
50.ročník celostátního turistického srazu, který se koná ve dnech 17. až 20. 
listopadu 2022 v Krupce v Krušných horách. Akce probíhá pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje, starosty města Krupky a ÚK KČT za podpory České 
obce sokolské. 
 

Doporučené trasy a výlety turistické akce  

ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM 2022  
Na této stránce publikujeme doporučené výlety a trasy v okolí města Krupka. 
Upozorníme Vás také na nejzajímavější turistické cíle. 

Trasa 7 km (kočárková)  
Procházka podél Kozí  dráhy  
 
Trasa 15 km 
Krušnohorské důlní vychytávky  
 
Trasa 19 km 
Okruh k Sedmihůrské vyhlídce  
 
Trasa 27 km 
Krušnohorskou magistrálou  
 
Trasa 33 km 
Přes Cínovec k sousedům  
 
Trasa 44 km 
Pouť do Altenbergu  
 
Trasa 52 km 
Poslední puchýř se zárukou!  
 

AUTOBUSOVÉ VÝLETY: 
Autobusové výlety se uskuteční v pátek 18. 11. Odjezdy jsou plánovány od 8.00 do 8.30 
hodin od Sportovní haly (U Stadionu 626, Krupka). Návrat do cca 18.00 hodin (může se u 
jednotlivých zájezdů lišit). Příjezd tamtéž. Upozorňujeme, že autobusové výlety si musíte 
objednat v přihlášce na akci a včas uhradit (200 Kč/osobu). Pokud zaváháte, nebudeme 
moci Vám místo v autobusu garantovat! 
 
1. výlet - PO STOPÁCH HORNÍKŮ (Sasko): 
Odjezd 7.30 hodin (případný nástup lidí v Teplicích). Přejezd přes Teplice, Dubí do 
Altenbergu. Výstup na Geisingberg od Bergbaumusea (cca 4 km), prohlídka muzea a 
Altenbergu a okolí, přejezd do Geisingu - výstup na Kohlhaukuppe cca 2,5 km, přejezd na 
Cínovec - oběd. Prohlídka Cínovce a okolí (1 hod.). Návrat přes Fojtovice a Komáří hůrku. 

https://mapy.cz/s/nobozocata
https://mapy.cz/s/muzorobura
https://mapy.cz/s/facocopefu
https://mapy.cz/s/rabusoposa
https://mapy.cz/s/gumavebape
https://mapy.cz/s/gekubovapa
https://mapy.cz/s/jenocecuva


2. výlet - LÁZEŇSKÁ MĚSTA: 
Odjezd 8.00 hodin - odjezd směr Dubí (exkurze v porcelánce cca 2 hod. + prohlídka 
kostela cca 1 hod.), poté přejezd do Bíliny (oběd cca 1 hod. + exkurze Kyselka cca 2 hod., 
procházka podél vody na náměstí v Bílině, cca 2 km, 45 min.), poté přejezd do Teplic 
(výstup na Doubravku od hotelu Panorama cca 3 km, cca 2 hod.). 
 
3. výlet - BITVA U CHLUMCE: 
Odjezd 8.00 hodin směr Petrovice, Tisá - zastávka, pak Děčínský Sněžník - výstup na 
rozhlednu (výstup cca 3 hod.) z parkoviště Sněžník, oběd, zpět přes Jílové, Libouchec 
/zastávky/ pak Varvažov Chlumec, Přestanov do Krupky. Návštěvy památníků bitvy u 
Chlumce a okolí (v případě, že nebude sníh, Nakléřovský průsmyk a Telnice - Kozí dráha). 
 
4. výlet - ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ ( CHKO kolem Ústí nad Labem): 
Odjezd 8.00 hodin směr Ústí nad Labem Větruše, tam bus vysadí turisty, kteří poté budou 
pokračovat pěšky směr Vaňovský vodopád, zdymadla, hrad Střekov, kde opět bus naloží 
turisty - pěší délka cca 7 km, nebo se dá protáhnout na rozhlednu Sedlo (Střekov - bus 
naloží turisty) - pěší délka cca 10 km. 
 



DOPORUČUJEME K NÁVŠTĚVĚ:  
Zajímavá místa v okolí Krupky, která můžete navštívit při akcu „Za poskedbím puchýřem 
2022“.  
HRAD KRUPKA (vyhlídka)  
 
Ze zbytků věže starého radu stojícího na skalním ostrohu přímo nad Krupkou jsou 
nádherné výhledy na Ústeko, Teplicko a České středohoří. K hradu vás dovede místní 
orientační systém. 
 
STARÝ MARTIN (prohlídková štola)  
 
Jedna z několika turisticky přístupných štol v Krušných horách je příkladnou ukázkou 
středověkého dolování rud bohatých zejména na cín a stříbro. Panátka UNESCO. Ke štole 
vede „Příhraniční hornická“ naučná stezka z Krupky. 
 
HASIČSKÉ MUZEUM KRUPKA  
 
Expozice staré hasičské techniky a příslušenství se nachází pod kostelem v Krupce. 
 
LANOVKA NA KOMÁŘÍ VÍŽKU  
 
Nejdelší dvousedačková lanovka svého typu v Evropě (2348 m) vám pomůže pohodlně 
zdolat půlkilometrové převýšení až na hlavní hřeben Krušných hor. Celoroční provoz, 
skvělé výhledy. Z Krupky vede k dolní stanici lanovky žlutá trasa. 
 
KOMÁŘÍ HŮRKA (vyhlídka)  
 
Hotel s restaurací a prodejnou suvenýrů. Jedna z nejatraktivnějších vyhlídek v Krušných 
horách. 
 
KŘÍŽOVÁ CESTA V BOHOSUDOVĚ (vyhlídka)  
 
Čtrnáct výklenkových kaplí vede k sousoší Krista, Panny Marie a Máří Magdalény. Výhled 
na Teplicko a České středohoří. Barokní kaple božího hrobu se nachází pod vyhlídkou. Z 
Krupky vás na místo dovede žlutá trasa. 
 

BAZILIKA V BOHOSUDOVĚ (poutní místo)  

 
Barokní bazilika z počátku 18. století (kostel Panny Marie Bolestné) je spolu s poutním 
areálem národní kulturní památkou. Z Krupky k bazilice vede modrá trasa. 
 
HRAD KYŠPERK (zřícenina)  
 



Zřícenina kdysi mohutného středověkého hradu nad Unčínem má zajímavou historii. 
Nachází se na modré turistické trase z Krupky na Komáří Hůrku. 
 
KOTELNÍ JEZÍRKO (přírodní zaj ímavost)  
 
Krásné umělé jezírko v horské kruhové prohlubni známé jako Unčínská karová deprese. 
Kolem odpočívadla postaveného nad vodní hladinou vede naučná stezka „Po stopách 
horníků“. 
 
NAUČNÁ STEZKA „PO STOPÁCH HORNÍKŮ“  
 

Naučná stezka z Krupky na Komáří hůrku s několika přírodovědnými zastávkami prochází 
místy, kde se ve středověku intenzivně dolovalo. Zajímavostí je, že v jednom místě 
podchází lanovku. 
 

 
 
PUCHÝŘOVSKÉ VÝLETY  
Jak jste poznali z výše uvedeného, náš region nabízí mnoho lákavých a zajímavých cílů 
na výlety, a to jsme prezentovali pouze nejbližší okolí Krupky. 
Pochopitelně není možné, abyste během necelých čtyř dní konání akce „Za posledním 
puchýřem“ navštívili a poznali vše. Kromě hlavního pochodu akce, který bude veden 
převážně po trase „Krupské smyčky“, můžete podniknout samostatné výlety podle 
vlastního zájmu. 
 


