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MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ 
vz. 36 – Hostovice

Otevírací doba:          duben až říjen, nepravidelně o víkendech nebo státních svátcích,
obvykle jednou do měsíce

 www.lo36.cz

muzeum@lo36.wz.cz

GPS: 50°39‘9.29“N 14°01‘30.11“E

www.ustecke-podzemi.cz

MUZEUM MĚSTA CHABAŘOVICE

staré radnice.

Otevírací doba:          příležitostně

podatelna@chabarovice.cz

www.chabarovice.cz

MUZEUM KÁVOMLÝNKŮ

vyrábět. 

Otevírací doba:          denně
Prohlídky je nutné předem domluvit 

www.mestotrmice.cz

ZÁMEK TRMICE
MUZEUM MODELOVÉ ŽELEZNICE

depozitář muzea.
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www.chabarovice.cz

MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉHO
OPEVNĚNÍ VALTÍŘOV

Prvorepublikový bunkr z obranné linie z roku 1938 stojí přímo na Labské stezce mezi 
Ústím nad Labem a Děčínem. Opevnění je osazeno lafety s kulomety, periskopem, 
pancířovými dveřmi a dalšími zajímavými věcmi. K vidění jsou nejen samotné prostory 
bunkru „řopík“ vzor 37, ale také průvodce v dobové uniformě, střelné zbraně, munice 
nebo např.  polní telefon poháněný dynamem.

Otevírací doba:          pohyblivá, viz webové stránky 

jenda.malek@seznam.cz
Valtířov 189, 403 23 Velké Březno
GPS: 50°40'27.691"N, 14°7'12.322"E

www.ropik.unas.cz

Jedná se o objekt vybudovaný v roce 1936 jako součást československého opevnění 
proti případnému útoku Německa. Konkrétně jde o typ C, který byl vyzbrojen třemi 
kulomety. Osádka měla kontrolovat provoz na silnici Ústí nad Labem –Trmice a zamezit 
pokusu o překročení řeky Bíliny. Spolu s tímto objektem č. 186 bylo na úseku XI. Trmice 
postaveno celkem 43 pevnůstek. 
O opevnění od roku 2005 pečuje Klub vojenské historie Trmice.

tel.: +420 475 225 396

tel. : +420 777 042 031, +420 723 898 143

tel.: +420 604 806 140 tel.: +420 475 225 278, +420 602 283 140
Muzea a sbírkové 
expozice na Ústecku
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ÚSTECKÉ PODZEMÍ – MUZEUM 
CIVILNÍ OBRANY
Muzeum civilní obrany je unikátní soustava chodeb, vyražených ve skále pod Větruší, se 
stálou celoroční teplotou +12 °C a vlhkostí vzduchu 85 %. 
Protiletecký kryt začal být budován v roce 1942. Na jeho stavbě se podíleli dobrovolníci 
i  váleční zajatci. Celkově bylo do  konce války vyraženo 750 metrů štol. V  letech 
1952–1956 došlo k přestavbě na kryt CO III. třídy (atomový kryt).
V současné době je zpřístupněno 500 metrů nových chodeb a 250 metrů původních 
štol, které byly otevřeny po sedmdesáti letech. 
K  vidění je rozsáhlá sbírka plynových masek od  roku 1920 až po  současnost, 
technické zajímavosti jako funkční strojovna vzduchotechniky, zdravotní ošetřovna, 
rádio – telefonní ústředna a předměty nalezené v okolí krytu i ve štolách.
Muzeum se nachází v areálu Ústeckého podzemí, kde je rovněž k dispozici mnoho 
atrakcí pro děti, např. geopark, rozhledna s dalekohledem, gyroskop, airsoftová 
střelnice, trampolína apod.

Otevírací doba: květen až září so - ne 10:00 - 17:00

Prohlídky v jiném termínu lze sjednat pro skupiny min. 15 osob na uvedeném telefonním čísle.
Doporučuje se teplé oblečení – průměrná teplota v krytu je 12 °C.

tel.: +420 777 090 099
info@ustecke-podzemi.cz

ul. Žižkova, 400 01 Ústí nad Labem
GPS: 50°39‘20.277“N, 14°1‘57.001“E

, 10:00 - 17:00

Prohlídky: st  13:00, 15:00
 ne 10:00, 13:00, 15:00
Po telefonické domluvě i mimo návštěvní hodiny.

Tel.: +420 475 620 009, + 420 602 419 588
zamek.trmice@volny.cz

Zámecká 189/12, 400 04 Trmice
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Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové námestí 1/1 (Palác Zdar), 400 01 Ústí nad Labem
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz • tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz
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MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

válka. Díky podpoře ústecké průmyslnické rodiny Wolfrumů získalo muzeum prostory 

www.muzeumusti.cz www.muzeumusti.cz

Pravidelně pořádané akce:
• Muzejní noc
• Strašidla v muzeu
• Porcelánové dny
• Dny evropského kulturního dědictví
• Odborné přednášky
• Výstavy děl umělců s vazbou na ústecký region
• Umělecký jarmark Tvořivé Ústí
• Koncerty vážné hudby
• Adventní trhy
• Výlety s odborným výkladem historiků či přírodovědců
• Muzeum čte dětem
• Den seniorů
• Kurzy a tvořivé dílny pro děti

muzeumusti@muzeumusti.cz

www.skanzen-zubrnice.cz

SOUBOR LIDOVÉ ARCHITEKTURY 
ZUBRNICE

Centrem skanzenu je zemědělská usedlost čp. 61, která byla postavena roku 1808. 

 kg jablek 

www.skanzen-zubrnice.cz

Atmosféru dávných časů si v Zubrnicích lze vychutnat během mnohých kulturních akcí, 

• Masopust 
• Velikonoce 
• Jarmark
• Festival Závislý zubr
• Pouť sv. Máří Magdalény 
• Podzim na vesnici
• Vánoce ve skanzenu
Pro školy jsou připraveny také školní programy: Velikonoční (duben), Jarní zvyky 

Advent a Vánoce (listopad, prosinec).

Otevírací doba:          duben
květen až září
říjen 

zubrnice@npu.cz

www.zubrnickazeleznice.cz

ZUBRNICKÁ MUSEÁLNÍ ŽELEZNICE
ŽELEZNIČNÍ MUSEUM 

Zubrnická museální železnice provozuje také jízdy historickými motorovými 

etmz.webnode.cz
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tel.: +420 475 228 267, +420 778 716 547
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ZUBRNICKÁ MUSEÁLNÍ ŽELEZNICE
PARNÍ VODÁRNA STŘEKOV
Vodárna na střekovském nádraží byla postavena v roce 1874 při příležitosti zprovoznění 
úseku Rakouské severozápadní dráhy z  Lysé n. L. do  Ústí n. L. Střekova a  do  Děčína. 
Ve  střední části se nachází vlastní strojovna a  vodojemy o  objemu 100 m3, v  bočních 
traktech pak bývaly byty pro zaměstnance vodárny. Vodárna je unikátní i  tím, že je 
dochována včetně technologie, tedy stojatého parního kotle, parního stroje a vlastních 
vodojemů.

Otevírací doba:  duben až říjen, první sobota v měsíci a příležitostně při akcích,  
10:00 - 18:00

Prohlídky lze předem domluvit na uvedeném telefonním čísle.

tel.: +420 728 484 270
spolek@zubrnickazeleznice.cz

U Stanice 822/11, 400 03 Ústí nad Labem 

www.zubrnickazeleznice.cz

ELEKTROTECHNICKÉ MUZEUM 
ZUBRNICE
Elektrotechnické muzeum Zubrnice má za cíl prezentovat historická rádia, gramofony 
a staré elektronky. Spolu s touto spotřební elektrotechnikou vzniká modelové kolejiště 
5x4 metry tvaru L ve velikosti H0. Předlohou modelu je trať Velké Březno – Verneřice 
– Úštěk. 

Otevírací doba: 
červenec až srpen
so  10:00 - 16:00

tel.: +420 725 029 964
etmz@seznam.cz
Zubrnice 69, 400 02  Ústí nad Labem

so - ne 10:00 - 16:00
út - ne 9:00 - 17:00
so - ne 10:00 - 15:00Otevírací doba:    út - ne   9:00 - 18:00 

tel.: +420 475 210 937 Otevírací doba:
Historické vlaky v provozu: duben až říjen so - ne a svátky 10:00 - 17:00
Železniční museum:  duben až říjen so - ne a svátky 10:00 - 17:00
 červenec a srpen út - ne 10:00 - 17:00
Prohlídky lze předem domluvit na uvedeném telefonním čísle.

Zubrnice 74, 400 02  Ústí nad Labem

tel.: +420 725 099 546
spolek@zubrnickazeleznice.cz

Týniště 25, 400 02  Ústí nad Labem




