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Prohlídková štola Starý Martin 
v Krupce
V okolí městečka Krupka nedaleko Teplic se odjakživa 
těžil cín. Prohlídková štola Starý Martin je jedním 
z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského 
revíru. Štola je dlouhá cca 2 km, což z ní činí nejdelší 
cínovou rudní žílu v ČR i střední Evropě.
Prohlídka štoly trvá zhruba hodinu a průvodce vás 
během ní zasvětí do tajů ražení cínové rudy, uvidíte 
hlavní úseky žíly Lukáš s její minerální výplní, či se na 
vlastní oči seznámíte s krápníkovou výzdobou důlních 
prostor. 
Prohlédnout si 
můžete také 
zajímavé důlní 
stroje, které 
byly používány 
především 
pro práci v 
podzemí a 
dnes stojí před 
vchodem do 
štoly.  
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Keltský skanzen u Letovic
Keltská osada Isarno se nachází v 
Letovicích v prostředí bývalého lomu. 
Její název je odvozen od starého 
keltského názvu pro železo. Skanzen se 
zaměřuje na život našich předků Keltů. 
Tvoří ho 12 budov postavených 
ze dřeva, proutí, bláta, hlíny a 
kamení. Jedná se o kopie keltských 
staveb objevených archeology 
nejen v České republice, ale v celé 
Evropě. Prostor skanzenu je volně 
přístupný, objekty si je možné 
libovolně prohlížet. Dohodnout lze 
i program s výkladem a s ukázkami 
např. pečení placek, rozdělávání 
ohně, mletí mouky, práce s repli-
kami nástrojů či zacházení se 
zbraněmi. Ji
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Hlavní 
město 
Praha
Kryt 
Folimanka
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Karlovarský kraj
Zbytky kostela sv. Mikuláše a 
rozhledna na vrchu Krudum

Plzeňský kraj
Air park Zruč u Plzně

Středočeský 
kraj
Zřícenina 
hradu 
Zvířetice Liberecký kraj

Muzeum obnovitelných zdrojů 
energie ve Velkých Hamrech
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Hrad a historicko-øemeslné centrum 
Šelmberk  
Na kopci nedaleko 
Mladé Vožice, na vý-
razném skalním ostro-
hu nad údolím říčky 
Blanice, se nachází 
zřícenina hradu 
Šelmberk – dostanete 
se k němu po červené 
turistické značce. 
Hlavní 26 m vysoká 
věž volně přístupné 
hradní zříceniny je 
upravena na rozhled-
nu, z níž se otevírá 
výhled do dalekého 
okolí. Rozhledna 
je však přístupná 
pouze během akcí ve 
vzdělávacím centru, 
které můžete navštívit 
v podhradí.

Jihočeský kraj

Vápenné pece Vendrynì
Vápenné pece v obci Vendryně pocházejí 
z počátku 19. století, byly zrekonstruované 
v roce 2003. Pece tzv. „wopienky“ sloužily 
k pálení vápna z vápence, který se zde 
těžil ve třech lomech až do roku 1965, 
kdy byl zároveň ukončen i provoz pecí.
Do pecí se střídavě naváželo uhlí a 
vápenec, uhlí jako zdroj tepla pro tepel-
nou reakci, kterou se vápenec postupně 
„vypaloval“ na pálené vápno a zplodiny 
odcházely do volného prostoru komínem 
z pece. Vsázka postupně šachtou kle-
sala dolů a dole dělníci již pálené vápno 
vyhrabávali. Takto vypálené vápno se rozváželo ke spotřebitelům. 
Pece se nacházejí asi 2 km po zelené turistické značce od železniční zastávky Vendryně východním 
směrem a jsou také na trase místní naučné stezky. 
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Olomoucký kraj
Po stopách úzkokolejné 
dráhy Moravský Beroun - Dvorce
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Královéhradecký kraj
Klopotským údolím 
za dřevěným 
kostelíkem ve 
Slavoňově

Pardubický kraj
Průmyslové 
muzeum 
Mladějov

Vysočina
Velké Meziříčí a 
naučné stezky 

Balinského a 
Nesměřského 

údolí

Zlínský kraj
Hrad Buchlov 
a naučná stezka 
Okolo Buchlova

Ke každému místu najdeš více na

Připravila: Lenka Šablová, 
foto: internet
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