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             Z Měděnce do Klášterce  
(od mědi k železu, polodrahokamy, porcelán a dál?) 
Podle věku a schopností účastníků lze koncipovat buď jako návštěvu Měděnce a okolí (Sfinga, 
Halže…) – do brzkého odpoledne, případně k tomu přidat 7 km túru do Klášterce nad Ohří – pak jde o 
výlet celodenní. Nebo v Klášterci začít a pak vyšlapat do Měděnce podél zastavení naučné stezky 
„Cesta z města“ (fyzicky náročné)  https://lesycr.cz/naucna-stezka/cesta-z-mesta/  

 

Foto: Kateřina Neumannová, NPÚ Ústí nad Labem 

Měděnec 
- v průběhu dějin se měnila skladba obyvatelstva i jejich víra – původně protestantský jednoduchý 
dřevěný kostelík se proměnil v pozdně barokní jednolodní kostel Narození Panny Marie 
- v opuštěných domech a objektech můžeme číst divokou historii minulého století i současnosti 
 
Mědník 
- kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova: r. 1937 místní starosta jako poděkování za zmírnění 
nezaměstnanosti (velká zakázka pro tkalcovnu perliček) 
- barokní kaple Neposkvrněného početí: nechal postavit ostrovský vévoda jako poděkování za 
záchranu místním uhlířem / za návrat výnosnosti dolů 
- na svazích kopce jsou patrné pozůstatky středověkého dolování (pinky, haldy…) 
- štola Země zaslíbená: ruda se zde těžila do počátku 19. století, https://stola-zeme-zaslibena-mednik-
med.webnode.cz/ 
- štola Panny Marie Pomocné: sloužila k těžbě rud používaných na výrobu modré a zelené skalice,  
http://m.stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz/stola-marie-pomocna/ 
- v prostorách restaurace Mědník lze navštívit minimuzeum s ukázkou minerálů, archiválií, pohlednic, 
zde se domlouvá návštěva Štoly Panny Marie Pomocné, vedle restaurace je malý hornický skanzen 
 
Halže 
Ametystová, Černá, Červená, Horní… Názvy obecní i sběratelské. Do těchto míst posílal své 
prospektory Karel IV. a zdejšími polodrahokamy zdobil kapli sv. Kříže na Karlštejně, sv. Václava… 
z louky nad Horní Halží velkolepá vyhlídka na Krušné, Doupovské hory a na Mosteckou pánev 
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Pohlednice. Výhled z Mědníku. Vytištěno v Drážďanech pro A. Lenka v Měděnci, kolem 1910. 
Soukromá sbírka. 
 
Sfingy 
skalní útvary, JV od Měděnce, s krásnými výhledy na Krušné a Doupovské hory 
snadno dostupné, blízko silnice, parkoviště a krytý altán 
fungoval zde hostinec s pohnutou historií (r. 1968 ho vojáci ČSLA odstřelili), nedaleko stávaly šibenice 
 
Klášterec nad Ohří 
zámek na břehu Ohře, s expozicí sbírky porcelánu, obklopen anglickým parkem, sochy Jana Brokoffa 
a expozice drahých kamenů Krušnohoří http://zamek.klasterec.cz/web/cs-prohlidkoveOkruhy.php 
památková zóna starého města 
občerstvení je možné mj. vedle lázní Evženie (pramen minerální vody) http://restaurace-pereje.cz/ 
nebo cukrárna nedaleko autobusového nádraží: 
https://www.firmy.cz/detail/2033533-marcela-hrebickova-cukrarna-klasterec-nad-ohri-miretice-u-klasterce-nad-ohri.html 
 

 

https://www.csfd.cz/film/7633-requiem-pro-panenku/prehled/ 
https://tv.blesk.cz/video/3003738/requiem-pro-panenku-i-major-zeman-tady-nechali-stopy-dron-natocil-medenec-z-
vysky.html 
https://www.boehmisches-erzgebirge.cz/pictures/Kupferberg/index.html 
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