
NOVINKY
 V DOLNÍM POOHŘÍ

PODZIM / ZIMA 2022www.dolnipoohri .cz

Největším vinařským centrem 
Dolního Poohří je okolí Března 
na Chomutovsku. Právě tam se 
ve Stranné u Nechranické pře-
hrady koná jedno malebné se-
tkání milovníků vína. U zdejšího 
kostelíka nabídnou ochutnávku 
z úrody místní vinaři v sobotu  
1. října od 12 do 19 hodin. Kromě 
burčáku a vína nebudou chybět 
ani další dobroty z Poohří a cim-
bálová muzika. Z Března jezdí 
pravidelně každou hodinu auto-
bus tam a zpět.
Sklizeň vína se tradičně oslavuje 
také ve Františkánském klášteře 
v Kadani. Vinařské tradice zahájí 
3. září zvyk zavírání hory, který 
začíná v 15 hodin bohoslužbou 
a má ochránit úrodu na vinici. 
Svatováclavské vinobraní se pak 
bude konat 24. září od 10 hodin  
v klášterních zahradách. Nabíd-
ne prohlídky sklepů, ochutnávku 
moštu, burčáku i vína a dopro-
vodný kulturní program.
Medovinobraní na zámku  
v Pátku na Lounsku zase na-
bídne ochutnávky včelařských 
produktů včetně medoviny.  

Klášterec nad Ohří při této pří-
ležitosti otevře běžně nepřístup-
nou věž a chystá řadu komento-
vaných procházek. Radniční věž 
se otevře 13. září od 14.30 hodin 
a rezervovat si místo na tuto 
neobvyklou prohlídku můžete  
v infocentru. Již v neděli 11. září 
se můžete od 11 a 13 hodin vy-
dat na komentované prohlídky 
barokních výklenkových kap-
lí Sedm bolestí Panny Marie 
v zámeckém parku. Provázet 
vás bude sám hrabě Michael 
Oswald Thun. Další historické 
procházky se konají následující 
víkend. V sobotu 17. září od 13 
a 15 hodin se můžete vydat na 
hrad Lestkov nebo-li Egerberg, 
kde vás kromě zasvěceného 
komentáře čeká i opékání buř-
tů a překvapení. V neděli pak ve 
stejný čas začínají komentova-
né prohlídky druhé klášterecké 
zříceniny – hradu Šumburk na 
opačném břehu Ohře. 
Všechny kadaňské památky se 
otevřou zdarma návštěvníkům 

„Ohlasy na naši první společen-
skou akci byly velké. Celý rok se 
potkáváme v turistickém nebo 

o víkendu 10. a 11. září. Navští-
vit můžete například radniční 
věž, Mikulovickou bránu, fran-
tiškánský klášter, kadaňský 
hrad nebo středověkou baštu. 
Přístupné budou výjimečně 
například také růžencová kap-
le, kostel Štětí sv. Jana Křtitele 
nebo kostel sv. Rodiny. Otevře-
no bude v sobotu i neděli od 
10 do 16 hodin. V sobotu od 15 
hodin doplní prohlídky klášter-
ního kostela varhanní koncert 
Tomáše Marečka, v neděli ho 
pak můžete slyšet v kostele  
Povýšení svatého Kříže na Míro-
vém náměstí.
Dobové tržiště s ukázkami ře-
mesel připravuje na sobotu  
17. září v rámci Dnů evropského 
dědictví město Žatec. Na ná-
městí Svobody budou odpole-
dne připraveny také živé obrazy 
z historie žateckých památek. 
Akce se koná od 13 do 18 hodin.

sportovním, takže společenská 
událost byla zajímavou změnou. 
A už od léta chodí dotazy na vstu-

penky,“ usmívá se ředitel agentu-
ry Ing. Lukáš Pichlík.
Součástí programu bude opět 
slavnostní vyhlášení výsledků 
třetího ročníku turisticko-spor-
tovního seriálu Ohřecká osmička 
a předání titulů Běžec Dolního 
Poohří. V průběhu večera také 

agentura zveřejní výsledky fo-
tografické soutěže Poohří vaším 
objektivem, která se letos kona-
la po roční pauze, a ocení vítě-
ze. K poslechu i tanci bude hrát 
skupina Klub 49 a po ní převez-
me pódium skupina Bohemica 
Rock.

K tradicím Dolního Poohří jako úrodné zemědělské oblas-
ti patří na závěr léta děkování za úrodu a oslavy sklizně.  
Připojte se k farmářům a producentům a slavte s nimi úrodu vína, 
cibule, jablek nebo chmele.

V září se tradičně konají Dny evropského dědictví, které  
v mnoha zemích Evropy otevírají a přibližují návštěvníkům histo-
rické památky. Je to příležitost prohlédnout si i jindy nepřístupná 
historická místa a seznámit se s jejich příběhy.

Stejně jako v loňském roce zakončí Destinační agentura Dolní 
Poohří turistickou sezónu slavnostním večerem. Letos se bude 
konat v nově zrekonstruovaném Kulturním centru v Klášterci 
nad Ohří, a to 12. listopadu.

První říjnovou sobotu od 12 hodin 
vás čeká program se středověkou 
hudbou, šermem a magií.
Ve stejný den patří zámek Krásný 
Dvůr na Podbořansku jablkům. 
Ochutnávat je můžete na jarmar-
ku na nádvoří v mnoha podobách 
a také se zapojit do jablečných 
soutěží. Již tradičně jsou připrave-
na divadelní představení pro děti 
a speciální prohlídky. Vystoupí 
Jana Vébrová, Letenský dixieland, 
nebo kejklíř Lukáš s představením 
Elegán a Kašpar. Celodenním pro-
gramem provede Jana Epikaridis.
Nakoupit zásoby zdravé cibule 
na zimu je možné na slavnosti  
v Račeticích na Kadaňsku, které 
jsou vyhlášenou cibulářskou ob-
lastí. Slavnosti cibule se letos ko-
nají v sobotu 17. září od 10 hodin.
Zemědělci z celého kraje budou 
slavit na Krajských dožínkách 
v Peruci, a to 10. září. Program 
tu tradičně začíná velkým prů-
vodem, jehož ozdobou je his-
torická zemědělská technika,  
a předáním dožínkových věnců. 
Nakupovat můžete na velkém re-
gionálním trhu, bavit se při kultur-
ním programu nebo si prohléd-
nout řadu výstav. 
A nejslavnější oslava sklizně v Dol-
ním Poohří? Samozřejmě Žatecká 
Dočesná. Její 65. ročník se letos 
koná 2. a 3. září. V centru města 
můžete ochutnat piva doslova  
z celého světa nebo se zapojit  
do soutěží v ručním česání chme-
le či tanci s korbelem piva na hla-
vě. Doprovodný kulturně-hudeb-
ní program se bude odehrávat  
na čtyřech pódiích. 
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Zcela zchátralé pozůstatky 
zámku v malé vsi Pětipsy u Ne-
chranické přehrady se podaři-
lo získat od restituentů spolku 
Via Levamente. Jeho členové 
se pustili do oprav, nejprve 
svépomocí a později za pomo-
ci financí z Ústeckého kraje či 
Ministerstva kultury. První na 
řadu přišly gotické části pů-
vodní tvrze, která je nyní za-
střešená. 
Ačkoliv spolku nechybělo nad-
šení i schopnosti, postrádal za-
tím náplň pro zachraňovanou 
památku. „Spolku chybělo bu-
doucí využití zámku. Uplatnění 
tam tak našel můj dávný sen  
o muzeu Sámovy říše a bitvy  
u Wogastisburgu,“ říká Jan 
Losenický. Vybudování této 
expozice je součástí velkého 
projektu záchrany a obnovy 
zámku, který podpořily v loň-
ském roce tzv. Norské fondy 
částkou téměř 24 milionů ko-
run. V průběhu dalších dvou 

Žatecké Přírodovědné cent-
rum, které bylo zřízeno v histo-
rické budově zemědělské ško-
ly, patří mezi 19 technických 

lech bude prezentovat histo-
rii počátků slovanských dějin  
a slavnou bitvu u Wogastis-
burgu. „Neexistuje nikde žádná 
expozice, která by se tomuto 
tématu věnovala. Pětipsy jsou 
přitom ideální svou polohou 
mezi dvěma možnými kandidá-
ty na umístění této bitvy Slovanů  
s franckými vojsky – Úhoští  
u Kadaně a Rubínem u Podbo-
řan,“ vysvětluje Jan Losenický. 
Čtyři velké sály budou interak-
tivní, hravou formou prezen-
tovat období starých Slovanů  
v 7. století, jejich obchod  
i střet s Franky. „Je to téma, kte-
ré překračuje hranici regionu  
a má turistický potenciál,“ do-
dává Losenický.
Zámek Pětipsy, ležící na půli 
cesty mezi Žatcem a Kadaní, 
je památkově chráněn a záro-
veň je jednou z nejohroženěj-
ších kulturních památek ČR. 
Vodní tvrz zde v první polovině 
14. století vybudoval Fridrich  
z Egerberga a ta stala rodo-
vým sídlem rodu Pětipeských 
z Chýš a Egerberga. V 16. sto-
letí se tvrz dočkala rozšíření na 
trojkřídlý renesanční zámek. 

v Kadani, která se otevřela také 
letos na jaře a o níž jsme psali 
v prvním čísle Novinek, patří  
k těm špičkovým s nejmoder-
nější technikou. „V hlavě jsem 
měl tuto myšlenku velmi dlouho. 
Tento rok je zlomový, podařilo 
se realizovat projekt v Kadani  
i zde,“ řekl při slavnostním ote-
vření Pavel Pintr, vědec, který 
má největší zásluhu na vzniku 
těchto center. Právě v propo-
jení obou center vidí veliký po-
tenciál. „Co se návštěvníci dozví  
v teorii v Žatci, mohou pak spat-
řit v praxi v Kadani,“ vysvětlil.
Kromě učeben a robotických 
laboratoří je žatecké cent-
rum TK 14 vybaveno dvěma 
unikátními technologiemi.  
První z nich je Digitárium - pla-
netárium, na jehož kopuli lze 
promítat hvězdnou oblohu. 
Naopak v místnosti nazvané 

Expozice, která představí počátky slovanských dějin, by měla 
být umístěna ve tvrzi v Pětipsech na Kadaňsku. Její koncepci 
představil místostarosta Kadaně Jan Losenický. Tvrz a poz-
dější zámek v současné době prochází rozsáhlou rekonstruk-
cí, na kterou se podařilo získat prostředky z Norských fondů.

Prohlédnout si Zemi i další planety ze všech stran umožňu-
je unikátní přírodovědné centrum, které se letos otevřelo  
v Žatci. Věda na kouli a Digitárium přibližují dětem i dospělým 
přírodní jevy na naší planetě a dovolují prozkoumat vesmír.

let má dojít k dokončení opra-
vy gotické části v severním kří-
dle a stavební obnově celého 
západního a části jižního kří-
dla. Půjde o statické zajištění  
a zastřešení, opravu poruše-
ných a dostavbu nových kle-
neb a podlah a další nezbytné 
úpravy. Zároveň v areálu pro-
bíhá archeologický výzkum.
V pětipeském zámku má 
vzniknou zázemí pro komunit-
ní centrum pro pořádání vzdě-
lávacích a kulturních akcí. Ty 
ostatně probíhají v zámku už 
dnes, společně s brigádami. 
Jedné z nich se také zúčast-
nil norský velvyslanec. Letos  
v létě se konal například be-
nefiční hudební festival. Spol-
ku totiž stále chybí dvě desít-
ky milionů na realizaci celého 
projektu, takže vyhlásil veřej-
nou sbírku.
Stěžejní náplní však má být 
interaktivní expozice Sámova 
říše. Ve čtyřech velkých sá-

klubů v Ústeckém kraji, budo-
vaných na podporu polytech-
nického i odborného vzdělá-
vání. Společně s observatoří  

Po bitvě na Bílé hoře získáva-
jí zámek klášterečtí Thunové, 
díky nimž došlo k rozvoji ce-
lého panství a úpravám a roz-
šíření zámku. Nesloužil však 
jako sídlo panské, ale hospo-
dářské. V roce 1872 si zámek 
pronajal – a později také od-
koupil - významný cukrovarník 
Gustav Hodek, díky čemuž se 
zámek i okolí výrazně promě-
nilo a získalo reprezentativnější 
podobu. Rodině Hodkových 
zámek patřil až do znárodnění 
v roce 1948. Poté ho převzaly 
státní statky, stejně jako řadu 
dalších zámečků v okolních 
vsích, čímž odstartovala jeho 
devastace. Ta postupně zce-
la zastřela zámeckou podobu  
a památka byla prohlášena  
za zříceninu.

Věda na kouli je možné projít 
se kolem planety Země či ji-
ných planet a vesmírných tě-
les. Třímetrová koule přebírá 
nejnovější data stanic NOAA  
a je možné na ni promítat nej-
různější jevy na Zemi.
Přírodovědné centrum slouží 
pro studium astronomie, geo-
grafie, ekologie, fyziky, chemie 
či geologie. Primárně je urče-
no pro žáky a studenty škol,  
o víkendu se však otevírá širo-
ké veřejnosti. Přednášky se ko-
nají vždy v sobotu od 10 do 17 
hodin, a to opět znovu po let-
ních prázdninách. Najdete ho  
v budově Obchodní akademie 
a Střední odborné školy země-
dělské na adrese Svatopluka 
Čecha 1180, poblíž letního kina. 
Rezervace přednášek je mož-
ná na webu www.vedanakouli.
cz.

ZÁMEK V PĚTIPSECH VSTÁVÁ Z TROSEK

VĚDA NA KOULI NABÍZÍ PROCHÁZKU KOLEM ZEMĚ
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Ideální české synonymum pro 
výraz stellplatz neexistuje, ale 
v podstatě jde o karavanová 
stání, místo, kde se mohou tu-
risté s obytným vozem zastavit, 
připojit se k elektřině, vyprázd-
nit odpad, získat vodu a přeno-
covat. 
Podbořany začaly chystat vý-
stavbu místa u svého koupališ-
tě ještě v roce 2019, tedy před 
covidem. „Ukázalo se to jako 
prozíravé. Svoboda pohybu se 
s covidem stala velkou priori-
tou lidí. Enormně stoupl prodej 
obytných vozů, vznikla spousta 
iniciativ, které umožňují inzero-
vat parkovací místa. Tímto způ-

K úspěšnému absolvování 
prohlídky je třeba mít v chyt-
rém telefonu nainstalovanou 
aplikaci TourStories a mít jej 
dostatečně nabitý. Poradí 
vám například v infocentru na 
centrálním náměstí, kde také 
celá procházková trasa začíná.  

„Ještě před pár lety jsem netušil, co slovo stellplatz znamená,“ 
říká Radek Reindl, starosta Podbořan, které vybudovaly první 
místo pro karavany v Dolním Poohří. Trend cestování s vlastní 
střechou nad hlavou získal v Česku obrovskou oblibu během 
covidového období, kdy nejrůznější omezení neumožňovala 
tradiční dovolené v hotelech či cestování letadlem. Další stá-
ní pro obytné vozy by měla vzniknout na Kadaňsku.

Žatcem se můžete od letošní turistické sezóny procházet  
s chytrým telefonem a aplikací TourStories. Nového průvod-
ce nazvaného Mezi žateckými komíny vytvořil spolek A dál?  
a vrátit se s ním můžete na počátek 20. století, do doby žatec-
ké chmelařské expanze.

sobem cestují lidé, kteří nehle-
dají velké zázemí a společnost, 
spíš chtějí mít svůj klid,“ vysvětlil 
Radek Reindl ve své prezen-
taci na konferenci cestovního 
ruchu Stop&Stay v Lounech. 
Do Podbořan prý jezdí postarší 
manželé, kteří chtějí poznávat, 
nebo mladé rodiny s dětmi. 
„Nemáme v Podbořanech moc 
významných památek, ale jsme 
centrum, které obklopují zají-
mavá místa. Chtěli jsme proto 
turisty v Podbořanech touto 
cestou udržet a pomoci pod-
nikatelům především ve stra-
vovacích provozech,“ dodává 
starosta k motivům investi-

Na každém ze sedmi stanovišť 
vám aplikace nabídne spous-
tu historických fotografií, které 
doplňují samotný audiovýklad. 
“Pro namluvení textů jsme se 
spojili s divadelníky z Opery Ža-
tec, kteří se úkolu zhostili skvěle. 
Výsledkem je dramatizované 

ce. Stellplazt v Podbořanech  
je otevřen v letní sezóně od 
června a nabízí stání až pro 
stovku vozidel. Součástí je veš-
kerý komfort – oplocený areál, 
elektrické přípojky, osvětlení, 
výlevka na chemické WC, pit-
ná voda, sociální příslušenství, 
kamerový systém a nově by 
měla být instalována také au-
tomatická brána. Cena je 400 
korun za noc a auto a turisté 
mají zároveň volný vstup na 
koupaliště a mohou tak využí-
vat veškeré jeho služby.
Nový trend v cestování mají 
podpořit i dotace Ústeckého 
kraje na rozvoj infrastruktu-
ry cestovního ruchu. V dub-
nu zastupitelstvo schválilo 
projekty na vybudování stání 
pro obytné vozy v autokem-
pech Kadaň a Prunéřov, dále  
v Úštěku a České Kamenici. 
Kraj podpořil také vznik mo-
derního karavanového stání ve 
Velemíně v Českém středoho-
ří, které se otevřeno turistům 
letos v květnu.

vyprávění, při kterém se určitě 
nudit nebudete,” láká Eva Slad-
ká z A dál?.
Audioprůvodce uživatele za-
vede do prosperujícího Žatce 
roku 1913. Svým perným pra-
covním dnem vás provede 
dvojice architektů Wilhelm 
Fuchs a Hildebert Kolbe.  
Zasvětí návštěvníky na sedmi 
zastaveních nejen do stavitel-
ské praxe, odhalí také třeba 
společenské nálady nebo gas-
tronomické perličky doby.

660 LET PODBOŘAN
Město Podbořany si letos připomíná 660 let 
od první písemné zmínky a slaví v průběhu 
celého roku. Program bude pokračovat také 
na podzim. Na sobotu 10. září je připravena 
pro zájemce historická procházka městem  
a pro děti pak stezka s úkoly. Následující víkend 
budou slavit i podbořanští dobrovolní hasiči,  
a to 150 let od založení sboru. Na programu 
jsou také koncerty, přednášky o historii v muzeu  
a v listopadu otevření výstavy Češi z Volyně.

POD PALBOU
Horní Hrad u Stráže nad Ohří se ocitne o víken-
du 22. a 23. října pod palbou. Připraveny jsou 
přednášky o historii palných zbraní i ukázky 
střelby. Mezi střelbou předvedou své umění  
s chladnými zbraněmi členové několika skupin 
historického šermu.

VÁNOCE V MUZEU
Žatecké regionální muzeum připravuje na ad-
ventní čas výstavu vánočních ozdob z Rychnova 
u Jablonce nad Nisou. Třpytivá krása z Ornexu 
se otevře 10. listopadu v hlavní budově muzea. 
Ve Staré papírně se bude od 14. do 17. prosince 
konat tradiční vánoční jarmark. Křížova vila pak 
chystá od listopadu výstavu Medvědi na výletě 
v Žatci.

PO DRAČÍCH STOPÁCH
Pátrání po stopách draka Severuse bude  
v Březně na Chomutovsku vyhlášeno v neděli 18. 
září. Děti čeká dobrodružná stezka obcí s úkoly, 
kterou pro ně připravují Severočeské doly, a.s. 
Start je v parku. Stezka připomene pohádku  
o místním draku Severusovi, který provází 
zdejší naučnou stezkou. Odkazuje na vysloužilé 
uhelné rypadlo, přezdívané Březenský drak, 
které slouží jako turistická atrakce. Navštívit 
ho můžete až do konce září každou sobotu  
od 10, 13 a 14 hodin, vstup od vrátnice dolů.

KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
Dvoudenní bude program závěrečné akce letní 
sezóny v Klášterci nad Ohří, tradičních Klášte-
reckých promenád. Odehrávat se bude 9. a 10. 
září v letním kině. V pátek od 17 hodin postupně 
zahrají NAZsong, Eddie Stoilow, QUEENmania  
a Jelen. V sobotu pak bude program pokračovat 
od půl čtvrté a hosty Promenád budou skupiny 
eLKA Band, Doga, Panoptiko a Krucipüsk.

SVATÝ VÁCLAV NA STEKNÍKU
V den státního svátku 28. září se můžete na 
zámku Stekník na Žatecku seznámit s příběhem 
svatého Václava, našeho zemského patrona. 
Jeho barokní obraz s Paladiem země české se 
nachází ve zdejší kapli. Více o něm se dozvíte 
na prohlídkách, která začínají každou hodinu od 
10 do 16 hodin.

DEN VĚŽÍ A ROZHLEDEN
Další program pro sváteční den 28. září při-
pravuje město Kadaň, kde se koná tradiční  
Den věží a rozhleden. Od 10 hodin můžete 
zdarma vystoupat na radniční věž nebo Miku-
lovickou bránu a prohlédnout si město z výšky. 
V kapli radniční věže budou od 15 do 17 hodin 
vystaveny relikvie svatého Václava z dob Karla 
IV., které byly nalezeny při rekonstrukci.

STRAŠENÍ NA ZÁMKU
O podzimních prázdninách 27. až 29. října se 
odvážlivci mohou vydat na Strašidelnou cestu 
zámeckým parkem v Krásném Dvoře. Zámec-
ká strašidla si připraví poťouchlé úkoly pro 
všechny, kteří se nebojí procházky potemnělým 
parkem. V září je ještě zámek přístupný každý 
den mimo pondělí, v říjnu pak o víkendech.  
Do konce října je také přístupná výstava Stavby 
s orientální tematikou v historických zahradách 
ČR, která se zabývá mimo jiné krásnodvorským 
Čínským pavilonem.

DOLNÍ POOHŘÍ MÁ SVŮJ PRVNÍ STELLPLATZ

MEZI ŽATECKÝMI KOMÍNY PROVÁZÍ NOVÁ APLIKACE
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Žatecký poklad je nejbohatším 
a nejtěžším známým pokla-
dem raného středověku v Če-
chách, uloženým před rokem 
1050. Kromě více než tří stovek 
mincí obsahuje také stříbrné 
a zlaté šperky, stříbrné hřivny 
a drátky, kaptorgy, což jsou 
schránky na relikvie ze stříbr-
ného plechu, křížky a unikátní 
toaletní soupravu. Celkem ná-
lez vážil kolem tří kilogramů.
Jeho vznik historici datují do 
období vlády přemyslovského 

Triangl se podařilo získat dar, 
díky kterému mohla začít pří-
prava stezky. Hotové už jsou 
první tři edukační tabule, kte-
ré členové spolku plánují za-
budovat na brigádě 20. srpna. 
„Snažíme se vše pojímat jako 
komunitní akce, které spojují 
obyvatele Stroupče napříč ge-
neracemi. Ženy ze spolku zajistí 
občerstvení, ráno se pustíme do 
práce a odpoledne si uděláme 
jako odměnu posezení,“ prozra-
zuje Jaroslava Mangová.
Budování celé stezky potrvá 
zřejmě až do roku 2025. Cel-
kem by na půlkilometrové 
stezce mělo být asi devět ce-
dulí, lavičky a možná i herní 
prvky pro děti. Záleží na dotač-
ních titulech, které budou vy-
psány, a na chuti členů spolku, 
místních obyvatel a dobrovol-
níků pracovat při zprůchodně-
ní další části cesty.

Zatímco v roce 2019 dorazi-
lo 660 tisíc turistů, vloni jich 
bylo 404 tisíc. I Ústeckému 
kraji citelně chybí hlavně za-
hraniční hosté – těch domá-
cích jsou tři čtvrtiny, polovi-
nu zahraničních tvoří Němci. 
Lidé, kteří míří do Ústeckého 
kraje, tvoří jen necelá tři pro-
centa všech návštěvníků ČR. 
Statistiky však ukazují, že se 

Do finální fáze pokročila příprava expozice o žateckém po-
kladu v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci. Na přípra-
vě scénáře se významně podíleli i specialisté z Národního 
muzea a Archeologického ústavu v Praze. „V současné době 
dolaďujeme s firmou, která nám instaluje expozici, konečnou 
podobu grafických panelů. Po jejich dokončení expozici otevře-
me pro veřejnost. Určitě to bude ještě před koncem letošního 
roku,“ sdělila ředitelka muzea dr. Radmila Holodňáková.

Členové Okrašlovacího spolku Stroupeč ze Žatecka se roz-
hodli obnovit starou cestu, která vedla ze Stroupče ke sku-
pině starých památných dubů u zámečku Stroupeček,  
a vylepšit ji naučnou stezkou. První cedule se na ní objeví už  
20. srpna, kdy spolek naplánoval společnou brigádu.

Cestovní ruch se z krize, způsobené pandemií, vzpamatová-
vá jen pomalu. Návštěvníků Ústeckého kraje sice v roce 2021  
o více než 5 procent přibylo, ale zdaleka se to nevyrovná 
předcovidovým letům. 

knížete Jaromíra (1004 – 1012) 
a uložen do země byl kolem 
roku 1012. Majitelem depotu 
mohla být velmi pravděpo-
dobně osoba patřící přímo 
do družiny knížete Jaromíra.  
Z této doby – roku 1004 - také 
pochází první písemná zmín-
ka o Žatci v kronice Dětmara 
Merseburského, který popisu-
je tažení římského krále Jindři-
cha II. do Čech a pobití polské 
posádky Boleslava Chrabrého 
v Žatci.

Poklad byl objeven při stavbě 
chmelařského skladu na dneš-
ním Chmelařském náměstí  
v Žatci, kde dělníci našli hlině-
nou nádobu, po okraj naplně-
nou pokladem. V době ulože-
ní šlo podle historiků zřejmě  
o pusté místo, mimo tehdejší 
sídelní hradiště.
Nová expozice v Žatci by měla 
být prvním stálým vystavením 
kompletního pokladu. Dosud 
ho mohli lidé vidět jen při příle-
žitostných výstavách nebo po 
částech, například v Žatci při 
oslavách milénia první písem-
né zmínky o městě nebo na 
Pražském hradě. V posledních 
letech prošel poklad důklad-
ným vědeckým zkoumáním  
a i s novými poznatky by měla 
výstava seznamovat.

„Jako děti jsme chodily krás-
nou cestou k zámečku, dřív tam 
všude byly chmelnice a původní 
zámeček ještě stál. Postupně 
chmelnice zanikly, zámeček 
vyhořel a cesta zarostla,“ vzpo-
míná předsedkyně okrašlova-
cího spolku Jaroslava Mango-
vá. Okrašlovací spolek, vzniklý 
před čtyřmi lety, se proto roz-
hodl cestu obnovit. „Poslední 
rok a půl jsme ji pročišťovali, 
máme hotových tak 250 metrů, 
jsme zhruba v polovině. Vyřídili 
jsme souhlas majitele a rozhod-
li vybudovat naučnou stezku,“ 
doplňuje.
Od Nadačního fondu Nexen 
Tire Europe z nedaleké zóny 

Cílem procházky je soubor 
památných, více než pět set 
let starých dubů u Stroupeč-
ku. Nejznámějším z nich je tzv. 
Vrakodávný veledub, jehož 
stáří se odhaduje na 540 let  
a který v roce 2020 skončil na 
čtvrtém místě soutěže Strom 
roku, do které jej taktéž přihlá-
sil Okrašlovací spolek. S obvo-
dem více než devíti metrů jde 
o druhý nejširší strom v České 
republice, po požáru je spou-
taný obručemi, ale stále živý. 
Na skupinu dubů pak navazují 
stráně přírodní památky Strou-
peč s výskytem vzácných 
druhů fauny i flory. Okrašlo-
vací spolek Stroupeč by chtěl 
ochranu zdejší přírody rozšířit. 
Podél řeky tudy prochází cyk-
lostezka Ohře.

  

proměňují cestovní preferen-
ce turistů. Zatímco ubývá ná-
vštěvníků tradičním vítězům 
jako byl Pražský hrad nebo 
Český Krumlov, vede příro-
da, především hory. „Meziroč-
ně vyšší návštěvnost mají také 
tzv. neobjevené památky jako 
například zámek Krásný Dvůr,“ 
uvedla Jana Hartmanová, tis-
ková mluvčí Národního památ-

kového ústavu. Mezi neobje-
vené skvosty Ústeckého kraje 
vloni agentura CzechTourism 
zařadila zámky Stekník a Nový 
Hrad. Právě z poptávky po 
méně známých koutech re-
publiky a památkách může  
v budoucnu Dolní Poohří pro-
fitovat.
Nejnavštěvovanějším místem 
Ústeckého kraje byl vloni cho-
mutovský zoopark, většina 
dalších míst v pořadí už patří 
Národnímu parku České Švý-
carsko. Do první desítky se ve-
šly už jen zoologické zahrady  

v Ústí nad Labem a Děčíně. 
Přesun turistů „na vzduch“ 
ukazuje i návštěvnost památek 
– hrady vloni výrazně před-
běhly dříve oblíbené zámky.  
V Dolním Poohří si v návštěv-
nosti vloni nejvíc polepšily 
kadaňské památky – Bašta  
a Františkánský klášter, více lidí 
přišlo i na zámky Klášterec nad 
Ohří a Krásný Dvůr. Posledně 
jmenovaný byl mezi neobjeve-
né skvosty zařazen předloni.

ŽATECKÝ POKLAD SE UKÁŽE VEŘEJNOSTI JEŠTĚ LETOS

SPOLEK ZE STROUPČE BUDUJE STEZKU K PAMÁTNÝM DUBŮM

STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI VEDOU ZOOLOGICKÉ ZAHRADY A PŘÍRODA
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Unikátní fotografie původního ná-
lezového stavu pokladu pořízená 
Dr. Helmutem Preidelem dne 30. 4. 
1937 ještě před vyjmutím zbývajících 
předmětů z nádoby. 


