
Toulky zapomenutými krásami Mostecka 1. 

 Pod slovem Most – Mostecko si všichni představí pomalu peklo na 

zemi plné smogu, zničený krajiny, komínů, nepříjemných lidí, největší 

kriminalitu a panelový sídliště plný drog, nezaměstnanosti a sociálních 

problémů. Není to zrovna ráj to víme všichni, ale i v tomto koutku je 

opravdu mnoho krásných míst, jenž stojí za to navštívit. Náš kraj je 

bohatý na přírodní a historické krásy, o kterých nikdo ani netuší, že tady 

jsou, a proto bych moc rád čas od času udělal „Toulky zapomenutými 

krásami Mostecka“ a podělil se s Vámi o místa, jenž mám tak rád a 

málokdo o nich vůbec tuší nacházející se nadzemí ale i v podzemí.  

 Na úplně první toulku bych Vás rád vzal do jistě 

nejzapomenutějšího koutu Mostecka v okolí národní, přírodní rezervace 

Jezerka, jenž se nachází přibližně v srdci této oblasti. Celé toto území 

nacházející se mezi Vysokou Pecí, Pyšnou a Mikulovicemi je naprosto 

unikátní díky své izolaci, která zde vznikla po druhé světové válce. 

Krásné vesnice byly zbořeny a lidi vyhnáni, přesto že tu žily od nepaměti. 

Prastará místa postupně zmizela a po nich i vesnice a městečka pod 

Krušnými horami. Díky této násilné izolaci se zde zachovala naprosto 

jedinečná oblast bez jakéhokoliv lidského zásahu. Mimo vrcholových 

partií, které vymřely díky exhalacím. Celé tohle ticho několika desítek let 

narušovali pouze lesáci a trampové. Vzniklo zde několik trampských 

osad a srubů. Středověké štoly se staly útočištěm netopýrů, potůčky 

v údolích rozemlely břehy pracně zbudované dávnými obyvateli a 

vytvořily vodopádky s jezírky, zvířata a rostliny našly nové domovy, kde 

se mohli nerušeně vyvíjet… až do dne kdy se tam půjdeme podívat My a 

na chvíli je vyrušíme:o)  

Celou cestu začneme na Nové Vsi v Horách a povede přes 

Medvědí skálu, Jánský vrch, vrchol Jezerky, přes Terezinu vyhlídku a 

bude symbolicky ukončena u Žeberské lípy jenž pamatuje úplně vše za 

posledních 700let… Po cestě bude několik překvapení, které zde nechci 

vypisovat :o) Od Žeberské lípy můžete pokračovat do Horního Jiřetína 

na autobus (7km) nebo, na vlak do Jirkova (8km). Pro zájemce je 

možnost spaní ve stanu v bývalé trampské osadě kousíček od Žeberské 

lípy. 

 



 

 Celá cesta bude s mým amatérským výkladem o jednotlivých 

místech a nebude nijak zvlášť náročná, takže se bude moct účastnit 

prakticky kdokoliv. :o) Maximálně našlapeme 15km.  

 

Termín konání: 28. 5. 2011 

 

Autobus nám jede z Litvínovského nádraží v 10:48 na Novou Ves 

V Horách 

 

Další informace podá Petr Bílek na telefonu: 776875208. 

 

A několik internetových adres týkající se Jezerky a jejího okolí: 

http://www.nprjezerka.cz/jezerka.php  

http://rangiroa.sweb.cz/ 

http://greenaction.cz/teorie/komu-slouzi-zbourani-obci.html 
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