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Do Krušných hor Do Krušných hor 

bez bariérbez bariér
Brožura, kterou právě litujete, by měla sloužit jako pomocník či Brožura, kterou právě litujete, by měla sloužit jako pomocník či 

orientační průvodce pro osoby se sníženou pohyblivostí, rodiny orientační průvodce pro osoby se sníženou pohyblivostí, rodiny 

s dětmi, seniory, ale i všechny ostatní za poznáním krás a tajem-s dětmi, seniory, ale i všechny ostatní za poznáním krás a tajem-

ství Krušných hor. ství Krušných hor. 

Nabízíme nejrůznější tipy a nápady, z nichž můžete vybírat po-Nabízíme nejrůznější tipy a nápady, z nichž můžete vybírat po-

dle míry vašich schopností i možností, jak příjemně strávit dny dle míry vašich schopností i možností, jak příjemně strávit dny 

a vyplnit je zajímavými zážitky, výlety za poznáním, kulturou a vyplnit je zajímavými zážitky, výlety za poznáním, kulturou 

i sportem, relaxací či odpočinkem v krajině - v minulosti těžce i sportem, relaxací či odpočinkem v krajině - v minulosti těžce 

zkoušené a dnes ještě někdy neprávem opomíjené a zavrhova-zkoušené a dnes ještě někdy neprávem opomíjené a zavrhova-

né. Dávno neplatí, že by krušnohorské lesy a zdejší příroda byly né. Dávno neplatí, že by krušnohorské lesy a zdejší příroda byly 

měsíční krajinou, více znečištěné a poničené než v ostatních ob-měsíční krajinou, více znečištěné a poničené než v ostatních ob-

lastech. I když právě toto povědomí může mít za následek (nebo lastech. I když právě toto povědomí může mít za následek (nebo 

naopak výhodu), že tu potkáte nesrovnatelně méně turistů. naopak výhodu), že tu potkáte nesrovnatelně méně turistů. 

Krušné hory byly vždy extrémní svým klimatem, ale mírné svojí Krušné hory byly vždy extrémní svým klimatem, ale mírné svojí 

dostupností. Byly a jsou ideálním řešením pro setkání všech ge-dostupností. Byly a jsou ideálním řešením pro setkání všech ge-

nerací. Mají svým návštěvníkům co nabídnout. Skrývají spoustu nerací. Mají svým návštěvníkům co nabídnout. Skrývají spoustu 

kulturních pokladů. kulturních pokladů. 
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Dodnes se zde udržují krušnohorské tradice a řemesla, jejichž ko-Dodnes se zde udržují krušnohorské tradice a řemesla, jejichž ko-

řeny sahají hluboko do minulosti. Narazíte tu nejen na přírodní, řeny sahají hluboko do minulosti. Narazíte tu nejen na přírodní, 

ale i technické zajímavosti a lákavé cíle vašich výletů. Věřte, že ale i technické zajímavosti a lákavé cíle vašich výletů. Věřte, že 

bude snadné podlehnout krásám zdejší barvami hýřící přírody.  bude snadné podlehnout krásám zdejší barvami hýřící přírody.  

O podmanivé kráse Krušných hor se nejlépe přesvědčíte sami, O podmanivé kráse Krušných hor se nejlépe přesvědčíte sami, 

pokud se tu rozhodnete strávit alespoň pár dní. Přispějí-li naše pokud se tu rozhodnete strávit alespoň pár dní. Přispějí-li naše 

informace k vaší spokojenosti, pak plní tato publikace svůj účel. informace k vaší spokojenosti, pak plní tato publikace svůj účel. 

Přejeme vám příjemný pobyt, přívětivé počasí a především ne-Přejeme vám příjemný pobyt, přívětivé počasí a především ne-

zapomenutelné zážitky, které vám otevřou vrátka do míst, kam zapomenutelné zážitky, které vám otevřou vrátka do míst, kam 

se možná budete rádi vracet a objevovat nová a nová malebná se možná budete rádi vracet a objevovat nová a nová malebná 

zákoutí a krásy zdejší krajiny. Věříme, že z Krušných hor neodje-zákoutí a krásy zdejší krajiny. Věříme, že z Krušných hor neodje-

dete zklamáni!dete zklamáni!

Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.

Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, LitvínovZámek Valdštejnů, Mostecká 1, Litvínov

www.krusne-hory.org  www.krusne-hory.org  

www.facebook.com/krusnehory.volnycasaturistika/www.facebook.com/krusnehory.volnycasaturistika/

email: info@krusne-hory.orgemail: info@krusne-hory.org

Svazek obcí v regionu Krušných horSvazek obcí v regionu Krušných hor

Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, LitvínovZámek Valdštejnů, Mostecká 1, Litvínov

www.svazekobci.czwww.svazekobci.cz

email: sorkh@svazekobci.czemail: sorkh@svazekobci.cz
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Infocentra
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Městské informační centrum Chomutov

U Městských mlýnů 5885, 
430 01 Chomutov 

Tel.: +420 800 100 473 (bezplatná linka), 
+420 474 341 438 
E-mail: info@echomutov.cz
www.chomutov-mesto.cz
GPS: 50.4598414N, 13.4174983E

Otevírací doba: 

Po – Ne 9 – 17 hodin.

Turistické informační centrum Klášterec 

n. Ohří

nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří

Tel.: +420 474 359 687
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
GPS: 50.3846367N, 13.1711136E

Otevírací doba: 

Říjen - květen Po - Pá 8:30 - 17 hod., svát-
ky zavřeno. Červen – září Po - Pá 8:30 - 17 
hod., So - Ne 9 - 17 hod., svátky otevřeno.

Městské informační centrum Duchcov

Masarykova 71/7
419 01  Duchcov

Tel.: +420 417 835 456 
E-mail: info.duchcov@tiscali.cz
www.duchcov.cz
GPS: 50.6029828N, 13.7460406E

Otevírací doba: 

Po – Pá  8:30–17 hod. Od června do září 
otevřeno i o sobotách a státních svátcích 
od 9 – 16 hodin.

Chomutov má nové turistické informační centrum, které se se 

nachází v prostoru mezi náměstím 1. máje, knihovnou SKKS 

a budovou oblastního muzea na Palackého ulici a jehož pra-

covníci poskytnou návštěvníkům informace a rady, které jim 

zpříjemní pobyt. Některé údaje si turisté mohou najít sami na 

dvou dotykových obrazovkách s aplikacemi echomutov.cz, 

mapami a jízdními řády. Jedna z nich je vně budovy a je tedy 

připravena sloužit mimo provozní dobu infocentra. Zájem-

cům je k dispozici také bezplatná telefonní linka. V informač-

ním centru je možné zakoupit různé upomínkové předměty 

s turistickou tematikou a také vstupenky na řadu kulturních 

i sportovních akcí pořádaných v Chomutově a okolí. Zajiš-

ťují tu také kopírování, směnárenské služby, incomingové 

programy, průvodcovské služby, prodej map a cyklomap, 

pohlednic, upomínkových předmětů a další. Infocentrum má 

bezbariérový přístup a současně sídlí v jedné budově s veřej-

ným WC, které je taktéž bezbariérové. 

Provoz turistického informačního centra. Poskytování in-

formací o památkách, ubytování a kulturním či sportovním 

vyžití ve městě a okolí. Turistické informační centrum sídlí 

pod budovou radnice na kláštereckém náměstí. Nabízí řadu 

služeb pro návštěvníky a turisty, ale také pro místní obyva-

tele. Součástí informačního centra je městská galerie Kryt, ve 

které se každý měsíc konají zajímavé výstavy. Městská galerie 

Kryt pořádá v měsíčních cyklech výstavy současného výtvar-

ného umění i další tematické výstavy, např. o historii města. 

Cílem je představit návštěvníkům umělce začínající i známé, 

umělce místní i přespolní. Za dobu existence galerie se zde 

představila celá řada slavných umělců. Za všechny jmenujme 

např. Emmu Srncovou, Ivu Hüttnerovou, několik členů rodiny 

Saudků, Karla Gotta, Oldřicha Kulhánka, Kristiána Kodeta 

nebo Ivana Mládka. Galerie Kryt pořádá pro své malé i velké 

návštěvníky tvůrčí dílny a kreativní workshopy. Prostory IC 

jsou bezbariérové, WC, včetně galerie Kryt.

Sídlí v rekonstruované budově v historické části města v sou-

sedství Muzea města Duchcova a nedaleko státního zámku. 

Prostory informačního centra slouží i jako výstavní síň, kde 

celoročně probíhají nejrůznější výstavy, do kterých je vstup 

zdarma. Městské informační centrum je bezbariérové. (Ve 

městě je bezbariérové veřejné WC, má však úzké chodby, 

nevhodné pro manipulaci s vozíčkem.)  
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Turistické informační centrum Teplice
 
Benešovo nám. 840
 415 01 Teplice

Tel.: 417 510 666
E-mail: bartosova2@teplice.cz
www.teplice.cz
GPS: 50.6420592N, 13.8259692E

Otevírací doba: 

Po-Pá od 8 do 17 hodin. 
Květen až září i v sobotu od 8 do 12 
hodin.

Městské informační centrum Dubí

Tovární 620/15A 
417 01 Dubí

Tel.: +420 774 028 998, +420 774 860 544
E-mail: info@infocentrum-dubi.cz
www.infocentrum-dubi.cz
GPS: 50.6745244N, 13.7969042E

Otevírací doba: 

Po – Čt od 8 do 17 hodin. 
Pátek od 8 do 15 hodin. So, Ne a svátky 
zavřeno. Vstup zdarma.

Informační turistické centrum města 

Osek

Rooseveltova 1
417 05 Osek 

Tel.: +420 417 822 138 
E-mail: itc@osek.cz
www.osek.cz
GPS: 50.6206222N, 13.6951019E

Otevírací doba: 

Út - So 9 až 16 hodin (od května do září 
do 17 hodin). Neděle od 10 hodin. Poled-
ní pauza 12 – 12.30 hodin.

Nabízí informace o obchodech, ubytování, kulturních pa-

mátkách, historických zajímavostech, sportovních akcích 

a linkách MHD. Tyto služby poskytují telefonicky, písemně 

i e-mailem. Prodej map, pohlednic a příruček. Turistické cen-

trum je bezbariérové.

Městské informační centrum se nachází v přízemí objektu 

bývalého kina v Dubí. Po celkové rekonstrukci dostal jméno 

Dům porcelánu s modrou krví. Zde je možnost získat infor-

mační materiály o Dubí a okolí. „Modrodům“, jak se zkráce-

ně Dům porcelánu s modrou krví nazývá, slouží především 

k představení expozice věnované historii výroby porcelánu 

v oblasti pod Krušnými horami, která je umístěna v jeho 

prvním patře. Městské informační centrum také pro veřej-

nost nově zajišťuje komentované prohlídky kostela Neposk-

vrněného početí Panny Marie v Dubí, které zde lze také ob-

jednat. Dům porcelánu s modrou krví je zcela bezbariérový. 

S vozíčkáři zde mají zkušenosti a návštěvy včetně prohlídek 

jsou tak zcela bez problému. K dispozici i WC uzpůsobené pro 

vozíčkáře.

Informační centrum se nachází v areálu cisterciáckého klášte-

ra. ITC zajišťuje také prohlídky kláštera. Je bezbariérové, včet-

ně volně přístupného areálu kláštera. Pro vozíčkáře možná 

i prohlídka kláštera, část je přístupná po několika schodech, 

zaměstnanci ITC rádi vypomohou. Nutné ale předem domlu-

vit. V informačním centru se také konají výstavy. Současně je 

zde nainstalovaná výstava Rýzmburk a Frauenstein - kořeny 

společné minulosti. Na webu možná i virtuální prohlídka. 

Toaleta s bezbariérovým přístupem je přímo v prostorách 

infocentra. Klíče jsou k dispozici u obsluhy. 
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Turistické informační centrum Most

Radniční 1/2
434 69 Most

Tel.:  +420 476 448 223 (220), 
 +420 774 105 314
E-mail: infocentrum@mesto-most.cz
www.imostecko.cz, www.mesto-most.cz
GPS: 50.5028669N, 13.6405239E

Otevírací doba: 

Po - Čt 9  - 17 hodin, Pá 8  - 16 hodin. Pá 
(1. 5. - 30. 9.) 9  - 17  hodin, So (1. 5. - 30. 
9.) 9  - 14  hodin.

Infocentrum Boží Dar

Služby Boží Dar s.r.o. - provozovna info-
centrum
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

Tel: +420 359 571 007, +420 603 539 020, 
+420 603 539 020
E-mail: info@bozidar.cz
www.bozidar.cz
GPS: 50.4107978N, 12.9224869E

Otevírací doba: 

Po- Ne 8 - 12.30, 13.30 - 18 hodin.

Turistické informační centrum nabízí mnoho služeb nejen 

pro turisty, ale i pro občany města Mostu. Informace o pa-

mátkách, kulturních a přírodních zajímavostech, společen-

ském a sportovním vyžití v Mostě a na Mostecku, o možnosti 

ubytování a stravování, dopravě - vyhledávání dopravního 

spojení. Poskytuje tipy na výlety, na zajímavě strávený čas 

na Mostecku. K dispozici informační materiály o Mostě 

a okolí, i v rámci celého Ústeckého kraje. Turistické informační 

magazíny, prodej map, průvodců, pohlednic města Mostu, 

upomínkových předmětů, turistických známek, hradních 

klíčů, knižních publikací, DVD, ručně vyráběných dřevěných 

hraček z Krušných hor. Zajišťuje pořádání okružních jízd s pro-

gramem dle vašich požadavků. V informačním centru je pro 

návštěvníky k dispozici také interaktivní mapa starého města 

Mostu, které bylo v minulosti zbouráno kvůli těžbě. Mostecké 

„íčko“ je umístěno v magistrátní budově, boční vchod. Je bez-

bariérové. WC pro vozíčkáře se nachází v přízemí magistrátu.

Informační centrum na Božím Daru se nachází v centru ma-

lebného městečka, sídlí stejně jako zdejší muzeum ve stejné 

budově jako městský úřad. Před budovou se nachází také 

Ježíškova pošta. Infocentrum nabízí řadu služeb, upomínko-

vých předmětů, turistických průvodců, map, známek a razí-

tek. Mimo jiné také informace o turistických zajímavostech 

v regionu, dopravních spojích, poskytuje přehled o kulturních 

a sportovních akcích, o provozu skiareálů v Krušných horách, 

aktuálním počasí, sjízdnosti silnic či stavu sněhové pokrýv-

ky. Horské středisko nabízí bohaté vyžití nejen milovníkům 

bílého sportu, ale i turistům a cyklistům. Infocentrum je 

bezbariérové.   

Bezbariérové WC v budově úřadu. 
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Informační centrum města Meziboří

Okružní 343
435 13 Meziboří
Tel.: +476 748 110
E-mail: infocentrum@mezibori.cz
www.mezibori.cz
GPS: 50.6198125N, 13.6075789E

Otevírací doba: 

Po - Čt 8 – 12 a 13 – 17 hodin, Pá 8 – 12 
hodin, Ne 17 – 19 hodin.    
Letní provoz (červenec, srpen): 
PO, ST 9 – 12 a 13 – 17 hodin, Út, Čt 8 - 12  
a 12:30 – 14 hodin, Pá 8- 12 hodin.  

Informační turistické centrum Klínovec

Háj u Loučné pod Klínovcem 219
431 91 Vejprty
Tel.: +420 739 066 379 
E-mail: info@infoklinovec.cz
www.infoklinovec.cz
GPS: 50.4046097N, 12.9842261E

Otevírací doba: 

Zimní sezóna Po - Ne 9 – 17 hodin. 
Letní sezóna St - Ne 9 – 16 hodin. 
Mimo sezónu Po - Pá 9 – 16 hodin. 

Infocentrum je součástí Městské knihovny Meziboří. Podává 

informace v oblasti kultury, knihovnictví, ubytovacích a stra-

vovacích kapacit, turistických možnostech regionu, dopravní-

ho spojení. Prodej turistických deníků, turistických vizitek, tu-

ristické razítko – ZDARMA. Informační materiály, předprodej 

vstupenek na kulturní akce města Meziboří, veřejný internet. 

Infocentrum je bezbariérové. 

Infocentrum najdete přímo u hlavních parkovišť v blízkosti 

nástupní stanice lanovky Dámská. Získat zde lze například 

kompletní informace o aktivitách a přehled o největším 

horském středisku Krušných hor – Klínovec a okolí. Pomohou 

vám s výběrem vhodného ubytování na Klínovci nebo okolí, 

poradí nejvhodnější trasu pro vaši procházku, horskou túru 

nebo výlet na kole. Infocentrum nabízí také půjčení sportov-

ního vybavení pro zimní i letní sporty. Provoz směnárny bez 

poplatků, služby bankomatu, prodej upomínkových předmě-

tů, map, pohlednic, turistické známky a vizitky. Můžete zde 

bezplatně použít počítač s rychlým připojením na internet. 

Platit je možné i kreditní kartou. Infocentrum má bezbariéro-

vý přístup. Toalety pro vozíčkáře jsou k dispozici v restauraci 

APRÉS, která je v těsné blízkosti infocentra. 

Informační turistické centrum Litvínov

Destinační agentura Krušné hory
Zámek Valdštejnů
Mostecká 1
436 01 Litvínov, Horní Litvínov

Tel.: +420 702 122 598
E-mail: info@krusne-hory.org
www.mulitvinov.cz, www.krusne-hory.org
GPS: 50.5975239N, 13.6105222E

Otevírací doba: 

Po – Ne od 9 – 17 hodin.

Provozuje informační službu pro turisty. Poskytuje informace 

o památkách, ubytování, kulturním i sportovním vyžití ve 

městě a okolí. Prodává mapy, pohlednice a turistické známky. 

Zajišťuje také předprodej vstupenek na místní kulturní vy-

stoupení, výstavy či koncerty. Infocentrum není bezbariéro-

vé. Do informačního centra jsou dva schody, s pomocí přístup 

možný. WC bezbariérové z nádvoří. Nachází se v budově zám-

ku Valdštejnů, jehož expozice jsou pro vozíčkáře dostupné 

a bezbariérové. 
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Infocentrum Moldava

Moldava 113
417 81  Moldava

Tel.: +420 731 036 488
E-mail: itc.moldava@email.cz
www.itcmoldava.wz.cz
GPS: 50.7191500N, 13.6880339E

Otevírací doba: 

Denně od 9 do 17 hodin.

Poskytuje informace o Moldavě a okolí, turistických zajíma-

vostech, trasách, exkurzích, kulturních a sportovních akcích, 

možnostech sportovního vyžití v létě i v zimě, ubytovacích 

kapacitách, provozu vleků, stavu sjezdových a běžeckých 

tratí, jízdních řádech, službách, fi rmách a institucích. Prodej 

map, turistických průvodců, pohlednic, suvenýrů, turistických 

známek (Bouřňák no.901, Krušnohorská železnice no.815). 

Kopírovací služby A4. Sázková kancelář Tipsport a dobíjení 

kreditů všech telefonních operátorů. Prodej výrobků chráně-

né dílny Arkadie a tradičních dřevěných výrobků hračkářské 

fi rmy NBW z Nové Vsi. Centrum je bezbariérové a také bez-

bariérové veřejné WC.

Informační centrum Nová Ves v Horách

Nová Ves v Horách 33
435 45 Nová Ves v Horách

Tel.: +420 730 511 177,  +420 476 113 156
E-mail: infonovaves@seznam.cz
www.novavesvhorach.cz
GPS: 50.5942533N, 13.4837383E

Otevírací doba: 

Po – Pá od 7 do 15 hodin.  

Informační centrum sídlí v budově Novoveského muzea. Po-

skytuje služby nejen pro místní občany, ale také pro turisty 

a návštěvníky obce. Centrum zajišťuje poskytování brožur 

a dalších informačních materiálů o obci a jejím okolí, pro-

dej pohlednic, případně map, vstup do Novoveského muzea 

mimo jeho provozní dobu, přístup do sítě INTERNET občanům 

Nové Vsi v Horách – zdarma, turistickou informační činnost, 

kontaktní místo Okresní hospodářské komory pro podnikate-

le. Informační centrum je bezbariérové, vozíčkáři včas domlu-

vit návštěvu předem.   

Turistické informační centrum 

Lesenská pláň
 
Lesná 25 
435 45 Nová Ves v Horách
Tel.: +420 476 000 334
E-mail: infocentrum@vrclesna.cz
www.vcrlesna.cz
GPS: 50.5690906N, 13.4330664E 

Otevírací doba: 

Po – Pá 7 – 15 hodin. 
So – Ne 7 – 16 hodin.  

Turistické centrum nabízí brožury, letáky, knihy, suvenýry 

včetně turistických známek, pohlednic atd. Dále poskytuje 

turistické informace o české i německé straně Krušných hor. 

Sestaví program pro skupiny, zprostředkuje průvodcovské 

služby či informace o dopravním spojení. Je členem Asociace 

turistických informačních center a držitelem certifi kátu kla-

sifi kační třída. 

Před budovou informačního centra je návštěvníkům k dis-

pozici bezplatné parkoviště. Infocentrum má bezbariérový 

přístup. Nejsou zde toalety pro vozíčkáře. 
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Důležité info
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Cestování vozíčkářů vlakem i autobusem

Nástupiště

• Nádraží Most, Chomutov, Klášterec n. Ohří, Kadaň nemají bezbariérový přístup k nástupištím, jen do 
budovy a mají bezbariérová WC. 

• Stanice Dubí, Moldava a Osek nemá přístup k nástupištím bez bariér ani WC pro vozíčkáře. 
• Bezbariérový přístup alespoň na jedno nástupiště je v Teplicích v Čechách (bezbariérová zvedací plošina). 
• Bezbariérový přístup na všechna nástupiště má Litvínov město. Není zde bezbariérové WC. 

Vlaky

Pro snadnější zajištění přepravy cestujících na vozíku ve vlacích Českých drah mohou kontaktovat vozíčkáři 
Kontaktní centrum Českých drah 840 112 113. Na stránkách Českých drah www.cd.cz/vozickari je možné 
prostřednictvím formuláře provést objednávku osobní asistence, použití mobilní nebo vozidlové plošiny 
nebo přepravy ve služebním voze. Je třeba odeslat objednávku minimálně 24 hodin před odjezdem vlaku 
z výchozí nebo pohraniční přechodové stanice. Požadavek na zařazení vozu s plošinou je třeba odeslat mini-
málně 48 hodin před odjezdem z nástupní stanice.

Při cestě na vozíčku vlakem si můžete snadno vyhledat spojení pomocí vyhledávače na: http://www.cd.cz/

vnitrostatni-cestovani/s-cd-bez-prekazek/sluzby-pro-vozickare/-3696/, ve kterém zaškrtnete v rozší-
řeném hledání v kategorii Spojení funkci „Spojení pro cestující na vozíku“. Vyhledávač pak vyhledá pouze 
spoje s vozy přizpůsobenými pro cestující na vozíku. Cestování vozíčkářů je umožněno i v dalších vlacích ve 
služebních vozech nebo služebních oddílech. Dále je možné si nastavit delší dobu potřebnou pro přestup, 
a to po kliknutí na kartu Spojení. Pro více informací můžete využít kontaktní centrum Českých drah na 
telefonní lince 840 112 113, které vám rovněž může vyhledat spojení. Po vyhledání spoje doporučujeme ještě 
navštívit stránku omezení provozu pro zjištění, zda se na trase vašeho spoje nebude konat výluka s náhradní 
autobusovou dopravou.  

Autobusy

Stejně tak pohodlně si můžete vyhledat i spojení do konkrétního cíle autobusem, a to ať již MHD, tak 
i linkovými autobusy. Na portálu: http://jizdnirady.idnes.cz/most/spojeni/ stačí jen zadat konkrétní cíl. Ve 
vyhledávači se zobrazí možnosti např. pro přímé spojení, s přestupy, pro čas atd. Výsledný cíl pak obsahuje 
i označení symboly, zda se jedná o nízkopodlažní autobus.   

Zprovozněna je také nová generace vyhledávače spojení pro mobilní zařízení s dotykovým displejem. 
Aplikace je z mobilních zařízení dostupná na adrese http://t.jizdnirady.idnes.cz . Mezi nové vlastnosti patří 
zejména: nový přehlednější design, možnost uložení oblíbených spojení, doplněny byly nové parametry pro 
hledání spojení, např. Jen přímá spojení, Minimální čas na přestup, Dopravní prostředky a další, přes aplikaci 
je také možné propojení do prodejních systémů jízdních dokladů apod.

Toalety pro vozíčkáře

Chomutov
U Městských mlýnů 5885, 
430 01 Chomutov
Veřejné toalety pro invalidy se nacházejí v ulici 
U Městských mlýnů po bývalé městské tržnici, jsou 
označeny značkou WC, po zazvonění na obsluhu 
vám bude umožněn vstup, zvonek se nachází u tur-
niketu, je označen. 

Kláštěrec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří

V turistickém informačním centru u radnice je pro 
vozíčkáře k dispozici bezbariérové WC.

Kláštěrec nad Ohří
Lázně Evženie
Kyselka 20
431 51 Klášterec nad Ohří
Bezbariérové WC se nachází v lázeňském domě 
Evženie, v objektu Stáčírny a informačního turistic-
kého centra.
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Boží Dar
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
Bezbariérové WC je ve vestibulu na infocentru. V pří-
padě, že navštívíte muzeum Boží Dar, je WC zdarma, 
jinak se platí poplatek 10 Kč.

Most
Radniční 1
434 01 Most
Bezbariérové WC se nachází v budově Magistrátu 
města Mostu, v přízemí.
Veřejné toalety s bezbariérovým přístupem a vhodné 
i pro vozíčkáře se nacházejí pod pasáží U Lva, naproti 
kulturnímu zařízení Repre (pod budovou magistrá-
tu).
 
Litvínov
Mostecká 1
436 01 Litvínov
Bezbariérové WC z nádvoří zámku Valdštejnů.

Osek
Rooseveltova 1
417 05 Osek
Toaleta vhodná pro vozíčkáře je přímo v prostorách 
infocentra. Klíče jsou k dispozici u obsluhy. 
  
Dubí
Tovární 620/15A 
417 01 Dubí
Bezbariérové WC se nachází v Domě s modrou krví.

Teplice
Benešovo nám. 840
415 01 Teplice
Veřejné WC s bezbariérovým přístupem a také pro 
vozíčkáře se nachází nedaleko informačního centra, 
na Benešově náměstí. Toalety bezbariérové jsou 
taktéž v informačním centru, pro vozíčkáře ale úzké 
dveře. Dále je možno využít veřejné toalety ve dvou 
nových obchodních domech na Náměstí Svobody – 
Fontána a Galerie. 

Sdružení zdravotně postižených/osobní asistence

Sdružení zdravotně postižených

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
V ČR-STŘEDISKO PRO
Kochova 1185
430 03 Chomutov
Kraj: Ústecký
Tel: +420 474 624 028

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
V ČR-STŘEDISKO PRO
Štefánikova 25/651
400 01 Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Tel: +420 475 211 956

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
V ČR-STŘEDISKO PRO
Kubelíkova 1542/505
434 01 Most
Kraj: Ústecký
Tel: +420 476 708 913

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
V ČR-STŘEDISKO PRO
Rovná 277
415 01 Teplice
Kraj: Ústecký
Tel: +420 417 533 726

Osobní asistence

Středisko osobní asistence Ústecko
Máchova 176/16
412 01 Litoměřice 1
Terénní služba
Tel: +420 736 505 556
Email: ustecko@pecovatel.cz
www: www.pecovatel.cz

Centrum pro zdravotně postižené 
Ústeckého kraje, o.s.
Mírové náměstí 9/1
412 01 Litoměřice 1
Terénní služba
Tel: +420 416 737 751
Email: litomerice@krcentrum.cz
www: www.krcentrum.cz

Agentura osobní asistence o.p.s.
Hornická 1595
356 01 Sokolov
Terénní služba
Tel: +420 352 600 588
Email: djanurova@volny.cz
www.agenturapomoci.cz
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Kultura, volný čas

Zámek Červený Hrádek.
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  MUZEUM A EXPOZICE HRAČEK

NBW s.r.o. dřevovýroba
Nová Ves v Horách č.p. 180, 435 45
Tel.: +420 476 113 154
E-mail: nbw@nbw.cz
www.nbw.cz
GPS: 50.6009675N, 13.4650300E

Otevírací doba: 

Pondělí až pátek od 10 do 14:30 hodin. 
O víkendu zavřeno.

Provoz muzea se stálou expozicí hraček a dřevěných výrobků. 

Výroba dřevěných upomínkových předmětů, suvenýrů a re-

klamních předmětů i na zakázku (kuřáčci, louskáčci, kouřicí 

pece, Tivoli, vánoční, velikonoční a celoroční dekorace, čajov-

ky...). Společnost byla založena 21. 2.1994 a podniká v oboru 

dřevovýroba. V roce 1889 se v budově současné fi rmy začaly 

vyrábět první dřevěné výrobky. Dnes se jedná o poslední dře-

vovýrobu v této oblasti Krušných hor, navazující na rozmach 

hračkářství, který začal na konci devatenáctého století. 

Vše v přízemí budovy, prodejna i expozice hraček. Bezbari-

érový přístup. 

  DŮM S MODROU KRVÍ V DUBÍ

Tovární 620/15A
417 01 Dubí
Tel.: +420 774 028 998, +420 774 860 544
E-mail: info@infocentrum-dubi.cz 
www.infocentrum-dubi.cz
GPS: 50.6745244N, 13.7969042E

Otevírací doba: 

Po - Čt 8 - 17 hodin., Pá 8 - 15 hodin, 
víkendy a svátky je zavřeno. 

 „Modrodům“ najdete v Tovární ulici v Dubí, nedaleko vrátni-

ce Českého porcelánu, a.s. a podnikové prodejny porcelánu. 

Leží na trase dubského Východního vycházkového okruhu, 

nedaleko je autobusová zastávka Dubí, porcelánka, kde staví 

autobusy příměstské hromadné dopravy číslo 489, 490, 492 

a 494, kterými můžete přijet z Teplic, Krupky nebo Duchcova. 

Přijedete-li automobilem, je k dispozici parkoviště. V tomto 

domě si můžete také domluvit návštěvu větší skupiny ve 

stálé expozici porcelánu nebo odbornou exkurzi skupiny ve 

výrobním provoze Českého porcelánu, a.s. s plnohodnotným 

odborným výkladem zaměřeným na historické a technologic-

ké souvislosti spojené s výrobou porcelánu v Dubí. Prohlídka 

trvá cca 1,5 hodiny a je nutné ji absolvovat v dopoledních 

hodinách. Vstupné: cena pro dospělé osoby je 50 Kč, pro 

studenty 10 Kč.

V Domě s modrou krví lze pro veřejnost nově zajistit komen-

tované prohlídky kostela Neposkvrněného početí Panny 

Marie v Dubí. Patří v Čechách a ve střední Evropě vůbec mezi 

architektonicky ojedinělé památky. Komentovaná prohlídka 

vás provede architekturou a historií výstavby kostela, součás-

tí exkurze je také návštěva rodové krypty Clary-Aldringenů. 

Všechny tyto okruhy jsou bezbariérové. V Domě s modrou krví 

též i bezbariérové WC.
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  ZÁMEK DUCHCOV

Nám. Republiky 9
419 01 Duchcov
Tel.:  +420 417 835 301, +420 417 835 321
E-mail:zamekdux@seznam.cz
www.zamek-duchcov.cz
GPS: 50.6021914N, 13.7446378E
 
Otevírací doba: 

Duben – říjen, úterý až neděle (v dubnu 
a říjnu jen víkendy a svátky) od 10 do 17 ho-
din (červen, červenec a srpen do 18 hodin). 
Mimo sezónu je zámecký areál (první a dru-
hé nádvoří, Knížecí zahrada) volně přístupný 
od 8 do 16 hodin, o víkendech je zavřeno. 

   PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK 

CHOMUTOV

Přemyslova 259, 
430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 624 412, +420 474 629 917
E-mail: propagace@zoopark.cz
www.zoopark.cz
GPS: 50.4735175N, 13.4202642E
 
Otevírací doba: 

Celoročně. 1. 3. - 31. 5. Po - Ne 9:00 - 
17:00, 1. 6. - 31. 8. Po - Ne 9:00 - 18:00, 1. 
9. - 31. 10. Po - Ne 9:00 - 17:00, 1.11. - 28. 
2. Po - Ne 9:00 - 16:00 hodin.

Reinerova freska 3. okruh. Zbrusu nová prohlídková trasa, 

zpřístupněná v červnu 2012, prezentuje různé podoby zá-

mecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy 

přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie. Speciální prohlídkový okruh se skládá se 

ze tří částí. Expozice Hospital, Duchcov, Důvěrné připomíná 

valdštejnský barokní špitál v zámecké zahradě, jenž byl v roce 

1958 zbytečně vyhozen do povětří z důvodu zamýšlené po-

vrchové těžby uhlí. 

Videoinstalace Laputoidy/Tikající krajina netradičním způ-

sobem přibližuje proměny zámeckého areálu v Duchcově 

a momenty z historie krajiny. Výstava Ve věci Reiner-freska 

v Pavilonu pro Reinerovu fresku mapuje transfer vzácné 

fresky Nanebevzetí Panny Marie, díla Václava Vavřince Rei-

nera, ze zrušeného špitálního kostela do moderního pavilonu 

z betonu. 

Vstup do expozice je možný pouze s průvodcem a v každou 

celou hodinu, poslední vstup je hodinu před koncem zavírací 

doby zámku. Prohlídka trvá cca 40 minut. Okruh je otevřen 

pouze na předchozí objednávku. 

Vstupné: ZTP 40 Kč, průvodce ZTP zdarma. Parkování v blíz-

kosti zámku, který se nachází v historickém centru.

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen v roce 

1975. Zoopark je specializován na chov zvířat pocházejících 

z oblasti zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná 

část chovaných zvířat, a území severní Afriky. Pozorovat zde 

můžete více než 160 druhů zvířat o 1 000 jedincích, mezi kte-

rými je 14 ohrožených druhů zařazených do evropských zá-

chranných programů. Zoopark nabízí mnoho doprovodných 

programů, projížďky lokálkou Amálkou a Safari expresem 

a krmení zvířat (tuleni, medvědi, makakové) s komento-

vanou prohlídkou. Jízdy na ponících. Konají se zde i večerní 

prohlídky s výkladem – je nutné se předem objednat. Krásné 

přírodní prostředí ve spojení se službami skýtá pro návštěvní-

ky možnost strávení velmi příjemného dne. 

Vstupné: od 1. 4. do 30. 9. ZTP, doprovod 40 Kč, od 1. 10. do 

31. 3. ZTP i doprovod 40 Kč. Parkování pro ZTP přímo před 

vstupem do zooparku.
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  KINO SVĚT CHOMUTOV

Mostecká 5786 
430 01Chomutov 
Tel.: +420 774 245 397
E-mail: kino@kultura-sport.cz 
www.kultura-sport.cz
GPS: 50.4682842N, 13.4273081E

Otevírací doba pokladny: 

Vždy hodinu před představením. Možná 
elektronická (www.colosseumticket.cz) 
i telefonická rezervace vstupenek.

  LETNÍ KINO CHOMUTOV

Přemyslova 4752
430 01 Chomutov
Dostupnost z centra: pěšky cca 16 minut (1,3 km)
Tel.: +420 774 245 390
E-mail: kino@kultura-sport.cz
www.kultura-sport.cz
GPS: 50.4699286N, 13.4214753E 

Otevírací doba: 

Začátky představení jsou od 22.00 hodin, 
pokud není v programu uvedeno jinak.

Kino Svět je součástí nového kulturně-společenského 

a sportovního areálu na Zadních Vinohradech vzdáleného 

jen několik kroků od Kamencového jezera. Nachází se v něm 

dva kinosály. Malý sál s kapacitou 128 míst a velký sál s 3D 

projekcí a kapacitou 225 míst. Samozřejmostí jsou pohodlné 

sedačky včetně romantických dvousedaček, možnost občers-

tvení u fi lmu a bezbariérový přístup zajištěný výtahem. Dále 

se v prostorách kina nachází příjemná kavárna, výstavní pro-

story, zkušebny a jednací sál. Bezbariérové WC.

Letní kino se nachází v areálu Kamencového jezera, promítá 

v době letních prázdnin vždy od čtvrtka do soboty. Konají 

se zde různé akce a koncerty. Vozíčkáři mají 50 % slevu na 

vstupném. Není zde bezbariérové WC.
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  OBLASTNÍ MUZEUM CHOMUTOV

Oblastní muzeum v Chomutově
Palackého 86
430 01Chomutov 
Tel.: +420 474 651 251, +420 474 651 570 
(průvodkyně)
E-mail: sekretariat@ muzeum-cv.net
www.muzeum-cv.net
GPS: 50.4596656N, 13.4175925E

Budova radnice

Náměstí 1. máje 1

430 01 Chomutov

GPS: 50.4608219N, 13.4168575E

Otevírací doba budovy radnice: úterý - pátek 10 - 17 hodin, 

sobota 9 - 14 hodin, červenec - srpen: neděle 14 – 17, prosi-

nec: neděle 13 – 17 hod.

Budova radnice - Lapidárium. 

Expozici lze procházet bez výkladu i s průvodcovským vý-

kladem s informacemi nejen k samotné expozici, ale také 

k historii celé budovy a města Chomutova. Odborný výklad 

lze zajistit po domluvě. Expozice se nachází v pozdně gotic-

kých prostorech přízemí budovy radnice (bývalého zámku) na 

náměstí 1. máje ve dvou velkých sálech při vstupu do muzea. 

Přístup ze schodiště hlavního vchodu do budovy radnice je 

pro handicapované osoby zajištěn výtahem. Dále také výsta-

va Fialův pohyblivý betlém. Vstupné pro ZTP 15 Kč.

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz

Palackého 86 

430 01 Chomutov

GPS: 50.4596658N, 13.4175931E

Dům Jiřího Popela -  Svět Krušných hor. 

Expozice Svět Krušných hor je umístěna v areálu Domu Jiří-

ho Popela v prvním patře budovy. Je přístupná po schodišti 

z přízemí a díky novému schodolezu je již také přístupná han-

dicapovaným návštěvníkům. V expozici je k vidění přes 400 

předmětů z celkového počtu 1500 kusů Ströherské sbírky. 

Jsou to vesměs předměty lidového umění s hornickou, vá-

noční či náboženskou tematikou, hračky a miniatury. 

Oblastní muzeum v Chomutově představuje čtyři stálé 

expozice na radnici v areálu Mnišského dvorku a v koste-

le sv. Kateřiny, v Domě Jiřího Popela, ve Hvězdářské věži 

a v Centru lidového krušnohorského umění.
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  FARMIČKA U KAČKY

Trocha štěstí o.s.
Klíny č. 31
436 01 Litvínov
Tel.: +420 725 808 666 Kateřina Srpová
E-mail: trocha.stesti@seznam.cz
www.farmickaukacky.cz
GPS: 50.6226433N, 13.5664869E

   PODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ 

MUZEUM

Podkrušnohorské technické muzeum
Most-Kopisty, bývalý důl Julius III
Tel.: +420 724 314 904
E-mail: zbynekjaks@seznam.cz
www.ptm.cz
GPS: 50.5544878N, 13.6221614E

Otevírací doba: 
Od 1. března do 31. října úterý - neděle: 9 
- 17 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou 
hodinu. Poslední prohlídka začíná v 15 
hodin. Pondělí a státní svátky: ZAVŘENO.

Autobusem – Z litvínovského autobusového nádraží spojem 

směr Fláje, Český Jiřetín, na zastávku rozcestí Mníšek. Odtud 

je to 100 m k zelenému domku s maštalkou a bránou s nápi-

sem FARMIČKA U KAČKY.

Autem – Z Litvínova do hor směr Klíny, na konci obce na roz-

cestí (Mníšek doleva a Fláje -Český Jiřetín doprava) se dáte 

doprava a odtud cca 100 m u zeleného domku s maštalkou 

a bránou s nápisem FARMIČKA U KAČKY po vaší levé straně.

Farmička praktikuje zooterapii - rehabilitační metodu za-

loženou na využití vzájemného pozitivního působení při 

kontaktu mezi člověkem a zvířetem. Zaměřují se zde na děti, 

rodiny s dětmi, seniory, lidi se zdravotním znevýhodněním 

a klienty zařízení sociálních služeb i zdravotnických zařízení. 

Farmingterapie, tedy terapie prostřednictvím práce na farmě 

je jednou z forem zooterapie, při níž je rovněž zajištěn přímý 

kontakt se zvířaty. Klienti se podílí na celém procesu chovu 

a ošetřování zvířat, a to zpravidla nejen jednoho druhu a jed-

noho plemene. Můžete zde využít i jízdy na koni. 

Za služby se nepobírají úplaty. Zpoplatněny jsou ale jízdy 

na koni: vodění v terénu 45 min – 300 Kč, vodění venkovní 

jízdárna 30 min – 150 Kč, dále dle domluvy a aktuálního 

počasí. Finanční odměna je příspěvkem na zvířátka na farmě.  

V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubinném dole Julius III 

Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je 

ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v cent-

rální části severočeské hnědouhelné pánve. Velmi autenticky 

působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prosto-

rách bývalého hlubinného dolu Julius III v Mostě-Kopistech. 

Většina expozic se nachází v přízemí komplexu budov a je 

vozíčkářům přístupná, např. rudné dobývání, záchranářská 

technika apod. Mohou ale zhlédnout i simulovanou štolu 

v některých úsecích nebo řetízkové koupelny - zde je nutné 

překonat pár schodů, ochotně ale pomohou zaměstnanci 

muzea.  

Vstupné: Prohlídková trasa A - dospělí 70 Kč, děti 40 Kč 

(hlubinné dobývání). Prohlídková trasa B - dospělí 40 Kč, děti 

25 Kč (rudné dobývání). Prohlídková trasa C - dospělí 100 Kč, 

děti 50 Kč (hlubinné + rudné dobývání).

Poplatek za fotografování v areálu 10 Kč. 
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  AQUADROM ANA MARE 

Maya mare GmbH & Co. KG
Am Wasserwerk 1
06132 Halle (Saale)
Tel.: 0345 / 7742 100
E-mail: info@mayamare.de
Viva mare
Tel.: 0345 / 7742 120
E-mail: info@viva-mare.de
www.mayamare.de
GPS: 51.4825042N, 11.9705453E 

  ZÁMEK JEZEŘÍ 

Státní zámek Jezeří
435 43 Horní Jiřetín
Tel: +420 602 626 430, kastelánka Hana 
Krejčová            
E-mail: jezeri@npu.cz, krejcova.hana@
npu.cz
www.zamek-jezeri.cz
GPS: 50.5540892N, 13.5049089E

Do Geyeru se dostanete například přes nově otevřený silniční 

hraniční přechod ve Vejprtech. Odtud to potom máte k bazé-

nu pouhých 15 km: Vejprty - Barenstein - Annaberg - směr 

Chemnitz po 3 km odbočit na Geyer. 

Otevírací doba: bazén: úterý - čtvrtek 10 - 20 hod., v pátek 

a sobotu do 23 hodin, v neděli do 20 hod.

Komplex s vodními atrakcemi Ana Mare u Geyeru, vzdálený 

32 kilometrů od Božího Daru severozápadně za městem 

Annaberg Buchholz. Vnitřní i venkovní bazény, dětské brou-

zdaliště, skluzavky, 85 m dlouhý tobogán a 80 m dlouhá 

divoká řeka, bazén s umělým vlnobitím a další atrakce vás 

nenechají v klidu. Občerstvit se můžete v místní restauraci 

nebo na baru, odpočinout v 34 °C teplé vířivce. K dispozici je 

i solárium a několik druhů saun včetně fi nské, parní a biosau-

ny. Bezbariérové přístupy, WC, občerstvení. Parkoviště přímo 

u aquacentra. Na den 2 eura. 

Vstupné: Pro ZTP na dvě hodiny 8,50 €, čtyři hodiny 9,50 € 

a celodenní 11,50 €. Sauna a wellness na dvě hodiny 14,70 €, 

celodenní 16,70 €.  

Otevírací doba: od 1. dubna do 31. října. V dubnu 10:00 – 

17:00 hod. pouze soboty, neděle a svátky, začátek prohlídky 

zámeckých interiérů vždy v celou hodinu, poslední prohlídka 

v 16:00 hodin. V květnu až září 10:00 – 18:00 hod. denně 

mimo pondělí, začátek prohlídky zámeckých interiérů vždy 

v celou hodinu, poslední prohlídka v 17:00 hodin. V říjnu 

10:00 - 16:00 hod. pouze soboty, neděle a svátky, začátek 

prohlídky zámeckých interiérů vždy v celou hodinu, poslední 

prohlídka v 15:00 hodin.

III. Prohlídkový okruh - okruh bez průvodce - výstavní prosto-

ry v přízemí. Prohlídka zahrnuje severní část chodby v příze-

mí a přilehlé prostory - zámeckou stříbrnici, pokoj kapucínů 

a sklepy. V chodbě jsou instalovány obrazy z tvorby kastelán-

ky a nálezy ze zámku Jezeří a jeho okolí, v pokoji kapucínů 

modely hradů a zámků ČR. Ve stříbrnici pak výstava Hrad 

z Jezera aneb Pyšná sídla mocných na Mostecku - seznámíte 

se s příběhy hradů a jejich majitelů a uvidíte ukázky hmotné 

kultury každodenního života. Délka prohlídky je: cca. 30 mi-

nut. S prohlídkou je možné začít kdykoli, nejpozději 30 minut 

před koncem návštěvní doby. 

Vstupné: jednotné 50 Kč za osobu. Pro vozíčkáře ztížený te-

rén včetně přístupu, prohlídka možná jen v některých částech 

zámku. Vozíčkáři se přesto na Zámek Jezeří vydávají. Objed-

nání předem u kastelánky. 
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  ZIMNÍ STADION IVANA HLINKY

S. K. Neumanna 1598,
436 01 Litvínov 
Tel.: +420 476 767 211 (212)
E-mail: hc.litvinov@seznam.cz
www.hokej-litvinov.cz
GPS: 50.6055781N, 13.6214692E

Otevírací doba: 

Říjen – březen, dle aktuálního kalendáře 
akcí a zápasů. Prodej vstupenek: den před 
zápasem 8:30 – 11  a 14  – 17 hodin. V den 
zápasu: 8 – 11 a 15 hodin až do začátku 
utkání.

  OBLASTNÍ MUZEUM MOST 

Československé armády 1360
434 01 Most
Tel.: +420 476 442 111
E-mail: provoz@muzeum-most.cz
www.muzeum-most.cz
GPS: 50.5173622N, 13.6390681E

Otevírací doba: 

Út - Pá 12  - 18 hodin, So - Ne 10 - 18 ho-
din, svátky 10 - 18 hodin, pondělí zavřeno.

Stadion má dvě ledové plochy, ubytování, restaurace, sauna, 

masáže, fi tness, parkoviště. Kapacita 6 000 míst. 

Na zimním stadionu je možné sledovat zápasy mistrů extrali-

gy z roku 2015. Handicapovaní stadion navštěvují a hokejové 

zápasy sledují. S pomocí se dostanou na speciální rampu, 

odkud sledují dění na ledě. 

Vstupné: od 140 Kč – 250 Kč (základní část – fi nále).    

Muzeum bylo založeno v roce 1888 a zaměřovalo se přede-

vším na dějiny, vlastivědu a folklór německé části obyvatel-

stva. V současné době nabízí stálé expozice, výstavy, odborné 

a kulturní akce pro veřejnost zaměřené především na historii 

i přírodu Mostecka a okolí. Muzeum má schodiště, ale handi-

capovaným pomůže výtah. Je potřeba nahlásit se v recepci 

(hlavním vchodem) a poté bude umožněn vstup bočním 

vchodem pro zaměstnance, kde je výtah. Ten vyveze handi-

capované až do druhého patra. Zhlédnout tak mohou téměř 

veškeré expozice v muzeu, včetně expozice II. světové války, 

Ulriky von Lewetzov a další. 

Vstupné: hlavní budova ZTP 15 Kč, výstavní sál 10 Kč. 
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  BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE

Josefa Suka 1388/18 
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 534 359
E-mail: bzt.haager@volny.cz
www.botanickateplice.cz
GPS: 50.6385828N, 13.8421697E

Otevírací doba: 

9–17 hodin v zimních měsících (od 1. 10. 
do 30. 4.) a od 9 do 18 hodin v létě (1. 5. 
do 30. 9.). Pondělí jsou zavřená.

  LANOVKA NA KLÍNECH

Hotel EMERAN
Klíny 210 
436 01 Litvínov
Tel.: +420 727 803 833, +420 476 116 025
E-mail: hotel.emeran@kliny.cz
www.kliny.cz
GPS: 50.6285381N, 13.5649094E

Otevírací doba: 

Sobota a neděle 10 - 12 hodin a 13 -17 
hodin. Lanovka je v letním provozu od 14. 
června do 28. září.

Leží na jihu města ve čtvrti Šanov v těsném sousedství Píseč-

ného vrchu a Janáčkových sadů. Z celkové rozlohy asi dvou 

hektarů je zhruba polovina věnována venkovní expozici, 

výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m². Zásobní sklení-

ky o rozloze 1750 m² jsou veřejnosti nepřístupné. Botanická 

zahrada vytváří a uchovává vědecky dokumentované sbírky 

rostlin. Běžný návštěvník v nich nachází nejen poučení, ale 

i chvíle úniku z technického světa do kultivovaného, esteticky 

hodnotného a inspirativního prostředí. Zahrádkáři a pěstitelé 

pokojových rostlin v zahradách nacházejí jak atraktivní nové 

či málo známé druhy a formy rostlin, tak i vzory k jejich vy-

užití. 

Vstupné: 50 Kč pro dospělou osobu. Slevu mají děti, stu-

denti a senioři – 25 Kč. Celý areál a návštěvní expozice jsou 

bezbariérové, včetně WC.  

Lanovku na Klínech provozuje hotel Emeran a jezdí i v létě. 

Bezpečně vás vyveze tam i zpět. Jde o čtyřsedačkovou lanov-

ku Doppelmayer, pro dospělé, děti, kola, koloběžky apod. 

Romantika a krásný výhled na Krušné hory si užijete zvláště 

při příznivém počasí. Lanovku lze využít při sjezdu některé 

z tras v bikeparku nebo koloběžkou. Cena jedné jízdy 50 Kč. 

Vozíčkáři se mohou projet tam a zpět – vozík mohou nechat 

u hotelu Emeran.  
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  LÁZEŇSKÝ AREÁL EVŽENIE

Lázně Evženie a.s., Kyselka 20 
431 51 Klášterec nad Ohří 
GPS: 50.3789864N, 13.1707422E
Tel.: +420 474 721 387
 E-mail: info@lazneevzenie.cz
 www.lazneevzenie.cz

Otevírací doba: 

Bazén, Solná jeskyně – celoročně pondělí 
- neděle: 10 – 20 hod. Před návštěvou 
bazénu doporučujeme objednat se pře-
dem na recepci. Tel.: 474 698 770. Některé 
hodiny jsou zablokovány na cvičení - in-
formace na recepci. (Každé první pondělí 
v měsíci sanitární den. Bazén otevřen od 
14 hod.) Stáčírna Evženie - duben – říjen: 
pondělí - neděle: 12.30 – 17 hod. Listopad 
– březen: pátek - neděle: 12.30 – 17 hod.

Město Klášterec nad Ohří se může pyšnit novým a moderním 

lázeňským areálem Evženie, který prošel od 90. let rozsáhlou 

rekonstrukcí. V bezbariérovém areálu nalezneme lázeňský 

dům Evženie, lázeňský penzion, restauraci, kavárnu, stá-

čírny minerálních vod, promenádu s dřevěnou kolonádou, 

turistické informační centrum, lázeňský park a tenisový klub. 

V lázeňském domě se nachází recepce, ubytovací část, bazén, 

sauna, whirlpool a solná jeskyně. Lázeňští hosté navštíví 

balneo provoz, tělocvičnu, masérny, prostory pro wellness 

procedury a mohou využít služby kadeřnice či kosmetičky. 

Lázně Evženie léčí nemoci cévního ústrojí, močových cest 

a nemoci spojené s poruchami metabolizmu cukrů a tuků. 

Minerální koupele mají mimořádný účinek na degenerativní 

onemocnění pohybového aparátu a fungují jako prevence 

kardiovaskulárních chorob. Převažují wellness procedury. 

Vstupné: Bazén, parní lázeň (60 min.) 70 Kč, Bazén, parní 

lázeň, 1x whirlpool (90 min.) 120 Kč, solná jeskyně (45min.) 

pro ZTP 30 Kč, 1l minerální vody 3 Kč.   

Lázeňský areál Evženie.
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  MUZEUM BOŽÍ DAR

Boží Dar 1 
362 62 Boží Dar
Tel.: +420 359 571 007, +420 603 539 020
E-mail: info@bozidar.cz
www.bozi-dar.eu
GPS: 50.4106817N, 12.9226147E

Otevírací doba: 

Po - Ne: 8 - 12.30 / 13.30 - 18 hodin.

  ZÁMEK VALDŠTEJNŮ LITVÍNOV

Mostecká 1
436 01 Litvínov, Horní Litvínov
Tel.: +420 603 151 600
E-mail: intus@volny.cz
www.litvinov.cz
GPS: 50.5975011N, 13.6105203E

Otevírací doba: Expozice je otevřená 
od středy do neděle od 10 do 17 hodin 
s polední přestávkou.

Expozice vlastivědného muzea na Božím Daru pojednává 

o historii nejvýše položeného města ve střední Evropě. Mu-

zeum sídlí ve stejné budově jako městský úřad a infocentrum. 

Najdete tu také Ježíškovu poštu. Mezi exponáty naleznete: 

selskou jizbu s předměty denní potřeby minulých století, 

krušnohorské minerály, věci potřebné k dolování nerost-

ného bohatství a těžbě rašeliny, vánoční betlémy, památky 

na pobyt řeckého prozaika Nikose Kazantzakise na Božím 

Daru a další zajímavé věci. Muzeum Boží Dar má 2 poschodí 

a bezbarierově přístupná je pouze spodní část, kde se nachází 

historie Božího Daru, významné osobnosti, historické lyže 

a selská jizba. Bezbariérové WC je ve vestibulu v infocentru. 

V případě, že navštívíte muzeum Boží Dar, je WC zdarma, 

jinak se platí poplatek 10 Kč. 

Vstupné: Dospělí 30 Kč, důchodci, děti, ZTP 15 Kč. Rodinné 

50 Kč.

Zámek se nachází v Mostecké ulici čp. 1 poblíž náměstí Míru. 

Po mnoha letech se zámek Valdštejnů v Litvínově opět otevřel 

veřejnosti. Zrekonstruovaný nabízí zhlédnutí výstavy Srdceráj 

výtvarníků Veroniky a Michala Cihlářových, snoubencům ho-

nosný sál s přilehlými prostorami. Kromě výstavy Srderáj je 

ke zhlédnutí historická fi lmová technika a dílo sochaře Sta-

nislava Hanzíka. V pokladně expozice jsou k prodeji dárkové 

předměty vztahující se k první zámecké výstavě, tedy srdeční 

výrobky. Do zámku a jeho expozic je bezbariérový přístup. 

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a studenti 20 Kč (pedagogický 

doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), 

důchodci a ZTP 30 Kč, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 Kč 

(platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).
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Unikátní dřevěný kostel sv. Jana Křtitele byl přesunut z bývalé obce Fláje do Českého Jiřetína.
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Tipy na výlety

Klášterní pivovar Osek se po téměř sedmdesáti letech znovu uvádí do provozu.
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Naučná stezka Božídarské rašeliniště může být tou správnou volbou pro aktivní roz-

jezd výletního dne, vhodná nejen pro vozíčkáře, ale i pro rodiny s dětmi. Rašeliniště 

vede částí Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, které bylo dle Ramsar-

ské úmluvy vyhlášeno mezinárodně významným mokřadem. 3,2 km dlouhá stezka 

začíná u Infocentra Boží Dar, kde je také umístěna 1. informační tabule. Převážná 

část stezky vede po povalových chodnících, které zajišťují jak bezpečnost turistů, 

tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází. Celkem 

tu minete ještě 12 info tabulí, které pojednávají o prostředí a zvláštnostech rašelini-

ště, historii těžby rašeliny v Krušnohoří. Kromě toho tu můžete pozorovat i chráněné 

živočichy. Stezka po chodníčcích je pro vozíčkáře velmi příjemná, nenáročná a pře-

devším nevšedním přírodním zážitkem.

Po příjemné procházce naučnou stezkou jistě vyhládne a než se pustíte k dalšímu 

cíli, rozhodně nevynechejte zastávku na oběd zpět v Božím Daru. V okolí zdejšího 

infocentra se totiž nachází nespočet restaurací a kavárniček, z nichž se sice vozíčkáři 

do všech nedostanou, v letním období mají ale na výběr jako většina turistů. Využít 

můžete totiž malebných a velmi příjemně vyhlížejících venkovních zahrádek a útul-

ných posezení. Výborně se najíte hned v restauraci naproti zdejšímu infocentru. Pro 

rodiny s dětmi doporučujeme penzion Daniela, asi sto padesát metrů od infocen-

tra. Je tu totiž venkovní sezení v zahradě plné zajímavých a netradičních dětských 

atrakcí. Klouzačky, pirátská loď, trampolína a další.    

Ještě než se vydáme vstříc adrenalinovým aktivitám do Sportcentra Klínovec 

(centrum Skiareálu Klínovec na bezplatném parkovišti u lanovky „Dámská“), kde si 

mohou vozíčkáři vyzkoušet například svou správnou mušku na zdejší lukostřelnici 

(nebo při střelbě vzduchovkou) - návštěvu předem zarezervujte (rezervace: +420 

474 333 928) - zastavíme se u vyhlídkové věže na vrcholu Klínovce. Klínovec a pře-

devším jeho vrchol s rozhlednou je totiž jedním z turisticky nejzajímavějších míst 

Krušných hor i celé České republiky. I když se vozíčkáři na vrchol rozhledny nedo-

stanou, rozhodně stojí zato výhled alespoň od paty věže. V přízemí věže lze navíc 

zhlédnout stálou expozici o historii rozhledny Klínovec včetně záběrů z webových 

kamer, což všichni ti, kteří se na vrchol nedostanou, ocení.

Aquapark Marien v nedalekém Marienbergu patří mezi vyhledávané cíle u našich 

německých sousedů. Je to asi 50 minut cesty autem od Loučné pod Klínovcem. Mezi 

zdejší lákadla patří bazén s umělými vlnami, sjíždění divoké řeky na pryžové obruči, 

vytápěný solankový bazén s vřídelními lehátky, tři druhy saun a mnoho dalšího. 

Aquapark bude tím pravým odpočinkem a tečkou za dnešním dnem.   

Dopoledne:

Poledne:

Odpoledne:

Večer:

Aktivní
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Rarita, kterou nabízí město Most a navštívily ji už tisíce turistů. Řeč je o Uhelném 

safari na Mostecku. Pořádá ho těžařská společnost Severní energetická, a to i pro 

vozíčkáře. Je ale nutné exkurzi dostatečně předem zarezervovat (kontakt: 476 203 

131, 606 612 245). Při nefalšované dobrodružné výpravě si prohlédnete lomy a se-

známíte se s technologií těžby hnědého uhlí z bezprostřední blízkosti a naskytne 

se vám jedinečný pohled. Budete uchváceni rozlehlostí lomů, velikostí dobývací 

techniky, důmyslností železných obrů, rýpadel, zakladačů, ale i mohutností a kom-

paktností uhelné sloje. V samotném lomu, v části těžby uhlí, pocítíte teprve dávnost 

času, kdy se uhelná sloj tvořila a celou historii vzniku nerostu. 

Z lomu rovnou na vrchol. V Mostě ještě zůstaneme a vydáme se k výšinám, až na 

kopec, kde městu kraluje hrad Hněvín. Tady se můžete občerstvit a také se v místní 

restauraci dobře najíst. V létě si můžete posedět i na terase s výhledem na město 

a také na mostecké jezero. Děti by neměly vynechat interaktivní a zábavnou Dílnu 

mága Kelleyho přímo ve sklepení hradu. K dispozici je tu také hvězdárna a rozhled-

na (nejsou bezbariérové). 

Čeká nás další krasojízda po nevšedních zážitcích. Tentokrát se vydáme přes Litví-

nov, Klíny až k Vodnímu dílu Fláje, jediné pilířové přehrady v Česku. Přehrada je 

zařazena mezi kulturní památky ČR. Na Flájích začíná stezka podél nejstaršího 

plavebního kanálu v Čechách, Fláje-Clausnitz, vybudovaného v letech 1624-1629. 

Nedaleko přehrady lze spatřit i zbytky starých Flájí. Rozhodně tuto unikátní technic-

kou památku stojí za to navštívit a kochat se pohledem na vodní hladinu. V letech 

2015 – 2017 tu navíc probíhá sanace návětrných břehů přehrady, v jejímž důsledku 

došlo na vypouštění přehrady. K vidění jsou zbytky likvidované obce Fláje, která 

musela výstavbě přehrady ustoupit. Od Vodního díla Fláje uděláme ještě zastávku 

v nedalekém Českém Jiřetíně. Prohlédnout si tu můžeme unikátní dřevěný roubený 

kostel sv. Jana Křtitele. Ten se původně nacházel v obci Fláje. 

Po náročném dni přijde vhod trocha odpočinku, relaxace a také dobré kuchyně. To 

vše najdeme ve Sportareálu Klíny, kam dorazíme při zpáteční cestě. Na Klínech je 

mimo jiné také možné svézt se lanovkou, zahrát si minigolf či využít místní hřiště. 

Pro unavené tělo bude skvělé místní welnnes a sauna. V hotelu Emeran vás určitě 

nadchne i výtečná kuchyně. Můžete tu bez problémů také nocovat. K dispozici jsou 

tu moderně a příjemně zařízené pokoje, speciálně upravené také pro vozíčkáře. 

V případě nocování je lepší si pokoj zarezervovat předem.

Dopoledne:

Poledne:

Odpoledne:

Večer:

Zážitkový
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Jakmile řeknete dětem, že budete cestovat za Ježíškem, máte zaručeno, že vaše 

ratolesti vám neřeknou NE. Nadšené budou určitě z Ježíškovy cesty v Božím Daru, 

plné zábavy a úkolů pro malé i větší děti. Vybrat si můžete z delšího (12,9 km), nebo 

zkráceného okruhu (5,6 km). Na trase plníte různé úkoly, které zapisují do notýs-

ku. Ten si vyzvedněte předem v Infocentru Boží Dar. Trasa kratšího okruhu je méně 

náročná (delší je pro zdatné turisty) a v pohodě ji zvládnete s kočárkem nebo třeba 

s invalidním vozíkem. Vede i lesní stezkou, na které dětem zpestří zábavu ze dřeva 

vyřezávané a velmi zdařile a nápaditě zhotovené pohádkové postavičky. Jestli jste 

zapomněli vzít svačinu, můžete se občerstvit v nově otevřeném stánku U krmelce 

(najdete ho u domečku č. 4.)

Zdolali jste okruh a máte v notýsku splněné úkoly? Nezapomeňte se s ním vrátit 

zpět do Infocentra Boží Dar a tady si vyzvednout odměnu, která tu na vás za vaši 

snahu čeká. Pořídíte tu i upomínkové předměty, na nichž nechybí Ježíšek, včetně 

turistických známek a razítek. A konečně se může vyrazit na pořádný oběd. V Božím 

Daru je možností pro dobrý oběd spousty. Děti ale určitě zaujme Dětský svět NOVA-

KO, kde se také můžete občerstvit a kde rovněž najdete celou řadu atrakcí pro děti. 

Například horské koloběžky a káry, trampolíny, skákací hrad, prolézačky, skluzavky, 

lanové centrum, dětské hřiště a spoustu dalších aktivit. 

Pohodovou odpolední zábavou může být bezpochyby jízda vláčkem nebo třeba 

projížďka na bobové dráze v sousedním saském městečku Oberwiesenthal. Vláček 

tažený parní lokomotivou, tzv. Fichtelbergbahn, jezdí na železniční trati Kurort 

Oberwiesenthal–Cranzahl a zpět (na vrchol Fichtelbergu jezdí lanovka). Projížďka 

ve vozech vyrobených v letech 1913–1932 bude skvělým zážitkem nejen pro děti, 

ale i pro dospělé. Na většině z 9 zastávek jsou pro výletníky připraveny turistické 

atrakce. V Neudorfu najdete muzeum polévek, v Unterwiesenthalu se můžete podí-

vat na farmu, kde se chovají alpaky...

Aquacentrum Agricola Jáchymov určitě uspokojí celou rodinu. Kromě plaveckých 

drah nabízí také dětský bazén s vodopádem, Kneippův chodník, rehabilitační ba-

zének, tobogán, whirlpool, fi nskou saunu, parní box a další. V lázeňském centru 

Agricola můžete také využít kavárnu, solnou jeskyni, širokou nabídku masáží, ale 

i kryokabinu apod. 

Dopoledne:

Poledne:

Odpoledne:

Večer:

Rodinný
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Český porcelán Dubí a zdejší světově vyhlášený cibulák bude na programu výletního 

dne za kulturou. Máte tu možnost navštívit výrobní provozy a seznámit se s výro-

bou porcelánu. Uvidíte to, co nemůžete vidět jinde — jak se vyrábí světoznámý 

cibulák. Prohlídka trvá zhruba hodinu a půl a určitě se během ní nudit nebudete. 

Při exkurzi vám bude po celé trase poskytnut plnohodnotný odborný výklad, kde 

se dozvíte vše o výrobě porcelánu v Dubí. Autentický pocit z návštěvy porcelánky 

můžete posílit i tak, že po prohlídce poobědváte v závodní zaměstnanecké jídelně. 

Prohlídku výrobních provozů je nutné absolvovat v dopoledních hodinách. Termín 

vaší návštěvy, včetně případného oběda pro vaši skupinu, je možné domluvit v MIC, 

při návštěvě Domu porcelánu s modrou krví nebo na telefonních číslech: +420 774 

028 998; +420 774 860 544. 

Osecký klášter a jeho zahrady nás čekají při zpáteční cestě z Dubí. Klášter je národní 

kulturní památkou. V kapitulní síni se nacházejí jedny z nejstarších gotických pro-

stor v ČR. Chrám patřil ve své době k největším řádovým stavbám v Čechách. V roce 

1996 byl otevřen nově zrekonstruovaný vstupní areál pro návštěvníky. V klášter-

ním areálu se nachází Informační turistické centrum (bezbariérový přístup i WC), 

které ve svých prostorách nabízí k zakoupení různé upomínkové předměty, turis-

tické známky…Také se tu pořádají nejrůznější výstavy. Prohlídka kláštera probíhá 

v sezóně každý den kromě pondělků v odpoledních hodinách. Kontakt: tel. 417 822 

138, itc@osek.cz. Prohlídka kláštera není zcela bezbariérová, v případě vozíčkářů 

pomohou zaměstnanci ITC. (Tip: Prohlídku kláštera můžeme absolvovat i v době, 

kdy se koná Osecká pouť – zpravidla v druhé polovině srpna.) 

Zámek Červený Hrádek u Jirkova bude kulturní tečkou na závěr dne. Zámek můžete 

navštívit po celý rok. Mimo sezónu je ale potřeba prohlídku domluvit telefonicky 

(474 684 560, 606 561 653). Přístupné jsou tu galerie a kaple sv. Jana Křtitele v pří-

zemí, zrcadlový sál a rytířský sál, lovecký prohlídkový okruh, salónek s obrazárnou, 

pracovna Maxe Egona Hohenlohe-Langenburg, chodby a další prostory v prvním 

patře. V zámku funguje výtah a většina expozic je pro vozíčkáře dostupná. K vidění 

je i výstava letecké archeologie - expozice fragmentů leteckých soubojů nad zdej-

ší oblastí za 2. světové války a dobové dokumentace. V technickém muzeu je pak 

výstava věnovaná letecké válce nad Krušnohořím. (Technické muzeum – zavolat 

předem +420 775 076 277). 

Tip: Pro děti je skvělou alternativou na zámku Expozice pohádkového světa. 

V areálu a okolí zámku zůstaneme. Můžeme si zde pochutnat ve zdejší zámecké 

a zahradní restauraci, kde nám na přání mohou také připravit piknik. Výborným 

relaxem a odpočinkem je pak zámecké wellness.

Dopoledne:

Poledne:

Odpoledne:

Večer:

Kulturní
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Vodní dílo Fláje - unikátní technická památka.
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Nabídka aktivního vyžití

Na autodromu v Mostě se mohou na závodním okruhu projet i vozíčkáři.
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  Sportcentrum Klínovec 

Loučná 110, 431 91 Loučná pod Klínovcem
Tel.: +420 474 333 928
E-mail: info@sportklinovec.cz
www.leto.sportklinovec.cz
GPS: 50.4043286N, 12.9835567E

Otevírací doba: 

Denně od 9 do 17 hodin. Aktivity v letní 
sezóně – od druhé poloviny května až do 
konec září.  

  Ranč u Matěje

Blatno 118, 430 01 Blatno
Tel.: +420 474 683 216
E-mail: rancblatno@email.cz
www.rancumateje.cz
GPS: 50.5051044N, 13.3653467E
 
Otevírací doba: 
Denně od 10 do 22 hodin.

LUKOSTŘELBA

Můžete si ji vyzkoušet ve Sportcentru Klínovec – hlavní par-

koviště pod sedačkovou lanovkou „Dámská“. 

Rezervace: +420 474 333 928 (REZERVACE NUTNÁ) 

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY 

Rezervace: +420 474 333 928 (REZERVACE NUTNÁ) 

DISC GOLF

Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit jamku s nej-

menším počtem hodů. Discgolf může hrát opravdu každý 

a rozhodně se nebudete nudit. Je to opravdu nenáročná hra, 

takže ať jste malí nebo velcí, mladí nebo staří, neváhejte…

vezměte rodinu či kamarády a přijďte si zahrát. Pro vozíčkáře 

se dá rozložit disc golf na parkovišti. 

Rezervace: +420 725 700 902 - 903 (REZERVACE NUTNÁ). 

Není bezbariérové WC. 

Ceny: U lukostřelby, vzduchovky i disc golfu přijde jedna 

hodina s  instruktorem na 380 Kč (skupina do 3 osob, každá 

další 50 Kč).

JÍZDY NA KONI

Pod dohledem trenéra můžete vyjet s koníkem na vyjížďku 

do přírody nebo se zúčastnit výcvikové hodiny v kryté hale. 

Záleží jen na vaší chuti a jezdeckých dovednostech. Poukaz 

na hodinu jízdy se dá zakoupit jako krásný dárek. Pro zájemce 

o westernové ježdění nabídka základního výcviku jízdy na 

koni. 

Restaurace s bezbariérovým přístupem, bezbariérové WC. 

Jízdy koně - 350 Kč/ hod; 

Rezervace: +420 737 217 556 (REZERVACE NUTNÁ)
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  Hipodrom Most

K Hipodromu 213, 434 01 Most 
Tel.: +420 476 101 734
E-mail: as@hipodrom.cz
www.hipodrom.cz
GPS: 50.5051044N, 13.3653467E
 
Otevírací doba: 

Dle dostihových dní. Jízdy na koni podle 
domluvy.

DOSTIHY A JÍZDY NA KONI 

Dostihové závodiště v Mostě vítá příznivce dostihového 

sportu již od roku 1997. Ročně se zde koná osm dostihových 

dní, ve kterých se na startovních listinách představí šest set 

koní. Hipodrom patří mezi špičková závodiště v naší republice 

a stal se severočeskou doménou dostihového sportu. Dosti-

hový sport je zajímavý pro diváky všech věkových kategorií, 

pro ty nejmenší jízdami na koních a dětskými atrakcemi, pro 

dospělé především svou dynamičností a možností vsadit si na 

svého favorita. 

Jízdy na koních rezervace: 

+420 476 101 734 (REZERVACE NUTNÁ). 

Vstupné: na dostihy – 100 Kč, zlevněné vstupné (s věrnostní 

kartou) – 50 Kč, děti do 140 cm a ZTP zdarma.  

  Autodrom Most 

Tvrzova 5, 435 02 Most, Souš
Tel.: +420 476 449 970, +420 737 237 424
E-mail: info@autodrom-most.cz
www.autodrom-most.cz
GPS: 50.5198978N, 13.6075306E
 
Otevírací doba: 

Dle dohody.

SPORTOVNÍ AREÁL

Exkurze na autodromu, vše bezbariérové, možnost nahléd-

nout do boxů, každý den je pořádána akce, po předchozí 

domluvě možnost projížďky závodním autem. Předešlá do-

mluva na čísle: 737 212 446. V dohodnutých termínech se lze 

zúčastnit volných jízd pro veřejnost, a to i s vlastními vozidly 

nebo motocykly. I nezkušení jezdci si zde mohou vyzkoušet, 

jaké jsou limity jejich vozu a zažít pocity závodního jezdce.
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  Aquasvět Chomutov

Mostecká 5887, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 651 154, +420 775 942 426
E-mail: recepce-aquasvet@kultura-sport.cz
www.kultura-sport.cz/sportovni-zarizeni/
aquasvet
GPS: 50.4692542N, 13.4262500E

Otevírací doba: 

Po 13 – 21 hod., Út – Ne 9 – 21 hodin. 
Ranní plavání: Út – Pá: 6 – 8 hodin. Večerní 
plavání: Pátek - sudý týden: 20 – 22 hodin.

PLAVECKÝ BAZÉN

Základem rekreační části areálu je bazén nepravidelného tva-

ru – obsahuje divokou řeku (proudový kanál), masážní trysky, 

houpací bazén, skluzavku, masážní sedací lavice s bublinami, 

šplhací síť, vodní stěnu, masážní lehátka s bublinami, perlivý 

gejzír, vodní zvon, chrliče – vodopády, vodní dělo. Další vodní 

plochu tvoří whirlpool a dětské brouzdaliště s klouzačkou ve 

tvaru pirátské lodě. Adrenalinovou část areálu tvoří dva tobo-

gány, jeden klasický a jeden člunový. Sportovní a výukovou 

část areálu tvoří pětadvacetimetrový osmidráhový bazén, 

který odpovídá pravidlům FINA pro pořádání plaveckých zá-

vodů. K dispozici je samostatné centrum kojeneckého plavá-

ní. K pohodovému času strávenému v areálu přispívá rovněž 

Centrální čipový odbavovací systém, kterým jsou ovládané 

nejen šatní skříňky, ale také platby občerstvení. 

Vstupné: 110 Kč, snížená cena 95 Kč. Cena za 1,5 hodinu 

plavání. Ranní plavání: 60 Kč.

Doprava: auto, bus (Chomutov autobusová zastávka cca 500 

m), vlak (Chomutov město cca 2 km) 

  Letiště Chomutov 

LETECKÝ  KLUB  PESVICE  o. s.
Pesvice 80, 431 11  Jirkov
Tel.: + 420 777 631 077
E-mail: info@lety-chomutov.cz
www.lety-chomutov.cz
GPS: 50.4688861N, 13.4680528E

Otevírací doba: 

Dle dohody.

Letiště Chomutov leží na hranici katastrů obcí Otvice a Pesvi-

ce. Vznik letiště se datuje do roku 1947. Svou polohou a dvě-

ma přistávacími drahami se řadí k nejlépe situovaným letiš-

tím Ústeckého kraje.

POZOROVACÍ LETY  

Mezi nejoblíbenější letové okruhy patří: 

Chomutov - Karlovy Vary a zpět (cca 35 min.) 

Chomutov - Karlštejn - Křivoklát a zpět (cca 65 min.) 

Chomutov - Ústí nad Labem a zpět přes Milešovku (cca 60 

min.) 

Chomutov - Křivoklát a zpět (cca 40 min.) 

Chomutov - Klínovec a zpět (cca 30 min.) 

Letět mohou 1 - 3 osoby (cena letu nezávisí na počtu osob). 

Rezervace: +420 777 631 077 (REZERVACE NUTNÁ)
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  Aquapark Klášterec n. Ohří 

U Koupaliště 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: +420 474 375 963
E-mail: info@aquaparkklasterec.cz
www.aquaparkklasterec.cz
GPS: 50.3917769N, 13.1745731E
 
Otevírací doba: 

Květen - září (podle počasí). Po – Ne 9 - 19 
hodin.

PLAVECKÝ AREÁL

128 m dlouhý tobogán, 2 menší tobogány, plavecký a sko-

kanský bazén, dětské bazény, proudový kanál, vodní hřiby, 

skluzavky, chrliče, vířivky, bublinkové rošty. Tak to je aqua-

park v Klášterci nad Ohří, kde jste ještě nedávno mohli vy-

zkoušet nejdelší tobogán v ČR. A přestože již prvenství nedrží, 

stále patří mezi ty nejdelší u nás. 

Vstupné: na celý den 60 Kč, jízda na tobogánu 5 Kč / 1 jízda, 

vířivá koupel 5 Kč / 5 minut.

Doprava: auto, bus (Klášterec nad Ohří náměstí - cca 10 min. 

pěšky) 

Aquapark v Klášterci nad Ohří se ještě donedávna pyšnil nejdelším tobogánem v ČR.
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Bowling centrum Benedikt

Rekreační 1048, Most

Tel.: 476 000 055, 602 105 555, 777 148 936

E-mail: bowler.benedikt@seznam.cz

www.benediktmost.cz

Bezbariérový vstup i bezbariérové WC.

Bowling Litvínov

Vinohradská 875, Litvínov

Telefon pro rezervaci drah: +420 476 112 306

E-mail: rezervace@bowlingcentrum.cz

www.bowlingcentrum.cz

Bezbariérový přístup i WC.

Sportovka centrum

Moskevská 2428, Most

Tel.: 476 127 192

E-mail: info@sportovka-bowling.cz

www.bowlingmost.cz

Centrum je vzhledem ke konstrukci samot-

ných bowlingových drah vyvýšené, přístup 

není bezbariérový, je po třech schůdcích do 

bowlingové herny. Bowling handicapovaní 

navštěvují a personál vždy rád pomůže. 

Strikeland

Březenecká, Chomutov

Tel.: 474 606 474

E-mail: rezervace@bowlingchomutov.cz

www.bowlingchomutov.cz

Bezbariérový přístup a bezbariérové WC, 

včetně míst na parkovišti.

Bowling Labyrint

Golovinova 1339, Kadaň

Tel.: 608 850 104

E-mail: labyrintkadan@email.cz

http://bowling.labyrint-kadan.cz

Bezbariérový přístup i WC.

Bowlingové dráhy
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Koupání v přírodě

Vodní plochy jsou volně přístupné, vozíčkáři se dostanou bez problémů až k vodní ploše.

  Vodní nádrž Barbora

Oldřichov u Duchcova  - Jeníkov

  Vodní nádrž Matylda

Most

  Kamencové jezero

Chomutov

Nejrozsáhlejší vodní plochou Teplicka je vodní nádrž Barbo-

ra, která vznikla zatopením stejnojmenného povrchového 

dolu. Tato vodní rekultivace, poskytuje návštěvníkům velké 

množství zábavy, plavání, potápění, surfování až po bangee 

jumping. Každý rok zde nachází tisíce návštěvníků pestrou 

zábavu, čistou vodu, písčité i travnaté pláže s mnoha stánky 

na občerstvení. Pohled na hladinu nejčistší vodní nádrže v Če-

chách nejen přes den, ale hlavně při neopakovatelném zápa-

du slunce s výhledem na Krušné hory s dominantou vrcholu 

Bouřňáku musí uchvátit každého, kdo navštíví tento kemp.

GPS 50.6441019N, 13.7496339E

Zejména v letních měsících je oblíbeným odpočinkovým 

a rekreačním místem vodní nádrž Matylda, nalézající se na 

severním okraji města Mostu. Nádrž leží pod dvěma mostec-

kými vrchy, Hněvínem a Širákem, poblíž městské části Souš. 

Vodní nádrž vznikla zatopením bývalého povrchového dolu 

Vrbenský a její rozloha dosahuje téměř čtyřiceti hektarů vod-

ní plochy.  Příznivci slunění a koupání naleznou na východ-

ních březích nádrže písčitou pláž i travnaté plochy. V lovné 

sezoně jsou zalesněné západní břehy Matyldy cílem rybářů 

z širokého okolí. V této části nádrže lze jezdit na vodních ly-

žích a skútrech. Areál je vybaven sociálním zařízením, stojí 

zde stánky s občerstvením a sezónní autokemp. 

GPS: 50.5253558N, 13.6245092E

Kamencové jezero v Chomutově je výjimečný přírodní útvar 

s ohledem na chemické složení vody, kde je výraznou složkou 

kamenec. V současné době je vodní plocha Kamencového 

jezera využívána pro příměstskou rekreaci. Můžete si za-

plavat, půjčit si loďku nebo šlapadlo, vyzkoušet vodní lyže, 

wakeboarding, aquazorbing, vodní kolo waterbird, zahrát si 

minigolf. Děti ocení prolézačky, vodní atrakce nebo trampo-

línu. Provoz areálu je pro veřejnost od 15. května do 15. září. 

GPS:   východ 50.4719050N, 13.4292483E

           západ 50.4710481N, 13.4228003E
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Ubytování a gastronomie

Hotel Emeran na Klínech.
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  Apartmány Klínovec

Loučná 112
431 91 Vejprty
Tel.: +420 739 066 379
E-mail: info@infoklinovec.cz
www.apartmany-klinovec.cz, www.apres.cz
GPS: 50.4072661N, 12.9820264E

Největší nabídka moderně vybavených apartmánů na Klí-

novci v těsné blízkosti SKI areálu Klínovec. Apartmány 1+kk, 

2+kk nebo 3+kk. Všechny apartmány jsou nekuřácké, kom-

pletně vybavené a zařízené – kuchyňskou linkou s příslušen-

stvím, mikrovlnnou troubou, varnou deskou, rychlovarnou 

konvicí, toustovačem, nechybí ani pečící trouba a lednice. 

Součástí vybavení je LCD TV, CD/DVD přehrávač a Wifi  inter-

netové připojení. Koupelny mají sprchové kouty, umyvadla 

se zrcadlem a WC, u vybraných apartmánů s podlahovým 

vytápěním. 

Pro vozíčkáře pouze 2 apartmány, které by mohly vyhovovat. 

Jedná se o apartmány 2+kk. 

Před apartmánovým domem je velké parkoviště, kde mohou 

pohodlně zaparkovat i vozíčkáři, kteří vyžadují větší prostor 

na výstup z auta.

Restaurace je upravená tak, aby byl vstup umožněn i vozíč-

kářům, tzn. vchodové dveře, prostor uvnitř restaurace a bez-

bariérové WC.

Cena: dle období. V  letní sezóně apartmány 2+kk cca od 

1250 Kč/den. V zimní sezóně až 3 200 Kč/den. 

Apartmánový dům

Hlavní vchod rozměr 97 cm

průchodové dveře 95 cm

vstupní dveře do jednotlivých pater 91 cm

rozměr výtahu 90 cm

Apartmán „Nordica“

rozměr vchodových dveří 81 cm

rozměr dveří kuchyň (i spací prostor) 82 cm

rozměr dveří ložnice 72 cm

rozměr dveří koupelna 72 cm

rozměr vstupu do vany 98 cm

Apartmán „Tecnica“ 

rozměr vchodových dveří 81 cm

rozměr dveří kuchyň (i spací prostor) 82 cm

rozměr dveří ložnice 72 cm

rozměr dveří koupelna 72 cm

rozpěr vstupu do sprchy 65 cm

rozměr dveří WC 62 cm
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  Hotel Nástup **** 

Loučná pod Klínovcem 104
431 91 Loučná pod Klínovcem, Háj
Tel.: +420 471 120 - 290/ 292/ 299  
E-mail: recepce@hotelnastup.cz
www.hotelnastup.cz
GPS: 50.4032517N, 12.9844028E

   Ubytování v soukromí 

– Lenka Bubeníková

Bořislav č. 41
41501 Teplice
Tel.: +420 604 590 155
E-mail: lenka.bubenikova@seznam.cz
www.bubenikova.cz
GPS: 50.5729572N, 13.9260858E

Luxusní čtyřhvězdičkový horský hotel Nástup (nacházející se 

přímo v centru Skiareálu Klínovec) s jedinečnou atmosférou 

poskytuje cenově dostupný a zároveň vysoký zákaznický 

komfort i těm nejnáročnějším hostům.

Služby hotelu: Pokojový servis, monitorované parkoviště 

zdarma, výměna valut, informační servis, kancelářský servis, 

denní úklid, noviny, hygienické potřeby, známky, poštovní 

služby. Dále bazén, sauna, masáže, termoterapie, hydrote-

rapie, chemoterapie. Domácí zvířata vítána. Zprostředkování 

vybraných sportovních aktivit. Zprostředkování zájezdů do 

zajímavých míst. Wifi , internet. 

Hotel je bezbariérový: dva pokoje, výtah či restaurace - vše je 

uzpůsobeno, tak aby člověk na vozíku neměl žádný problém. 

Po domluvě s ředitelem hotelu je možné od ceny za ubytová-

ní odečíst 10% slevu pro vozíčkáře. 

Velmi vkusně a moderně zařízená restaurace s nádherným 

výhledem na panorama Krušných hor určená pro celodenní 

stravování, pořádání kulturních a společenských akcí či fi -

remních seminářů. V naší nabídce najdete speciality domácí 

i mezinárodní kuchyně. Restaurace získala i několik certifi ká-

tů: Czechspecials, Czechspecials Regional. Je bezbariérová.

Cena: Letní sezona - jednolůžkový pokoj či jednolůžková 

siute single use 1 450 Kč, dvoulůžková suite de lux 2 490 Kč, 

čtyřlůžkové apartmá 3 420 Kč. 

Rodinný dům situovaný v klidné ulici poblíž mezinárodní sil-

nice E 55. Obec Bořislav pod Milešovkou se nachází v krásném 

prostředí Českého středohoří, 10 km od lázeňského města 

Teplice. V obci je prodejna potravin a smíšeného zboží a čer-

pací stanice.

V domě jsou k dispozici 3 pokoje s TV pro celkem 10 osob (1 

dvoulůžkový, 2 čtyřlůžkové), 2x WC, 2 koupelny a kompletně 

vybavená kuchyňka s jídelním koutem, 1 dvojlůžkový pokoj 

není pro vozíčkáře, má dva malé schůdky, dal by se umístit 

nájezd. 

Zbývající dva pokoje mají zvýšený práh, ale není problém zde 

umístit nájezd. Tyto dva pokoje nemají WC ani koupelnu, ta je 

umístěna mimo pokoj. 

Rozměry dveří  -  pokoj č. 4 jsou 80 cm , pokoj č. 3 – 70 cm. 

Do koupelny jsou rozměry dveří 70 cm. Hlavní vchod  - 80 cm. 

WiFi zdarma.

V případě hezkého počasí je k dispozici posezení venku pod 

altánem. Parkování je zajištěno u domu nebo po dohodě na 

dvoře.

Provoz ubytování je NONSTOP po celý rok, ubytování s domá-

cími mazlíčky je možné po dohodě s majitelkou.

Cena: 300 Kč za osobu a den. Případná sleva závisí na počtu 

ubytovaných osob a délce pobytu. Placení je možné v hoto-

vosti v Kč nebo eurech a platebními kartami EC, MC, VISA, 

Amex.
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  Hotel Emeran*** 

Rašov 210, 
436 01 Klíny
Tel.: +420 727 803 833, +420 476 116 025 
E-mail: hotel.emeran@kliny.cz
www.kliny.cz
GPS: 50.6285381N, 13.5649094E

  Hotel Ján*** 

Nové Město 26
417 81 Moldava
Tel.: +420 417 539 554, +420 734 381 651
E-mail: info@hoteljan.cz
www.hoteljan.cz
GPS: 50.6918272N, 13.6938819E

Ubytovací zařízení vhodné pro handicapované osoby. Bezba-

riérový Hotel Emeran *** přímo v centru Sport areálu Klíny, 

22 dvojlůžkových pokojů, 1 jednolůžkový, každý z pokojů má 

vlastní sociální zařízení, TV a bezplatné připojení na Wi-Fi. 

Součástí hotelu je i restaurace, wellness a posilovna. Přímo 

u hotelu naleznete Mammut bar, tenisový kurt, minigolf, 

dětské hřiště a sportovní halu.

Tipy na výlet: Vyhlídková jízda lanovkou Klíny (nástupní 

místo je 20 m od hotelu) či výlety osobním automobilem 

do okolí, např. přehrada Fláje, Janovská přehrada, přesunutý 

kostelík v Českém Jiřetíně, Hora Sv. Kateřiny, Seiff en... 

Hotel má vlastní 8místný mikrobus. Přímo u hotelu 30 parko-

vacích míst, zdarma. 

Recepce hotelu nepřetržitý provoz, restaurace hotelu (bezba-

riérová) každý den od 10 do 22 hod.

Cena: Pokoj s vlastním sociálním zařízením 350 Kč/noc/os. 

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají 30% slevu. V ceně ubytová-

ní není snídaně, cena je včetně místního turistického poplat-

ku a DPH. Doobjednání snídaně v restauraci Emeran 80 Kč. 

Hotel nabízí 18 pokojů. V prvním patře se nachází 10 poko-

jů. Rozměr vchodových dveří v těchto pokojích je 0,80 x 2 m 

a dveří od koupelny 0,85 x 2 m. V druhém patře je jeden kla-

sický pokoj a 7 apartmánů. V apartmánech je rozměr vchodo-

vých dveří 0,8 x 2 m a dveří od koupelny 0,7 x 2 m. V každém 

pokoji se nachází TV a Wifi . Pokoje jsou oddělena schodištěm 

bez výtahu. Parkoviště pro hosty se nachází přímo před ho-

telem. Okolí hotelu je protkáno turistickými a cyklistickými 

stezkami. Zhruba za deset minut jízdy autem jste v němec-

kém Altenbergu, kde je rozlehlý areál, který nabízí celkem 8 

bazénů s termální vodou o teplotě 24 až 39 stupňů C. Zajíma-

vostí je venkovní bazén s horkou vodou, který funguje po celý 

rok. V tomto zařízení najdete nádherný saunový svět cca čtyři 

druhy saun. Stejně tak nabízí mnoho dalších volnočasových 

aktivit, např. bobovou dráhu.

V hotelu se nachází bezbariérová restaurace (vchod od hotelu 

0,95 x 2 m, vchod do restaurace 1,40 x 2,15 m, vchod na WC 

0,90 x 2 m, vchod do salonku 2,30 x 2,10 m, vchod na terasu 

1,60 x 2,30 m). V restauraci Wifi . Na terase je ohniště, mož-

nost grilování, a dětské hřiště. Hlídané parkoviště. Provozní 

doba: denně od 10 do 22 hodin.    

Ceny: Apartmány 1.500,-Kč za osobu se snídaní/noc, jedno-

lůžkový pokoj 1.000,- Kč, dvoulůžkový pokoj 1.600,- Kč, tří-

lůžkový pokoj 1.800,-Kč, čtyřlůžkový pokoj 2.400,-Kč se sní-

daní/noc. Děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 10 let 50% sleva.
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  Hotel Loučky

Máchova 1727
436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 000 803, +420 720 203 204
E-mail: info@loucky.cz, hotelloucky@
gmail.com
www.hotelloucky.cz
GPS: 50.6149686N, 13.6234811E

  Penzion Stará hračkárna

Český Jiřetín 20 
436 01 Český Jiřetín
Tel.: +420 725 887 091, kontaktní osoba: 
Iva Čerňanská
E-mail: info@starahrackarna.cz
www.starahrackarna.cz 
GPS: 50.7059675N, 13.5478869E

Hotelový a sportovní areál Loučky je situován v klidném les-

natém prostředí na předměstí Litvínova na úpatí Krušných 

hor. Hotel disponuje moderně vybavenými pokoji o celkové 

kapacitě až 70 osob a má vlastní parkoviště. V areálu se na-

chází restaurace s terasou, ohniště, hřiště na pétanque a mo-

derní dětské hřiště.

Hotel má bezbariérový apartmán s možností občerstvení 

v recepci. K dispozici: internet, televize, grilování, ohniště, 

parkoviště zdarma.

Tipy na výlet: V dostupné vzdálenosti od hotelu se nachází 

golfové hřiště, lyžařské sjezdovky, hipodrom, bazén, auto-

drom, zámek v Duchcově, klášter v Oseku a další kulturní 

památky.

Restaurace není bezbariérová, ale je možnost najíst se na te-

rase, popřípadě lze přinést snídani či oběd (večeři) do hotelu.

Cena: Pokoj jednolůžkový 1  400 Kč, dvoulůžkový 1  700 Kč, 

třílůžkový 2 000 Kč a apartmány od 1 700 do 2 700 Kč.

Ubytování: celkem 6 studií se sociálním zařízením a kuchyň-

kou (2 studia v přízemí, 2 v 1. patře, 2 v podkroví), vstupní 

dveře 80 cm, sociální zařízení 70 cm. Do studií není bezba-

riérový přístup. Vybavení studií: sociální zařízení, kuchyňka 

(sklokeramická plotýnka, mikrovlnná trouba, kávovar, ledni-

ce, myčka na nádobí, základní nádobí), televize. 

V areálu se nachází griloviště a ohniště s bezbariérovým 

přístupem, dětské hřiště. Místnost pro úschovu kol a dalšího 

vybavení. Bezplatné uzavřené parkoviště v areálu penzionu.  

Nekuřácká restaurace s bezbariérovým přístupem 250 m od 

penzionu.

Cena: 900 Kč dvoulůžkové studio, 1 200 Kč třílůžkové studio, 

1 500 Kč čtyřlůžkové studio.
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  Klášterní pivovar v Oseku 

Klášterní, 417 05  Osek
okres Teplice, Ústecký kraj
Tel.: +420 417 822 138 (infocentrum)
historie.osek.cz
GPS: 50.6213367N, 13.6959131E

Otevírací doba: 

Klášterní pivovar teprve rozšiřuje svůj 
provoz a kuchyni. Obnovení provozu je 
teprve od roku 2015. Letní bezbariérová 
terasa funguje v sezóně od května do 
konce září. (Otevírací dobu i kontakt 
upřesní v oseckém infocentru.) 

  Penzion Praha

Na Srubech 532
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Tel.: +420 476 127 869, +420 603 146 565
E-mail: bores.radek@seznam.cz
www.penzionprahahorasvatekateriny.8u.cz
GPS: 50.6033792N, 13.4424025E

Po letech chátrání budova klášterního pivovaru opět ožila. 

Hosté mohou v minipivnici vnímat vůni vaření piva, varna 

je součástí pivnice. Nově udělaná je venkovní terasa, kde je 

gril a posezení v příjemném prostředí. Pod původním názvem 

Ossegg tu návštěvníci mají možnost vybrat si dvanáctistup-

ňové pivo s názvem Philipp, černé pivo 13 stupňové Tomáš 

a 18 stupňové Jindřich, dále 11 stupňové pivo, zatím bez 

jména a pivo pšeničné.

Bezbariérové WC se nachází v infocentru, které je rovněž 

v areálu kláštera.

Penzion Praha je menší penzion situovaný na severu Čech, 30 

km od správního města Most. Podnik je velice dobře zaveden, 

jelikož na trhu působí již 14 let a je proslulý svou skvělou re-

staurací s širokou nabídkou pizz. 

Disponuje 7x dvoulůžkovým pokojem se společným sociál-

ním zařízením, 11x dvou až třílůžkovými pokoji s vlastním 

sociálním zařízením.

Okolo penzionu je obrovské množství cyklistických stezek jak 

pro zkušené, tak i pro rekreační cyklisty. V blízkosti jsou hned 

3 hraniční přechody do SRN v Brandově, pro pěší a cyklisty, 

Kateřina a Mníšek pro automobilovou dopravu.

V penzionu lze pořádat přátelská setkání a oslavy. Lze zare-

zervovat celou restauraci (dostatečně včas). Dále je zde mož-

né využití, jak pro školy formou školy přírodě, tak sportovním 

oddílům pro jejich soustředění. Nebo pro partu přátel, která 

si zde chce odpočinout a pobavit se na čerstvém vzduchu za 

rozumnou cenu.

Cena: 1 osoba bez snídaně 350 Kč; se snídaní 390 Kč v poko-

jích se společným soc. zařízením. S vlastním sociálním zaříze-

ním 1os.bez snídaní 500 Kč; se snídaní 540 Kč. Přistýlka 1 os. 

150 Kč; se snídaní 190 Kč.
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  Penzion a restaurace U Křížku 

České Hamry 32
431 91 Vejprty
Tel.: +420 474 396 141 
E-mail: ukrizku@penzionukrizku.cz
www.penzionukrizku.cz
GPS: 50.4409608N, 13.0161869E

Bezbariérová restaurace má kapacitu 60 míst, nekuřácká jídel-

na s dětským koutkem, letní pergola pro 40 osob, celodenní 

stravování, jídla tradiční české kuchyně, hotová jídla, minutky, 

ryby, zvěřina a drůbež. 

Přízemí penzionu od parkoviště k pergole, restauraci, nekuřác-

ké jídelně po WC je řešeno bezbariérově. 

  Hotel Pomezí

Cínovec 221 
415 01 Dubí u Teplic
Tel.: +420 776 453 055
E-mail: hotelpomezi@seznam.cz
www.hotelpomezi.cz
GPS: 50.7248442N, 13.7644981E

Otevírací doba restaurace je každý den 
od 11:30 do 21 hodin, pátek - sobota od 
11:30 do 21 hodin.

Hotel byl postaven v roce 1930 (původním jménem Au-

sspane) a v letech 2007 - 2009 prošel celkovou rekonstrukcí 

a zazářil v nové kráse. Jeho součástí je restaurace s domácí 

kuchyní, velkou terasou s krásným výhledem do kraje v ka-

ždém ročním období. V hotelu je 15 pokojů (2-8 lůžek) s tv, 

sprchou a toaletou. Pokoje jsou komfortně zařízeny. Hoteloví 

hosté mají možnost využít sauny a podzemního parkování. 

Po celém hotelu je zdarma k dispozici připojeni Wi-fi . Můžete 

využít kuřácké restaurace s 36 místy nebo nekuřácké restau-

race s 56 místy, dětským koutkem a tanečním parketem. 

Letní terasa s 36 místy. Z restaurace je dobrý výhled do kraje, 

který vám v každém ročním období nabídne krásnou scenérii. 

Za příznivého počasí je možné využít velké letní terasy. Pro 

hosty je před restaurací připraveno zdarma parkoviště střeže-

né kamerovým systémem. Vhodné pro vozíčkáře.
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  Lovecký zámeček Dvojhradí 

Mstišov Dvojhradí 26
417 03 Dubí u Teplic
Tel: +420 777 729 795
E-mail: zamecekdvojhradi@seznam.cz 
GPS: 50.6691108N, 13.7680881E

Otevírací doba: 

Pondělí - středa ZAVŘENO, Čtvrtek 12 - 19 
hodin, Pátek 12 – 20 hodin, Sobota 10 – 
20 hodin, Neděle 10 – 19 hodin.

  Krušnohorský dvůr

Cínovec 275
417 32 Cínovec  
Tel.: +420 774 444 218 
E-mail: info@krusnohorskydvur.cz 
www.krusnohorskydvur.cz
GPS: 50.7280614N, 13.7533767E

Otevírací doba:

Restaurace otevřena denně 10 - 22 hodin.

Zámeček slouží jako restaurace, kde si můžete pochutnat 

na zvěřinových specialitách. Přístup i pro vozíčkáře. Lovecký 

zámeček v  oboře nechal pro svou manželku postavit někdy 

v letech 1702 - 1703 hrabě František Karel Clary-Aldringen. 

Obora byla hojně navštěvována lázeňskými hosty jako byli: 

Goethe, Beethoven a  mnoho dalších známých osobností. 

V roce 1945 byla obora zničena. Díky Severočeským státním 

lesům byl v roce 1974 zámeček zrekonstruován a kolem něj 

zbudována obora o rozloze zhruba 20 hektarů. V oboře je 

chována typická zvěř Krušných hor: jelen evropský, jelen sika 

Dybowského, srnec obecný, daněk skvrnitý a  prase divoké. 

Návštěva obory je skvělým tipem na výlet jak pro vozíčkáře, 

tak i pro rodiny s dětmi. 

Horský hotel Krušnohorský Dvůr se nachází v nádherné kra-

jině Krušných hor na Cínovci-Dubí v nadmořské výšce 865 m 

v těsné blízkosti hranic s Německem. Z nedalekého lázeňské-

ho města Teplice je to po silnici E55, směrem Dubí - Drážďa-

ny, pouhých 15 km. Celoročně nabízí svým návštěvníkům 

ubytování v moderně zařízených pokojích různých kategorií 

za velmi příznivé ceny, celodenní stravování v restauraci, 

společenské akce a kvalitní hotelové služby pro jednotlivce, 

skupiny i fi rmy. 

Hotel Krušnohorský Dvůr nabízí ubytování v 6 dvoulůžkových 

pokojích s možností jedné přistýlky a v 1 rodinném čtyřlůž-

kovém pokoji. Všechny pokoje mají vlastní luxusní koupelnu 

s podlahovým topením, sprchovým koutem a WC. Samo-

zřejmostí je vybavení každého pokoje televizí se satelitním 

příjmem a bezdrátovým připojením na internet zdarma. 

Součástí hotelu je stylová restaurace s útulným prostředím 

a příjemnou atmosférou. Restaurace se kromě bohatého 

stálého jídelního lístku zaměřuje i na různé týdenní speciál-

ní nabídky, orientované zejména na oblastní a národnostní 

speciality (zvěřinový týden, krušnohorské speciality, vep-

řové hody, středomořská kuchyně, atd.). Večerní posezení 

u skvělého jídla a sklenky dobrého vína doplňuje dominanta 

restaurace – hořící krb. Vhodné i pro vozíčkáře.
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  Cukrárna Pod Lesem

Křižíkova 516/10a 
417 01 Dubí 1 
Tel: +420 777 864 363; +420 777 873 872
E-mail: fejfarova@znackydubi.cz
www.infocentrum-dubi.cz/cz/159.cukrar-
na-pod-lesem/
GPS: 50.6854375N, 13.7859217E

Cukrárna „Pod Lesem“ nabízí posezení na terase, velký dětský 

koutek, wifi  připojení, a to vše s bezbariérovým přístupem. 

Můžete zde zakoupit také pohledy, turistické známky a sa-

molepky.  

Otevírací doba: Otevřeno denně 10 - 17 hodin.

  Tereziny lázně Dubí a.s.  

Lázeňská 21
417 01 Dubí
Tel.: +420 474 530 400, +420 725 499 115
E-mail: recepce@laznedubi.cz
www.laznedubi.cz
GPS: 50.6859444N, 13.7837608E

Historie Tereziných lázní sahá až do roku 1870, kdy byly lázně 

vybudovány dr. Brecherem jako Vodolečebný ústav. Zajíma-

vostí komplexu je jeho téměř 3hektarová rozloha s vlastním 

překrásným lesoparkem, který nabízí nenáročný bezbari-

érový terén, opalovárnu, tenisový kurt, minigolfové hřiště 

a venkovní vyhřívaný bazén. Zařízení je plně uzpůsobeno pro 

vozíčkáře – je kompletně bezbariérové, vodoléčba a bazén 

jsou vybaveny zvedacími zařízeními a veškeré služby jsou 

přístupné „pod jednou střechou“.  

Nabízíme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových 

a třílůžkových pokojích různých kategorií a v apartmánech. 

Některé mají vstup na terasu, jiné zase vlastní balkón nebo 

výhled do krásného lesoparku. Mezi standardní vybavení 

každého nabízeného pokoje patří vlastní koupelna, WC, LCD 

televizor s připojením kabelové TV s rozšířenou programovou 

nabídkou, chladnička, telefon, internet a moderní vybavení 

interiéru. Naprostou jedinečností všech pokojů je 100% 

bezbariérovost. Pro klienty je zajištěno stravování v jídelně 

situované v reprezentativních prostorách budovy, kterou 

může využít současně až 210 osob. Zajímavý interiér jídelny 

s původními historickými prvky. Za poplatek je možné využít 

službu „donáška na pokoj“. Po předchozí domluvě lze stravu 

podat formou balíčku, čehož hosté využívají především v pří-

padě celodenních výletů apod. 
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Apartmány Klínovec.
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Trasy pro vozíčkáře
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Autem dojedete na parkoviště k Rekreačnímu centru Lesná. 

Je zde informační centrum. Toaleta však není přizpůsobena 

hendikepovaným. Po červené a zelené se vrátíte 250 metrů 

k milníku v Lesné. Dál pokračujete po červené a modré značce 

JV směrem dalších 600 metrů k milníku Pod Lesnou. Cestou 

může být zavřená závora. Pokračujte vpravo po modré až 

k vysílači. Držte se asfaltové cesty, modrá ji doprovází občas 

lesní zkratkou. Trasa prochází velmi klidnou částí Krušných 

hor, mladšími porosty ve vrcholových partiích. Stoupání je 

mírné, na konci trasy u vysílače je strmější. Přímo u vysílače 

je vyhlídkové místo na skalce vozíkem nedostupné. Využijte 

proto daleké výhledy během fi nálního stoupání. Mimo vege-

tační období je výhled lepší.

Návrat stejnou cestou zpět.

  Lesná – vysílač Jedlák

Délka trasy: 10 km tam i zpět celkem

Výchozí místo:  Rekreační centrum Lesná u Rudolic 

v Horách

GPS: 50.5692122N, 13.4330689E

Náročnost:  střední, vytrvalec zvládne bez 

asistence

Povrch: asfalt v celé délce

Upozornění:  na začátku trasy je závora ve výšce 1 m, 

je možné ji objet
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Auto necháte na konci Rudolic v Horách, na malém odpočí-

vadle. Přes závoru pokračujeme po modré značce. Na křižo-

vatce si lze udělat malou zajížďku k Rudolickému rybníku 200 

metrů vpravo. Naše cesta však vede vlevo strmějším klesáním 

do údolí. Dole u potoka s milníkem se dáme vpravo dále po 

modré. Údolí připomíná Šumavu, cesta se vine podél rašeli-

nového potoka a ve svazích jsou romantické skalních útvary. 

Celá trasa od výchozí místa klesá a zpět opět stoupá. Výškový 

rozdíl začátku a konce je skoro 350 metrů na sedmi kilome-

trech délky.

Gabrielina huť byla osada s železárnou a hamrem od roku 

1779 díky rychle rostoucímu průmyslovému komplexu mimo 

mnoho jiného s vysokou pecí, dalšími hamry a  třídírnou rudy. 

Koncem 19. století se průmysl přesunul blíže uhlí a železnici 

pod Krušné hory a zdejší průmysl upadal. Poválečným odsu-

nem byla obec vysídlena a roku 1955 úředně zrušena. V roz-

valinách domů si povšimněte modrých struskových cihel. Více 

o historii obce a její fotografi e hledejte na internetu.

Nejzdatnější se mohou z Gabrielini huti vydat vlevo po zelené 

na Kalek. Cesta je lesní, bez větších výmolů a louží. Pojedete 

proti proudu Načetínského potoka, mohli bychom říci říčky. 

Na začátku obce Kalek se dáte vlevo vzhůru a po staré as-

faltce, takzvané Volárenské cestě se vracíte zpět k Telčskému 

potoku. Odtud vystoupáte fi nální kopeček a rovinku k vozu. 

Tato trasa je pouze pro vytrvalce a měří skoro 20 km.

  Rudolice v Horách – Gabrielina Huť

Délka trasy: 14 km tam i zpět celkem

Výchozí místo: za obcí Rudolice u vstupu do lesa

GPS: 50.5839800N, 13.4081942E

Náročnost: vyšší, asistence doporučena

Povrch: asfalt a štěrková lesní cesta 

Upozornění:  na začátku trasy je závora ve výšce 1 m, 

je možné ji objet
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Z horního konce Křížatek pojedete nádherným bukovým 

lesem, klesáním podél údolí až k Janovské přehradě. Ta byla 

vystavěna na potoce Loupnici v roce 1911 až 1914. Byla ur-

čena k zásobování města Mostu pitnou vodou. Jde o největší 

zděnou přehradu v Čechách a svým vzhledem se řadí k těm 

nejhezčím. Je také chráněnou technickou památkou. Délka 

v koruně je 255m při výšce 44m. Hráz je z důvody ochrany I. 

stupně hygienický ochrany nepřístupná, můžete však přehra-

du z velké části objet hledat nejlepší výhledy a stejnou cestou 

se vrátit na výchozí místo. Trasa je pak dlouhá 4km tam i zpět 

celkem. Místo je málo navštěvované, kdo však kouzlo přehra-

dy objeví s jistotou se bude vracet.

  Křížatky – Janovská přehrada

Délka trasy: 1 km k hrázi tam a zpět celkem

Výchozí místo:  odbočka na lesní cestu u točny 

autobusu na Křížatkách

GPS: 50.6046542N, 13.5548250E

Náročnost: střední, asistence doporučena

Povrch: částečně štěrkovaná lesní cesta 
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Auto necháte na parkovišti přímo u přehrady a vydáte se pří-

mo na hráz unikátní pilířové přehrady. Slouží jako zásobárna 

pitné vody a zdroj energie hydroelektráren. Jedné přímo pod 

hrází, druhé v Meziboří. Vystavěna byla v letech 1951-1964 

na Flájském potoce.  Materiál na stavbu byl navážen Moldav-

skou železniční dráhou a z nádraží k hrázi několik km dlou-

hou pracovní lanovkou. Dílo je kulturní památkou ČR. Hráz 

459m dlouhá a vysoká 50m nad terénem. Komu by nestačila 

krátká vyjížďka po hrázi může pokračovat údolím od hráze 

dolů a zpět po protější straně nahoru. Kdyby i to bylo málo dá 

se dojet údolím dolů do Českého Jiřetína až k přesunutému 

Flájskému dřevěnému kostelu. Ten byl přesunem zachráněn 

ze zatopené obce Fláje. Je jedním ze třech přestěhovaných 

kostelů Mostecka. Tato nejdelší možnost má však 10km délky. 

Pozor na západním konci hráze jsou závory. 

  Flájská přehrada

Délka trasy:  méně než 1 km po hrázi tam i zpět 

celkem 

Výchozí místo:  velké parkoviště na východní straně 

přehradní hráze

GPS: 50.6877556N, 13.5849569E

Náročnost: nejnižší, asistence není potřeba

Povrch: asfalt
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Saigerhütte leží hned za českou hranicí u Brandova v Kruš-

ných horách. Památkový komplex obehnaný pozůstatky 

opevněných hradeb je připomínkou hutnické historie Kruš-

ných hor. Areál protkaný vodními kanály zahrnuje celkem 22 

dochovaných budov, zbytek samotné vycezovací huti, hotel, 

dům s ukázkami řemesel a hamr na měděné materiály s vod-

ními kanály. Krásnější a fotogeničtější místo těžko najdete. 

Většina objektů se dá nenáročně objet. Pokud máte potřebu 

většího výdeje energie můžete pokračovat skrz Saigerhütte 

k hlavní silnici. Po chodníku dojedete až do centra průmys-

lového městečka Olbernhau. Cesta jedním směrem měří 3km 

a je takřka vodorovná.

  Brandov – Saigerhütte v Olbernhau

Délka trasy: méně než 1 km tam a zpět celkem

Výchozí místo:  hraniční přechod do SRN na konci 

Brandova

GPS: 50.6496417N, 13.3710722E

Náročnost: nejnižší, asistence není potřeba

Povrch: asfalt nebo dlažební kostky
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