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POZVÃ•NKA DO SKANZENU
ÄŒtvrtek, 10 kvÄ›ten 2012

PÅ™ed nÄ›kolika roky se jedna moje sestÅ™enka pÅ™estÄ›hovala do penzionu na Severní terasy v Ústí nad Labem a já k ní je
Prahy na náv&scaron;tÄ›vu. A tak jsem zaÄ•ala poznávat Ústecký kraj. PÅ™i své tehdej&scaron;í náv&scaron;tÄ›vÄ› jsem
zjistila, Å¾e z nádraÅ¾í, které mám za rohem, jsem rychlíkem v Ústí za nÄ›co málo pÅ™es hodinu, stejnÄ› tak mi trvá cesta
metrem C z jedné koneÄ•né na druhou.
Prohlédla jsem si turistické mapy a zaÄ•ala vybírat místa, která by stála za shlédnutí. A pÄ›kných výletÅ¯ jsem na&scaron;la
v ÄŒeském stÅ™edohoÅ™í hned nÄ›kolik.

Jeden z nejhezÄ•ích výletÅ¯ je do skanzenu v Zubrnici.
Do vlaku nastoupíme v Praze na Hole&scaron;ovickém nádraÅ¾
jedeme na sever, rychlík uhání podél Vltavy a netrvá dlouho a je tu první zastávka v Kralupech, míjíme skálu Hostibejk,
zámek v Nelahozevsi, na druhé stranÄ› Å™eky anglický park ve Veltrusech, pak následuje vpravo MÄ›lník se zámkem, vlevo
hora Å˜íp a Å¾elezniÄ•ní traÅ¥ zaÄ•ne kopírovat tok Labe a uÅ¾ máme polovinu cesty za sebou, protoÅ¾e tu je dal&scaron;í
zastávka a i zámek v Roudnici.
A z oken vlaku zaÄ•ínají být vidÄ›t zelené kopeÄ•ky, které se vypínají z Polabské níÅ¾
Lovosic zaÄ•ínají kopeÄ•ky pÅ™erÅ¯stat v pÄ›kné kopce a vlak uÅ¾ je na pÅ™edmÄ›stí, vpravo, sto metrÅ¯ nad hladinou Labe
vítá na Ä•erné skále majestátní zÅ™ícenina hradu StÅ™ekov a pod tratí na Å™ece hÅ™mí Masarykova zdymadla a my uÅ¾
novÄ› zrekonstruované nádraÅ¾í...

Máme jenom pár minut, abychom pÅ™ebÄ›hli na autobus, který nás bÄ›hem Ä•tvrt hodiny pÅ™epraví na námÄ›stí v Zubrnici.
Je to nejmlad&scaron;í skanzen v ÄŒechách, ve kterém najdete soubor roubených, hrázdÄ›ných a zdÄ›ných domÅ¯ lidové
architektury. Skanzen je unikátní i tím, Å¾e v nÄ›m Å¾ije i stálé obyvatelstvo - samozÅ™ejmÄ› mimo vyÄ•lenÄ›ných budov, jako
tÅ™eba roubená budova statku, kde si mÅ¯Å¾ete prohlédnout sbírku historických domovních pÅ™edmÄ›tÅ¯, náÅ™adí i strojÅ¯.
baroknÄ› pÅ™estavÄ›nému, pÅ¯vodnÄ› gotickému kostelu sv.MaÅ™í Magdaleny, se hÅ™bitovem a smírÄ•ím kamenem, je ves
koloniál s dobovým zaÅ™ízením z poloviny 19.století.
NámÄ›stí dominuje barokní studna z roku 1695.
SouÄ•ástí skanze
zrekonstruovaný vodní mlýn na LuÄ•ním potoce, který je na jaÅ™e obsypán záplavou bledulí.
Areál je pÅ™ístupný veÅ™ejn
turistické sezonÄ› a poÅ™ádají se zde rÅ¯zné lidové akce, jarmark, oslava Velikonoc, pouÅ¥ sv.MaÅ™í Magdaleny, Masopust
se zabijaÄ•kou, apod.
Nedaleko pod vsí je malé Å¾elezniÄ•ní nádraÅ¾í s muzejní expozicí dopravy. Zdej&scaron;í traÅ¥ Velké BÅ™ezno &ndash;
VerneÅ™ice zahájila Ä•innost jiÅ¾ v roce 1890, úsek Velké BÅ™ezno-Zubrnice - dnes vlastní soukromá spoleÄ•nost - která v
roce 2010 obnovila provoz, vÄ•etnÄ› jízd historických vlakÅ¯. V Å¾elezniÄ•ním muzeu jsou vystavena historická dráÅ¾ní vozidl
Na vybrané exponáty si náv&scaron;tÄ›vníci mohou sáhnout, svézt se na ruÄ•ní kolejové drezínÄ› nebo napÅ™. okusit na
vlastní u&scaron;i letecký poplach.
My se od muzea vracíme na Ä•ervenou turistickou znaÄ•ku a stoupáme silnicí do kopce nahoru na PláÅˆ, kde pÅ™ejdem
znaÄ•ku zelenou, pokraÄ•ujeme na Sokolí hÅ™bet a dále FráÅ¾.
Je jaro (na&scaron;e cesta byla krátce pÅ™ed
lesy jsou pokryty bledulemi, spoustou podlé&scaron;ek a bílého devÄ›tsilu.
A my jsme u dal&scaron;ího cíle výletu:
chránÄ›né pÅ™írodní památky Magnetovec se skalním hÅ™ibem.
Obcházíme vrcholek kopce, tentokrát se pove
skalního hÅ™ibu, protoÅ¾e je&scaron;tÄ› není zakryt vegetací a vracíme se zpátky na rozcestí FráÅ¾ a po zelené znaÄ•ky za
do Velkého BÅ™ezna.
Tam bude pro dne&scaron;ek konec na&scaron;eho výletu.

Kdybychom mÄ›li více Ä•asu, z FráÅ¾e bychom sestoupili po cestÄ› dolÅ¯ a nav&scaron;tívili Panství Velichov. Ale to zase
nÄ›kdy jindy, tentokrát je&scaron;tÄ› staÄ•íme nakouknout do parku u novorenesanÄ•ního zámku ve Velkém BÅ™eznu a podív
se na budovu pivovaru, kde se vaÅ™í pivo BÅ™ezÅˆák.
Velké BÅ™ezno je spjato se &scaron;lechtickým rodem ChotkÅ
zaÅ™ízené zámecké interiéry jsou vybavené dobovým nábytkem, takÅ¾e vám pÅ™ipomenou Å¾ivot &scaron;lechtické rodiny
ChotkÅ¯ na konci 19. století.
Ale to si uÅ¾ tentokrát nestaÄ•íme prohlédnout, stejnÄ› tak jako park se vzácnými dÅ™evinam
zrovna tak se nám nepovede najít ukrytou ke&scaron;ku, poklad hrabÄ›te Chotka pod buchtovníkem (zmarliÄ•ník japonský)....
A uÅ¾ odjíÅ¾díme autobusem na vlakové nádraÅ¾í v Ústí, a domÅ¯. na toulky vás virtuálnÄ› vzalaDEERES
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