 

Poma F Bouřňák jih 553 500 

Poma P Údolíčko Mikulov 380 600 

Mikeska 4-200 Údolíčko Mikulov 200 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běţecké trasy 

       Krušné hory tvoří souvislý horský masiv, který obepíná celou severozápadní hranici 

naší republiky s Německem v délce zhruba 130 km. V minulosti neprávem zapomínané  

pohoří si dnes konečně získává své zaslouţené místo mezi ostatními horskými masivy. 

Svým návštěvníkům mají co nabídnout a oproti jiným věhlasným českým a moravským 

horám mají jednu velkou výhodu, ţe zde potkáme nesrovnatelně méně turistů. Uţ dávno 

neplatí, ţe by krušnohorské lesy byly více znečištěné a poničené neţ v ostatních oblastech. 

Zdejší příroda nás okouzlí svou pestrostí a můţeme tak obdivovat vedle nekonečných plání 

a magických rašelinišť i husté mladé lesy (David, Soukup 2007). 

Obr. 9 Ski areál Bouřňák při večerním lyžování (Originál 2011) 
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Z Komáří hůrky do Cínovce  

       Tento tip na výlet představuje tu nejvyhledávanější trasu pro běţkaře v Krušných 

horách. Její oblíbenost má také proto své opodstatnění. Kromě krásné krajiny se podíváte 

také do přírodního parku. Východní Krušné hory jsou hlavním lákadlem především 

udrţovanými tratěmi, malým výškovým rozdílem a moţnost občerstvení v cíli. 

 

Z Komáří hůrky do Nakléřova 

         Nejvýchodnější část krušnohorské magistrály  nás zavede přes Komáří hůrku na 

Fojtovickou pláň a Adolfova a také do více jak 600 let starého Nakléřova. Krásně 

malebného městečka v Krušných Horách (internet 6). 

 

 

Na vrch Tří pánů kolem zříceniny Hradu Rýzmburk 

         Prohlídka majestátní zříceniny hradu. Kvalitní trasy s moţnosti postupně sledovat 

proměny krušnohorské přírody z příkrých svahů nad Osekem aţ po náhorní pláně Dlouhé 

Louky. To a spousta dalších zajímavostí představují atraktivní výzvu pro kaţdého běţkaře 

(Bednářová, 2009). 

 

Vodní nádrţ Barbora 

       Barbora je umělé jezero obr.10 vybudované v Krušných horách, v obci Oldřichov. V 

minulosti se v okolí obce těţilo hnědé uhlí, hlubinným dolem Barbora a následně ve stejné 

lokalitě i povrchovým dolem. Povrchový důl byl zatopen a vznikla vodní nádrţ Barbora, 

která se stala komplexem s moţností ubytování  i sportovního vyţití.. Hloubka vody 

dosahuje aţ 100 metrů. Vybudovaný přepad dlouhý 130 m, kterým přitéká voda z potoka 

Bouřlivce, slouţí k pročištění vody v nádrţi. V případě krásného počasí se návštěvnost 

nádrţe Barbory pohybuje aţ okolo 6 tisíc lidí. Je zde také krásný výhled na Krušné hory a 

lesy, tvořící ráz celého přírodního komplexu. Smíšené lesy tvoří břízy, olše, javory, jasany, 

smrky i borovice. Barbora je zatopena kvalitní pramenitou vodou. Pro vynikající kvalitu 

vody a její průhlednost je vodní nádrţ vyuţívána pro výcvik sportovních potápěčů, k 

jízdám na plachetnicích a k windsurfingu. V minulosti zde byl jeřáb na bungejumping, ale 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ichov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_uhl%C3%AD
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pro malý zájem byl odvezen. Koupání v čisté vodě je velmi příjemné a břehová část s 

občerstvovacími stánky v letních měsících pojme tisíce návštěvníků z celého regionu 

Teplicka a Duchcovska i širšího okolí. Vstupné bylo v roce 2010 25kč pro osobu. Občané a 

fotbalisté obce  mají vstup zdarma (Trajan 1996, internet 7). 

 

Obr. 10 Vodní nádrž Barbora v Oldřichově (Originál 2011) 

 

Aquacentrum Teplice 

       V minulých letech teplickým obyvatelům slouţila jako koupaliště Zámecká plovárna 

s 10metrovou skokanskou věţí a koupaliště na Angru. Obě jiţ zanikla a stará plavecká hala 

zdaleka nevyhovovala poţadavkům doby. Město přistoupilo ke kroku postavit nový bazén 

s mnoha moţnostmi sportovního vyţití. Aquacentrum se nachází v šanovkém parku 

nedaleko centra. Plavecké centrum  návštěvníkům nabízí: sportovní bazén s termální 

vodou, brouzdaliště pro děti s vodním hřibem a dětskou skluzavkou, relaxační bazén s 61m 

dlouhým toboganem  na obrázku, perličkami, protiproudem a masáţními tryskami, suchou 

saunu s  venkovním ochlazovacím bazénkem, venkovní saunu, parní lázně, infrakabinu, 3 

squashové kurty, mokrý bar, fitness, solária, venkovní slunění, dětské hřiště s prolézačkami 

a kolotočem, miniaturgolfové hřiště, squashové kurty, závodní 25 m bazén a 

miniaturgolfové hřiště. Součástí haly je restaurace a mokrý bar, který je přístupný přímo z 

bazénu. Vyuţití bazénu a sauny v dopoledních hodinách je vhodné pro školky a školy, 

kterým je poskytována sleva. Ve večerních hodinách mohou vyuţit areálu i sportovní 

oddíly jako součást jejich tréninkových plánů. Při vstupu se skládá na recepci minimální 

záloha  200,- Kč/osobu. Děti do 6-ti let mají vstupy zadarmo. Všechna placení v areálu 

probíhají pomocí čipu. Ze zálohy se při odchodu odečte čas strávený v plavecké hale a 
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další vyuţité sluţby (např. sauna, občerstvení na mokrém baru apod.) Tobogán je v ceně 

vstupu. Ale dříve tomu  tak nebylo. Kaţdý den je hala otevřena od 9 do 22 hod. Pro 

návštěvníky bazénu je k dispozici neplacené parkoviště (Internet 8). 

 

Termalní lázně Altenberg  

      Altenberg je pěkné malé městečko hned za hranicemi, 13 kilometrů od Teplic. Koupání 

v lázních Rehaklinik, kde je k dispozici 8 bazénů s termální vodou o teplotě 24 aţ 39 
o
C. 

Nejsou tu ţádné tobogány, ale zato termální voda z podzemí je nádherně teplá, coţ je 

perfektní v zimě. Je zde venkovní bazén s proudovými sprchami, léčebný bazén, vířivý 

bazén s podvodními lehátky, horká vířivka, 25m dlouhý bazén, zdravotní proudový kanál. 

Otevírací doba je denně od 9 do 22h. Cena je přijatelná 7 euro na 2 hodiny včetně sauny. 

 

Bobová dráha Altenberg 

      Jízda na nejdelší bobové dráze v Sasku splní nejtajnější závodnické sny kaţdého 

člověka. Nejprve se vyjede vlekem 400 m nahoru a potom se sjede 1000m dolů z kopce. 

Rychle a bezpečně během 2 aţ 4 minutové jízdy překonáte výškový rozdíl 60m. Pro děti, 

rodiče, prarodiče, prostě pro všechny. V korytě z nerezového materiálu se jezdí na 

speciálních vozíkách s gumovými kolečky. Kaţdý vozík má brzdu, která reguluje rychlost 

bobu. Tento výlet bych osobně doporučil. Jedná se o neskutečný záţitek. 

 

5  Lázeňství a jeho význam pro rozvoj města 

           

       Lázně Teplice v Čechách patří k lázním s nejdelší tradicí. S jedinečnými minerálními 

prameny i několika setletou tradicí lázeňské léčby, jsou právem povaţovány za lázeňskou 

velmoc. Termální minerální prameny, klidné prostředí uprostřed zeleně, výborná kuchyně a 

laskavá péče personálu přispějí k relaxaci a zlepšení duševní pohody a fyzického zdraví. 

Léčí se zde především onemocnění pohybového ústrojí, onemocnění cévní, nervová a 

duševní. Lázeňství zajišťuje léčení či doléčování zdravotních komplikací, regeneraci a 

prevenci před onemocněním. 

        Teplické  lázeňství  je také důleţitou součástí cestovního ruchu. Proto jsem naše 

lázeňské domy zařadil do své bakalářské práce. Právě díky lázním sem přijede ročně tisíce 

turistů a pacientů. Tuzemských nebo zahraničních. Zdejší termální prameny byly 
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vyuţívány jiţ od 12. století. Rozvoj lázeňství umoţnil přerod původně neznámého města 

Teplice ve významné středisko, pyšnící se honosnými lázeňskými domy a nádhernou 

architekturou. Hostům jsou poskytovány špičková péče a nadstandardní sluţby. Velikou 

skupinou navštěvující naše lázně jsou Arabové. Díky bohatství jejich země a odchodu do 

důchodu kolem 33 let si mohou dovolit tu být i 2 měsíce.  

        V posledních letech se výrazně mění ţivotní styl a rytmus ţivota, přibývá informací,  

ale také stresu atd. Řada lidí jiţ pochopila, ţe je třeba ve zvýšené míře pečovat o zdraví, 

zdravě jíst, cvičit. Lázně přestávají být pouze pro staré a nemocné, kromě klasických 

léčebných pobytů hrazených pojišťovnami nabízejí i řadu krátkodobých relaxačních, 

regeneračních, rekondičních a preventivních programů pro samoplátce. Jedná se o tzv. 

„medicínský wellness“. Jsou to krátkodobé programy s moţností vyuţití přírodních 

léčivých zdrojů, pod vedením zkušeného lázeňského zdravotnického personálu, s moţností 

lékařské konzultace. Od ledna 2005 do prosince 2010 se na zviditelnění lázeňství podílel 

samostatný tým lázeňských pracovníků, který za uplynulých 6 let své existence uspořádal 

samostatně či ve spolupráci se svými zahraničními zastoupeními přes 130 akcí v zahraničí 

i v tuzemsku. Lázně jsou téţ místem prevence, kde se nehovoří o pacientech, ale o hostech 

a navštěvuje je dnes stále více hostů, které netrápí ţádný konkrétní zdravotní problém, ale 

naopak chtějí problémům předcházet a uchovat si své zdraví. Od ledna 2011, v rámci nové 

organizační struktury Czech Tourism, lázeňství zůstává i nadále jedním z dlouhodobých 

marketingových produktů. Součástí Lázní Teplice v Čechách je Klinika CLT (Císařské 

lázně Teplice). Zde se nachází odborná pracoviště téměř všech  medicínských oborů. 

Kromě odborné lékařské péče jsou pro její hosty připraveny specializované programy a 

sluţby, které mohou absolvovat během lázeňského pobytu. Programy jsou stavěny tak, aby 

nijak nenarušovaly čerpání lázeňských procedur (Internet 9). 

 

Lázeňská sezóna 

        Téměř kaţdé město má svou slavnost, například vinobraní, slavnost chmele  nebo 

oslavu města  samotného, tak v Teplicích  máme lázeňskou sezónu. 

         Je to slavnost, kdy všichni Tepličané vítají léto a začíná lázeňská sezóna. Letos bude 

857 zahájení sezóny. Termín je vţdy skoro stejný pokud není nějaká náhlá událost kvůli, 

které se musí změnit. Zahájení sezony zpravidla   začíná vţdy poslední víkend v květnu a 

slavnosti jsou rozděleny do tří dnů. Během týdne před víkendem probíhají přípravy. 
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Například se staví  stánky, pouťové atrakce, divadelní scény. Na zámeckém náměstí se 

přípravují stánky se starými řemesly, coţ je moc krásné. Také jsou připravené dvě scény. 

Velká scéna, která je postavena u Ptačích schodů kde hostují velké  a známé kapely jako 

Kabát, Lucie, J.A.R. a slavnné osobnosti. Malá scéna  je menší, vystupují na ní menší 

kapely neţ na velké scéně  a například minulý rok tam hrála skupina Nightwork. 

        Během víkendu jsou v celém městě a hlavně v parcích  spousty lidí a lázeňských 

hostů. Celý víkend se hoduje, pije jezdí na kolotočích, ze střelnic je slyšet zvuk 

odráţejících se broků. Potkávají se  znamí, kamarádi a přátelé. Na náměsti Svobody jsou 

předváděna staročeská řemesla, kterými se idé ţivili od středověku. Je to moţnost vidět 

zajímavé věcí, které přijedou lidé předvádět z celé reubliky. Za slunečného počasí lidé sedí 

na trávě, poslouchají kapely, baví se. Je úţasná atmosféra  a to je ten pravý důvod, proč se 

tato slavnost pořádá. A v sobotu večer, přesně ve 22:22 hod. je odpálen ohňostroj za 

doprovodu  hudby, který vidíme  na obr.11 Je to úchvatná podívaná a velice zajímavá 

show. Po skončení oslav se rozjede sezona naplno a Teplice jsou k dispozici lázeňským 

hostům 

.  

 

 

 

 

5.1 Moţnosti ubytování 

 

Lázeňský komplex Beethoven 

        Lázeňský komplex Beethoven (obr.12) je součástí historického jádra města. Vznikl 

propojením původních lázní a leţí v poklidné části Teplic. Je obklopen krásnými a 

rozlehlými parky. V minulosti se zde léčily slavné osobnosti jako L. van Beethoven,který 

zde tvořil a také ţil dále potom  J. W. Goethe, R. Wagner, F. Chopin, F. Liszt, a A. von 

Humboldt. Lázeňský dům Beethoven se specializuje  především na léčbu pohybového 

Obr. 11 Zahajovací ohňostroj (Originál 2011) 
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ústrojí, poúrazového traumatu, poškození cév, nervů, kostí a šlach. Stěţejní částí je naučit 

člověka zdravě ţít a předcházet chorobám. To vše v souladu s nejnovějšími poznatky 

medicíny. Onemocnění pohybového aparátu zánětlivého a degenerativního původu.  

        Léčebné metody: Hlavním zdrojem léčebných procedur jsou přírodní termální vody 

39° C teplé, které mnoho let navrací nemocným zpět jejich zdraví. Prameny jsou 

hydrouhličitanosodného typu s obsahem fluoridu a velkým mnoţstvím stopových prvků a 

vzácných prvků. Hlavní léčebnou procedurou je pohybová léčba pod vodou. Je doplněna 

dalšími formami hydroterapie, elektroléčbou, magnetoterapií, léčebným tělocvikem, 

plynovými injekcemi, baheními zábaly, akupunkturou a léčbou medikamenty. 

       Klinika CLT (clinic laser teraphy). Špičková péče a sluţby na evropské úrovni jsou 

doplněny jedinečným zdravotnickým zařízením svého druhu v Evropě – Klinikou CLT, 

která sídlí ve třetím patře lázeňského domu Císařské lázně. Klinika Císařské lázně Teplice 

– CLT je nestátní zdravotnické zařízení. Ve svých programech vyuţívá výjimečné spojení 

sofistikované lékařské péče, léčebných účinků termální vody a kosmetické péče. Nabízí 

tady špičkovou lékařskou péči různých  oborů s moţností optativy. 

       Lázeňský dům Beethoven je také vybaven EKG, rentgenem a veškerým potřebným 

lékařským a diagnostickým zařízením.  

      Ubytování: Hosté mají k dispozici 193 jedno- a dvoulůţkových pokojů, které jsou 

vybaveny sprchou, WC, telefonem, chladničkou a TV se satelitními programy.  

Stravování: Klientům lázeňského domu slouţí prostorná jídelna. Pokrmy jsou 

připravovány pod dohledem dietní sestry a jsou doplňovány nabídkou zeleninových salátů 

dle vlastního výběru. Na přání jsou servírována jídla na objednávku (Smetana, 2002). 
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Obr. 12  Lázně Beethoven (Originál 2011) 

 

 

 

Císařské lázně 

       Na dnešním Laubeho náměstí stával kdysi hostinec a mlýn. Obě budovy byly mezi 

lety 1840 – 1870 zbořeny a na jejich místě  byly postaveny Císařské lázně jak je vidíme na 

obr.13. Architektem novobarokní stavby byl Max Loos, který působil od r.1890 jako 

architekt města Ústí nad Labem. Po r.1895 si otevřel kancelář v Teplicích. Stavbu lázní 

provedl městský inţenýr a stavitel Adolf Sigmund. Císařské lázně náleţí k historicky 

nejstarším budovám v Teplicích. Dominantní budova brzy po svém otevření začala 

přijímat významné hosty. Jedním z nich byl i rakouský císař František Josef I., na jehoţ 

počest byla budova  pojmenována. V letech 1912 – 1913 byla  budova  přestavěna, byl 

zbourán ‚kafésalón‘ a budova se zvýšila o další patra. V 60. letech 20. století byla v parku 

zbourána dřevěná kolonáda spojující lázeňský dům s dřevěným koncertním altánem. 

V Císařských lázních se léčí pohybové a cévní choroby. Je zde také klinika laserové a 

estetické chirurgie.  

       Impozantní budova Císařských lázní leţí v klidné části města, patří k historicky 

nejstarším domům v Teplicích. Hostům jsou k dispozici jednolůţkové a dvoulůţkové 

pokoje  vybavené sprchou, WC, TV se satelitními programy, telefonem, vysoušečem vlasů, 

trezorem a chladničkou. Koupací plášť je moţné zapůjčit v LD za poplatek. Klienti mohou 

vyuţít nově vybudovaný termální rehabilitační bazén s protiproudem, perličkovými 
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masáţemi a bočními masáţními tryskami. Parkování je moţné na hlídaném parkovišti u 

lázeňského domu Císařské lázně  za poplatek (Smetana, 2002). 

 

 

Obr. 13 Císařské lázně Teplice (Autor 2011) 

 

 

Sadové lázně 

         Půvabná empírová budova, postavená v roce 1823, patřila mezi nejlepší hotely v 

Teplicích. Od rodiny Geschwindů ji koupil hrabě Lebeddour, pak přešla do drţení kníţete 

Colloredo Mansfelda a v roce 1886. Colloredovský palác koupil kníţe Clary – Aldringen. 

Pod názvem Německý dům slouţila k ubytování lázeňských hostů, kteří se léčili v lázních 

Teplice v lázeňských domech Clary – Aldringenů. Dnešní název se uţívá od roku 1945.   

        Sadové lázně jsou od hlavní budovy Lázeňského domu Beethoven vzdáleny pouhých 

100 m. Klientům jsou k dispozici jedno a dvoulůţkové pokoje, které jsou vybaveny 

sprchou, WC, TV se satelitními programy, chladničkou a telefonem. Stravování a 

procedury jsou zajištěny v Lázeňském domě Beethoven. 

 

Kamenné lázně v Šanově  

       Budova Kamenných lázní byla postavena v roce 1911 v novobarokním slohu. V 

průběhu let byla několikrát rekonstruována, naposledy v roce 1998. Stejně jako ostatní 

lázeňské domy, leţí i Kamenné lázně uprostřed rozsáhlých parků v klidné části města. 

Jedno a dvoulůţkové pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, telefonem, TV se satelitními 

programy, rádiem, chladničkou a trezorem. Koupací plášť je moţné zapůjčit v lázeňském 

http://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/severni-cechy/lazne-teplice-a-okoli/639-teplice/


             Martin Rychtařík: Teplice v Čechách a jejich význam pro cestovní ruch. 

2011                                                                                                                                      34 

domě za poplatek. Parkování je moţné na přilehlých příjezdových cestách bez poplatku 

nebo na hlídaných parkovištích u LD Beethoven a LD Císařské lázně  za poplatek 

(parkovné ve výši přibliţně 100 Kč/den není zahrnuto v ceně pobytu).  

 

Hadí lázně  

         Na přelomu 18. a 19. století se začala vzmáhat i někdejší samostatná vesnice Šanov.  

V průběhu 18. století vyuţívaly ve větší míře tamní velice účinné prameny. Sirný, hadí a 

kamenný, takţe se dosud nevýznamná osada pozvolna stávala lázeňským střediskem.  

Zdejší Hadí lázně, které byly zastřešeny péčí prince Rohana teprve v roce 1773, dostaly 

ještě před koncem 18. století, roku 1796 zděnou, raně klasicistní podobu. Původní stavba 

byla hranolovým přízemním stavením na pravoúhlém půdorysu, šířkově zaloţeném, o šesti 

okenních osách. Průčelí prostupovaly dva velké mělké průčelní rizality, nad jejichţ 

římsami se zdvihaly trojúhelníkové štíty, zdobené tak jako římsa motivem zubořezu. V 

obou rizalitech byly půlkruhově zakončené vchody s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem. 

Rovněţ okna byla půlkruhově zakončena a opatřena okenicemi. Terén kolem někdejších 

Hadích lázní nebyl tehdy ještě nijak upraven. Nacházela se zde však venkovská stavení a v 

pozadí rovněţ evangelický hřbitov. Hadím lázním je pak třeba připsat prvenství právě 

proto, ţe se jednalo o vůbec první zděné lázně starého Šanova (Smetana, 2002). 

 
Vojenské lázně  

  
     Vojenská lázeňská léčebna Teplice byla vystavěna v roce 1807. Klasicistní stavba je 

sestavena ze 4 křídel, která tvoří nádvoří. V minulosti se zde léčili rakouští vojáci. To ale 

bylo zřízeno jen jedno křídlo lázní. O zbylé další 3 křídla se zaslouţil Karel Kolovrat.                                                             

Specializují se zde na léčbu pacientů s onemocněním pohybového aparátu, nemocemi 

periferního nervového systému a periferních cév. Úspěch rehabilitačního programu staví  

především na vysoké odbornosti zdravotnického personálu a na účincích přírodního     

léčebného zdroje termální vody. Léčené nemoci a indikace: nemoci pohybového ústrojí,  

pooperační a poúrazové stavy a rekondice Procedury: akupunktura, cvičení na míči,  

cvičení v bazénu, diatermie, dietoterapie , EKG, fototerapie, galvanoterapie, hipoterapie,  

chiropraxe, infrasauna, inhalace , interferenční proudy, iontoforéza, jóga a mnoho dalších 

ambulantních sluţeb. Všude po budově je bezbariérový přístup, nepřetrţitá sluţba lékaře,  

pohotovostní lékařská sluţba, stálá sluţba sestry. V roce 2009 proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce (Sine 7). 
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Tereziny lázně  

          Město Dubí se nachází na jiţním svahu Krušných hor v nadmořské výšce 420 metrů,                

které je od Teplic vzdáleno necelých 5 km. Statut lázeňského města získalo Dubí roku 

1966.. 

          Lázeňství se v Dubí začalo rozvíjet jiţ po roce 1860, kdy město navštívil továrník 

Anton Tschinkel. Ten hledal místo pro výrobu soudků, ale v Dubí našel svůj letní byt 

a vybudoval zde továrnu na siderolit a porcelán. Později se zde setkal s balneologem       

Josefem Loschnerem, který mu dal impuls k vyuţití pramenů. Tschinkel vybudoval v Dubí                                 

řadu objektů, parků a vyhlídkovou restauraci. Dalšími lázněmi byl Vodoléčebný ústav             

Dr.Brechera a Tereziny lázně. Ke vzácným hostům lázní patřili Jan Neruda, operní pěvec 

C. Schenk, malíř Vilém Riedel, skladatel Erwin Shulhoff a dirigent Václav Talich nebo 

Oldřich Nový. 

           Historicky známé Tereziny lázně v Dubí, zaloţeny roku 1870. Toto zařízení prošlo 

mnohými stavebními úpravami exteriérů a interiérů s cílem oţivit a zpříjemnit prostředí 

pro  klienty.  

        Balzámem na tělo i duši jsou léčebné procedury, které aplikuje profesionální a 

kvalifikovaný personál. Léčba byla zaměřena na stavy po mozkových příhodách, a 

operacích  páteře (Internet 10). 

 

6  Podpora cestovního ruchu  

6.1 Tipy na výlet 

 

Hrad Doubravka 

      Stavba na obr.14 je hrad na Doubravské hoře, kterou v r. 1483 dokončil vnuk 

husitského hejtmana  Jakoubka z Vřesovic, Jan Ilburk. Jeho syn Volf z Vřesovic zaloţil 

pod hradem oboru obklopenou zdí. Postupně získal statky Teplice, Krupku, Kyšperk a 

mnoho dalších. V   posloupnosti drţitelů hradu se vystřídala celá řada jmen, mezi nimi téţ 

Vilém z Roţmitálu, císař Rudolf II., Lobkovicové, Kaplířové. Aţ po r. 1590, s přechodem 

do majetku Vchynských, se začala další významná část historie hradu. Radslav Vchynský z 
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hradu spravoval teplické panství znovu spojené s Doubravskou horou, v té době se začaly 

budovat mohutné vnější hradby. Hrad byl přestavěn na pevnost se sedmi okrouhlými 

věţemi  uvnitřní obvodní zdi s mohutnými kamennými kvádry zajišťovalo dělostřeleckou 

obranu hradu. Vnější pás hradeb chránil před ostřelováním. Pevnost sehrála významnou 

úlohu za třicetileté války, kdy strategický význam hradu zvyšovala blízkost zemské 

hranice. Kdyţ v r. 1626 byla na hradě dokončena stavba panského sídla, vypukl poţár a    

budovu zcela zničil. V r. 1630 se objevilo nebezpečí vpádu saských vojsk do Čech, a proto 

byla na hrad dosazena posádka císařského vojska v síle 100 muţů pod vedením Pertolda z   

Valdštejna. V r. 1631 vtrhli do země Sasové obsadili Teplice a po sedmitýdenních bojích  

pevnost na Doubravské hoře padla. V červenci r. 1634 vpadli do Čech Švédové, kteří 

obsadili Teplice. Doubravská hora byla 12 týdnů obléhána, ale velitel Michal Glotzeusen ji   

uchýlili pod ochranu hradu, avšak v květnu jej Švédové pod vedením Zdeňka z Hodic  

dobyli. Teprve v r. 1791 byl kopec zpřístupněn veřejnosti, kdyţ si zde panský hlídač Josef 

Ritschel upravil kasematy na obydlí. Zbytky západní věţe byly přizděny do původní výše a  

zakončeny střechou. Věţ pak slouţila jako rozhledna. Restaurace byla otevřena 1885 v r. 

ale 1896 vyhořela. K obnovení stavby přizval Carlos Clary–Aldringen architekta Bedřicha 

Ohmanna. Ten ji postavil  romanticko-novogotickém slohu .Z hradu je krásný výhled na 

Středohoří i na větší část Krušných hor a celé Teplice. Dříve tu bývala restaurace, která je 

v současné době zavřena (Kovář, 1999). 

 
Obr. 14 Pohled na horu  Doubravku Teplice (Originál 2011) 
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Duchcov  

     

        Duchcov je město s 9000 obyvateli, leţící na úpatí Krušných hor, 8 km západně od   

Teplic. Návštěvníkům poskytne mnoţství přírodních, historických, kulturních i 

technických zajímavostí. Krušné hory, zde dosahují  nadmořské výšky více jak 850 m.      

Na severozápadě vytvářejí mohutnou hradbu, která prudce vystupuje téměř z roviny. Na 

protilehlé straně, tvoří obzor homole vyhaslých sopek Českého Středohoří. Samotné město 

je jakoby zasazeno do přírodní i rukou člověka vytvořené zeleně. 

             Historie Duchcova začala koncem 12. Století. Nejstarší písemný záznam o něm je 

z roku 1240. Tehdy je ještě nazýván „Tockczaw“, později přechází název města na   

Duchczow a německou verzi Dux. V roce 1460 český král Jiří z Poděbrad udělil městu 

městský znak a městskou pečeť. Za třicetileté války bylo město několikrát zpustošeno, 

přivedla však do něj rod Valdštejnů, jenţ pak dlouho ovlivňoval jeho další vývoj. V druhé 

polovině 19. století se výstavbou nových úseků ţelezničních tratí Duchcov se stal důleţitou 

dopravní křiţovatkou. To dalo podnět k prudkému rozvoji těţby hnědého uhlí v jeho okolí          

a následně k rozvoji průmyslu vyuţívajícího energie z něj získané. 

Památky Duchcovský viadukt, České Gymnázium, Dům v Husové ulici 13, Kašna 

se sochou sv. Floriána, Kníţecí zahrada, Morový sloup, Sfingový rybník (internet 4). 

 

Krupka 

        Krupka se nachází přibliţně 5 km severně od Teplic, na úpatí Krušných hor. Leţí v 

okrese Teplice, v Ústeckém kraji. Rozloha katastrálního území Krupky je 4687 ha se 

značnými výškovými rozdíly. Centrum města (Bohosudov) leţí v nadmořské výšce 262 m.                    

Nejníţe poloţenou částí je rybník Kateřina poblíţ Soběchleb v nadmořské výšce menší neţ 

200 m. Nejvýše poloţeným místem je vrchol Komáří víţka v nadmořské výšce 807 m. Na, 

který vede  sedačková lanovka. Město je známé především svou hornickou minulostí. Po 

celá staletí se v Krupce těţil cín, ale i stříbro, wolfram a fluorit. Horské svahy porostlé 

buky a jehličnany ukrývají četné odvaly a šachty. Šachta Starý Martin, která leţí u silnice z 

Krupky na Komáří víţku. Je zpřístupněná veřejnosti. Název města je odvozen od 

staročeského slova krupý, tedy velký, rozlehlý. Často se nesprávně uvádí, ţe název pochází 

od krupek cínu, který se zde od pradávna těţil (Sine 8). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Teplice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1%C5%99%C3%AD_v%C3%AD%C5%BEka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha_Bohosudov_-_Kom%C3%A1%C5%99%C3%AD_v%C3%AD%C5%BEka
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wolfram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluorit
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Lanová dráha na Komáří víţku 

     

        Dvousedačková "lanovka na Komárku" vede z města Krupky na vrchol Komáří víţky. 

Na vrcholu Komáří víţky se nachází vyhlídková restaurace. Za jasného počasí a dobré 

viditelnosti lze z terasy dohlédnout aţ na vrcholky Krkonoš a jako na dlani lze spatřit 

České středohoří. V letním období jsou zde ideální podmínky pro turistiku, vyjíţďky na 

koních, cykloturistiku a paragliding. V zimě je pro návštěvníky k dispozici lyţařský areál, 

sjezdovky se třemi vleky, upravené běţecké tratě. Lanovka na Komáří víţku je dlouhá 

téměř 2,5 kilometru, coţ z ní dělá nejdelší lanovou dráhu bez mezizastávky v ČR. Její 

horní stanice je v nadmořské výšce 808 metrů. Lanovou dráhu uţ v roce 1838 navrhl hrabě 

J. Westfalen. Tenkrát mu nešlo o turismus, ale hrabě si dělal starost o lidi v horách, kteří 

neměli ţádné spojení s městy v okolí. Byli odříznuti od světa. Tato  myšlenka se začala aţ 

projednávat a realizovat mnohem později. V roce 1903 začalo jednání, proměřování a 

finanční příprava. První světová válka však tento plán zhatila. Po této válce se plán na 

lanovou dopravu znovu přepracoval a v roce 1932 byl udělán nový projekt. Stavba se zase 

pozastavila za druhé světové války. Měla to být kombinovaná kolejová dráha taţená dvěma 

lany. Přes den se měly dopravovat převáţně osoby a v noci těţké náklady, a nákladní auta s 

uhlím. V roce 1952 byla dokončena a v roce 1953 jiţ plně slouţila obyvatelům okolí, tak i 

velkému počtu turistů. Nejdelší lanová dráha (obr.15) východní Evropy bez mezistanice 

převeze ročně zhruba 40.000 aţ 50.000 lidí. Zdejší lanová dráha slouţí obyvatelům jiţ přes 

50 let (Internet 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Lanová dráha Krupka (Originál 2010) 
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Štola Starý Martin 

                      Prohlídková štola "Starý Martin" je jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl             

krupského  revíru. Otevírá severozápadní část ţíly Lukáš, která v historických dobách 

náleţela mezi nejdůleţitější rudní ţíly celého krupského revíru. Tyto ţíly byly předmětem 

intenzivní těţby cínové rudy. Ţíla Lukáš však měla výjimečný charakter. Její délka  je 

kolem 2 km a jedná se tedy o nejdelší cínovou rudní ţílu v České republice a střední 

Evropě. Ţíla Lukáš má větší mocnost, průměrně 15 - 20 cm. V  dolovém poli štoly  Martin 

je ţíla uloţena 60-80 m pod povrchem terénu. Nejstarší práce spadají pravděpodobně do 

14. století a na povrchu po nich zůstalo mnoho odvalů. Důlní díla pochopitelně zastihla a 

těţila téţ méně významné cínové ţilky v nadloţí ţíly Lukáš. Ze 14. stol. nejsou zachovány 

o báňském provozu téměř ţádné písemné zprávy. Teprve krupský horní řád z roku 1482 se 

zmiňuje o raţbě a udrţování hluboké dědičné štoly Duršlovka, jejíţ raţba byla zahájena ke 

konci 60. nebo začátkem 70. let 15.století. Její ústí je cca 30 m pod štolou Martin a její 

průběh je známý  částečně z mapy. Větší část lze pouze opravit podle mapy a písemného 

materiálu. Jednalo se o dvě štoly. V minulosti byla několikrát zmáhána, naposled v roce 

1704, ale zmáhání se nepodařilo. V současné době je dědičná štola nepřístupná, ale její 

spodní úsek odvádí většinu důlních vod z celého prostoru štoly Martin. Do konce 18. 

století probíhala těţba ţíly Lukáš. Zajímavé bylo zjištění, ţe na ţíle Lukáš byly vedle 

starých porubů, kde byla pouţitá stará dobývací metoda "sázení ohněm", otvírány a 

následně dobývány dosti bohaté partie ţíly, starými horníky nedotčené. Ti raději vyřizovali 

slabší ţíly blíţe povrchu a vyhýbali se  větším hloubkám . Po tomto zjištění se těţba 

cínových rud v 70. letech 19. století soustředila na dobývání bohatých partií ţíly Lukáš ze 

štoly Martin (Internet 13). 

 

Hrad Krupka 

       První písemný doklad o hradu (obr. 16) i o samotném, městě Krupka je z roku 1330, 

kdy je darem od krále Jana Lucemburského obdrţel míšenský šlechtic Těma z Koldic. 

Koldicové vládli na hradě Krupka s malou přestávkou aţ do roku 1504. Štemberkové 

nechali v letech 1695-1697 na nádvoří postavit panský horní úřad, který byl v 19. století 

přestavěn na restauraci. 

       Za slunného počasí je z hradu nádherná vyhlídka do okolí. Rozevírá se před námi 

pohled na České středohoří, opačným směrem pak na město Krupku. Především na jeho 
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nejstarší část Husitskou ulici. Na hradě je krásný hotel, restaurace, stylový sál s krbem, 

rytířský sál, vyhlídková terasa. Atraktivita areálu hradu se vyuţívá k pořádání historických 

trhů s  ukázkami starých lidových řemesel, divadelních představení, kulturních akcí, 

výročních oslav, koncertů a oslav (Sine 9). 

 

Obr. 16 Zřícenina hradu Krupka (Originál 2011) 

 

Město Osek 

        Podkrušnohorské město Osek přitahuje svou pozoruhodnou historií a vazbou na 

zaloţení cisterciáckého kláštera v roce 1196. Klášter, jako národní kulturní památka, slouţí 

nejen k sakrálním účelům. Jeho velkolepý chrám, historické prostory, kapitulní síně a 

kříţové chodby jsou přístupny veřejnosti. 

        V letech 1240-1250 byl nedaleko města Oseka dobudován Dobiášem II. z rodu 

Hrabišců hrad Riesenburg. Kdysi mohutnou stavbu připomínají dnes však pouze 

zříceniny,které nejsou z bezpečnostních důvodů přístupné, ale přesto jsem je navštívil. 

         Novodobá historie Oseka je neodlučitelně spjata s rozvojem hornictví v 19.-

20.století. Pískovcový památník sochaře Karla Pokorného na úpatí Krušných hor nám 

připomíná katastrofu na dole Nelson III roku 1934, při níţ zemřelo 144 horníků. 

         Na malebném oseckém náměstí s řadou historických staveb upoutá návštěvníka  

brogglovská kaple sv. Kateřiny navazující na komplex klášterních budov. Zajímavou 

budovou je secesní dům, dnes sídlo lékárny. 

         K tradičním akcím města Oseka patří kaţdoroční osecká pouť, která svou 

návštěvností překročila hranice regionu. Návštěvníky zaujme tradiční řemeslná výroba 

v prostorách nádvoří kláštera. Zájemci o historii ţelezniční techniky navštíví místní 

nádraţí. 
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         Osek nabízí návštěvníkovi velké mnoţství historických i přírodních pozoruhodností. 

Město má bohaté moţnosti letní i zimní turistiky a je ideálním východiskem pro výlety do 

Krušných hor a Podkrušnohoří (Syne 9). 

             

Hrob   

       Město Hrob leţí na úpatí  Krušných hor pod Bouřňákem. Je sem  dobré ţelezniční i 

silniční spojení. Nedaleko odsud jsou střediska zimních sportů Mikulov, Nové Město a 

Moldava. 

       Písemně je Hrob datován v kupní smlouvě z roku 1282, kterou abatyše Alţběta 

prodala Hrob oseckému klášteru. Na počátku 14. století byly objeveny v Hrobě stříbrné 

rudy. Vzniklo tedy krušnohorské hornické sídlo. To mělo za následek rozvoj řemesel, 

obchodu i cechů. Roku 1594 povýšil císař Rudolf  II. Hrob na horní město. Město mělo 

vţdy spíše průmyslový ráz. Na jeho katastru se během vývoje vyskytovaly uhelné doly a 

lomy, sklárna, olovárna, prádelna, mlýny, pily, pivovar. Dnes má městečko 2024 obyvatel a 

je spojeno s městskou teplickou hromadnou dopravou a také ţeleznicí. Ve městě se dají 

najít pamětihodnosti jako jsou: 

Základy zbořeného protestantského kostela, Katolický kostel sv. Barbory, Evangelický 

kostel  Vzkříšení na obr.17, Barokní sochy, Kamenná kašna.  

        Pod městečkem se rozkládají 2 velké vodní plochy, které vznikly rekultivací 

zatopením po dolech Otakar a Barbora. Vyuţívají se pro rybaření, vodní sporty a rekreaci 

(Sine 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17 Hrob Kostel Vzkříšení (Originál 2011) 
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Obora Mstišov-zámeček Dvojhradí      

          Kdo má rád zvířátka, procházky v lese, stylové občerstvení pod širým nebem a 

dobrodruţství, pak mohu vřele doporučit oboru u obce Mstišov. 

         Mstišovská obora patří mezi nejmenší svého druhu, přitahuje velikou pozornost 

turistů i návštěvníků z nejbliţšího okolí. Při vstupu do obory můţeme vidět hned srnečky. 

V dáli jelena, který troubí s celou rodinkou, a o kousek dál hned celé stádo. Nabídnout jim 

můţete starý chléb a rohlíky nebo zbytky zeleniny. Ale pozor: dát zvířátkům můţeme jen 

opravdu staré pečivo, jablka nebo brambory a  starou zeleninu. Na konci obory na nás čeká 

hlavní atrakce rochniště divokých prasat a malá selátka. Zprvu přijde jen starý kňour nebo 

bachyně a kdyţ je vše v pořádku přiběhnou ostatní mláďátka. Někteří dokonce o 

nejchutnější jablka bojují. Stačí pak jen pár okamţiků a vaše taška je roztrhaná na 10 

kousků a obsah tašky spravedlivě rozdělen. Pokud máte i vy potom hlad, můţete se 

přesunout do místní restaurace, která je stylově i po stránce pohostinné moc výborná. 

      

Severočeská ţelezniční trať z Mostu přes Dubí do Moldavy v Krušných horách s 

napojením do Saska 

         Tato trať  byla postavena ve druhé polovině 19. století. Její stavba byla vynucena 

stále se zvyšující potřebou spojení mezi severočeskou hnědouhelnou pánví s městy 

Duchcovem a Mostem s Prahou. Významné také bylo spojení se sousedním Saskem, kde 

se nacházela vhodná odbytiště uhlí. Dne 25. února 1871 vznikla po schválení 

ministerstvem vnitra C. a K. privilegovaná společnost Praţsko-duchcovské dráhy, 6. dubna 

téhoţ roku bylo na ustavujícím generálním shromáţdění rozhodnuto o přidělení 

jednotlivých stavebních úseků. Stavba jednotlivých úseků začala v dubnu 1871. 

Postupnému rozvoji nákladní dopravy napomohla výstavba řady vleček do průmyslových 

závodů nebo dolů. Úsilí o postavení plánované trati z Mostu přes Krušné hory do Saska 

však naráţelo na nedostatek finančních prostředků. Do května 1877 byly dány do provozu 

pouze úseky z Mostu přes Osek město do Hrobu. Postavení zbývajícího úseku z Hrobu 

přes Dubí do Moldavy s napojením na saskou ţelezniční síť, bylo spojeno s řadou 

problémů, především finančních. Dne 6. prosince 1884 byl konečně předán do 

pravidelného provozu úsek Osek město - Moldava v Krušných horách, v roce 1885 bylo v 

provozu i napojení do Saska. 
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          Pojďme se  vydat na cestu po technické kulturní památce. Začněme u  úpatí 

Bouřňáku v městečku Hrob. Nádraţí se nachází na okraji obce, kousek za hlavní silnicí nad 

kostelem. Do stanice se přijede po prvním ocelovém mostě, po kterém přejedeme první 

část obce. Jakmile stanici opustíme, přijedeme pod kamenným můstkem k druhému 

ocelovému mostu na obrázku, který je největší na této trati.  Po něm překročíme druhou 

část obce Hrob. Nyní vlak projíţdí v lesích, kde je největší stoupání. Aţ sem  jsme jeli 

dopředu, z Dubí budeme dále do kopce pokračovat pozadu do vesničky Mikulov.  

        Mikulov v Krušných horách Věsnička je situovaná v údolí mezi Bouřňákem a 

Pramenáčem. Trať vede ve výšce na svahu kopce Pramenáč. K zastávce se přijede po 

obrovském náspu, pod nímţ je kamenný tunel pro pěší a malý potok. Přímo ve stanici je 

vjezd do prvního tunelu. Za prvním tunelem se nachází velký most, po němţ přejedeme na 

úpatí hory Klínovčík. Tento most byl během 2. sv. války vyhozen do povětří. Hned za 

Mikulovským viaduktem nás čeká Novoměstský tunel.            

        Nové Město V těchto místech jsme vyjeli na náhorní plošinu. Před námi se otvírají 

výhledy na široké louky nádherné krajiny. Je zde  pár značených turistických tras 

nabízejících pěkné procházky. Třeba na Bouřňák, Jedlovec a nebo na Moldavu, která uţ 

není daleko. Pojďme se podívat do  Moldavy v Krušných horách.  

        Moldava je konečnou stanicí. Občerstvit se zde můţeme v nádraţní restauraci. Na 

stěnách je tady k vidění ţelezniční obrázky z dob, kdy tudy jezdila čilá doprava s parními 

vlaky. Aţ do konce 2. sv. války trať vedla do sousedního Saska. Dnes uţ tomu tak není trať 

končí pod tunelem přesně na hraniční čáře a dále uţ je jen zelená louka a začínající les.  

Důleţité ovšem je, abychom uchránili tento skvělý odkaz našich předků a nenechali si jej 

zničit. Jsem rád ţe ţijí lidé, kteří jsou nadšení. A tuto trať vyuţívají. Vţdyť projet se 

vlakem v nedotknuté přírodě je tak nádherné. V zimě se zde jezdi parním vlakem a pořádá 

se přímo mikulášská nadílka za jízdy. Občas vyjede na trať parní lokomotiva a vzpomíná 

se na nostalgii je to moc krásný záţitek. Je veliká škoda, ţe trasa končí na Moldavě, 

protoţe věřím, ţe pokračovat dále do Saska, byla by více vyuţívána (internet 14). 

 

6.2  Kulturní vyţití 

 

Dům Kultury-Kino květen v Teplicích 
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         Dům kultury disponuje velkým koncertním sálem s vynikající akustikou, estrádní sál 

je bohatě vyuţíván pro koncerty a další umělecká představení. Vedle toho je zde prostor 

pro nejrůznější přednášky a setkání ve společenském klubu, či posezení v kavárně. Své 

místo zde má také i kino, které svou kapacitou a technickým zázemí splňuje poţadavky na 

kvalitní reprodukci filmových děl. Dům kultury je téţ sídlem významného hudebního 

sboru Severočeská filharmonie. V současné době pravidelně koncertuje na předních 

evropských i světových pódiích (Sine 11). 

 

Krušnohorské divadlo  

        Dnes je budova divadla jednou z mnoha významných dominant města (obr. 18), která 

umocňuje krásu lázeňského prostředí. Tepličané i lázeňští hosté mohou vyuţít spousty 

sluţeb. Kromě kina, divadelních představení, koncertů a dalších akcí, mohou navštěvovat 

různé kurzy, vyuţít sluţeb půjčovny kostýmů, pronajmout si prostory pro ples nebo vlastní 

prezentační akce. Mají moţnost telefonické nebo online rezervace vstupenek na všechny 

pořady (Smrček,1996). 

 

 

Obr. 18  Krušnohorské divadlo v Teplicích (Originál 2011) 

 

Teplické muzeum  

       Regionální muzeum v Teplicích sídlí v budově teplického zámku. Vedle stálých 

expozic archeologie, keramiky a porceláu, lázeňství, gotického a barokního umění, 

historických hodin, mincovního kabinetu, historických pokojů. Můţete si zde prohlédnout 
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také zbytky románské krypty basiliky původního kláštera. Stejně tak můţete navštívit řadu 

výstav, ve výstavních prostorách zámku. Teplické muzeum má také ve svých sbírkách  na 

dva milióny předmětů, o něţ pečuje 5 oddělení. Přírodovědné oddělení s geologickým a 

zoologickým pracovištěm dokumentuje vývoj přírodních poměrů v severozápadních 

Čechách a jejich změny v důsledku civilizačních procesů. Archeologické oddělení se 

zaměřuje na vývoj osídlení regionu a provádí terénní výzkumy v oblasti důlní a stavební 

činnosti. Historické oddělení spravuje historické, etnografické, numismatické a umělecko-

historické sbírky, zabývá se hospodářským, politickým, kulturním a společenským 

vývojem regionu, změnami způsobu ţivota a ţivotního prostředí. Značná pozornost je 

věnována dokumentaci sklářství, keramiky, cínařství a lázeňství. Knihovna buduje fondy 

odborné a regionální literatury, sbírky starých a vzácných tisků a spravuje dva historické 

knihovní celky. 

       Současné muzeum navazuje na tradici sahající aţ do r. 1894, kdy se v Teplicích 

ustavila Muzejní společnost a 7. prosince 1897 otevřela ve Školní ulici č. 17 muzeum. Zde 

sídlilo do r. 1905, kdy se přestěhovalo do Ţivnostenského domu (dnes budova okresního 

archivu). Původní sbírkový fond tvořily předměty odkoupené od všestranného sběratele A. 

H. Fassla, který je jiţ od r. 1873 zpřístupnil veřejnosti. 

       V r. 1945 muzeum přešlo do správy města. V pozdější době spadalo pod Severočeský 

krajský národní výbor. V 90. letech 20. století patřilo mezi organizace zřizované přímo 

Ministerstvem kultury ČR a od 1.10.2001 působí s nezměněnou funkcí ve zřizovatelské 

působnosti Ústeckého kraje (Budinský, 2010). 
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6.3  SWOT analýza 
        Popsal jsem moje postřehy z Teplicka a podle svého názoru jsem je zde zařadil do 

SWOT analýzy. Z níţ vyplývá, ţe Teplicko je vhodné pro ţivot všech věkových kategorii. 

Na druhou stranu je zde vysoká míra nezaměstnanosti, coţ by chtělo změnit. Rád bych 

konstatoval,  ţe ţivotní úroveň na Teplicku je poměrně vysoká s porovnáním jiných měst 

na severu republiky.    

 

 

Tabulka 2  SWOT analýza Teplicka                                                                                                           (Originál 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S-Silné stránky W-Slabé stránky 

 Nezadluţenost města 

 Výhodná geografická poloha 

 Dobrá dopravní dostupnost 

 Velká koncentrace středních škol 

 Stabilizované zdravotní zařízení 

 Nabídka velkého mnoţství turistiky 

 Nadprůměrná ţivotní úroveň v rámci ČR 

 Chybějící síť bruslařských 

okruhů 

 Špatný stav vozovek 

 Prodluţující se doba 

nezaměstnanosti 

 Nedostatek mateřských škol 

 Zeleň ve městě nahrazována 

betonovými markety a domy 

O-Příleţitosti T-Ohroţení 

 Rozvoj přeshraniční spolupráce 

 Podpora sportu  

 Budování cyklotras zvýší turistický 

zájem 

 Vyuţívání EU fondů 

 Rozvoj lázeňství 

 Rozvoj turistiky  

 Odchod vzdělaných obyvatel 

 Koncentrace maloobchodních 

prodejen do obchodních center 

 Nedostatečná podpora 

adaptability pracovní síly 

 Zhoršování stavu byt. fondů 
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6.4 Dotazník 
Vybrané ukazatelé analýzy, které jsem navrhl. Poukazují na návštěvnosti a spokojenosti 

turistů   v Teplickém regionu. Dotázáno bylo 100 respondentů. 

 

1.délka a frekvence pobytu            

1 den 

3 dny  

1 týden  

Více jak týden 

 

 

 

 

2. Hlavní důvody návštěvy    

Sport 

Kultura a poznání 

Lázeňství 

Dovolená 

Jiné aktivity           

 

 

 

 

 

3. vyuţití sluţeb 

Spokojen 

Spíše spokojen 

Spíše nespokojen 

nespokojen                                 

 

 

 

 

 

4. Hodnocení sluţeb a infrastruktury          

Výborná 

Vyhovující 

Dostačující 

Nedostačující 

 

 

 

5. Návštěvníci zaměření na odpočinek a 

zábavu   

Spokojen/a                                                                   

Standardně spokojen/a  

Chtělo by to zlepšit 

Nespokojen/a 

1 den

3 dny

1 týden

Více jak týden

Sport

kultura a 
poznání
Lázeňství

Dovolená

Spokojen

Spíše 
spokojen

Spíše 
nespokojen

4. čtvrt.

Výborná

Vyhovující

Dostačující

Nedostačující

Spokojen/a

Standartně 
spokojena

chtělo  by to 
zlepšit

Nespokojen/
a
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6. Návštěvníci zaměření na poznání      

Nadšen/a 

Spokojen/a  

Dostačuje mi to  

Zklamaná čekal/a jsem více 

 

 

 

 

 

7. Návštěvníci zaměření na sportovní 

aktivity  

Perfektní podmínky 

Standardní podmínky 

Dostačující podmínky 

Nevyhovující podmínky  

 

 

 

 

 

8 Méně spokojení turisté     

Nejčastěji pocházejí z nejbliţšího okolí tzn. severní Čechy.  

Méně spokojení jsou mladí lidé neţ starší. 

Více nespokojení jsou lidé ze středních Čech a Prahy neţ z Moravy a Slezska. 

Co se týče cizinců ti jsou nespokojeni velmi málo 3% dotázaných. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadšen/a

Spokojen/a

Dostačuje mi 
to

Zklaman/á

Perfektní 
podmínky

Standartní 
podmínky

dostačující 
podmínky
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7   Závěr 

            Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat Teplicko z hlediska cestovního 

ruchu. Nabídnout návštěvníkovi, všechny moţnosti, které by mohl vyuţít a, které Teplický 

region nabízí. Poznat historii města, vyzdvihnout krásu parků i památek, výlety, sportovní i 

kulturní vyţití,  poznání, ale také i odpočinek v našem překrásném městě. 

           Poválečný  vývoj  Teplic  představoval  zásadní  změnu  národnostního  a  

sociálního sloţení  populace  a  v hospodářské  sféře  se  vyznačoval intenzivním  

budováním  základny palivo  –  energetického  průmyslu.  Na  tyto  skutečnosti málem  

doplatily některé části města. Naštěstí se město začalo ubírat jiným směrem a tak nedošlo 

k nejhoršímu, zbourání většiny města. 

          Ve své  práci představuji Teplicko a okolí v celé jeho kráse a se všemi jeho 

moţnostmi , které nabízí turistům i náročnějším hostům. V našem městě si na své přijde 

kaţdý, ne na darmo se Teplicím říká malá Paříţ. 

         Nesmírnou výhodou a předností města jsou naše lázně. Díky nim se do Teplic 

dostane o mnoho více turistů neţli do jiných měst. Tato skutečnost s sebou přináší 

ekonomickou výhodu. Peníze, které tu lidé  utrácí  a město z nich má profit, se mohou 

pouţít ke zlepšování ţivotní úrovně. Teplice jsou nezadluţeným městem a tento faktor 

podle mého názoru tomu hodně přispívá. 

         Z mé SWOT analýzy vyplývá, ţe Teplice jsou perspektivní město pro mladé i staré 

lidi a myslím si, ţe je zde hodně příleţitostí pro běţný ţivot. Teplice jsou  v porovnáni 

s jinými městy České republiky na předních místech se svou ţivotní úrovní. 

        Co se týče dotazování respondentů jsem zjistil, ţe nejvíce lidí sem jezdí kvůli 

lázeňskému pobytu a zdrţují se tu více jak týden. Dále  jsem zjistil, ţe lidé jsou zde 

spokojeni neţ nespokojeni a rádi se do našeho města vracejí.   

         Při psaní bakalářské práce jsem si prohloubil svoje znalosti a dověděl mnoho nových 

informací a získal nové poznatky. Jsem velice rád, ţe ţiji právě v Teplicích a mohl jsem o 

nich napsat tuto bakalářskou práci. 
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