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                   Přes Sedlo do Úštěku 
 

                            Sobota 14. října 2017 
 
Odjezd: v 6:45 hod. z parkoviště na nábřeží za zimním stadionem 

Trasa autobusu: 

Pardubice - Bohdaneč - Poděbrady - Praha - Roudnice nad Labem - Liběšice - Levín - 
Lovečkovcice - rozc. nad Lovečkovicemi (vystoupí sk. 3 a 4) - Třebušín (vystoupí sk. 1 a 2) - 
Lovečkovice - Úštěk (čeká na všechny skupiny) - Liběšice - Polepy - Roudnice nad Labem - 
Praha - Poděbrady - Bohdaneč - Pardubice (360 km). 

Předpokládaný příjezd do Pardubic: do 20.00 hod. 

Pěší trasy: 

Trasa 1 (délka trasy 22 km, stoupání 867 m, klesání 956 m). 

Třebušín, zámek (330 m), po žluté - Kalich, zřícenina, odb. - Kalich zřícenina (536 m) - zpět k 
odbočce - pokračovat po žluté - Pod Kalichem - "JZ" po zelené – Třebušín, zámek (4 km) - "V" po 
červené - Starý Mlýnec - Kotelice - Nová Vesnička - Litýš, zřícenina, odb. - Litýš, zříc. - zpět k 
odb. - pokračovat po červené - Jeleč - Sedlo, sev. rozc. - po zelené "J" - Sedlo (726 m, 13 km) - 
rozc. Sedlo pod vrcholem - Sedlo, vých rozc. - společně s červenou - U Srdovské hájovny - po 
červené - Srdov - Habřina - Úštěk  

Trasa 2 (délka trasy 20 km, stoupání 794 m, klesání 876 m). 

Třebušín, zámek (330 m), po žluté - Kalich, zřícenina, odb. - Kalich zřícenina (536 m) - zpět k 
odbočce - pokračovat po žluté - Pod Kalichem - "SV" po zelené – Horní Týnec - Pod Malým 
Sedlem - Sedlo, sev. rozc. - po zelené "J" - Sedlo (726 m, 11 km) - rozc. Sedlo pod vrcholem - 
Sedlo, vých rozc. - společně s červenou - U Srdovské hájovny - po červené - Srdov - Habřina - 
Úštěk  

Trasa 3 (délka trasy 12 km, stoupání 339 m, klesání 589 m). 

Rozcestí nad Lovečkovicemi (492 m) - neznačeně "J" směrem asi 0,5 km až narazíme na žlutou 
značku - pokračujeme po ní rovně "JV" směrem - Pod Malým Sedlem - Sedlo, sev. rozc. - po 
zelené "JZ", později "J" - Sedlo (726 m, 11 km) - rozc. Sedlo pod vrcholem - Sedlo, vých rozc. - 
společně s červenou - U Srdovské hájovny - po červené - Srdov - Habřina - Úštěk  

Trasa 4 (délka trasy 9 km, stoupání 93 m, klesání 343 m). 

Rozcestí nad Lovečkovicemi (492 m) - neznačeně "J" směrem asi 0,5 km až narazíme na žlutou 
značku - pokračujeme po ní rovně "JV" směrem - Pod Malým Sedlem - Sedlo, sev. rozc. - po 
červené "JV" - Sedlo, vých rozc. - společně se zelenou - U Srdovské hájovny - po červené - Srdov 
- Habřina - Úštěk  

Možnosti občerstvení: Habřina (hostinec U Landů), Úštěk 

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 11 - České Středohoří - východ  

Cena: členové dospělí 150,- Kč, členové děti 70,- Kč, děti nečlenů 120,-Kč, ostatní 250,- Kč,.  

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. Při 

odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý 
stanovenou cenu v plné výši. 

Trasy připravil, výlet vede: Petr Dračínský (mobil 732 959 402 T-mobile) 

 

 

 

 

mailto:egova@seznam.cz
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Zajímavosti na trase: 

[1] Třebušín - Obec Třebušín se nachází zhruba 9 km severovýchodně od Litoměřic. První 
písemná zmínka o obci pochází z roku 1169. Ves byla majetkem vladyky Hroznaty. Ten obec 
roku 1188 daroval maltézským rytířům. Později Třebušín náležel ke komendě křížovníků v 

Býčkovicích. V obci stojí barokní kostel 
svatého Mikuláše od Octavia Broggia. Původní 
gotický kostel byl během husitských válek silně 
poničen. Stejně tak i při švédském vpádu v 
roce 1634 byly ves i kostel silně poškozeny. A 
tak byl v letech 1709 až 1725 postaven kostel 
nový. Kostel svému účelu sloužil až do roku 
1945. Když pak došlo k odsunu původního 
německy mluvícího obyvatelstva, počet 
návštěvníků bohoslužeb se rapidně snížil a 
kostel začal chátrat. K výrazné opravě došlo 
až v letech 1992–2003. A to za vydatné 
finanční pomoci vysídlených obyvatel a jejich 

potomků. Nad kostelem je pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého datovaná letopočtem 
1747. Budova vedle stojící zděné patrové fary pochází z roku 1713. V 19. století byla fara 
přestavěna. Sloup s křížem na návsi pochází z r. 1726. Za zmínku stojí i barokní zámek, který 
nechal přestavět z renesanční tvrze František Karel Kressl z Kvaltenberka v roce 1710. Autorem 
přestavby byl opět litoměřický stavitel Octavio Broggio. V přízemí jsou lunetové a křížové klenby s 
hřebínky, které se zachovaly, v patře obytné místnosti zdobené štukou a nástěnnými malbami. V 
roce 1945 se zámek stal majetkem státu. Byl přestavěn, takže se zachovali jen zbytky štuk na 
stropě jedné místnosti v prvním patře. Až do roku 
1991 v něm byla základní škola. Dnes je v 
soukromém vlastnictví a slouží jako hotel. 

[2] Kalich - zřícenina hradu na stejnojmenném 
vrcholu (536 m). Kamenný hrad, postaven v letech 
1421 - 23 na místě kde dříve stávalo dřevěné sídlo 
německých rytířů, byl jediným osobním majetkem 
Jana Žižky. Hrad byl pojmenován po nádobě 
používané k pití mešního vína. Spatříte dochovaný 
zbytek brány a strážní věže, zdi budov a sklep s 
valenou klenbou. Poslední zmínka o hradu pochází z 
r. 1470, od té doby chátral. 

[3] Litýš - zřícenina hradu na stejnojmenném vrcholu (486 m). První písemná zmínka o hradu 

pochází z roku 1432, která zmiňuje purkrabího Mikuláše ze Lhoty. Hrad byl ale vystavěn o něco 
dříve Zikmundem z Vartenberka. Od roku 1532 hrad přestal být udržován, vyhořel a od roku 1544 
se již uvádí jako pustý. 

[4] Sedlo - třetí nejvyšší hora Českého středohoří a nejvyšší hora geomorfologického podcelku 
Verneřické středohoří je mohutným vulkanickým pněm, protaženým téměř v severojižním směru, 
s ostrým vrcholovým hřebenem s početnými skalními výchozy, obklopeným po obou stranách 
rozlehlými suťovými poli. Celý vrchol hory je chráněn jako národní přírodní rezervace Sedlo 
v CHKO České středohoří. Důvodem ochrany jsou zbytky původních listnatých lesů se vzácnou 
květenou. Rozloha chráněného území je 42,2 ha.  

 [5] Úštěk - malebné a starobylé městečko patří bezesporu k nejkrásnějším městům na severu 
Čech. Pro svůj dochovaný historický ráz s řadou architektonických památek byl Úštěk prohlášen 
městskou památkovou rezervací. Díky svému kouzlu se stal i kulisou několika filmů (např. Kolja, 
Rebelové). Současně je oblíbenou rekreační oblastí, za což vděčí nejen vyhlášenému rybníku 
Chmelař, ale i krásnému okolí. K dobré tradici Úštěka rovněž náleží pořádání kulturně 
historických akcí a trhů.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace_v_%C4%8Cesku


       KČT Slovan Pardubice strana 3 (celkem 3) www.kct-slovan-pardubice.info 

       6666  lleett  nneeppřřeettrržžiittéé  ččiinnnnoossttii  11995511  --  22001177 

Nejstarší věrohodné písemné zprávy dokládající 
existenci Úštěka jsou datovány do roku 1361. V 
uvedeném roce byl jeho držitelem Petr z 
Michalovic, roku 1383 ho získali Berkové z 
Dubé. Pravděpodobně již ve 14. získal Úštěk 
městská práva. V dobách husitské revoluce byl 
opěrným bodem husitů a to zejména po roce 
1426, kdy se jeho majitelem stal husitský 
hejtman Václav Carda z Petrovic. Tato 
skutečnost vedla k tomu, že byl Úštěk roku 1428 
dobyt a vypálen vojskem Zikmunda Děčínského 
z Vartenberka. V roce 1475 přešel Úštěk do 
majetku šlechtického rodu Sezimů z Ústí. Na 
přelomu 16. a 17. století, kdy bylo v okolí města 
již plně rozvinuté chmelařství, dosahoval Úštěk 
takřka velikosti Mělníka nebo Ústí nad Labem. Po spletitých majetkových vztazích na přelomu 16. 
a 17. století připadl Úštěk roku 1628 do majetku řádu tovaryšstva Ježíšova, známého spíše pod 
jménem "jezuité". Ti drželi město až do zrušení tohoto řádu v roce 1773. V roce 1849 se Úštěk 
stal sídlem okresního soudu. Průmyslový rozvoj města po polovině 19. století postupně stagnoval 
a to ve prospěch hnědouhelné oblasti pod Krušnými horami. Díky těmto okolnostem si tak Úštěk 
zachoval svůj jedinečný historický ráz až do dnešní doby. Zajímavostí samotnou je místo, které si 
stavitelé k založení města vybrali. Jedná se o úzký pískovcový hřbet, po němž prochází hlavní a 
téměř i jediná silnice. Ta se v místě náměstí rozšiřuje, na začátku a na konci města byla silnice 

opatřena městskou branou. Podélné strany 
města chránila pískovcová skála zakončená 
městskou hradbou. Z tohto opevnění jsou 
dodnes patrné dílčí úseky obvodové zdi a torzo 
bývalé Litoměřické brány s příkopem. Nejlépe 
dochována do dnešních dnů zůstala tzv. 
Pikartská věž, která v současnosti slouží s 
přilehlou soustavou působivých pískovcových 
sklepů za expozici muzea Čertů. Součástí města 
a jeho opevnění byl také hrad, založený zde na 
počátku 15. století. V roce 1677 byl upraven na 
jezuitskou rezidenci, po roce 1799 byl využíván 
jako pivovar. V současnosti prochází tento objekt 
náročnou rekonstrukcí.  

Dominantou města je kostel sv. Petra a Pavla, který se nachází v nejvyšším bodě náměstí. 
Vystavěn byl v letech 1765-1772 patrně na místě staršího kostela. Jeho největší chloubou je 
oltářní obraz vytvořený slavným barokním malířem Karlem Škrétou. Velmi významné jsou i 
dochované ukázky středověkých městských domů. U řady z nich se dochovala původní dispozice 
včetně loubí, okenních ostění, portálů a sklepení. Za zmínku stojí pozdně gotický dům čp. 18 na 
západním předměstí se dvěma dochovanými štíty, přezdívaný jako "gotické dvojče". Proslulá je 
také kolonie stísněných domů a dřevěných přístavků z poloviny 19. století, vybudovaných na 
samotné skalní hraně. Pro svou polohu jsou nazývány jako "ptačí domky" (viditelné z Kamenné 
ulice). Za shlédnutí rozhodně stojí také nově restaurovaná synagoga, hřbitovní kaple Nejsvětější 
Trojice, statek č.p. 163/1 - bývalý jezuitský dvůr, barokní fara a řada dalších meších památek.  
 

http://www.ceskestredohori.cz/mista/pikartska-vez.htm

