
Muzea a sbírkové 
expozice na Ústecku

5 6 7 8

 www.lo36.cz

MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ 
vz. 36 – Hostovice
Jedná se o  objekt vybudovaný v  roce 1936 jako součást československého opevnění 
proti vzrůstající agresi sousedních nepřátelských států, v  tomto prostoru proti 
případnému útoku Německa. Konkrétně jde o  typ C, tedy třístřílnový, který byl 
vyzbrojen třemi kulomety. Osádku pevnůstky tvořilo 6 mužů, měla kontrolovat provoz 
na silnici Ústí nad Labem – Trmice a zamezit ve svém předpolí pokusu o překročení 
řeky Bíliny. Postřelovat mohla především prostor ústecké chemičky a  západního 
nádraží. Poskytovala také ochranu nedalekému dělostřeleckému postavení. Spolu 
s tímto objektem č. 186 bylo v úseku XI. Trmice postaveno celkem 43 pevnůstek, které 
budovala firma J. Jíra z Podbořan. 
O  opevnění od  roku 2005 pečuje Klub vojenské historie Trmice a  postupně je 
rekonstruováno do původního stavu.

Otevírací doba:          příležitostně při akcích klubu vojenské historie
Prohlídky lze předem domluvit na uvedeném telefonním čísle.

Tel.: +420 777 042 031
muzeum@lo36.wz.cz

ul. Hostovická, 400 01 Ústí nad Labem
GPS: 50°39‘9.29“N 14°01‘30.11“E

www.ustecke-podzemi.cz

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.
V areálu muzea se rovněž nacházejí dětské atrakce včetně geoparku, kde je v provozu 
lanová dráha.

Otevírací doba:          květen až říjen    
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.: +420 777 769 700
info@ustecke-podzemi.cz

ul. Žižkova, 400 01 Ústí nad Labem
GPS: 50°39‘20.740“N 14°1‘56.661“E

MUZEUM MĚSTA CHABAŘOVICE
Muzeum sídlí v  budově staré radnice, kde je instalována stálá expozice s  dobovými 
fotografiemi Chabařovic a  také dnes již zbouraných obcí, které musely v  minulosti 
ustoupit důlní těžbě. Expozici doplňují dva smírčí kříže, které jsou umístěny v  atriu 
staré radnice.

Otevírací doba:          příležitostně
Prohlídky lze předem domluvit na uvedeném telefonním čísle. 

Tel.: +420 739 629 535
podatelna@chabarovice.cz

Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice

www.chabarovice.cz

MUZEUM KÁVOMLÝNKŮ
Jedna z největších sbírek kávomlýnků nejen v České republice, ale i v Evropě, zahrnuje 
na 330 různých exponátů. V muzeu se nachází mlýnky různých velikostí, které mají tělo 
ze dřeva, z porcelánu, z různých kovů a slitin, s různým typem mlecího ústrojí. Většina 
má ruční pohon, ale jsou zde i první domácí elektrické mlýnky.
Nejstarší kusy pocházejí z konce 18. století, tedy z období, kdy se začaly kávomlýnky 
vyrábět. 

Otevírací doba:          denně
Prohlídky je nutné předem domluvit 
na uvedeném telefonním čísle.

+420 721 126 991
Náměstí 9. května 322, 403 17 Chabařovice

www.masinky.tk

ZÁMEK TRMICE
MUZEUM MODELOVÉ ŽELEZNICE
Zámek byl postaven v letech 1856–1863 v novogotickém tudorovském slohu předním 
českým rodem Nostitzů. V roce 1919 ho koupil ústecký průmyslník Wolfrum, který jej 
později prodal městu Ústí nad Labem a to zde umístilo muzeum.
Bohaté muzejní expozice byly veřejnosti přístupné až do  roku 1964, kdy vzhledem 
k havarijnímu stavu zámku došlo k jeho uzavření. V souvislosti s plánovanou výstavbou 
dálnice byl určen k demolici, z  tohoto záměru však sešlo a prostory sloužily dál jako 
depozitář muzea.
V roce 1994 byl nově zrekonstruován a nyní slouží jako reprezentační kulturní centrum 
s  obřadní síní a  mramorovým koncertním sálem. Je zde umístěna stálá expozice 
z  historie regionálního hornictví a  průmyslu. Hlavním lákadlem je však expozice 
věnovaná historii a  současnosti modelové železnice, ve  které se nachází nepřeberné 
množství modelů železničních vozidel, dioramat a funkčních kolejišť.

Otevírací doba:          středa a neděle
Po telefonické domluvě i mimo návštěvní hodiny.

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

Zámecká 189/12, 400 04 Trmice
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www.chabarovice.cz
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MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Počátky ústeckého muzea sahají do  roku 1876. Tehdy sídlilo v  hotelu „Zlatá loď“ 
v  Hrnčířské ulici, což ale nebránilo v  rozšiřování cenných sbírek. Poté následovalo 
několikeré stěhování. V roce 1901 vznikla Muzejní společnost Ústí a o rok později již patřilo 
muzeum městu. První plány na výstavbu nové budovy muzea ale zhatila první světová 
válka. Díky podpoře ústecké průmyslnické rodiny Wolfrumů získalo muzeum prostory 
zámku v Trmicích, ten však postupem času přestal vyhovovat potřebám rozrůstajících se 
sbírek a technickým požadavkům. V roce 1972 bylo rozhodnuto o nových prostorách – 
neorenesanční školní budově vedle divadla. V letech 2009–2011 proběhla díky evropské 
dotaci její rekonstrukce a městské muzeum tak konečně získalo důstojné sídlo.
V  současné době se muzeum řadí k  nejvýznamnějším regionálním muzejním 
institucím v  České republice. Spravuje sbírky historické, archeologické i  technické, 
které čítají více než 1 100 000 muzejních exponátů a jejich souborů. Muzeum má více 
oddělení – přírodovědné (sbírky botanické, geologické, entomologické a zoologické), 
historické (sbírky umění, grafiky a  uměleckého řemesla, techniky a  lahví, fotografií, 
nových dějin, numismatiky a vojenství), archeologické, oddělení muzejní pedagogiky 
a  rozsáhlou muzejní knihovnu, která spravuje přes 60  000 knižních jednotek, 
zahrnujících odbornou a regionální literaturu, staré tisky a rukopisy. 
V  průběhu roku jsou v  muzeu pro veřejnost připraveny hravé vzdělávací programy 
a výstavy.

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 a Velikonoční trhy
• Výlety s odborným výkladem historiků či přírodovědců
• Muzeum čte dětem
• Den seniorů
• Kurzy a tvořivé dílny pro děti

Otevírací doba:          denně mimo pondělí a všechny státem uznané svátky

Tel.: +420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

www.zubrnice.cz

SOUBOR LIDOVÉ ARCHITEKTURY 
ZUBRNICE
Obec Zubrnice leží v malebné kopcovité krajině Českého středohoří. Vznikla v průběhu 
vnitřní kolonizace v 11. a 12. století a má starý návesní půdorys s hlavní dominantou 
kostela sv. Maří Magdalény. V posledních dvou stoletích se rozrostla v bohatou vesnici 
s  vlastními pravidelnými trhy. Obyvatelstvo se tu živilo především zemědělstvím, 
ovocnářstvím a chmelařstvím. V roce 1988 zde byl otevřen jediný skanzen v Ústeckém 
kraji, soubor lidové architektury Zubrnice je však součástí živé vesnice a  původní 
zástavba je doplňována o drobné přenášené objekty z regionu. Na návsi stojí barokní 
studna ze Střížovic z roku 1695, která je první přenesenou stavbou do Zubrnic. 
Centrem skanzenu je zemědělská usedlost čp. 61, která byla postavena roku 1808. 
Patřila k nejbohatším v obci a náleží k ní stodola, kůlna na vozy, špýchar, výměnek, 
bylinková zahrádka a sušárna na ovoce, která byla rekonstruována a jedná se o poslední 
funkční bezdýmovou sušárnu v regionu České středohoří. Sušit zde lze až 240 kg jablek 
najednou. Součástí prohlídky skanzenu je také kostel, historická škola, obchod a mlýn, 
ke kterému vede naučná stezka podél Lučního potoka. 

www.zubrnice.cz

Atmosféru dávných časů si v Zubrnicích lze vychutnat během mnohých kulturních akcí, 
které skanzen v průběhu celého roku organizuje, a to zejména:
• 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 
(duben, květen), Perníkář (duben, květen, září, říjen), Len a Zubr (květen, září, říjen), 
Advent a Vánoce (listopad, prosinec) a Z políčka do pece (září, říjen).

Otevírací doba:          duben až říjen

Tel.: +420 475 228 267
info@zubrnice.cz

Zubrnice 74, 400 02

www.zubrnickazeleznice.cz

ZUBRNICKÁ MUSEÁLNÍ ŽELEZNICE
ŽELEZNIČNÍ MUSEUM 
Železniční museum v prostorách nádraží v Zubrnicích nabízí stálou expozici o historii 
a  současnosti trati Velké Březno – Verneřice – Úštěk. Vidět zde lze staré fotografie, 
dokumenty a různé železniční drobnosti související s  historií této dráhy. Srdcem 
expozice je funkční modelové kolejiště stanice Levín v měřítku 1:45.
Tematické expozice jsou umístěné také v železničních vozech a mapují vývoj osvětlení 
na železnici a nejrůznější pomůcky.
Přímo na  kolejích lze spatřit například unikátní kolejový jeřáb z  roku 1877, výsypný 
vůz Talbot z  roku 1931, motorovou lokomotivu T 201.901 z  roku 1916, služební vůz 
z třicátých let a jiná kolejová vozidla.
Zubrnická museální železnice provozuje také jízdy historickými motorovými 
vlaky, kterými se lze svézt na  trase Ústí n. L. Střekov – Velké Březno – Zubrnice. 
Na Střekovském nádraží je při těchto příležitostech otevřena parní vodárna.

Otevírací doba:
Historické vlaky v provozu: příležitostně při akcích
Železniční museum:   květen až říjen 
Prohlídky lze předem domluvit na uvedeném telefonním čísle.

Tel.: +420 725 029 964
spolek@zubrnickazeleznice.cz 

Hraničářská 107, 403 23 Velké Březno

etmz.webnode.cz

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 při jízdách historických vlaků
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: 
červen až srpen každou sobotu

Tel.: +420 725 029 964
etmz@seznam.cz
Zubrnice 69, 400 02
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