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Anotace 

 Cílem této práce je charakterizovat území pěti významných morfologických celků 

v Ústeckém kraji a zhodnotit jejich možnosti – přístupnost a potenciál v oblasti 

turistického ruchu. V další části jsou zpracovány a popsány jednotlivé druhy turistiky a 

jejich vývoj v Ústeckém kraji. Dále se zabývám návazností na konkrétní georeliéf v daném 

území a možnostmi spojenými se všemi druhy turistiky. Na závěr jsem vyhodnotila 

perspektivy budoucího rozvoje, který je spojený s dostupností infrastruktury a zájmem 

turistů. 
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Annotation 

The aim of this work is to characterize the five major morphological units in the 

Ústecký region and to evaluate their possibilities - accessibility and the potential for 

tourism. In the further part of this thesis, various types of tourism are described and 

explained as well as their development in the region of Ústí nad Labem. Then I deal with 

links to specific georelief in the area and opportunities associated with all types of tourism. 

In the end I evaluace a possible future development, which is associated with the 

availability of infrastructure and all things tourists are interested in. 

Keywords : georelief, tourism, infrastructure, Ústí nad Labem region, preserving 

the nature 
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1. Úvod 
 

Severní Čechy jsou postiženy průmyslovou výrobou a těžbou nerostných surovin, 

přesto ale zůstávají nesmírně atraktivní krajinou jak z hlediska georeliéfu tak i flóry 

a fauny. S postupným napravováním ekologických škod se proto mohou stát zajímavým 

cílem pro turistický ruch, který by do oblasti přinesl další prostředky. Tuto práci chci 

zaměřit na georeliéf a jeho přístupnost. Dále bych chtěla zhodnotit možnosti využití 

sportovní turistiky, cykloturistiky, možnosti zimních i letních sportů s aktivitami volného 

času. 

Na počátku bych se chtěla zaměřit na místa turisticky nejatraktivnější, chci ale zmínit 

i ta méně navštěvovaná, z hlediska turistického ruchu až dosud zcela zavrhovaná. Těmito 

místy rozumím oblasti typické jak pro svoji přírodní hodnotu, tak z hlediska geologického. 

Z vlastních poznatků jsem vyhodnotila jako nejlákavější oblast Národní park České 

Švýcarsko a Chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce, které korelují s jednou 

neznámějších řek České Republiky, Labem. Tato řeka a její přítoky vymodelovaly do 

dnešní podoby neskutečný kaňon a přírodní útvary skalních měst, která jsou odedávna 

magnetem pro milovníky přírody, horolezce i obyčejné turisty. 

Dále se zabývám oblastí Krušnohoří, které díky své geomorfologii nabízí bohatou 

škálu možností pro náročného i nenáročného turistu. Z hlediska zimních sportů se jedná 

převážně o sjezdové lyžování a běžecké tratě s rostoucí infrastrukturou skiareálů. V letních 

měsících se zvyšuje zájem o cykloturistiku, i když dostupnost vrcholků Krušných hor není 

snadná. 

České středohoří je reliktem mohutného vulkanického areálu, která díky své dnešní 

geomorfologii představuje unikátní krajinu, jako stvořenou pro turistický ruch. I přesto, že 

se zároveň jedná o zemědělsky využívanou oblast, lze zde najít nerušená místa s atraktivní 

faunou a flórou, stejně tak jako relikty lidské činnosti z dávných dob. 

Nelze zapomenout ani na oblast Mostecké pánve. Jedná se o její mosteckou, 

chomutovskou a severočeskou část; ty byly v minulosti i současnosti využívány díky 
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nerostnému bohatství, zejména uhlí. I přes značnou destrukci krajiny lze také zde nalézt 

zajímavá místa a postupující revitalizace krajiny jejich počet zvyšuje. 

V závěru práce zmiňuji i oblast Dolního Poohří, která je sice typickou zemědělskou 

krajinou, ale i ona nabízí množství přírodních krás a atraktivních míst, spojených s lidskou 

činností. 

Cílem mé práce je shrnutí turistických možností vzhledem k dostupnosti terénu, 

stávající infrastruktuře a zájmu turistů o tuto oblast, který se prokazatelně zvyšuje. 

 

1.1    Charakteristika území 
 

Ústecký kraj se nachází na severu ČR a sousedí dále s krajem Libereckým, 

Karlovarským, Středočeským a Plzeňským. Rozkládá se na ploše 5 335 km2. Nejvyšším 

bodem je zde Klínovec (1244 mn.m.) a nejnižším je  údolí Labe u Hřenska (státní hranice 

se SRN).  

Ústecký kraj je ve své komplexní geomorfologické struktuře značně rozmanitý. 

Dominují zde masiv Krušných hor, skalní města Labských pískovců, České středohoří 

s bohatou vulkanickou minulostí i nížinné oblasti – Severočeská pánev a úrodné území 

Dolního Poohří. Relativně malé území tak nabízí vynikající možnosti pro turistiku a 

činnosti s ní spojené. 

Zpracování jednotlivých oblastí Ústeckého kraje čerpá z fyzicko-geografické 

regionalizace území ČR, která vycházejí z jednotlivých charakteristik geologického 

podkladu, podnebí, půd a především reliéfu
1
 . 

Pro rozdělení jednotlivých typů reliéfu na základě morfostruktury, kterou vymezil 

Němeček (1983)
2
 , je oblast Ústeckého kraje rozdělena na tyto krajinné oblasti: Východní 

Krušnohoří, Západní Posudetí a Labsko-oharskou oblast. Tyto oblasti se však vyznačují 

typickým bioregionem.  Současné povrchové tvary jsou výsledkem dlouhého vývoje 

                                                 
1
 Citace 

2
 Citace 
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geomorfologických struktur, které můžeme datovat již od druhohor. Po tak dlouhou dobu 

se často měnilo i klima, které zanechalo své stopy na reliéfních útvarech. Proto vycházíme 

z toho, že reliéf je polygenetický
3
  . 

Přírodní hranici na severu Čech tvoří Krušné hory, táhnoucí se z jihozápadní strany, 

kde leží Karlovarský kraj, postupně přecházejí do kraje Ústeckého a sousedí s Labskými 

pískovci, které dominují zbytku severních Čech. Krušné hory leží svojí převážnou částí na 

 Saské straně (SRN) – česká část tak zaujímá zhruba třetinu. Nejblíže sousedícími horami 

jsou hory Lužické, které svojí převážnou částí zasahují do Libereckého kraje a dále 

k severovýchodu ČR.   

Na hydrologickém systému se podílejí řeky Labe, Ohře, Bílina a Ploučnice (včetně 

jejich přítoků); hlavním, tj. páteřním tokem je Labe, které umožňuje lodní dopravu. Jde 

jednak o transport nákladu i přepravu turistů v bývalých okresech Děčín, Ústí nad Labem 

a Litoměřice. Další součástí hydrologického systému jsou přirozené i umělé vodní nádrže 

(Fláje, které se nacházejí v Krušných horách a jsou důležitým prvkem pro zásobování 

pitnou vodou a dále pak Nechranice a Písečnice). Mezi větší umělé vodní plochy patří 

zejména jezero Most, Chabařovice a Píšťany. 

Nezbytnou podmínkou pro udržení a zachování krajiny je patřičná ochrana, která 

se soustředí na CHKO a NP. Mezi CHKO řadíme České středohoří v plném jeho rozsahu, 

zčásti sem zasahuje Kokořínsko, Lužické hory a dále Labské pískovce, které postupně 

přecházejí v oblast nejvyšší ochrany – do národního parku Česko-saské Švýcarsko. 

                                                 
3
půdy, na jejichž vzniku se podílely postupně dva nebo více půdotvorných procesů, například v důsledku 

změny klimatických podmínek 
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Obrázek č. 1 : Geografická mapa Ústeckého kraje (ČSÚ Ústí nad Labem - 2009) 

1.1.1 Geologie 

 

Většina území Ústeckého kraje leží v geologické jednotce, zvané Saxothuringikum. 

Horniny sasko-durynské oblasti jsou především výsledkem variského (hercynského) 

vrásnění, které probíhalo v paleozoiku od spodního devonu až do svrchního 

karbonu
4
.Během této doby se utvářel celý Český masiv. Zaznamenáváme zde i odezvy 

alpinského vrásnění, které se na dotváření krajiny podílelo a stále podílí. 

Samotný masiv Krušných hor je dnes reprezentován asymetrickým antiklinoriem, jehož 

východní křídlo strmě upadá na českou stranu. Osa tohoto antiklinoria se zároveň zdvihá 

směrem k SV, což znamená, že sv. uzávěr komplexu obsahuje nejhlouběji metamorfované 

horniny. Jádrem Krušných hor je soustava plutonů, nad kterou se nachází tzv. obalová série 

(ortoruly, migmatity, pararuly, svory a nejméně metamorfované fylity). Do jednotvárného 

vývoje komplexu zasahuje Altenbergská kra, která je pozůstatkem dosud ne zcela 

objasněného procesu v permokarbonu – foliace hornin má zcela odlišný průběh a příčné 

                                                 
4
http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/11_REGIONÁLNÍ_GEO/11_regionalka.htm 
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zlomy a poruchy zde byly přívodními kanály mohutného permokarbonského vulkánu (dnes 

teplický porfyr). 

Hlavní tektonická linie, podél níž docházelo k výzdvihu masivu, je patrná při pohledu 

na Krušné hory; jedná se o systém subparalelních zlomů, souhrnně označovaný jako 

krušnohorský zlom. Podél této linie byl masív vyzdvižen v pleistocénu zhruba před dvěma 

miliony let.  Příčinou jsou germanotypní saxonské pohyby, které jsou odezvou českého 

masivu na pokračující vrásnění v alpinské oblasti. Krušné hory mají mimořádné postavení 

jak z hlediska geologického pro těžbu surovin tak i hydrologického pro zásoby pitné vody 

do budoucna. 

Krušné hory dále představují velký potenciál v oblasti turistiky a cestovního ruchu. 

Krušné hory poskytují ideální prostředí pro rozvoj turistiky (zimní sporty, volná turistika, 

cykloturistika). 

 Oblast Labských pískovců a podloží oblasti Dolního Poohří patří ke svrchní křídě 

(cenoman – santon). Během relativně krátkého období zhruba 15 milionů let probíhala 

intenzivní sedimentace (v cenomanu ještě sladkovodní). Vytvořilo se tak mohutné 

souvrství hornin od jílovců až po pískovce. Samotné Labské pískovce byli stejně jako naše 

pohraniční pohoří vyzdviženy v průběhu pleistocénu do značných nadmořských výšek 

(Děčínský Sněžník – 723 m). Tento intenzivní výstup byl příčinou hloubkové eroze, která 

rozdělila původní jednolitou kru na jednotlivé klesty (vypreparované hřbety), stolové hory, 

svědecké hory a skalní města. Kaňon řeky Labe mezi Děčínem a Pirnou je impozantním 

příkladem toho, co eroze dokáže. V mezoskopiském měřítku se v horninách uplatňuje tzv. 

sufoze – voda vymývá tmel z horniny a vznikají nejrůznější voštiny, římsy, dutiny 

a zvýrazňuje se také křížové zvrstvení. Také pískovce jsou zajímavou zásobárnou vody 

a to ve dvou horizontech (poznámky z exkurze 2011). 

 Zajímavou oblastí z hlediska geologického je oblast Českého středohoří. Nejstarší 

celek zde představuje izolovaná kra hornin, která patří převážně do proterozoika 

a paleozoika.  

Výskyt ryolitu u Malých Žernosek, který koresponduje se zmíněným vulkanitem 

Altenberské kry, je vysvětlován dvěma způsoby: V průběhu terciéru, kdy se k povrchu 
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draly mohutné vrstvy čedičů, byly tyto horniny odervány z podloží a v podobě 

gigantických xenolitů se dostaly nahoru.  

Druhý názor říká, že zde došlo k intenzivním vertikálním pohybům na několika 

zlomech a to, co vidíme, je nejhlubším podložím Českého středohoří, které bylo 

vyzdviženo v podobě hrásti
5
. Rozpor panuje v regionalizaci. Zatímco hluboce 

metamorfované horniny a ryolit patří jednoznačně k saxothuringiku, pak méně 

metamorfované zelené břidlice měly patřit ke středočeskému svrchnímu proterozoiku – 

odborníci snášeli důkazy pro a proti. Dnešní poměrně moderní názor (Mlčoch 2004) říká, 

že celý tento blok krystalinika (aniž bychom řešili, jakým způsobem se sem dostal - zda 

jako xenolit nebo součást hrásti) patří kompletně k saxothuringiku, přičemž fylity a zelené 

břidlice u Velkých Žernosek mají být ekvivalentem břidlic, které se nacházejí 

v Altenberské kře u Rehefeldu
6
; původ mají z oblasti Vogtlandsko-saského peleozoika 

a byly sem nasunuty v příkrovech.  

 Samotné České středohoří je erozním zbytkem tercierního (neogenního) riftového 

vulkanismu, který na Chebsku dozníval až v kvartéru. Jde o pestrý komplex hornin 

bazaltového charakteru, doplněný v hojné míře o různé pyroklastické polohy. Dnešní 

podoba ovšem ani zdaleka neodpovídá původnímu vzhledu krajiny, protože to, co vidíme 

je hlubokou substrukturou kdysi daleko rozsáhlejšího a vulkanického areálu. V principu 

to znamená, že ani jeden z kopců v Českém středohoří není sopkou v klasickém slova 

smyslu, protože se jedná pouze o vypreparované přívodní kanály a mohutné polohy 

magmat, která intrudovala do křídových poloh. 

 Intenzivní eroze tedy způsobila vývoj dnešních izolovaných vulkanických vrchů 

a vedla k jejich degradaci, kdy se původně kompaktní hornina mění ve zjílovatělé polohy 

a kapsy. Horniny se zároveň rozpadají a vytvářejí mohutné sutě a kamenná moře, která 

jsou domovem unikátních živočišných a rostlinných společenstev (poznámky z exkurze 

2011). 

 Riftogeneze v Podkrušnohoří také znamenala významné zahlubování krajiny, 

ve které se v miocénu vytvořila síť vodních toků, delt a bezodtokých jezer. Příznivé 

klimatické podmínky podporovaly růst vegetace, která se stala základem pro vznik 

                                                 
5
elevace, která je omezena lineárními zlomy, přičemž střední část je vysunuta nejvýše 

6
MLČOCH, B.: Problematika příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku, MS, ČGS, Praha 2002 
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mohutných uhelných slojí mezi Kadaní a Ústím n/L. Tyto sloje byly a jsou intenzivně 

těženy; proto je tato oblast typickou industriální krajinou s těžce poškozenými ekosystémy. 

1.1.1. Geomorfologie 

 

Geomorfologický ráz krajiny Ústeckého kraje určují poměrně mladé geologické 

pochody (pleistocén), především vertikální posuny bloků při krušnohorském zlomovém 

pásmu, což způsobilo jejich vertikální rozčlenění a nyní proto nacházíme geologické 

jednotky různého stáří ve stejných nadmořských výškách. 

 

Obrázek č. 2 : Oblast NP České Švýcarsko, Mariina vyhlídka (Originál 2012) 

Děčínské mezihoří 

Děčínské mezihoří se rozkládá po obou stranách labského údolí pod Děčínem a jeho 

vymezení je dáno na J a JV linií Libouchec – údolí Jílovského potoka – Děčín –

Ludvíkovice – Oleška – Jánská Studený – Chřibská – Doubice – Kyjov a na JZ rozhraním 

křídových pískovců a krušnohorského krystalinika, na SV pak lužickým přesmykem. 
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Geomorfologický ráz Děčínského mezihoří určují převážněkvádrové pískovce 

spodního a středního turonu, tvořící mohutnou kru, sklánějící se celkově pod mírným 

úhlem (do 3°) k SZ až S. 

V Děčínském mezihoří lze rozlišit tři geomorfologicky vzájemně se lišící části: 

Děčínské stěny, Růžovskou plošinu a Jetřichovická skalní města. 

 

Obrázek č. 3 : Jetřichovická skalní města (Originál 2012) 

Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem odděluje Děčínské stěny od Růžovské plošiny, 

která je jejich pokračováním na pravém břehu Labe. V jejím reliéfu převládají strukturní 

plošiny v průměrné výšce 300 – 400 m. Povrch je místy zpestřen elevacemi vulkanických 

hornin, z nichž nejvýznačnější je vrch Růžák (610 m). 

Na sever od dolní Kamenice a Chřibského potoka se rozkládá nejčlenitější část 

Děčínského mezihoří – Jetřichovická skalní města. Povrch je zde rozbrázděn hlubokými 

kaňonovitými údolími Křinice a jejích přítoků i pravých bočních údolí dolní Kamenice tak, 

že se zde nemohly uchovat rozsáhlejší strukturní plošiny. 

Neobyčejně pozoruhodným skalním útvarem je Pravčická brána sv. od Hřenska, 30 m 

široká a 20 m vysoká (Demek, 1978). 
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Tento vzácný pískovcový útvar je výsledkem tzv. boční eroze, kdy voda podtéká 

odolnější vrstvy pískovce, vyplavuje z horniny tmel a vytváří horizontální dutiny (sufoze). 

Nyní je tato brána uzavřena veřejnosti, protože i pouhá turistika způsobuje značné 

opotřebování pískovce a za současného stavu a intenzity by mohl tento útvar velmi rychle 

zmizet. 

Krušné hory 

Krušné hory vytvářejí výraznou morfologickou elevaci ve směru JZ – SV a jsou, jak již 

bylo řečeno, produktem intenzivních vertikálních pohybů na oslabených strukturách 

zemské kůry v průběhu pleistocénu. Ve skutečnosti jde o zdánlivě jednoduché 

antiklinorium, jehož osa upadá směrem k JZ. Toto antiklinorium ovšem není výsledkem 

relativně nedávné geologické aktivity, nýbrž finálním produktem hercynské orogeneze; 

bylo pouze vyzdviženo jako blok podél linie, kterou dnes označujeme jako krušnohorské 

zlomové pásmo. 

Základní rysy reliéfu Krušných hor, které jako celek tvoří ukloněnou kru směrem k SZ, 

jsou dány plochými rozvodnými částmi terénu, různou měrou zahloubenými údolími 

potoků a přítomností výrazných, zdánlivě kompaktních svahů. Celkovou konfiguraci 

reliéfu dokreslují ojedinělé vulkanické elevace. Pod pojmem zdánlivě kompaktní rozumím 

situaci, kdy zejména mapové podklady ukazují úpatí Krušných hor jako rovnou linii bez 

jakékoliv výjimky. Ve skutečnosti se jedná o složitou zlomovou linii, kdy odolnější 

horniny vystupují směrem do pánve a proto mezi Ústím nad Labem a Chomutovem vidíme 

tři výrazné geomorfologické celky, střídané relativně plochou pahorkatinou, budovanou 

méně odolnými pararulami. Odborná literatura přitom nezdůrazňuje významný vliv zlomů, 

orientovaných ve směru SZ – JV, dnes příčných údolí, která jednolitost krušnohorského 

svahu výrazně narušují. Jedná se o tzv. hercynské směry, založené v období konsolidace 

Českého masivu (linie, konformní např. s Labským lineamentem, Lužickou poruchou, 

atd.). 

Krušné hory na území ČR můžeme rozdělit do tří základních částí, které se vzájemně 

liší celkovým utvářením reliéfu. Jsou to část jihozápadní, střední a část severovýchodní. 

Relativně fádní reliéf a geologická stavba hor jsou narušeny úsekem mezi Litvínovem 

a Dubím. Foliace, tedy vrstevnatost metamorfovaných hornin, je zdánlivě stejná a upadá 

směrem k JV. Ve zmíněném úseku se ale foliace se noří do svahu a již v roce 1926 byla 
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formulována myšlenka, že se jedná o překocenou kru. Dnes víme, že hranice této kry jsou 

vymezeny žulovým porfyrem, který byl zřejmě součástí gigantické kaldery (dnes nazývané 

Altenbergská) a daný úsek dnešních Krušných hor podle těchto zlomů poklesl do dnešní 

pozice (stále mějme na paměti, že tento proces probíhal v permokarbonu a dnešní podoba 

Krušných hor je výsledkem vertikálních pohybů v pleistocénu). 

Jindřichovická plošina je jz. ukončením Krušných hor. Vzhledem ke klínovecké oblasti 

zaujímá výrazně nižší polohu, s povrchem terénu v průměrné výšce okolo 700 m. Reliéf 

terénu je také méně členitý. 

Střední část Krušných hor je nižší než oblast klínovecká, avšak celkově vyšší nežli 

Jindřichovická plošina i část severovýchodní. Rozvodní časti vrcholové partie terénu, 

tvořené stejně jako v celých Krušných horách plošinami a meziúdolními hřbety, se zde 

nacházejí průměrně ve výšce 750 – 900 m. n. m. Severně od Klášterce n. O. je výrazný 

pruh nižšího území směru SV – JZ, který tvoří terénní stupeň o výšce okolo 600 m n. m. 

Od vyššího reliéfu Krušných hor je oddělen až 120 m vysokým svahem (Demek 1965). 

Jižně od obce Místo se povrch nižšího stupně pozvolna sklání k východu. Nižší stupeň 

s povrchem ve výšce zhruba 600 m n. m. se vyskytuje také sz. od Jirkova. Od vyššího 

území severně od Boleboře je omezen výrazným, až okolo 150 m vysokým zlomovým 

svahem. V místě uvedených stupňů je okrajový svah Krušných hor, stejně jako v místě 

Jindřichovické plošiny, nižší (Demek 1978). Toto střídání charakteru reliéfu jsem zmínila 

již výše. 

V severovýchodní části Krušných hor (od linie Krupka – Horní Krupka – Fojtovice až 

po Děčínské mezihoří) je povrch terénu plošší a nižší ve střední části a v klínovecké 

oblasti. Jeho průměrná výška v okolí Habartic a Větrova činí 750 m n. m. a v. od Krásného 

Lesa (sv. od svahu, který probíhá od jz. okraje obce Libouchec směrem k SZ na Panenskou 

a Krásný Les) nejvýše 640 m n. m. V pruhu při styku s Děčínským mezihořím se v této 

části Krušných hor vyskytují denudační
7
 zbytky křídových sedimentů (Demek 1965). 

                                                 
7
 Soubor pochodů, které vedou ke snižování (zarovnávání) zemského povrchu a zmenšování nadmořské 

výšky a výškových rozdílu v terénu. 
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Dnešní konfigurace reliéfu Krušných hor je tedy úzce spjata s neotektonickými 

pohyby
8
. Tyto pohyby začaly koncem oligocénu, přičemž hlavní zdvih Krušných hor 

nastal v pleistocénu. Svým celkovým utvářením reliéfu jsou Krušné hory typickým kerným 

pohořím. (Demek 1965) 

 

Obrázek č. 4 : Reliéf Krušné hory a České středohoří (Internet) 

 

České středohoří 

České středohoří je neovulkanickou oblastí v pokročilém stádiu destrukce vlivem 

eroze. Neovulkanity nepředstavují lávové výlevy a sopky v klasickém slova smyslu (viz 

výše). Skutečné sopky (v odborné literatuře se hovoří o superstrukturách, jsou již dávno 

zničeny. Dnešní tvary Českého středohoří jsou tak výsledkem selektivního odnosu, který 

vypreparoval hlavní část sopečných těles z jejich sedimentárního obalu a většinou 

neodpovídají původním formám vulkanických těles (Demek 1965). 

Údolí Labe a Bíliny před soutokem tvoří hranici mezi geomorfologicky poněkud 

odlišnými částmi Českého středohoří: západním (Milešovské středohoří), východním 

(Litoměřické středohoří) a severním (Ústecké středohoří) (Demek 1965). Modernější 

geomorfologické dělení nicméně rozlišuje tři základní oblasti, dané svojí výjimečnou 

charakteristikou: Lounské středohoří je typické izolovanými vrchy, které vystupují z téměř 

                                                 
8
 Jde o reakci konsolidovaného horninového masivu na napjetí v alpské oblasti. Tento tektonický fenomén je 

souhrnně označován jako germanotypní tektonika, či saxonské vrásnění. 
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rovného křídového podkladu. Milešovské středohoří je členitou hornatinou s velkými 

výškovými rozdíly. Verneřické středohoří je pak plochou hornatinou, která připomíná 

náhorní planinu (Beránek – ústní sdělení). 

Reliéf Milešovského středohoří tvoří četné ostré kužely a kupy, představující z největší 

části vypreparované sopečné komíny a lakolity
9
. Uplatňují se zejména znělce (Milešovka 

837 m, Pařez 732 m, Kletečná 706 m) a v menší míře čediče, vystupující také ve formě 

rozsáhlých deskovitých těles (Hradišťany 751 m, Ostrý 718 m). Směrem k okrajům 

Milešovského středohoří (zejména na JZ a JV) klesá četnost i výška převážně čedičových 

vrchů. Na křídových sedimentech se zejména v jz. části Milešovského středohoří vytvořily 

široké údolní deprese.  

Při vývoji povrchových tvarů se ve velké míře uplatnila pleistocenní mrazová eroze. 

Prakticky všechny kužely, suky a příkré údolní svahy jsou ve svých dolních částech kryty 

kamennými moři, suťovými proudy a pleistocenními soliflukčními plášti, v nichž se místy 

vytvořily drobné jeskyně (poznámky z exkurze 2011, Demek 1965). 

 

Obrázek č. 5 : Vrch Deblík oblast České středohoří (Originál 2010) 

 

                                                 
9
druh magmatického tělesa, které vzniká utuhnutím magmatu pod zemskou kůrou. Nejčastěji má tvar hřibu 

nebo bochníku. Tyto hlubinné pně mohou dosahovat velikostí až desítek metrů 
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Mostecká kotlina 

Vznikla v sv. části podkrušnohorského prolomu tektonickým poklesem území mezi 

Krušnými horami, Doupovskými horami, Českým středohořím a masivem Džbánu. Dnes 

víme, že celá oblast je součástí evropského riftového systému a podkrušnohorské pánve 

představují vedlejší větev hlavního riftu, který se táhne od Oslofjordu až po Honský příkop 

v severní Libyi  Reliéf Mostecké kotliny se vyznačuje geomorfologickou jednotvárností, 

převládajících plošinných tvarů, vytvořených na miocenních jílech a píscích (strukturně 

denudační plošiny) a na fluviálních akumulacích (říční terasy – Demek 1965).  

Vývoj povrchových tvarů Mostecké kotliny podmínila jako místní erozní báze Ohře, 

protékající dnes na rozdíl od staršího pleistocénu od Z k V v údolí, provázeném 

a vyplněném 11 terasovými stupni. Údolí Ohře na území kotliny je typickým příkladem 

vývoje údolních a nivních meandrů (opuštěné meandry z mladšího, popř. středního 

pleistocénu – Demek 1978). 

Významným morfogenetickým prvkem reliéfu v jižní části území jsou spraše, většinou 

jako nepříliš mocné pokryvy (1 – 3 m), i jako návěje (mocné až 20 m), zahlazující stupně 

mezi terasami v plynulé svahy a dále zejména proudové i plošné sesuvy. 

Periglaciální podnebí
10

 se velmi výrazně uplatnilo v plochém reliéfu kotliny, kde 

kromě obvyklých a všeobecně rozšířených jevů vznikly v terciérních sedimentech formy 

specifické pro tuto oblast (strukturní a soliflukční půdy, kamenné dlažby, gravitační jevy, 

vrásové deformace slojí, zvrásnění jílů). Původní ráz reliéfu území je z velké části setřen 

intenzivní těžbou hnědého uhlí  mezi Kadaní a Ústím n/L. 

Dnešní reliéf Mostecké kotliny je proto výsledkem pliocenních a pleistocenních 

akumulačních a zejména erozně denudačních procesů v měkkých terciérních horninách 

pánve (Demek 1965). 

 

 

 

                                                 
10

 Jde o klima v blízkosti kontinentálního ledovce, o arktickou tundru, velmi chladné a suché prostředí. 
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Dolní Poohří 

 

Dolní Poohří představuje oblast, výrazně formovanou tokem Ohře, která zde meandruje 

a v minulosti vytvářela přirozená záplavová území. Od Libochovic směrem k soutoku 

s Labem je ovšem tok řeky částečně svázán Oherským zlomovým systémem, který 

se projevuje přítomností mírných elevací při obou březích toku. Zvláště výrazná je tato 

zlomová konfigurace terénu při levém břehu Ohře, kdy terénní elevace vytváří rozsáhlou 

kru, kterou geomorfologové znají jako Hazemburské plató (kra je nazvána 

po stejnojmenném čedičovém vrchu, na kterém byl vystavěn jeden z našich 

nejimpozantnějších hradů). Při bližším pohledu se ukazuje, že vertikální pohyby tomto 

území jsou relativně nedávné, čemž svědčí říční terasy v některých místech zmiňované 

kry.V oblasti Brozan a Brňan přechází Dolní Poohří v absolutně rovnou sníženinu, která 

tak představuje relativně nebezpečné záplavové území, což se projevilo při povodních 

v roce 2002.  

 

Obrázek č. 6 : Vrch Raná oblast Dolního Poohří (internet, bez uvedení autora 



Klára Bieblová: Turistický ruch v Ústeckém kraji a jeho vztah ke georeliéfu 
 

15 
 

2012 

Z geologického hlediska je podloží kvartéru tvořeno křídovými sedimenty, bohatými 

na polohy vápnitých jílovců, z nichž se surovina poblíž Čížkovic dokonce získává. Křída 

je místně proniknuta třetihorní vyvřelinou. Z hlediska regionálně – geologického již patří 

Dolní Poohří ke středočeské oblasti a hranici této jednotky a saxothuringika představuje 

hypotetický hlubinný zlom, nazývaný Litoměřickým, který se táhne při jihovýchodním 

okraji Českého středohoří (Beránek – ústní sdělení) 

  

1.1.2. Klimatické poměry a hydrologie 

 

Poměry hydrologického systému Ústeckého kraje ovlivňuje především říční systém 

a reliéf krajiny. S rostoucí nadmořskou výškou ubývá teplota a přibývají srážky. Nížinné 

oblasti jsou tedy teplejší a sušší, horské jsou pak vlhčí a studenější. 

Nejvýznamnějším prvkem je zde řeka Labe, na kterou připadá nejvíce procent úhrnu 

srážek za rok. Dalším činitelem hydrologického systému je řeka Ohře a oblast Dolního 

Poohří, které je známo pro své ideální podmínky zemědělství. 

Srážkový úhrn je 450ml - 620ml za rok na m2 (průměr v současnosti). Od roku 1961 

až 1990 byl kalibrační průměr srážek za rok 450 ml a v současné době pří měření tohoto 

bilančního průměru je podíl srážek v Ústeckém kraji vyšší, přibližně 620 ml za rok 

v tendenci stoupající. Srážkový úhrn v Krušnohoří 1200ml za rok (Flájský masiv atd.) 

Zatímco na temeni Krušných hor, kde dochází k atlantskému proudění - tzv. orografickým 

dešťům
11

 - je zde srážkový úhrn dvojnásobný 1200 – 1400 ml za rok, záleží na tom, 

ve které části Krušných hor se nacházíme. Což díky morfologii, stavbě geologického 

podloží a hydrologickým vlastnostem předurčuje Krušné hory, aby tvořily zásobárnu pitné 

vody jak na území Ústeckého kraje, tak i na německé straně. Krušné hory jsou tedy 

důležité jak z hlediska geologického, tak i hydrogeologického, je to zcela mimořádná 

zásobárna pitné vody a to pitné vody extrémně kvalitní. 

Flájská přehrada je hlavním dodavatelem vody do Ústeckého kraje, samozřejmě mimo 

ostatní důležité zdroje, jako jsou např. prameny v Ostrově i místní menší přehrady 

a vodárny v příčných údolích Krušných hor. Extrémní kvalita vody je dána prakticky 

                                                 
11

proudění přes hory zesilují výstupné proudy vzduchu, což při shodě dalších podmínek vyvolává větší srážky 
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chybějící zemědělskou a živočišnou výrobou, což bylo v minulosti zcela běžným jevem, 

zejména vrcholové partii a na Saské straně. Retenční schopnost Krušnohorského terénu 

se postupně zvyšuje s tím jak dochází k obnovování lesního krytu. 

 

1.1.3. Fauna a flóra 

 

Na území Ústeckého kraje nacházíme různé biotopy a ekosystémy. Z hlediska 

rozdílnosti reliéfu činí tuto různorodost ještě složitější výškové rozdíly. Ten přechází 

v několika stupních z nížin přes pahorkatiny, vrchoviny až po vysočiny a hornatiny. Každý 

z těchto stupňů reliéfu obnáší charakteristický ekosystém rostlinných a živočišných 

společenstev. 

V dnešní době se v Ústeckém kraji nacházejí všechny stupně ochrany území. V severní 

části nalezneme NP České švýcarsko společně s CHKO Labské pískovce, dále CHKO 

České středohoří a z menší části Lužické hory. Důležité jsou také přírodní rezervace 

a přírodní památky. 

Fytogeografická oblast termofytika je zastoupena okresem Lounsko-labského 

středohoří. Mezofytikum pak nacházíme v Milešovském a Verneřickém středohoří. 

Floristicky se jedná o jedno z nejpestřejších míst v Čechách, vedle prvků ponticko-

panonských, submediteránních a sarmatských se zde vyskytují i atlantské a montánní. 

V oblasti fauny mají velký význam bezobratlí živočichové, především zástupci 

měkkýšů, hmyzu (zvl. rovnokřídlí, motýli, brouci) a pavouků. Nápadný je častý společný 

výskyt teplomilných a chladnomilných druhů na sutích. K zajímavostem fauny obratlovců 

patří výskyt mihule potoční ve Valteřickém potoce, ještěrky zelené na lokalitách v údolí 

Labe či změny v populační dynamice čápa černého. Pozoruhodný je i výskyt bobra 

evropského na dolním toku řeky Labe mezi Ústím a Děčínem (druh se k nám rozšířil 

ze Saska). 

Krušnohorský bioregion má neobvyklé rozpětí vegetačních stupňů, od 2. bukovo-

dubového až po 7. smrkový. Přítomna jsou typická hercynská biota se zastoupením 

subatlantských prvků. Potenciální vegetaci tvoří na svazích květnaté bučiny, na nižších 

plošinách bukové, na vyšších plošinách horské acidofilní bučiny a smrčiny. Hojná 
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a typická jsou zde vrchoviště a travní porosty. Převažuje středoevropská lesní flóra 

středních a vyšších poloh. Původní fauna je hercynská horská, která byla silně devastována 

a pozměněna antropogenními vlivy. 

V Mosteckém bioregionu převažuje druhý vegetační stupeň. Jeho současný stav 

je charakterizován velkoplošnými antropocenozami
12

 s expanzivními ruderálními
13

 druhy. 

Typické jsou zbytky stepní a vzácně i halofylní
14

 bioty. Ve flóře jsou zastoupeny 

submediterální
15

, ponticko-panonské a méně subatlantické
16

 prvky. Ve fauně dominují 

teplomilné druhy. 

Milešovský bioregion náleží do prvního dubového až čtvrtého bukového vegetačního 

stupně. Vyvinula se bohatá flóra s velkým zastoupením nejrůznějších floroelementů. Fauna 

je převážně teplomilná. Vyváženě jsou zastoupeny lesy, pole i travní porosty a křoviny 

(Culek 1996) 

 

Obrázek č. 7 : Výskyt čápa černého v Ústeckém kraji (foto P. Hoblová) 

 

                                                 
12

společenstvo organismů, uměle vzniklé nebo silně ovlivňované činností člověka (biocenoid) 
13

 rostlina, která s oblibou roste na stanovištích výrazně ovlivněných lidskou činností a dále ponechaných 
vlastnímu vývoji 
14

jsou to rostliny, snášející vysoké zasolení půdy či vody. Toto zasolení se nejčastěji pohybuje v rozmezí 3-4 
% v případě moře 
15

společenstvo nebo vegetační pás, položený mezi mediteránní a středoevropskou zónou 
16

Studované území leží v klimaticky velmi teplé a suché oblasti 
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2. Typy georeliéfu v Ústeckém kraji  
 

 

Obrázek č. 8 : Ústecký kraj (internet) 

 

2.1 České Švýcarsko 
 

 Děčínsko zaujímá nepříliš rozsáhlou oblast na severu Čech, dříve bylo součástí 

Severočeského, nyní Ústeckého kraje. Patří do něj území na sever od Českého středohoří 

po státní hranici se Spolkovou republikou Německo, leží mezi Krušnými horami 

a Šluknovským výběžkem. Je to oblast výjimečných přírodních krás a hodnot, proto byl 

na její části v roce 2000 zřízen u nás zatím poslední Národní park. Hranice popisované 

oblasti je na jihozápadě přibližně shodná s vymezením Děčínské vrchoviny. České 

Švýcarsko v Německu pokračuje jako Saské Švýcarsko, a má tam dvojnásobnou rozlohu. 

Název není geografický, přesto se vžil nejdříve na německé, pak i na naší straně a je více 

jak 200 let starý. 

 Oblast Českého Švýcarska je téměř totožná s územím CHKO Labské pískovce, 

na východě je rozšířená o okolí Chřibské a Krásné Lípy, na severu pak o oblast kolem 
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Mikulášovic. CHKO Labské pískovce je vymezena místy Tisá – Libouchec – Jílové – 

Děčín – Huntířov – Česká Kamenice – Rynartice – Chřibská – Doubice – Kyjov – Vlčí 

Hora – Brtníky – Brtnický potok, na severu pak státní hranicí s Německem. 

 Jde o území, kde vznikaly první turistické spolky ještě v době Rakouska-Uherska. 

Přesto dodnes, i po vyhlášení Národního parku České Švýcarsko, zůstává Děčínsko 

či území Labských pískovců stále ještě oblastí, o níž není adekvátní zájem. Stručně řečeno 

jde o neprávem opomíjený kraj, který značně utrpěl po roce 1945 vysídlením původního 

obyvatelstva. Jednou z příčin současného stavu je jistě specifický vývoj pohraničí jako 

okrajové oblasti po dosídlení (nově příchozí neměli k regionu žádný vztah) i jeho 

přehlížení v minulých desetiletích. Až teprve v posledních letech vyšlo dostatečné 

množství publikací a celá oblast začíná lákat nejen turisty, ale také investory 

 

Turistický ruch a rekreace 

 Cestovalo se od dávných dob, kdy o turistice v našem pojetí nemohla být ani řeč. 

Údolími řek a horskými sedly vedly obchodní stezky a do lesů přicházeli obyvatelé vesnic 

jedině za prací. Lesními stezkami chodívali později i drobní obchodníci, kteří nosili 

v nůších sklo, které se zde vyrábělo od pradávna. 

 Divoké skály a skalní seskupení, hluboké lesy – to vše přitahovalo pozornost, 

i když tísňová atmosféra skalních měst dlouho odrazovala lidi a naháněla jim strach. Tato 

místa byla považována za strašidelná a prokletá a teprve na konci 18. stol. začali místní 

obyvatelé měnit názor. První turistické stezky vznikly kupodivu na levém břehu Labe; 

nechal je zřídit r. 1818 správce lázní v Horním Žlebu jako doplněk léčebného areálu. 

Rostoucímu zájmu o přírodní krásy vycházeli vstříc majitelé zdejších panství výstavbou 

cest, stezek, mostů a zpřístupňováním vyhlídek, a to ve chvíli, kdy pochopili, že cestování 

jim přinese zisk. Hmotné památky na úsvit turistiky jsou zde dodnes. 

 Od 30. let 19. stol. začal systematicky zpřístupňovat své panství rod Kinských. Tak 

byly postaveny chatky na Vilemínině stěně, Rudolfově kameni a v r. 1856 na Mariině 

skále. Vznikla dokonce profese místních průvodců. např. k výletu na Pravčickou bránu 
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bylo možno najmout si mezky či poníky, existovala i skupina nosičů, kteří vynášeli děti, 

ženy, nemocné či majetné na zvláštních nosítkách nahoru. 

 Také rod Clary-Aldringenů, majitelé bynovického panství, velkoryse investovali 

do nového oboru – turistiky, např. zpřístupnění Pravčické brány a Kamenice. 

 

Obrázek č. 9 : Pravčická brána (foto J. Langer) 

Přístup 

 Pro jakékoliv místo jsou důležité přístupové komunikace, všechny druhy dopravy 

a její služby. Rozhodující byla vždy železnice, nezbytná je autobusová i automobilová 

doprava. V tomto kraji byla vybudována druhá nejstarší železniční trať na našem území na 

trase Praha – Podmokly (1851). 

 Hlavní železniční tepnou je trať 090 Praha – Děčín, která pokračuje pod číslem 098 

do Dolního Žlebu a dále na německé území do Drážďan a Berlína. Pro Dolní Žleb je trať 

kromě přívozu a úzké asfaltové komunikace jedinou přístupovou cestou. Děčínská stanice 

je jedním z nejfrekventovanějších železničních hraničních přechodů. Z místních tratí 

můžeme jmenovat pravobřežní trať 072 z Lysé nad Labem, Mělníka a Litoměřic; západní 

částí regionu prochází trať 132 do Oldřichova a Duchcova, kterou se snaží ČD dlouhodobě 
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zrušit, protože se někomu zdálo, že by těleso tratě mohlo posloužit jako dobrý dálniční 

přivaděč; východním směrem vyjíždí z Děčína trať 082 do České Lípy, v Benešově nad 

Ploučnicí z ní odbočuje trať 081 do Varnsdorfu. Ostatní tratě již zasahují do sousedního 

Libereckého kraje. 

 Je zde další zajímavá možnost – plavba lodí (Děčínsko – Hřensko, event. Drážďany 

– Schmilka). Děčínské přístaviště je zhruba 0,5 km od nádraží, v Drážďanech je naproti 

opeře. Z Drážďan můžeme doplout do Schmilky, která leží 1 km od Hřenska. 

 Také autem je oblast dobře přístupná a některé silnice jsou velmi frekventované. 

Hlavní příjezdová trasa od Prahy vede přes Ústí nad Labem do Děčína (E55) nebo z Prahy 

přes Mělník či Mladou Boleslav na Rumburk. Velký provoz je na silnici z Děčína 

k hraničnímu přechodu v Hřensku. Z Drážďan se lze do regionu dostat autem za pouhou 

hodinu, cesta je vlastně jednodušší, než z Prahy. 

Většina cílů  je dobře dostupná, ale některé komunikace, obvykle menší asfaltové 

silnice, jsou pro auta zakázány. Jednalo se především o lesní úseky, kam by bez omezení 

vnikali zejména horolezci, kteří by své vybavení nejraději dovezli až pod skalní stěnu. 

 

Ochrana přírody 

 CHKO Labské pískovce byla vyhlášena 27. Června 1972 na ploše 324 km
2
. 

Důvodem zřízení bylo zachování, využívání a obnova přírodního bohatství a krajinného 

rázu pro jejich význam kulturní, hospodářský, zdravotní a rekreační i ochrana kulturních 

památek, zejména pak lidové architektury. Dnes zaujímá CHKO Labské pískovce plochu 

245 km
2
, protože na části CHKO (79 km

2
) byl k 1. 1. 2000 vyhlášen NP České Švýcarsko. 

Přirozeným protějškem je mu v SRN NP Saské Švýcarsko. Území obou národních parků 

tvoří rozsáhlý komplex ekosystémů pískovcových skal a zachovalých lesních porostů 

s minimálním osídlením. Bohužel ani status CHKO nebrání, zejména v levobřežní části, 

Lesům ČR v těžbě. Zneužívá se přitom tvrzení, že stávající borové porosty zde byly 

vysázeny uměle a proto do krajiny nepatří. Sídlem správy CHKO Labské pískovce 

je Děčín (Březinová 2003). 
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Národní přírodní rezervace (NPR) a přírodní rezervace (PR) 

Pravčická brána, NPP: 3km vsv. od Hřenska, vyhlášena r. 1992, 3,98 ha, též CHPV 

(vyhlášen r. 1963). Evropský unikát skalního mostu, vzniklý vodní a větrnou erozí. Území 

reprezentuje vynikající ukázkou hlavně mechanické eroze v pískovcích – výška otvoru 

je16 m, rozpětí u paty činí 26,5 m. V současné době je svrchní část tohoto přirozeného 

mostu pro turisty uzavřena, protože docházelo k příliš velkému oděru kamene. 

Růžovský vrch, NPR: 2 km sz. od Srbské Kamenice, vyhlášena r. 1973, 91,8 ha, 

do kategorie NPR byla převedena v roce 1992. Jde o čedičový masiv o výšce 616 m n. m., 

prorážející mocnými vrstvami pískovců. Vrch je znám unikátní skladbou fauny a flóry, 

jakož i dutinami v suti (ledové jámy). 

Arba, PR: v Srbské Kamenici, vyhlášena 1966, 3,98 ha. Druhotně podmáčená travnatá 

plocha, hlavním cílem ochrany je zde zachování společenstev mokřadní louky a na ni 

vázaných druhů rostlin a živočichů (bledule jarní, vachta trojlistá či skokan ostronosý). 

Babylon, PR: 2 km severně od Jetřichovic, vyhlášena r. 1977, 18,61 ha. Rezervace 

v Jetřichovických stěnách, střídají se zde pískovcové plošiny s úzkými erozními roklinami 

a zvláštní forma borovice lesní s rovnými dlouhými kmeny (horší světelné podmínky nutí 

strom ,,táhnout“ do výšky). 

Čabel, PR: 1,5 km vých. Od Bynovce, vyhlášena r. 1973, 18,61 ha. Rašelinný bor 

se nachází v mělké pískovcové pánvi s typickým podrostem suchopýru, klikvy a rojovníku. 

Pavlino údolí, PR: mezi obcemi Studený a Jetřichovice, vyhl. 1993, 182,91 ha. 

Geomorfologicky jde o vysoce hodnotné území. 

Pekelský důl, PR: 1 km od České Kamenice, vyhl. 1997, 0,48 ha. Je to vlhká slatinná 

louka se značným výskytem ohrožených druhů flóry a fauny, hlavně prstnatce májového. 

Plocha se nachází na soukromém pozemku u menšího vodního toku. 

Ponova louka, PR: 2 km sv. od Mezní Louky. Bučina na pískovci s teplomilným 

bylinným podrostem. 
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Stará Oleška, PR: Místní část obce Huntířov, 5 km záp. od České Kamenice, vyhlášena r. 

1995, 10,81 ha. Zachovalá část rybníka s vlhkomilnou flórou a pobřežními podrosty, 

na které navazuje podmáčená louka. 

Národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP) 

Libouchecké rybníčky, PP: 11 km zjz. od Děčína, vyhlášena 1996, 2,17 ha. Ochrana 

jedné z nejvýznamnějších lokalit množení obojživelníků na území CHKO Labské 

pískovce. Doložený výskyt řady vzácných a ohrožených druhů. 

Meandry Chřibské Kamenice, PP: Hlavní přítok řeky Kamenice, vyhlášena r. 1996, 0,59 

ha. Přirozeně meandrující vodní tok říčky Chřibské Kamenice, ukázka erozního působení 

vodního toku na okolní krajinu. 

Nad Dolským mlýnem, PP: U Kamenické Stráně, 4 km záp. Od Jetřichovic, vyhlášena r. 

1973, 1,27 ha. Na suchém pískovcovém hřbetu se vytvořilo miniaturní rašeliniště 

s typickou flórou. V oblasti Labských pískovců se jedná o unikátní úkaz. 

Tiské stěny, PP: 5 km záp. Od Děčínského Sněžníku, vyhlášena r. 1996, 99,56 ha. Byla 

zřízena k ochraně unikátního skalního města v Labských pískovcích. Kromě vysoké 

estetické hodnoty představuje i významné útočiště pro řadu živočišných druhů (Březinová 

2003). Celá oblast je nyní značně znehodnocena bezohlednou těžbou náletových dřevin 

a doslova řáděním skálolezců, kteří odírají povrchové erozní útvary v pískovci. Místy tak 

mizí rozsáhlé plochy říms, voštin a dalších sufózních jevů (Březinová 2003). 

 

2.2 Krušnohoří 
 

Vlastní název Krušných hor pochází z historického výrazu ,,krušit“ a hory dodnes 

nesou obrovité množství stop po někdejší těžební činnosti. Jen mezi Litvínovem a Ústím 

nad Labem se ve svazích nacházejí stovky a stovky různých jam, odvalů i dalších důlních 

děl, jako jsou štoly nebo šachtice. Ta nejsou dosud spolehlivě zmapována a v terénu 

představují poměrně vážné nebezpečí. 



Klára Bieblová: Turistický ruch v Ústeckém kraji a jeho vztah ke georeliéfu 
 

24 
 

2012 

Původní lesní kryt hor byl zcela devastován již na počátku 17. stol. (dřevo 

se využívalo jako stavební materiál pro výstroj důlních děl i jako palivo) a obnova porostu 

započala až v průběhu století 18. Přirozený lesní kryt byl ovšem nahrazen stejnověkými 

smrkovými a bukovými monokulturami, které byly využívány jako hospodářský les. 

Současný stav je tak odrazem snahy o využití dřevní hmoty a dosazování stromků 

na plochách, které byly odlesněny v důsledku katastrofální mortality stromů od 70. let 

minulého století. Stávající les je již v relativně dobrém stavu a začíná být opět hospodářsky 

využíván. To je mimochodem jedním z důvodů proč v Krušných horách nenajdeme žádnou 

velkoplošně chráněnou oblast ve smyslu zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 Nejhornatější částí kraje je souvislý pás, který patří k pohraničnímu horstvu 

severozápadních Čech. Nejvyšším vrcholem je Klínovec (1244 m n. m.), ale hora samotná 

leží už v sousedním Karlovarském kraji. Proto se jako nejvyšší vrchol uvádí Macecha 

(1113 m n. m.) v okrese Chomutov. Z geomorfologického hlediska se jedná o kombinaci 

několika typů reliéfu, přičemž na české straně se jedná o členitou hornatinu, budovanou 

hřbetem, porušeným úzkými a hlubokými příčnými údolími, která jsou výsledkem vodní 

eroze v průběhu pleistocénu. Vrcholová a německá partie je pak typickou plochou 

hornatinou. 

 Krušné hory nabízejí řadu možností jak strávit volný čas. Jsou protkány stovkami 

kilometrů jak pěších tras, tak cyklotras, v zimě se nabízí Krušnohorská magistrála jako 

vrchol mezi běžeckými stopami, řada skiareálů pro sjezdové lyžování a snowboardisty 

s kompletními službami.  

Přístup do hor 

 Kromě již zmíněného hospodářského charakteru lesů je třeba zmínit další módní 

trend, který díky neprůhledné legislativě ubírá horám na romantice. Jsou to slavné větrné 

parky, využívající faktu, že krajina nemá zákonnou ochranu. Není cílem této práce řešit 

technické záležitosti, spojené s tímto problematickým způsobem výroby energie. Chci 

pouze připomenout, že řada míst, zastavěných těmito monstry, nemá na případnou budoucí 

ochranu šanci a takovéto areály se lákadlem pro turisty zcela určitě nestanou. 

 Ačkoliv vrcholové partie jsou pro zimní i letní turistiku velmi příznivé, je přístup 

do hor značně problematický, alespoň, co se týče české části. Páteřní podkrušnohorská trať 
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byla v úseku mezi Chomutovem a Litvínovem před mnoha lety zrušena kvůli těžbě uhlí, 

zasahující až k úpatí, proto je celá oblast mezi Jirkovem a zámkem Jezeří přístupná pouze 

komunikacemi, které se složitě vinou vzhůru z Jirkova a Litvínova a znamenají značnou 

zajížďku. 

 Druhá část zmíněné železniční trati je dnes rovněž opuštěna a není známo, kdy 

a zda-li vůbec bude znovu zprovozněna. Ačkoliv přístupnost hor mezi Litvínovem a Ústím 

n/L není tak obtížná, snaha o zvýšení turistického ruchu v této oblasti naráží na 

nedostatečnou dopravní infrastrukturu. Například do vrcholových partií nad Ústím n/L 

jedou dva autobusy denně a jsou téměř prázdné. Problém je jednak v téměř úplné 

opuštěnosti někdejších prosperujících obcí, a ve výrazném rozdílu mezi zimním a letním 

režimem. Po ukončení zimní sezóny, zůstávají zimní střediska úplně opuštěna (Zadní 

Telnice – Adolfov). Jedinou atrakcí v této oblasti tak zůstává lanovka z Bohosudova na 

Komáří vížku (2,5 km dlouhá). 

 Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pohybovat se ve svazích je fyzicky náročné 

a proto tato část hor není – na rozdíl od hřebenové magistrály - určena zdaleka pro každého 

turistu. 

2.3 České středohoří 
 

 České středohoří je území přibližně třikrát větší než České Švýcarsko. Tvoří 

je stejnojmenná chráněná krajinná oblast s dominantními městskými centry, jakými jsou 

Ústí nad Labem, Litoměřice či Lovosice. Dokonce sem zasahuje i malá část chráněné 

krajinné oblasti Kokořínsko. Přírodní krásy Českého středohoří dokázal ocenit dokonce 

slavný německý cestovatel Alexander von Humboldt, který označil výhled z Milešovky 

(největrnější místo v Česku) za jeden z nejkrásnějších na světě. Zajímavou scenérii řeky 

Labe, vstupující do Českého středohoří i Portu Bohemicu, slavnou Bránu Čech, můžeme 

obdivovat v kterémkoliv ročním období. Labe si svůj kaňon skrze České středohoří 

vytvářelo v různě odolných horninách díky antecedenci, což je reakce vodní eroze 

na pomalu se zvedající krajinu. V místě Brány Čech tak můžeme spatřit údolí s téměř 

kolmými stěnami, vytvořené v ortorule. Dále pak vidíme hluboké údolí tvaru ,,v“, které 

zasahuje až k Děčínu a je přerušeno pouze mohutným masivem Střekovské a Mariánské 

skály v Ústí nad Labem. Toto divoké a romantické údolí bylo inspirací pro řadu 
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významných umělců. Mezi ně patřil např. Ernst Gustav Doerell a zobrazují je i současní 

umělci jako například Pavel Bergr.(turistický průvodce – brána do Čech). 

 

Přístup 

Z turistického hlediska je tato hornatina velmi atraktivní pro svoji snadnou 

dostupnost, protože má relativně hustou silniční síť a prochází jí několik železničních tratí 

(Bílina – Ústí n/L, Teplice – Lovosice, Děčín – Praha, Děčín – Litoměřice, Děčín – Česká 

Lípa, Benešov n. Ploučnicí - Varnsdorf a také slavná Švestková dráha Most –  Čížkovice, 

o jejíž obnovu dnes usilují místní obce).  

Středohoří je protkáno řadou turistických tras a nově i cyklostezek. Některé z těchto 

tras jsou relativně snadné a umožňují příjemné výlety (Opárenské údolí), jiné představují 

vrchol fyzické náročnosti (výstup na Milešovku, sjezd z Bukové hory do Malého Března). 

Další výhodou oblasti je solidní infrastruktura, která umožňuje občerstvení 

a odpočinek. Lze tedy konstatovat, že v případě Českého středohoří si vybere opravdu 

každý. 

 

Obrázek č. 10 : Výhled na České středohoří z vrchu Lovoš (Originál 2010) 
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2.4 Dolní Poohří 
 

 Na území Dolního Poohří se stýkají tři ze sedmi geomorfologických soustav České 

Republiky. Krušnohorská soustava pokrývá jeho podstatnou část a je zde zastoupena třemi 

geomorfologickými celky: Českým středohořím na sever od Ohře, Mosteckou pánví na 

západě a severozápadně a Doupovskými horami na západě. Poberounská soustava zasahuje 

do Dolního Poohří na jihozápadě celkem Rakovnické pahorkatiny a na jihu při hranici 

s okresem Rakovník celkem Džbán. Nejníže položená část tohoto území, Dolnooharská 

tabule, je součástí České tabule. České středohoří jako geomorfologický celek bylo 

částečně začleněno do jediného velkoplošného chráněného území chráněné krajinné oblasti 

České středohoří. Tato CHKO byla zřízena v roce 1976 na území sedmi bývalých okresu 

severočeského regionu a patří mezi největší v České Republice.  

 

Obrázek č. 11 : Dominanta Dolního Poohří, zřícenina hradu Hazmburk (foto R. Folprecht) 

 

Přestože tato oblast zasahuje do okresu Louny jen okrajově a to v jeho severovýchodní 

části, nachází se zde několik velmi cenných chráněných území. České středohoří je 
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zajímavé především svojí květenou, relikty původních porostů a geologicky 

pozoruhodnými přírodními výtvory, které dodávají krajině zcela osobitý ráz. Díky 

geologickým poměrům a teplému suchému klimatu se zde vyskytují vzácné druhy stepních 

trav i rostliny skalních stepí. Typicky vyvinuté stepi v této části Českého středohoří mají 

obdobu jen na jižní Moravě a jižním Slovensku; řada zde zjištěných druhů rostlin je 

příbuzná se stepními porosty teplých oblastí středního Ruska. Současná podoba Českého 

středohoří je výsledkem tektonického výzdvihu, mladotřetihorní sopečné činnosti a 

souběžně i následně probíhající sedimentace a denudace. Na stavbě masivu Českého 

středohoří se podílejí především čedičové a znělcové horniny. Pohoří je svým unikátním 

reliéfem a značnou výškovou členitostí raritou nejenom v Čechách, ale i v celé Evropě. 

V místech, kde toto horstvo dosahuje k Lounům, převyšují jeho osamělé vrcholy 

nadmořskou výšku 400 m (např. Oblík 509 m, Raná 457 m). Nejčastěji se v Lounském 

středohoří vykytují čediče, ze kterých jsou stavěna pásma lounských kopců. Z nerostů 

doprovázejících čedič zasluhují pozornost aragonit a biotit, včetně hojného kalcitu. 

K třetihorním horninám patří křemencové balvany, které se vyskytují např. v okolí Břvan 

nebo se nacházejí roztroušené v polích. Z oblasti Českého středohoří v okrese Louny 

zvláště vynikají dvě od sebe nepříliš vzdálené lokality: Oblík a Ranská hora, na kterých 

byly vyhlášeny NPR Oblík a NPR Raná (Klouček a spol. 1999). 

 

2.5 Mostecká pánev 
 

Vedle Dolního Poohří je Mostecká pánev, která se táhne v pásu podél Krušnohorského 

svahu od Kadaně až po Ústí nad Labem výraznou sníženinou s plochým povrchem. 

V průběhu neogénu se jednalo jak jsem již uvedla, o krajinu s řadou řek, delt 

a sladkovodních jezer v nichž panovaly ty nejpříznivější podmínky pro intenzivní 

hromadění rostlinné hmoty a tvorbu slojí hnědého uhlí.  

Toto bohatství začalo být cílem prospektorů a těžařů. Již ve středověku, kdy upadající 

rudné hornictví v Krušných horách bylo na pokraji zániku. Lze se domnívat, že 

ke skutečnému rozvoji těžby uhlí došlo ve druhé polovině 18. století v souvislosti 

s počínající průmyslovou revolucí. Historické záznamy hovoří o postupném šíření těžby 

z Ústecké části pánve k jihozápadu. Z roku 1760 je již znám malolom, zvaný Kohlbruch, 
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situovaný přímo v Ústí nad Labem (slojky zvětralého uhlí se nacházejí v jeho 

bezprostředním okolí a při stavebních pracích jsou dobře patrné). 

Těžba se rychle rozšiřovala a z původního kutání u výchozu sloje se stala regulérní 

průmyslová činnost, po roce 1850 s výraznou podporou techniky (vodotěžní stroje, využití 

páry, atd.). Výsledkem byla postupná změna krajiny – nad vytěženými prostorami 

se začaly objevovat teréní deprese, na místech povrchové těžby začala vznikat jezírka 

a jiná byla kvůli těžbě vysušena (Komořanské jezero). 

 Moderní těžba je především otázkou efektivity; proto se od hlubinného dobývání 

postupně upouštělo a zejména ve 2. pol. 20. století se přecházelo k těžbě lomové, která je 

schopna prakticky stoprocentního využití sloje. Vznikla tak typická měsíční krajina, 

vyzdobená výsypkami, skládkami, průmyslovými komplexy a stále se měnící sítí silnic 

a železničních tratí. 

 Samozřejmě, že infrastruktura této části krajiny je relativně vyspělá a umožňuje 

snadnou dopravu, bezproblémové dodávky energií i dostatečné zásobování pitnou vodou. 

Pokračující rekultivace a revitalizace mají blahodárný efekt zejména tam, kde jsou 

budovány nové vodní plochy (jezero Chabařovice nebo Most), cyklostezky a volnočasové 

areály jako jsou hipodromy, závodní tratě, a apod. Velkou raritou jsou i vinice v Mostě – 

jde o úspěšný projekt v nepříliš příznivých klimatických podmínkách.  

Za velký problém ovšem považuji vztah lidí ke krajině, i když tolik devastované: 

Zemědělská půda leží ladem a není o ni zájem. Ceny pozemků proto prudce klesají a to 

umožňuje developerům výstavbu rozsáhlých průmyslových zón a další estetickou 

devastaci krajinného rázu. Tyto zóny nyní vznikají na periferii všech sídelních celků, 

od Chomutova až po Ústí nad Labem. O nové módě, solárních parcích se raději nebudu ani 

zmiňovat. 
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3. Turistický ruch v kraji a jeho návaznost na konkrétní georeliéf 
 

Historie 

Vraťme se nyní k turistice jako určitému druhu lidské činnosti. Víme, že lidé chtěli 

odedávna poznávat jiné země, jiná města jiné společnosti, později pak stále nové součásti 

přepestré přírody našeho světa, nová fakta o jeho vzdálené i méně vzdálené historii. Za tím 

účelem podnikali dlouhé zámořské cesty, či dlouhá pěší putování napříč kontinenty. Je 

těžké říci, kdy se ještě jednalo o objevitelské cesty za účelem obchodu a kdy to již začínala 

být turistika, která se blížila našemu dnešnímu pojetí.  

V české historii se proto nehovoří jako o turistech například o misionářích nebo 

o poselstvu krále Jiřího z Poděbrad do západní a jižní Evropy, vedené panem Lvem 

z Rožmitálu a na Blatné, ale až o některých českých buditelích z první poloviny 19. Století. 

Zde se nejčastěji objevuje jméno básníka Karla Hynka Máchy, který skutečně pěšky 

prochodil velkou část Čech. Podobně různí vědci, kteří organizovali výstupy do vysokých 

hor za účelem poznání tamní přírody, nebyli z počátku považováni za turisty. Teprve když 

sepsali pokyny pro ostatní návštěvníky o tom jak takovou návštěvu či výstup co nejlépe 

uskutečnit, a nakreslili první mapky, dalo se říci, že se jedná o počátky individuální 

turistiky. Odtud pak již byl jen krok k turistice organizované. 

O té lze říci, že byla vyprovokována poznáním příznivých dopadů turistiky na životní 

úroveň obyvatelstva navštívené oblasti. Pak snaha o poznání světa zároveň s cílem zlepšení 

životní situace obyvatelstva chudých krajů (zejména horských a podhorských) doplněná 

vzápětí snahou o zachování krásy původní přírody i při vzrůstajícím počtu návštěvníků, 

staly základními impulsy pro vznik turistických klubů a tím organizované turistiky. 

Sledujeme-li stáří historických turistických klubů, vidíme, že kolébkou organizované 

turistiky byly země střední Evropy nacházející se zhruba v prostoru mezi Krkonošemi 

a Vysokými Tatrami na severu, Alpami na jihu a Vogézami, Schwarzwaldem a Harzem 

na západě. A právě v tomto prostoru, obývaném převážně Němci, ležely i historické země 

Koruny české, obývané českým a německým obyvatelstvem. Celý tento prostor lze proto 

označit za kolébku evropské turistiky. 
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Dovídáme se jak v Krušnohoří a v nejsevernějších Čechách vznikla organizovaná 

turistika založením prvních německých turistických klubů jak a kde se budovaly první 

turistické chaty, rozhledny, vydávaly průvodce a turistické mapy jak kluby rostly 

a sdružovaly se jak se rozrůstala síť značených turistických tras.(Havelka, 2011) 

 

3.1 Pěší turistika 
 

Období let 1878 až 1888 

Obyvatelstvo německé národnosti v našem kraji početně převažovalo. Brzy bylo 

možné přijet do dnešního Ústeckého kraje vlakem. Do Českého středohoří, Českosaského 

Švýcarska a dokonce k vrcholkům Krušných hor. Přes jejich hřebeny vedly do Saska hned 

tři železniční tratě, z Chomutova přes Vejprty nebo přes Reitzenhein a z Mostu přes 

Moldavu. Rozvoj organizované turistiky rychle následoval. Německé turistické spolky 

měli před vznikem KČT zhruba 10letý náskok. Zasloužili se o vznik mnoha turistických 

zařízení. Řada slouží dosud.(Novotný, Punčochář 2011) 

Turistické stezky 

 V celé oblasti jsou dobře značené, a to už od konce 19. století. V posledních letech 

se objevily na důležitých místech hnědé, stříškami kryté informační tabule s mapami 

a popisem, případně obrázkem navštíveného místa. Jsou v češtině, němčině, někde 

i v polštině a upozorňují na historické zajímavosti, na chráněnou flóru a faunu. 

 Zájemci o turistiku si mohou vybrat z několika map, bližší orientaci slouží 

propagační materiály, včetně mapek, které vydávají správy NP a CHKO a dají se sehnat 

v informačních centrech zdarma (Březinová 2003). 
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3.2 Cykloturistika 
 

Síť cyklistických tras prochází celým územím naší republiky a navazuje 

na mezinárodní trasy vedoucí Evropou. Většina těchto tras vede turisticky atraktivními 

oblastmi po vedlejších silnicích, místních a lesních komunikacích. V terénu jsou 

vyznačeny žlutými směrovými tabulemi (lokálně i barevně odlišené) s číslem trasy (někdy 

mají i název). Některé doporučené cyklotrasy nejsou v terénu vyznačeny a jejich průběh 

lze sledovat pouze na mapě. Na kole lze bez větších obtíží absolvovat Labskou stezku 

do sousedního Německa, k náročnějším cyklotrasám se stoupáním patří cesta k rozhledně 

na Děčínském Sněžníku nebo na vrcholky Krušných hor (Březinová 2003) 

 

Síť cyklistických tras v Ústeckém kraji 

V rámci Ústeckého kraje jsou intenzivně realizovány 4 hlavní páteřní cyklostezky – 

Labe, Ohře, Ploučnice a Krušnohorská magistrála. Ty jsou nadregionálního významu, 

neboť navazují na další kraje České republiky a nadnárodního významu díky napojení 

na sousední státy. 

Labe, Ploučnice a Krušnohorská magistrála jsou již dnes vyznačeny cykloturistickými 

značkami. Cyklostezka Ohře zatím pouze částečně. Ústecký kraj neustále zlepšuje stav 

těchto důležitých páteřních tepen pro cyklistickou dopravu a rekreaci. 

Dále jsou městy a různými sdruženími obcí připravovány menší projekty regionálních 

cyklostezek s kombinací stávajících cest. 

Ústecký kraj oplývá bohatou sítí cyklotras (v terénu vyznačená cesta) a cyklostezek 

(vyznačená cesta s upraveným, povrchem),(Internet 1). 

Cyklostezka Ploučnice 

Na území Ústeckého kraje začíná stezka v Děčíně a pokračuje na spojnici s Labskou  

stezkou. Prochází údolím řeky Ploučnice, směrem na Benešov nad Ploučnicí, 

Františkov nad Ploučnicí a Starý Šachov, tam přechází do kraje Libereckého. 
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Krušnohorská magistrála 

Tato cyklostezka začíná v Děčíně na území Ústeckého kraje a pokračuje dále 

po Krušných horách do kraje Karlovarského. Trasa nabízí široký pás lesních cest vhodné i 

pro pěší turistiku. Prakticky je možné se po cyklotrasách dostat na každé místo v Krušných 

horách. Z hlediska náročnosti je vhodná pro každého cyklistu. Na vrchol se můžeme dostat 

na kole nebo máme možnost vyjet speciálním autobusem pro cyklisty. 

Cyklostezka Ohře 

Trasa začíná v obci Perštejn, která navazuje na cyklotrasu z Karlovarského kraje a dále 

pokračuje podél řeky Ohře k prvnímu náročnějšímu stoupání před obcí Černýš. Následuje 

klesání před Ohařskou loukou do Klášterce nad Ohří. Poté pokračujeme do města Kadaň, 

které nabízí historický pohled v centru města. Z Kadaně pokračujeme do oblasti 

Želinského meandru, geologického a geomorfologického chráněného území. Směrem 

na Žatec se nalézá unikátní vodní dílo Nechranická přehrada. 

Cyklostezka Labe 

 

Obrázek č. 12 : Cyklostezka Labe (internet) 
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Cyklostezka vede na území Ústeckého kraje těmito obcemi: Dolní Žleb – Děčín – 

Velké Březno – Ústí nad Labem – Libochovany – Litoměřice – Roudnice nad Labem – 

Štětí – hranice Středočeského kraje. Její délka na území kraje je 96 km. 

Nejdelší úsek, který naplňuje principy bezpečné cesty pro cyklisty, je okolo Ústí nad 

Labem, mezi Přerovem u Těchlovic a Církvicemi a to v délce 24 km. Část okolo Přerova 

byla zprovozněna v březnu 2011 a je až do Velkého Března, resp. až do Svádova vhodná 

pro bruslaře.  

Jedinou významnější překážkou na celé cyklostezce, je střekovské zdymadlo. Zhruba 

300 m se musí překonat buď s vystoupáním schodů nebo lze úsek přejet po silnici. 

3.3 Aktivity na vodních plochách 
 

Historie 

Na počátku 19. stol začalo docházet k rozvoji vodní turistiky. V Evropě byl založen 

první kanoistický klub a první kánoe v Čechách se objevila roku 1875. Byl to především 

zájem zahraničních turistů, aby se zde tento sport rozvíjel. Ruku v ruce s rozvojem 

vodáctví šel i rozvoj trampingu, neboť trampské osady ležely přímo na vodních tocích. Za 

rozvojem vodní turistiky stojí i zájem o rybářství, spojený se stavbou lodí a pramic.  

Vodáctví 

 Na území Ústeckého kraje se vodní turistika utlumila s příchodem stavění vodních 

přehrad pro lodní dopravu. S výstavbou kaskád na řekách, především na Labe se vodní 

turistika omezila v našem kraji pouze na řeku Ohři, která spadá do norem vodácké 

turistiky. Sjízdnost ostatních řek v Ústeckém kraji je možná, ale pouze v kratších 

úsecích.(Bílina, Ploučnice, Kamenice). 

Vodní sporty 

 Mezi zájmové vodní sporty řadíme plavání, potápění a windsurfing; jejich 

provozování je nebo bude možné na přirozených i umělých vodních plochách v celém 

kraji, mezi které patří Nechranice, Kamencové jezero v Chomutově, Barbora u Teplic nebo 

Píšťany na Labi. 
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3.4 Horská turistika a zimní sporty 
 

Turistika v horách má svá specifika a vyžaduje alespoň základní znalosti a orientaci 

v terénu. Horská turistika navazuje na turistiku pěší; trvale z ní přechází, tj. běžný turistika 

se může dostat do horského terénu, kde je ale již zapotřebí konkrétního vybavení. 

Ústecký kraj díky svému terénu nabízí všechny druhy turistiky a to zejména v horských 

oblastech. O těch se dá hovořit v oblasti Krušnohoří, nemalou část zabírají i Labské 

pískovce. Ty se skalními pilíři a bloky mají především význam pro horolezce. K prvním 

sportovním výstupům na pískovcové věže na území naší republiky došlo v r. 1888. Tehdy 

vystoupili bratři Mauerové a Carl Beck ze Saska na skály Lovecký roh a Pevnost nedaleko 

Pravčické brány. 

 

Obrázek č. 13 : Zimní turistická mapa (internet) 

 

Zimní sporty zahrnují širokou škálu možností především v oblasti Krušných hor. 

Největšími lyžařskými areály jsou Klínovec, který má novou sedačkovou dráku, Bouřňák, 

Klíny, Telnice, Jiřetín pod Jedlovou. Sezóna v těchto skiareálech většinou začíná 
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v prosinci. Největší poptávka je ze strany německého obyvatelstva Saské strany Německa, 

ale zájem rok od roku stoupá i mezi českými turisty.   

 

Obrázek č. 14 : Krušnohorská bílá stopa (Originál 2010) 
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4. Možnosti budoucího rozvoje 

 

Ústecký kraj využil řadu možností pro efektivitu rozvoje turistického ruchu. Od roku 

2009 zahájil přípravu Strategie cestovního ruchu pro roky 2010 – 2015. Cílem strategie 

bylo analyzovat situaci v kraji a navrhnout opatření, která jsou potřeba ze strany Ústeckého 

kraje. Po konzultaci s Bc. Ellen Herzogovou (Krajský úřad Ústeckého kraje obor 

regionálního rozvoje) jsem dostala potřebné informace a analýzy, které již proběhly.  

Podle zjištění turistický ruch i cestovní ruch rok od roku stoupá a zájem turistů o dané 

lokality se zvyšuje. Za nejatraktivnější, turisté považují oblast Šluknovska a Českého 

Švýcarska dále mezi nimi jsou oblasti Českého středohoří a Krušnohoří.  

 

4.1 Formy turistiky a doprava návštěvníků 

 

Pro dopravu do vybraných lokalit turistického ruchu Ústeckého kraje využívá většina 

návštěvníků (60 %) osobní automobil. Druhým nejužívanějším dopravním prostředkem pro 

dopravu je vlak, jímž přijíždí přibližně 14 % návštěvníků, o něco málo méně jich využívá 

linkový autobus. Za zaznamenání pak ještě stojí cca 7 % návštěvníků, kteří přijeli na danou 

lokalitu na jízdním kole, což indikuje poměrně značnou rozšířenost cykloturistiky. Ostatní 

dopravní prostředky jsou využívány jen okrajově – viz následující tabulka. 

Tab. 1: Využití dopravních prostředků návštěvníky při dopravě do lokality 

Dopravní prostředek počet podíl (v %)

vlastní automobil 140 58,8

automobil z půjčovny 2 0,9

linkový autobus 32 13,4

zájezdový autobus 3 1,3

motocykl 8 3,4

jízdní kolo 17 7,1

vlak 34 14,2

pěšky 2 0,9

Celkem 238 100  
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4.2 Motivace a důvody návštěvy 
 

O navštíveném místě se návštěvníci nejčastěji dozvěděli od známých či příbuzných 

(viz následující tabulka). Z 200 respondentů, kteří uvedli některou z nabízených položek, 

jich známé nebo příbuzné jako zdroj informací o regionu uvedlo 107. Časté jsou také 

informace z turistických průvodců, z televize a rozhlasu nebo z webových stránek regionu. 

Zajímavé, ale nikoli překvapivé je to, že webové propagace regionu i celého Česka jsou 

pro respondenty mnohem častějšími zdroji prvotní informace o regionu, než tištěné 

propagační materiály. Vcelku se ale účinnost marketingových technik nezdá příliš vysoká. 

Dokazuje to jak dominantní význam „neformálních zdrojů informací“, tak i fakt, že 38 

respondentů nebylo schopno na tuto otázku vůbec odpovědět. To ostatně napovídá, 

že nemalá část respondentů navštívilo danou lokalitu víceméně náhodně či na základě 

„dlouhodobého ponětí“ o této lokalitě, každopádně bez předběžného informování 

prostřednictvím marketingových nástrojů.  

Pro české návštěvníky je ve srovnání s cizinci častějším zdrojem informací televize, 

rozhlas a webové stránky regionu, méně pak webové stránky propagující ČR. Cizinci 

naopak výrazně častěji využívají především informací v turistických průvodcích. 

„Neformální zdroje informací“ preferují více muži než ženy, ty naopak relativně častěji 

využily turistické průvodce. Vcelku dle očekávání roste využití internetu úměrně 

s rostoucím vzděláním a klesá úměrně s rostoucím věkem. 

Tab. 2: Zdroje informací o lokalitě využívané návštěvníky 

Položka Počet Podíl (%)

od známých či příbuzných 107 53,5

z turistických průvodců 28 14

z propagačních materiálů ČR 3 1,5

z propagačních materiálů regionu 5 2,5

z televize nebo rozhlasu 20 10

z webových stránek propagujících ČR 11 5,5

z webových stránek propagujících region 15 7,5

z novin nebo časopisů 11 5,5

jiné zdroje 0 0

Celkem 200 100  



Klára Bieblová: Turistický ruch v Ústeckém kraji a jeho vztah ke georeliéfu 
 

39 
 

2012 

4.3 Návštěvnost jednotlivých lokalit 
 

Ústecký kraj patří dlouhodobě k nejméně navštěvovaným krajům v ČR. Je 

pravděpodobné, že návštěvnost v jednotlivých částech kraje se výrazně liší. Délka pobytu 

návštěvníků je v rámci ČR průměrná, v posledních letech však došlo k jejímu zkrácení. 

Počet ubytovacích kapacit v ÚK je v rámci Česka podprůměrný, nadprůměrně jsou 

zastoupena menší ubytovací zařízení. 

Největší návštěvnický potenciál leží v samotném Ústeckém kraji – vnitrokrajský 

„obrat“ představuje více než 1/3 všech účastníků turistického ruchu v kraji. Příležitost 

oslovit tuto skupinu návštěvníků turistických lokalit Ústeckého kraje by neměla být 

v rámci Strategie podceněna. 

Tab. 3: Návštěvnost jednotlivých lokalit v roce 2011 

2010 2011

OBJEKT PLATÍCÍ NEPL 
CELKEM 

2010
PLATÍCÍ NEPL 

ceklem 

2011
ROZDÍL index

Benešov n.Pl. 10 025 936 10 961 11 644 839 12 483 1 522 1,14

Duchcov 8 853 612 9 465 9 994 455 10 449 984 1,10

Hazmburk 19 989 102 20 091 24 239 32 24 271 4 180 1,21

Jezeří 19 182 2 592 21 774 21 258 1 207 22 465 691 1,03

Kr.Dvůr 9 160 729 9 889 9 434 546 9 980 91 1,01

Libochovice 18 430 1 839 20 269 19 609 666 20 275 6 1,00

Most 11 120 302 11 422 11 723 304 12 027 605 1,05

Ploskovice 21 227 880 22 107 26 707 732 27 439 5 332 1,24

Říp 9 770 456 10 226 12 001 518 12 519 2 293 1,22

V. Březno 8 732 1 041 9 773 8 781 1 120 9 901 128 1,01

Zubrnice 18 491 639 19 130 20 572 546 21 118 1 988 1,10

CELKEM 154 979 10 128 165 107 175 962 6 965 182 927 17 820 1,11

                            NÁVŠTĚVNOST  ROKU  2011   
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5. Závěr 
 

Ze všech uvedených faktů vyplívá, že Ústecký kraj se může pyšnit velkou rozmanitostí 

georeliéfu, který má velký potenciál pro rozvoj turistického ruchu a volnočasových aktivit. 

Přesto ze srovnání pěti výrazných morfologických celků (Labské pískovce, Krušné hory, 

České středohoří, Mostecká pánev a Dolní Poohří) vyplívá, že jejich podmínky nejsou ani 

zdaleka stejné.  

Zatímco Labské pískovce těží ze své atraktivity a jsou zavedenou turistickou destinací, 

navazující Krušné hory trpí jak náročností terénu na české straně, tak i nedostatečnou 

infrastrukturou – dopravní i místní. Důležité také je, že se dosud nejedná o zvláště 

chráněné území, což přitažlivost pro návštěvníky snižuje. Proto lze konstatovat, že svůj 

potenciál využívají Krušné hory pouze v zimě. 

Významné postavení zaujímá v tomto smyslu České středohoří, a to díky dobré 

infrastruktuře jak v oblasti dopravy, tak i v systému značených cest a cykloturistických 

tras. Za významný lze považovat fakt, že návštěvník může volit cestu podle obtížnosti 

a orientace v krajině je díky dobrému značení relativně snadná. 

Obě nížinné oblasti svým způsobem atraktivitu postrádají – jednak kvůli 

průmyslovému využití a devastaci (Mostecká pánev) i kvůli intenzivní zemědělské výrobě 

(Dolní Poohří). Nehovořím zde pouze o zanedbávání a devastaci krajiny ale poukazuji i na 

to, že tato oblast disponuje rozšířenou infrastrukturou a to napomáhá turistice v pravém 

slova smyslu. 

Pro zvýšení zájmu, je třeba dále realizovat, rozšiřovat a vytvářet nové prostředky, jako 

jsou např. cyklotrasy, značení cest a budovaní komunikací. 

Celkově lze ale říci, že zájem o náš kraj neustále roste a pokud bude vůle dále 

investovat do infrastruktury a zlepšovat podmínky pro návštěvníky má turistický ruch 

v této oblasti nadějnou budoucnost.  
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