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Milé návštěvnice, milí návštěvníci Moldavské a Freiberské dráhy,
srdečně Vás vítáme na historické železniční trati Most – Moldava – Holzhau – Freiberg.
Tato technická památka byla napříč česko-saskou hranicí plně zprovozněna 18. května 1885. V roce 2020 tedy
slaví již 135 let svého trvání.
K překonání krušnohorského hřebene byla vybudována řada technických staveb jako mosty, opěrné zdi, tunely
a propustky. Proto se českému úseku dráhy již od dob Rakouska-Uherska přezdívá též Teplický Semmering, po
vzoru její slavné předchůdkyně postavené v rakouských Alpách.
Moldavská tra vznikla především pro dopravu hnědého uhlí ze severočeských dolů do Saska a rovněž pro
dopravu zboží z hamburského přístavu do Čech. Od samého počátku sloužila i pro přepravu osob, jejíž význam
narůstal rozvojem turismu na počátku 20. století. Také dnes je dráha východiskem pro turisty, cyklisty či běžkaře, ale také pro návštěvníky řady cenných kulturně-historických památek v jejím okolí.
Předkládaná brožura si nečiní nárok na vyčerpávající přehled všech pamětihodností a turistických cílů. Shrnuje
pouze vybraná doporučení, které mají být podnětem pro další cesty za poznáním.
Tento průvodce je podpůrnou brožurou „turistické soutěže“, ke které najdete další informace na straně 6
a rovněž na webové stránce: http://www.moldavska-zeleznice.cz.
Přejeme Vám šastnou cestou po Moldavské / Freiberské dráze a příjemné zážitky z návštěvy jejího zajímavého okolí.
Redakční tým „Krušnohrských novin“ / „Erzgebirgs-Zeitung“
a zájmové skupiny „Moldavská dráha“ a „Freiberská dráha“

http://www.moldavska-zeleznice.cz
Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most - Freiberg“
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Soutěž pro turisty „Byl jsem tu“
Návštěvnou doporučených míst v okolí trati Most / Teplice – Moldava – Freiberg se můžete pomocí Vašich
„chytrých telefonů“ zúčastnit naší turistické soutěže.
Sbírejte body a zúčastněte se slosování o věcné a zážitkové ceny.
Abyste se mohli soutěže zúčastnit, registrujte bezplatně Vaši e-mailovou adresu na webové stránce http://www.
moldavska-zeleznice.cz.
Při návštěvě doporučených pamětihodností se přihlaste na stránku http://www.moldavska-zeleznice.cz. a klikněte na tlačíko „Byl jsem tu“. Tím bude na Vaše e-mailové konto přičten bod.
Soutěž se koná každý rok. Každý ročník začíná vždy 1. dubna a končí vždy 31. března následujícího roku.
Do slosování budou zařazení účastníci, kteří na své konto nastřádali mezi 1. 4. a 31. 3. následujícího roku
alespoň 7 bodů.

Cena generálního ředitele
Českého porcelánu, a. s. Dubí
a Krušnohorských novin / Erzgebirgs-Zeitung
Generální ředitel Českého porcelánu, a. s. Dubí
Ing. Vladimír Feix dr. h. c. vyhlašuje
společně s Krušnohorskými novinami

soutěž o nejlepší fotografii z Krušných hor
a Českého středohoří
Kategorie soutěže:
n Moldavská dráha od jara do zimy
n Kulturní, technické či přírodní pamětihodnosti z Krušnohoří
a Českého středohoří
n Tradiční výrobky a podniky v Krušnohoří a Českém středohoří
Fotografie lze přihlásit do soutěže zasláním na adresu:
info@krusnohorske-noviny.cz společně s těmito údaji:
n název fotografie
n místo vzniku fotografie
n jméno a město bydliště autora
n kontaktní e-mail a telefon
Soutěž se koná každoročně. Uzávěrka je vždy 31. března.
Vítězné fotografie vybere odborná porota. Na vítěze čekají hodnotné ceny.
Autor přihlášením fotografie do soutěže souhlasí, že vyhlašovatelé mohou fotografii použít pro propagaci Krušných hor a Českého středohoří, v elektronické i tištěné podobě.
Vybrané fotografie budou zveřejněny v Krušnohorských novinách (Erzgebirgs-Zeitung).
Kompletní pravidla soutěže lze nalézt na webových stránkách Krušnohorských novin
(www.krusnohorske-noviny.cz)
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MOST

n Památník obětem II. světové války
na Mostecku

n Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie
Gotický kostel v Mostě byl vystavěn po požáru města v roce 1515 podle plánů Jakuba Heilmanna ze
Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Stavba
nového chrámu zasvěceného Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při
likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl
kostel přesunut v roce 1975 o 841,1 m do blízkosti
barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha na
bývalém Pražském předměstí. Pro veřejnost je kostel
Nanebevzetí Panny Marie znovu zpřístupněn od roku

1988. Ke znovuvysvěcení přesunutého chrámu došlo
v červnu 1993. Z původního bohatého vybavení se
dochovala řada umělecky hodnotných děl. Vystoupat
lze na věž kostela, odkud je velmi hezký výhled na
Krušné hory a na České středohoří.
Adresa: Kostelní 289, 434 01 Most
GPS souřadnice: 50.5178144N, 13.6488817E
Telefon: (+420) 476 108 740
Webové stránky: www.kostel-most.cz

Mezinárodní památník se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém hřbitově. Jeho
součástí je expozice věnovaná právě období II. světové války a tehdejším leteckým bitvám na Mostecku.
Poukazuje nejen na válečné události, ale přibližuje
také na množství osudů lidí, do jejichž života válka
významným způsobem zasáhla. K vidění jsou dokumenty, fotografie, modely vojenské techniky a množství trojrozměrných artefaktů.
Adresa: Pod Koňským vrchem 1433, 434 01 Most
GPS souřadnice: 50.5025700N, 13.6276792E
Telefon: (+420) 721 316 815
Webové stránky: www.pamatnik-most.cz
n Turistické informační centrum Most
Adresa: Radniční 1/2, 434 01 Most
GPS souřadnice: 50.5031161N, 13.6403631E
Telefon: (+420) 476 448 223, – 220,
(+420) 774 105 314
Webové stránky: www.imostecko.cz
n Hrad Hněvín

ná baronce Ulrice von Levetzow, lásce velkého německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe.
Jsou zde trvale k vidění pověstné šperky baronky
von Levetzow z českého granátu, které se řadí k nejcennějším klenotům v Čechách.

Hněvín (německy dříve Landeswarte) byl strážním
hradem ležícím na stejnojmenném vrchu ve městě
Most. Hrad z 13. století byl zbořen po třicetileté válce. Jeho dnešní podoba vychází z historizující rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Od roku 1970
byla pro veřejnost otevřena hvězdárna, která vznikla
přestavbou bývalé hradní kaple umístěné ve východní
věži přímo nad příjezdovou cestou k hradu. Každoročně v červnu se na hradě koná Den magistra Kelleyho.
Anglický alchymista na Hněvíně nuceně pobýval za
vlády Rudolfa II. až do své smrti v roce 1597. Areál hradu včetně hvězdárny byl v letech 2001–2002
kompletně zrekonstruován.

Adresa: Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
GPS souřadnice: 50.5173936N, 13.6390056E
Telefon: (+420) 476 442 111
Webové stránky: https://www.muzeummost.cz

Adresa: Hradní 577/2, 434 01 Most
GPS souřadnice: 50.5206589N, 13.6332233E
Telefon: (+420) 476 449 955
Webové stránky: www.hradhnevin.cz

n Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Oblastní muzeum a galerie v Mostě sídlí od roku
1982 v budově bývalého německého reálného
gymnázia (poté střední průmyslové školy). Pro
veřejnost bylo slavnostně otevřeno až po rozsáhlé rekonstrukci celé stavby v roce 1996. Bohaté
sbírkové fondy jsou zaměřeny nejen na historii
a přírodu Mostu a okolí, ale zabývají se rovněž oblastí od Krušných hor po České středohoří. Oblíbená je expozice „Ze života obyvatel Krušnohoří“,
vhodná pro celou rodinu, či stálá expozice věnova8
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LITVÍNOV

5. prosince 1955. V exhibici tehdy vystoupili pražští
krasobruslaři, mezi nimiž nechyběli později slavní
sourozenci Romanovi. Stadion nese jméno po tragicky
zahynulém výborném hokejovém hráči Litvínova a trenérovi, kterého znají fanoušci v Evropě i zámoří.

n Zámek Valdštejnů
Litvínovský zámek sloužil jako jedno ze sídel rodiny Valdštejnů, která řídila své tehdejší panství z Duchcova. Valdštejnové založili v roce 1715 v Litvínově
soukenickou manufakturu, díky které se stal Litvínov
městysem. Svého času na litvínovský zámek zajížděl
z Duchcova i knihovník, spisovatel a dobrodruh Giacomo Casanova. Od konce 19. století zámek spíše sloužil
pro hospodářské účely a jeho interiéry byly přestavěny
na byty a kanceláře. Kolem II. světové války v něm sídlila lesní správa, později městské muzeum. Po rozsáhlé
rekonstrukci završené v roce 2015 se zámek opět stává

kulturním centrem města. V zámku sídlí mimo jiné redakce Krušnohorských novin a současně organizační
tým zájmové skupiny Moldavská dráha, která spolu se
saskou zájmovou skupinou Freiberská dráha usiluje
o znovupropojení obou tratí.
Adresa: Mostecká 1, 436 01 Litvínov
GPS souřadnice: 50.5975239N, 13.6105225E
Telefon: (+420) 603 151 600
Webové stránky: https://www.mulitvinov.cz/zamek
-valdstejnu/d-420329

Adresa: S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
GPS souřadnice: 50.6055781N, 13.6214692E
Telefon: (+420) 476 767 221
Webové stránky: www.hokej-litvinov.cz

n Podkrušnohorské technické muzeum
Muzeum vzniklo v roce 2003 v bývalém hlubinném
dole Julius III. a ukazuje veřejnosti historii dobývání
a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Nejen hornictví a sousední chemická
výroba se podílely na utváření charakteru podkrušnohorské oblasti. Velmi autenticky působí tyto expozice
právě díky tomu, že jsou umístěny v bývalém hlubinném dolu, který podtrhuje vystavené historické expo-

náty a návštěvníkům nabízí možnost „fárání“ do uměle
vytvořené štoly.
Adresa: Litvínov-Záluží, bývalý důl Julius III,
příjezd přes Most-Kopisty
GPS souřadnice: 50.5544878N, 13.6221614E
Telefon: (+420) 724 314 904
Webové stránky: www.podkrusnohorskemuzeum.cz

LOUKA U LITVÍNOVA
n Nádraží ČD Louka u Litvínova
Louka u Litvínova je železniční křižovatkou moldavské
dráhy s tratí Děčín – Chomutov. Současné nádraží
slouží cestujícím od listopadu 1893. Protože se v něm
křižovaly dvě důležité tratě, byla jeho stavba pojata velkoryse, a už jde o kolejiště nebo nádražní budovu. Do

kolejiště nádraží byla zapojena také o něco starší vlečka dolu Pluto, jakož i vlečky dolů Pavel, Marie a Moritz.
Adresa: Nádražní 93, 435 33 Louka u Litvínova
GPS souřadnice: 50.5933931N, 13.6312433E

n Zimní stadion Ivana Hlinky
Hokej se Litvínově hrával už od 30. let minulého století
na kluzištích pod širým nebem, která vznikala v zimě
nastříkáním vody na rovnou plochu. Takové kluziště
bývalo například v Zámeckém parku (v místě bývalé
Zámecké zahrady, kde bylo od roku 1923 sokolské cvičiště). Velkou roli v rozvoji litvínovského hokeje hrála
10

zálužská chemička (tehdejší Stalinovy závody), která
založila svůj Hockeyový odbor SZ. Její tým se usídlil
na litvínovské Osadě, kde se od sezóny 1945/1946
hrálo na hřišti házené v ulici S. K. Neumanna. V jeho
sousedství začal později vyrůstat zimní stadion tak, jak
jej známe dnes. K jeho slavnostnímu otevření došlo
11

DUCHCOV

n Památník neštěstí na dole Pluto
Na dole Pluto došlo k neštěstí 3. září 1981 krátce
po půl čtvrté odpoledne, kdy přišlo o život vedle 51
horníků i 14 záchranářů z Báňské záchranné služby.
K výbuchu došlo při likvidaci ocelové výztuže v chodbě, která osm let sloužila k pásové dopravě uhlí z revíru. Podle oficiálních informací na dole Pluto II vybuchl
plyn. Podle horníků, kteří katastrofu tehdy přežili, bylo
na vině především nedodržování bezpečnostních předpisů a horečné plnění plánu. V honbě za rekordy v těžbě fárali dolů horníci i v době, kdy záchranáři bojovali
s požárem. Uprostřed obce se nachází památník obětem důlního neštěstí. Zájemci o hornickou historii mohou krátkou procházkou dojít až k ústí dolu, které je
dnes překryto betonovou deskou a označeno dřevěnou
informační tabulkou.

Adresa: vedle budovy Obecního úřadu Louka,
Sokolovská 127
GPS souřadnice: 50.5863139N, 13.6387494E

Současné muzeum města Duchcova bylo zřízeno
v roce 1994, avšak historie duchcovského muzejnictví se začíná psát již o téměř sto let dříve. Dnes sídlí
v bývalém měšanském domě v Masarykově ulici, nedaleko zámku, ve kterém Valdštejnové shromažovali
bohaté kolekce od 17. století. Jednalo se o cenné
rukopisy, staré tisky, obrazy či přírodniny, o nichž se

zmiňují i někteří slavní návštěvníci zámku, například
básník J. W. Goethe.
Adresa: Masarykova 71, 419 01 Duchcov
GPS souřadnice: 50.6029636N, 13.7459569E
Telefon: (+420) 417 835 526
Webové stránky: www.muzeumduchcov.cz

n Zámek Duchcov
Duchcov byl po staletí významným městem. Svědčí
o tom například i fakt, že společnost, která budovala
moldavskou dráhu, nesla ve svém názvu označení

n Rodný dům Ivana Hlinky
Pamětní deska na rodném domě hokejového hráče
a trenéra Ivana Hlinky (26. ledna 1950 – 16. srpna
2004) byla slavnostně odhalena 30. srpna 2013.
Připomíná jednu z největších osobností nejen českého ledního hokeje. Ivan Hlinka je znám v Evropě
i v zámoří. Jeho největším trenérským úspěchem je
zlato s českou reprezentací na zimních olympijských

n Muzeum města Duchcova

„Pražsko-duchcovská“. Duchcov byl centrem správy
severočeského panství rodu Valdštejnů a jeho význam
naznačovala v 18. století realizace rozsáhlého barok-

hrách v japonském Naganu v roce 1998. Dům se nachází v Louce u Litvínova, v Husově ulici č. p. 172,
ve směru jízdy do Mariánských Radčic, za obecním
úřadem.
Adresa: Husova 172, 435 33 Louka u Litvínova
GPS souřadnice: 50.5859667N, 13.6393678E

LOM
Město Lom je historicky spjato s těžbou uhlí, která
od 19. století stále poznamenává tvář Podrušnohoří.
Střední část města protíná moldavská dráha, dolní částí města pak prochází tra směřující na Teplice a Ústí
nad Labem. Zájemci o architekturu mohou v Lomu najít
areály hned tří hornických kolonií, které na počátku
20. století představovaly na svou dobu pokrok ve stylu
dělnického bydlení. Z Lomu je možné udělat malou odbočku do osm kilometrů vzdáleného Duchcova. V Muzeu města Duchcova lze zhlédnout například i nejstarší
český telefonní přístroj. Ten pochází z první telefonní
linky v Čechách, která byla zavedena 10. dubna 1881
mezi nedávno zbořeným historickým duchcovským
nádražím a správní budovou uhelných dolů.
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ního areálu šlechtického sídla. Na náměstí s radnicí
je vedle děkanského kostela impozantní vstup do areálu původně barokního, poté klasicistně upraveného
zámku. Zámek nabízí tři prohlídkové trasy, v rámci
kterých můžete obdivovat výsledky sběratelských
a mecenášských aktivit Valdštejnů. Dozvíte se mnoho
pikantností ze života Giacoma Casanovy, nejslavnějšího obyvatele duchcovského zámku, nebo se můžete
nechat překvapovat okolnostmi přenesení monumen-

tální Reinerovy fresky, sejmuté z kupole barokního
kostela zbořeného valdštejnského špitálu a osazené
do moderního pavilonu v zámeckém parku.
Adresa: náměstí Republiky 9, 419 01 Duchcov
GPS souřadnice: 50.6021667N, 13.7446031E
Telefon: (+420) 417 835 301,
(+420) 417 835 321
Webové stránky: www.zamek-duchcov.cz

OSEK
n Osecký klášter
Osecký klášter cisterciáků je architektonickou perlou
Podkrušnohoří. Byl založen už ve 12. století a je spojen
s pány z oseckého hradu Rýzmburk, jehož zřícenina dodnes stojí v lesích nad městem Osek a láká k prohlídkám. Majitelé oseckého hradu, Hrabišicové, dali základ
nejen klášteru, ale i řadě důležitých měst a obcí. Mezi
ně patří Most, Duchcov, ale také např. Rechenberg,
Neuhausen či Sayda ležící dnes za českou státní hranicí. Klášter prožíval časy rozkvětu i zkázy od románských
dob až do doby moderní. Největšího rozkvětu dosáhl
v době baroka, kdy se rozmohl i hospodářsky. Z té doby
se datuje i punčochářská výroba či vaření piva, které
v Oseku přetrvaly až do 20. století. Klášterní pivovar
byl v roce 2015 po necelých sedmdesáti letech opět
zprovozněn. Klášterní konvent se po roce 1989 nepodařilo obnovit na dlouho. V současné době klášter není
obsazen mnichy a stará se o něj správce. Sídlí zde také
městské informační centrum zajišující průvodcovskou
službu. Bohoslužby se zde konají vždy v neděli v 10:15

hod. K oblíbeným událostem v klášteře patří Osecké
pouti konané v polovině srpna.
Adresa: Rooseveltova 1, 417 05 Osek
GPS souřadnice: 50.6206647N, 13.6941508E
Telefon: (+420) 417 822 138
Webové stránky: www.osek.cz

n Expozice moldavské dráhy
Nádraží Osek město (dříve Osek Rýzmburk) patří
k nejhezčím drážním budovám na trati moldavské
dráhy. V přízemí staniční budovy je k vidění expozice
věnovaná její historii. Expozici provozuje Klub přátel
krušnohorské železnice Most – Dubí – Moldava. Výstava je otevřena příležitostně o víkendech a svátcích.
Více informací naleznete na stránkách provozovatele.
14

Adresa: Lidická 152, Osek (budova horního oseckého nádraží „Osek město“)
GPS souřadnice: 50.6258208N, 13.6853103E
Telefon: (+420) 728 716 792
Webové stránky: www.moldavskadraha.cz
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HÁJ U DUCHCOVA

HROB

n Rodný dům Hany Benešové

n Základy zbořeného protestantského kostela

Lidé z Háje u Duchcova jsou hrdí na svou rodačku.
Hana Benešová (rozená Anna Vlčková) se narodila
v roce zprovoznění moldavské dráhy v osadě Domaslavice náležející k Háji u Duchcova. Její otec pracoval
na železnici, a tak spatřila světlo světa ve 119. drážním
domku ve směru z Prahy na Moldavu. Při svých studiích v Paříži se seznámila s pozdějším prezidentem
Československé republiky Edvardem Benešem. S ním
prožila nelehkou dobu. Narození Hany Benešové připo-

míná od 26. května 1991 pamětní deska, kterou odhalila významná lékařka a politička Doc. MUDr. Jaroslava
Moserová, DrSc. Rodný domek bývalé první dámy je
dnes v soukromých rukách a nelze si jej tedy prohlédnout zevnitř jako muzeum. Domek a jeho malebné okolí si však zaslouží návštěvu.

Roku 1614 byl v Hrobu postaven protestantský kostel, který byl 11. prosince roku 1617 srovnán se zemí
ozbrojeným oddílem oseckého hejtmana. Vypálení
kostela v Hrobu se stalo záminkou pro započetí třicetileté války. Základy stavby byly odkryty teprve roku
1913, tedy téměř po 300 letech.

Adresa: mezi Tržním náměstím a Rybniční ulicí
GPS souřadnice: 50.6575403N, 13.7229747E

Adresa: Domaslavice 25, 417 22 Háj u Duchcova
GPS souřadnice: 50.6443397N, 13.7059481E

n Kaple sv. Leonarda
Kapli nechal postavit místní sedlák Josef Beck. Je
zasvěcena sv. Leonardovi (Linhartovi) na odvrácení dobytčího moru, který postihl kraj v roce 1842.
K rekonstrukci kaple došlo v roce 2007. Střešní šindele pocházejí z hradu Krupka. Osecký cisterciácký
řeholník P. Charbel Schubert O. Cist., žijící dnes v rakouském Maria Kirchbüchl, daroval kapli sochu Santa
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Maria Rosa Mystica, která je umístěna uvnitř kaple.
Po opravě byla kaple, která je nyní ve vlastnictví obce,
slavnostně vysvěcena dne 14. října 2007.
Adresa: v polích za Obecním úřadem Háje u Duchcova směrem na Osek
GPS souřadnice: 50.6297186N, 13.7099581E

n Volnočasové a informační centrum města Hrob
Adresa: Komenského 17, 417 04 Hrob
GPS souřadnice: 50.6564022N, 13.7220478E
Telefon: (+420) 725 061 242
Webové stránky: www.infocentrum-mestohrob.cz
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KOŠŤANY – STŘELNÁ

DUBÍ

n Sídliště ve Střelné s uměleckou výzdobou domů ve stylu „sorela“

n Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Pasažéři moldavské dráhy, kteří cestují do Košan, vystupují na lesní zastávce Střelná v Krušných horách.
Jen několik set metrů od ní se nachází zdánlivě obyčejné sídliště s cihlovými domy, za kterými se otevírá
široký pohled na České středohoří. Milovníci historie
architektury však záhy poznají, že sídliště postavené v letech 1947–1958 obsahuje na domech řadu
uměleckých prvků, a už se jedná o ozdobné štíty nad
vchodovými dveřmi do domů či o ozdobné římsy
nebo ozdobné plastiky na stěnách domů. Umělci,
kteří v době výstavby předznamenávali uplatňující
se doktrínu tzv. socialistického realismu (zkracováno
někdy také i jako sorela), neuplatňovali motivy politické, jak by se možná v té době očekávalo, ale použili

z velké části motivy zvířat a rostlin. Podle odborníků
se jedná o zajímavé architektonické prvky, které se
určitě vyplatí zhlédnout.
Adresa: Sídliště, 417 23 Košany – Střelná
GPS souřadnice: 50.6704597N, 13.7442994E
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zajišují mimo čas bohoslužeb pracovnice infocentra
(Domu porcelánu s modrou krví).
Adresa: Ruská, 417 01 Dubí
GPS souřadnice: 50.6840800N, 13.7870500E
Webové stránky: www.infocentrum-dubi.cz/cz/
112.komentovana-prohlidka-kostela-neposkvrneneho-poceti-panny-marie

n Dům porcelánu s modrou krví

n Lovecký zámek ve Střelné
Málokdo z turistů přicházejících na Teplicko zná lovecký zámek ve Střelné. Jedná se o rozlehlý komplex
panských a hospodářských budov ve slohu novogotiky
takzvaného alpského či švýcarského typu. Ten získal
nynější podobu v roce 1864. Od poloviny 19. století
byl letním sídlem knížecí rodiny Lobkowiczů z Bíliny.
Zámeček a kouzelná okolní příroda bývaly častým
cílem výletů lázeňských hostů z nedalekých Teplic.
V roce 1919 byl zámek obsazen nájemníky, v roce
1950 v něm bylo zřízeno učiliště státních lesů a po
sametové revoluci byl navrácen původním majitelům.
Interiéry zámku nejsou bohužel veřejnosti přístupné,
avšak i pohled zvenčí a procházka pod korunami mohutných stromů zámeckého parku stojí jistě za to.

Kostel vystavěný v Dubí v letech 1898–1906 podle
kostela Madonna dell’Orto v Benátkách, stojí v horní
části obce při silnici na Cínovec. Je architektonickou raritou, protože se údajně jedná o nejsevernější
stavbu benátského typu v Evropě. Součástí kostela je
i hrobka části příslušníků rodu Clary-Aldringen, kteří
na české území přišli během třicetileté války právě
z Itálie a jejichž potomci do Teplic a Dubí přijíždějí
dodnes.Průvodcovskou službu pro návštěvy kostela

Adresa: Lidická, 417 23 Košany - Střelná
GPS souřadnice: 50.6656347N, 13.7582383E

V bývalém prvorepublikovém kině Edison je dnes expozice porcelánu, který má v Dubí tradici již od roku
1885. Tehdy byla v původním závodu na keramiku zavedena výroba porcelánu míšeňského typu, známého
jako „cibulák“. Dům porcelánu s modrou krví je vedle
bohaté expozice českého porcelánu také informačním
centrem, ve kterém si lze vlastnoručně ozdobit hrnek
potiskem a nechat si ho ve výrobě vypálit pro běžné
používání. V informačním centru je možné rovněž

zhlédnout film o výrobě porcelánu nebo si domluvit
exkurzi přímo do továrny.
Adresa: Městské informační centrum,
Tovární 620/15A, 417 01 Dubí
GPS souřadnice: 50.6745244N, 13.7969042E
Telefon: (+420) 774 028 998,
(+420) 774 860 544
Webové stránky: www.infocentrum-dubi.cz
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MOLDAVA

n Expozice moldavské dráhy
Na nádraží Dubí vzniká velmi pěkná soukromá expozice drážní techniky. Otevřena je příležitostně či po
dohodě s majiteli.

Adresa: Ruská-nádraží, 417 01 Dubí
GPS souřadnice: 50.6975772N, 13.7623564E
Obec Moldava, dříve pohraniční železniční stanice, je
dnes konečnou zastávkou na české straně moldavské
dráhy. „... našel jsem nádraží vychladlé, kolejnice
rezivé, ve štěrku trávu, pana přednostu Haslauera by
trefil šlak. V dopravní kanceláři byly pytle s cementem,
v oknech prkna, hodiny stály a vítr, tentýž senzační vítr,
který dokázal rozhýbat jehličí, kámen, kolejnice, opleny
s dlouhým dřívím, neudělal te vůbec nic, táhl trouchnivějící kulisou, ani se nesnažil vyrazit z beznadějné
opuštěnosti sebemenší pohyb,“ řekl známý český spisovatel Adolf Branald. Ten na Moldavě pracoval před
válkou jako výpravčí. Reagoval tak na situaci na moldavském nádraží v polovině 50. let minulého století,
když se tam po letech zajel podívat během natáčení
filmu Dědeček automobil, které probíhalo v Teplicích.
Kdysi výstavní nádraží i dnes vítá hosty přijíždějící do
Krušných hor. Nedaleké informační centrum s knihovnou na Moldavě, nesoucí jméno Adolfa Branalda, nabízí návštěvníkům Moldavy informace o turistických,
cyklistických i běžkařských trasách. Moldava je oblíbeným výchozím místem pro zájemce o letní i zimní

MIKULOV

sporty. V přízemí moldavského obecního úřadu vás
vybaví spoustou zajímavých informací i materiálů pro
turisty. Jeho pracovníci vám také ale rádi poradí, kde si
odpočinout či se posilnit dobrým jídlem a pitím.
Adresa: Obecní úřad Moldava, 417 81 Moldava 113
GPS souřadnice: 50.7190917N, 13.6880017E
Telefon: (+420) 417 822 727, (+420) 603 119 789
Webové stránky: www.moldava.cz/infocentrum

n Štola Lehnschafter
Řada pasažérů vlaku na trase mezi Mikulovem a Moldavou netuší, proč při jízdě mikulovským tunelem
projíždějí trasu ve tvaru písmene „S“. Tunel se zde
totiž vyhýbá středověkému dolu.
Štola Lehnschafter v Mikulově je jedním z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních děl v českém Krušnohoří. Ve
štole se těžila stříbrná ruda již od 14. století a těžba zde
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skončila až kolem roku 1851. Štola, která má celkem
12 pater a je bezmála 250 metrů hluboká, je z velké
části ražena ručně. Důlní dílo lze navštívit, nejlépe po
předchozí domluvě s provozovatelem. Při přípravě na
prohlídku je třeba pamatovat na vhodný oděv a obuv.
Webové stránky: www.stolamikulov.cz
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FLÁJE

TEPLICE

n Přehrada Fláje

Od roku 2018 bylo vedle spojení Moldava – Most zavedeno přímé spojení Moldava – Louka u Litvínova – Teplice – Ústí nad Labem. Horská dráha byla vždy oblíbenou tratí obyvatel města Teplice i lázeňských hostů. Dodnes
se moldavské dráze přezdívá Teplický Semmering. Tento pojem z dob Rakouska-Uherska odkazuje na významnou tra překonávající průsmyk Semmering v nadmořské výšce 898 metrů nad mořem, na hranici mezi Dolními
Rakousy a Štýrskem. Jak rakouský, tak teplický Semmering se vyznačují strmým stoupáním, vysokými viadukty,
dlouhými tunely a velkým počtem kamenných i železných mostů a dalších technicky unikátních staveb, budov
a zařízení. Horská dráha v rakouském Semmeringu patří od roku 1998 k památkám kulturního dědictví UNESCO
– Teplický Semmering, neboli moldavská dráha, je kulturní památkou České republiky od stejného roku.

Jedno z nejatraktivnějších vodních děl Povodí Ohře.
Nejen že leží v krásném prostředí krušnohorských lesů,
ale je zajímavé i po technické stránce. Hráz přehrady
je dutá a je tak jedinou stavbou svého druhu ve střední
Evropě. Leží na Flájském potoce, jehož voda z přehrady
odtéká do Saska. O několik kilometrů dál po jeho toku
lze najít další přehradu – vodní dílo Rauschenbach.
A co spojuje moldavskou dráhu s flájskou přehradou?
Nejsou to jen atraktivní trasy pro cyklisty či běžkaře
z Moldavy na Fláje, ale i historie vzniku přehrady.

Materiál na její stavbu byl totiž dopravován po moldavské trati. V lesích lze dodnes nalézt pozůstatky osm
kilometrů dlouhé lanové dráhy, která materiál z nádraží
dopravovala na staveniště. Koruna přehrady je volně
přístupná, k prohlídce hráze je třeba se předem objednat v informačním centru na hrázi přehrady.
Tel.: +420 472 744 888, +420 702 251 916
GPS souřadnice: 50.6883581N, 13.5851569E
Webové stránky: www.poh.cz/ic-flaje/

n Zámek Teplice
Zámek Teplice je od roku 1947 sídlem teplického
muzea. Je zde možnost prohlédnout si expozice zaměřené na pravěk severozápadních Čech, umění gotiky,
renesance a baroka, lázeňství a vývoj keramické výroby
v regionu. Také je zde stálá výstava hodin, numismatický kabinet a zpřístupněny jsou i některé zámecké
interiéry. V tzv. románském křídle zámku, které vzniklo
ve 13. století jako součást ženského kláštera benediktinek, založeného okolo roku 1160 českou královnou Juditou, manželkou krále Vladislava, je situována expozice „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“. Česká

královna Judita je známa také jako stavitelka prvního
kamenného mostu v Praze, který byl předchůdcem
dnešního Karlova mostu. Zámek spolu se zámeckým
náměstím a parkem vytváří jedno z nejhezčích míst
v Teplicích, které stojí za to navštívit.
Adresa: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké nám. 14, 415 01 Teplice
GPS souřadnice: 50.6285378N, 13.5649100E
Telefon: (+420) 412 359 000
Webové stránky: www.muzeum-teplice.cz

n Přesunutý kostel sv. Jana Křtitele v Českém Jiřetíně
Dřevěný roubený kostel svatého Jana Křtitele se původně nacházel v obci Fláje. Jedná se o poslední dochovaný dřevěný kostel v Krušných horách. Dřevěný
kostelík byl jako významná památka lidové architektury
zachráněn. Po napuštění flájské přehrady zůstal několik
let stát vedle přehradního jezera a teprve roku 1969 byl
rozebrán a přemístěn do nedalekého Českého Jiřetína.
Původní základy jsou dodnes viditelné nedaleko břehu přehrady. Poblíž původních základů kostela je od
května 2015 instalována obnovená socha sv. Jana Nepomuckého od akademického sochaře Bořivoje Raka.
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O obnovu sochy se postaral Českojiřetínský spolek
spolu s partnerským HGV Rechenberg-Bienenmühle,
vydavatelé Krušnohorských novin.
Návštěva pouze po dohodě (tel.: 725 194 215, e-mail:
grzegorz.czerny@gmail.com)
GPS souřadnice: 50.7063814N, 13.5441097E
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NEUHERMSDORF
n Nádraží Hermsdorf-Rehefeld
Bývalé nádraží naleznete uprostřed německých krušnohorských lesů, čtyři kilometry od Moldavy. Jedná
se o malý rodinný podnik s nekuřáckým prostředím,
odkud můžete vyrazit v létě na pěší, nebo cyklistické
výlety a v zimě na běžky. Dle historických pramenů
ve stanici Hermsdorf-Rehefeld často přestupovala ze
zvláštního vlaku do kočáru saská královská rodina při
svých cestách na nedaleký lovecký zámek Rehefeld.
Dodnes se v nádraží zachoval zdobený strop jeho
osobního salónu.
Adresa: SWF Sporthotel, Bahnhofstraße 7,
D-01776 Hermsdorf OT Neuhermsdorf
GPS souřadnice: 50.7322028N, 13.6623700E
Telefon: +49 35057-54 590
Webové stránky: www.swf-sporthotel.de

RECHENBERG-BIENENMÜHLE
Zbudováním dřevěné pevnosti, kterou kolem roku 1200 založili čeští Hrabišici, byl položen základní kámen historické osadě. Dnes je toto rekreační středisko v horní části údolí říčky Freiberger Mulde obklopeno rozlehlými
lesy. Skládá se ze dvou místních částí: Holzhau a Clausnitz. V obci je šest zastávek freiberské železnice, což je
polovina všech zastávek na trase mezi Freiberkem a Holzhau.
n Plavební domek v historickém centru obce
Původní dům obývaný dříve dělníky, kteří v horách
plavili dřevo, byl po povodních v roce 2002 částečně zničen, ale městu Rechenberg a místnímu domovskému spolku Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle se jej podařilo zachránit. V domě
je dnes instalována expozice o dřívějším životě lidí
v Krušných horách i řada zajímavých předmětů spojených s historií plavení dřeva. Domem vás ochotně provede předseda spolku Heinz Lohse (e-mail:
HLohse4@gmx.de).
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Adresa: Flößerhaus, Muldentalstraße 30, D-09623
Rechenberg-Bienenmühle
GPS souřadnice: 50.7355642N, 13.5570814E
Telefon: +49 179-5348943
Webové stránky: www.hgv-rechenberg.de/
floesserhaus.htm
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n Saské pivovarnické muzeum
Pivovarnické muzeum patří mezi největší atrakce
města Rechenberg-Bienenmühle. Ve městě naleznete
historické centrum se souborem velmi dobře zachovalých hrázděných domů. V samotném muzeu si můžete prohlédnout nejen varnu postavenou okolo roku
1780, ale i sklepy a další zajímavé prostory.

Adresa: Sächsisches Brauereimuseum, An der
Schanze 3, D-09623 Rechenberg-Bienenmühle
GPS souřadnice: 50.7364908N, 13.5571664E
Telefon: +49 37327-88 015
Webové stránky: www.museumsbrauerei.de

n Ekologické koupaliště v Rechenbergu-Bienenmühle
Koupaliště se čistí samo díky bakteriím, zooplanktonu a přirozenému filtrování přes porosty jezerní sítiny.
Není třeba používat chlór a koupaliště je tedy zdravotně nezávadné a šetrné k pokožce.
V provozu je koupaliště od května do září denně od
10.00 do 20.00 hod. Za špatného počasí je možná
změna otvírací doby. V sezóně je zde otevřeno občerstvení, a to i v době, kdy není počasí vhodné koupání.

Adresa: Am Freibad 1, 09623 RechenbergBienenmühle
GPS souřadnice: 50.7381025N, 13.5512294E
Webové stránky: https://www.rechenberg
-holzhau.de/oekobad.html

NASSAU (Frauenstein)
Nassau je svou délkou téměř 4 kilometrů jednou z nejdelších lesních lánových vsí v Sasku. Leží v jednom
z postranních údolí na horním toku Freiberské Muldy
(saské říčky pramenící u Moldavy). První písemná
zmínka se váže k době kolem roku 1449. Založeno
bylo už kolem poloviny 13. stol., současně s hradem
Rechenberg.
Zastávka freiberské dráhy se nachází v nejnižším bodě
u řeky Freiberger Mulde
Evangelický kostel v Nassau, místní části města Frauenstein, je prostý halový kostel ze 16. století. Kostel je

znám svými velmi zachovalými originálními varhanami
z roku 1748 od slaveného německého varhanáře Gottfrieda Silbermanna.
Na konci ulice Kalkstraße nabízí Nassau (Oberdorf)
každému příležitost vylepšit si svou kondici a vytrvalost na Fitness-stezce (Trimm-Dich-Pfad). Na asi
dvoukilometrové trase je celkem 17 zastávek k posilování všech svalových skupin.
Webové stránky: https://www.nassau-imerzgebirge.de

n Řezbář miniatur v Rechenbergu
Vyrábí miniaturní domky ze dřeva. Mezi motivy jeho
tvorby patří nejrůznější stavby venkovského stylu, zejména hrázděná stavení. Ale také v Krušnohoří tolik
rozšířené obranné ochozové kostely. V jeho malém
krámku si můžete podle svých představ sestavit celou
vesničku.
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Adresa: Alte Straße 75, 09623 RechenbergBienenmühle
GPS souřadnice: 50.7358233N, 13.5542589E
Webové stránky: http://www.haeuselmacher.de
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MULDA
Město Mulda bylo založeno jako lesní lánová ves franckými osadníky pravděpodobně mezi lety 1160 a 1260.

n Stavba mlýnů Schumann
Tento podnik byl založen v roce 1878 a specializuje
se na restaurování a rekonstrukce historických mlýnů
a vodních kol. V Den otevřených památek a o svatodušním pondělí je možné podnik navštívit a najít zde
zábavu i poučení při předváděcích akcích.

Adresa: Saydaer Str. 5, 09619 Mulda/Sachsen,
Německo
GPS souřadnice: 50.8077089N, 13.4075325E
Webové stránky: http://www.muehlenbauschumann.de

n Zážitkové lázně v Muldě
 zážitkový bazén s protiproudem, masážními
tryskami, vodním proudem na masáž šíje a širokou vodní skluzavkou
 80 m dlouhý vodní tobogán
 plavecký a skokanský bazén
 solárně vyhřívaný zážitkový bazén s brouzdalištěm pro malé návštěvníky,
 dětské hřiště s velkou trampolínou a lezeckou
stěnou se skluzavkou.

Adresa: Eppenflußweg 1, 09619 Mulda/Sachsen
GPS souřadnice: 5047571N, 132537.7E
Webové stránky: https://www.erlebnisbad-mulda.de

n Vodní pila v Muldě
Vodní pila byla zbudována kolem roku 1880. Je vybavena funkční pilařskou technikou z roku 1936. Prohlídky s předváděním jsou možné v Den mlýnů nebo
o svatodušním pondělí.
28

Adresa: Hauptstraße 91, 09619 Mulda/Sachsen
GPS souřadnice: 50.8105817N, 13.4068383E
Webové stránky: http://www.brettmuehle-mulda.de
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LICHTENBERG
Sedm kilometrů dlouhá ves se rozkládá podél říčky Gimmlitz, která se za hrází v jižní části obce rozlévá v přehradní nádrž Lichtenberg. První písemná zmínka o Lichtenbergu se datuje k roku 1309. O založení osady se ale
zasloužili frančtí kolonisté už ve 12. století.
n Přehrada Lichtenberg
Přehrada Lichtenberg slouží zásobování pitnou vodou, jako ochrana před povodněmi, vyrovnávání stavu vody
a k výrobě elektrické energie. Přehradní hráz je rovný kamenný násep s pláštěm z asfaltobetonu. Byla postavena
v letech 1966–1975. Koruna hráze je volně pochozí. Je tam k vidění několik vystavených exponátů. Koupání
a vodní sporty v nádrži povolené nejsou. Kolem přehrady vede ale turistický okruh.

n Evangelický farní kostel
Původně v gotickém stylu v 15. století započatá stavba byla dostavěna ve stylu barokním. Kostel je přístupný
pouze při církevních obřadech.
n Hrad Lichtenberg
Hrad se nachází jihovýchodně od obce Lichtenberg a severně od stejnojmenné přehrady na kopci Burgberg.
Ságami opředený místní kopec dosahuje výšky 617 m n. m. Budovy hradu se nedochovaly, ale struktury jeho
půdorysu jsou v terénu stále patrné. Prostranství bývalého hradu je veřejně přístupné.
30

Kdo hledá odpočinek daleko od masové turistiky, ten je v Lichtenbergu na správném místě. Na kole dojedete do
Lichtenbergu po cyklostezce údolím Muldy (Muldentalradweg) z Freibergu přes Weißenborn. Kolem rybářství
Talmühle (Fischzuchtanlage Talmühle), kde se daří chutným krušnohorským pstruhům a kaprům, se dostanete
ke klenotu mlýnské kultury, k mlýnu Wenzelmühle.
n Štola „Trau-auf-Gott-Erbstolln“ (Dědičná štola „Důvěřuj Bohu“)
K poznávání historie dolování v Lichtengergu láká důl „Trau-auf-Gott-Erbstolln“ s obnovenou cáchovnou. Termín
návštěvy lze domluvit na radnici v Lichtenbergu.
Webové stránky: https://www.lichtenberg-erzgebirge.de
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BERTHELSDORF / ERZGEB.

FREIBERG – město stříbra a superlativů

Berthelsdorf je místní část obce Weißenborn / Erzgeb. Osada je uváděna k roku 1183 jako „Bertoldesdorph“.
Místo charakterizuje řada historických hornických památek, jako jsou:
 umělý vodní příkop Hohe Birke Kunstgraben
 mlýnský rybník Lother Teich, s rybniční hrází a přepadem
 hutní rybník a hráz (Hüttenteich)
 rybník Konstantin (Konstantinteich)
 Starý důl – naleziště s hornickými zařízeními (Alte-Mordgrube-Fundgrube)
 Odvodňovací štola Müdisdorf (Müdisdorfer Rösche)
 Obytný dům (tzv. Röschenhaus), dvě sousedící budovy a studna; bydliště někdejšího štajgra této štoly.

Město Freiberg vzniklo kolem roku 1165 v době objevení velkých ložisek stříbrné rudy. Po staletí udržovalo
poměrně vysokou úroveň jako centrum saského rudného hornictví, zpracování rud i výzkumu. Dnes zde
žije cca 41 000 obyvatel.
Díky Technické univerzitě – Hornické akademii Freiberg má město od roku 1765 nejstarší hornické vysoké
učení na světě. Dalšími superlativy jsou od 14. století
existující instituce Saský nejvyšší horní úřad a Saský
horní archiv.
Zámek Freudenstein ukrývá v expozici „Terra Mineralia“ největší sbírku minerálů na světě.
Většina turistů vyhledává pozdně gotický chrám Panny Marie s jeho pozoruhodnostmi Zlatou bránou, Tulipánovou kazatelnou nebo hrobkou protestatské části
kurfiřtů a králů z rodu Wettinů. Ale za vyzkoušení stojí
i romantická procházka podél městských hradeb s věžemi a po křivolakých uličkách mezi Horním a Dolním
náměstím (Obermarkt a Untermarkt).
Většina obchodů je soustředěna do Hradní ulice
(Burgstraße), která rozděluje Staré město. Kulinářskou
zvláštností je koláč zvaný „Freiberger Eierschecke“.

Müdisdorfer Rösche je součástí rozsáhlého systému hornického vodohospodářství zbudovaného pro zásobování pohonných systémů ve freiberském důlním komplexu.
Nádraží Berthelsdorf (Erzgeb.) bylo zprovozněno v roce 1875 na trati z Nossenu do Moldavy. Mezi léty 1890
a 1998 bylo také přestupní stanicí na vedlejší trati do Großhartmannsdorfu a do Langenau přes Brand-Erbisdorf.
V rámci obnovení této železniční trati vznikla v roce 2000 uprostřed obce stanice „Berthelsdorf (Erzgeb.) Ort“.
Webové stránky: https://weissenborn-erzgebirge.de
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Přátelé hornictví mohou sfárat do dolů Reiche Zeche nebo Alte Elisabeth a proniknout tak do starého
světa havířů.
Části Starého města resp. hornické areály jsou od
léta 2019 na seznamu Světového kulturního dědictví
UNESCO jako součást „Hornické a kulturní krajina
Krušnohoří/Erzgebirge“.
Webové stránky: https://www.freiberg.de/kultur
-und-tourismus
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Symbolické propojení
Moldavské a Freiberské
dráhy
Zájmové skupiny usilující o překlenutí chybějícího
úseku mezi Moldavou a Holzhau na trati Moldavské/
Freiberské dráhy uvažovaly ještě v průběhu roku 2018
o zajištění spojovací autobusové linky. Při jednání se
saským ministerstvem hospodářství dne 21. srpna
2018 se účastníci schůzky shodli, že propojení tratí
autobusy by se mělo uskutečňovat pouze k propagačním účelům, přičemž rekonstrukce chybějícího úseku
historické železniční trati by měla být stěžejním cílem
společné iniciativy obou zájmových skupin. Tak vznikl
podnět pořádat propagační akce pro veřejnost s titulem
„Oficiální symbolické propojení Moldavské a Freiberské dráhy“. Vedle oficiálních symbolických propojení
tra zažívala a zažívá podobné podpůrné snahy saských
i českých spolků, které usilují o stejný cíl.
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Symbolické propojení Moldavské a Freiberské dráhy

V roce 2015 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky příležitostnou známku České pošty
ke 130. výročí Moldavské dráhy.
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