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NAUČNÁ STEZKA 



ÚVODEM
    Naučné stezky jsou přitažlivou a osvědčenou formou seznamování
široké veřejnosti s hodnotami území, jimiž procházejí. Naučná stezka
,,Přírodou a dějinami Oseka" prochází územím s množstvím typických
a jedinečných zajímavostí místní přírody, historie i kultury. Možnost
spojení poznávání přírodních, krajinářských, historických a kulturních
hodnot území je dána jeho výraznou atraktivitou a bohatou historií. 
  Naučná stezka vznikla začátkem 80. let zásluhou dobrovolných
pracovníků ochrany přírody Teplicka a ve spolupráci s Horskou
službou okrsku Bouřňák. Pod záštitou tehdejšího odboru kultury
Okresního národního výboru v Teplicích fungovala stezka až do
začátku let devadesátých. Tehdy byla stezka kompletně obnovena
členy základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Oseku. 
    Další významná éra naučné stezky začíná v roce 2005, kdy Město
Osek s využitím dotačních prostředků Ústeckého kraje přistupuje
nejen k obnově stezky, ale také k jejímu rozšíření o tzv. městský
okruh. Naučná stezka ,,Přírodou a dějinami Oseka" tak po čtvrtstoletí
své existence plně zhodnocuje svůj původní název.
    Trasa naučné stezky začíná a končí u pomníku katastrofy na dole
Nelson a má okružní charakter. Celý okruh je dlouhý 14 km a trvá
zhruba 4 hodiny. První část trasy je vedena spíše přírodním a
krajinářským územím. Druhá část trasy vede přes celé město Osek a
nabízí tak prohlídku celého města. 
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1. POMNÍK OBĚTEM KATASTROFY
NA DOLE NELSON

    Katastrofa na dole Nelson se stala ve středu 3. ledna 1934 v 16 hodin 45 minut.
Půda pod nohama se zachvěla, jako by se celý kraj otřásl v základech. Z hlubiny dolu
Nelson III v Oseku vyšlehl ohromný plamen, za kterým následoval černý dým. Důlní
budovy se proměnily během několika okamžiků v hromadu trosek, v nichž zůstali dva
mrtví. 
Pouze čtyři horníci z odpolední směny unikli z hořícího dolu větrnou jámou Nelson VII.
Při bezprostřední záchranné akci se podařilo vyprostit již jen 11 mrtvých. Druhého dne
musel být důl Nelson i s 81 havíři a jeho odbočka Nelson VIII, kde zůstalo 48 havířů, i
všechny větrné jámy z bezpečnostních důvodů zazděny, neboť trvající požár hrozil
novou explozí. 
    Nebylo pochyb o tom, že hlavní vinu na katastrofě měly důsledky hospodářské krize,
tj. maximálně úsporný režim na šachtě včetně nedodržování základních
bezpečnostních předpisů. Bezprostřední příčinou výbuchu byl nahromaděný uhelný
prach, který nebyl odklízen, dokonce ani kropen. 
 Okamžitě po katastrofě se zdvihla v hornických částech republiky mohutná protestní
vlna. Řada dolů na severu Čech, v oblasti Kladna a Ostravy vstoupila do stávky.    
 Tragédie Nelsonu se však ještě neuzavřela. Dne 28. června se započalo s otvíráním
dolu. Nahromaděné plyny vyrazily zazděné dveře a usmrtily další dva havíře. Celkový
počet obětí katastrofy na dole tak vzrostl na 144. Vyprošťovací práce a vyzvedávání
ostatků mrtvých trvaly dalších pět let. 
    Připomínkou tragické události je pískovcový památník na úpatí Krušných hor, jehož
autorem je Sochař Karel Pokorný. Památník pochází z roku 1925. Dílo bylo původně
určeno k uctění obětí dolního neštěstí v Lázech u Orlové, Realizace sousoší však byla
uskutečněna až o deset let později a pomník byl odhalen dne 24. února 1935. Památník
je symbolem největší hornické tragédie v Čechách, vládním usnesením z roku 1978 byl
proto zařazen mezi národní kulturní památky. 



2. PARNÍ VODÁRNA

    Technická památka vodojem Na Výsluní.
    Nyní se nacházíte před vodojemem Na Výsluní, který leží cca 1,5 km
severozápadně od centra města.
Sestává ze dvou symetrických přesypaných železobetonových monolitických
akumulačních nádrží, s přilehlou manipulační komorou a armaturní komorou.
Byl uveden do provozu roku 1974. 
    Aktuálně je objekt ve velmi špatném technickém stavu, protože se zde 
 projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších
povětrnostních vlivů. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají
negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu.



3. ZŘÍCENINA HRADU RÝZMBURK
 

    Hrad je považován za jeden z nejrozsáhlejších hradů v Čechách. Býval asi 250 m
dlouhý a 60 až 95 m široký. Vnitřní hrad sám byl dlouhý asi 60 m. Byl postaven na
skalním ostrohu ve tvaru protáhlého oválu s výrazným klesáním v jižním směru. Ostroh
byl z východní a severní strany obtékán potokem. Na nejvyšším místě ostrohu se zvedal
vnitřní hrad uspořádaný do trojúhelníku obráceného vrcholem k severu a základnou k
jihu. Vnitřní hrad byl na všech nárožích chráněn věžemi. V severním vrcholu se zvedala
velká obytná věž lichoběžníkového půdorysu. V jihozápadní části stála čtyřhranná věž a
na konci východního skalnatého hřebene se tyčila vysoko nad nádvořím okrouhlá věž
chránící vstup. Ke čtvercové věži bylo později připojeno obytné křídlo kaple. 
    Hradební systém byl v podstatě trojitý. K vnitřnímu hradu obehnanému parkánem se
připojovalo na jihu předhradí s hospodářskými budovami. Samotné předhradí bylo
rozděleno na vnitřní a vnější část, vše bylo opět uzavřeno parkánem. K tomuto druhému
hradebnímu okruhu se připojoval na západě třetí okruh, k němuž stoupala cesta z
úzkého údolí přes padací most.
 Páni z Oseka hrad prodali r. 1398 s celým panstvím, oseckým klášterem a Duchcovem
markraběti míšeňskému, Vilémovi. K prodeji došlo bez vědomí krále, ač Osek byl
hradem královským. Teprve roku 1459 se podařilo Jiřímu z Poděbrad získat Duchcov a
Osek včetně Mostu zpět ke koruně české. 
    Hrad byl obýván až do 15. století, od té doby pustl. Z jednotlivých hradních budov se
mnoho nezachovalo. Poměrně nejlépe se uchovala velká obytná věž v severním cípu
nádvoří.  Z okrouhlé věže se zachovala pouze spodní část a z nárožní čtyřhranné věže s
přístavbou kaple zbyly jen obvodové zdi. 
   Velká válcová věž je díky opravě z minulého století zachována bezmála do původní
výše. V první polovině minulého století ji totiž dali duchcovští Valdštejnové přestavět na
rozhlednu. 



4. PAMĚTNÍ DESKA VÁCLAVA            
LAVIČKY
    Na skále na zříceninou hradu Rýzmburk se nachází pamětní deska malíře Václava
Lavičky. Toto místo si vybral pro své obrazy.

5. NAD OSEKEM
    Zde se nacházíme na rozcestníku, který je umístěn v nadmořské výšce 554 m a je v
blízkosti hradu Rýzmburk. 



6. VRÁSA
 

    Skalní útvar na tomto zastavení je tvořen svislou stěnou o výšce zhruba osm metrů a
šířce přibližně 25 metrů s viditelnou strukturou ležaté vrásy v krystalických břidlicích.
Útvar je dalším dokladem o prvohorních procesech probíhajících v Krušných horách.
     Krystalické břidlice, zejména ruly, svory a zelené břidlice jsou tzv. metamorfity nebo-
li horniny vzniklé přeměnou. Při tomto procesu dochází vlivem účinku vysokých teplot,
tlaků a za účasti chemických roztoků k nové krystalizaci původně usazených hornin.
Doprovodným jevem je vrásnění, kdy se vlivem mohutných bočních tlaků usazené
horniny staly takřka plastickými a jejich vrstvy se zdeformovaly. Tímto způsobem byla
provrásněna celá stavba Krušných hor. Podobných útvarů je možné v okolí naučné
stezky najít bezpočet. Ta, před kterou stojíme, je však největší a nejnázornější. Skalní
útvar je státem chráněnou přírodní památkou, je proto zakázáno jej poškozovat. 



7. ZIMOVIŠTĚ NETOPÝRŮ

    Netopýři patří mezi naše nejmenší savce. Žijí většinou skrytým nočním životem, což
mělo v minulosti za následek, že se stali předmětem nejrůznějších bájí a pověr.
Odjakživa byli považování za tvory mající vztah k něčemu nekalému. Najdeme je
zobrazené společně s pekelnými bytostmi, pohádkoví draci jsou obdařeni netopýřími
křídly. Také bájný upír, vystupující v hrůzostrašných příhodách, který měl lidskou
podobu, netopýří křídla a dvěma zvětšenými zuby vysával lidem krev, nepřidal
netopýrům na oblibě. Málokdo však ví, že upíři skutečně existují, ne však v této podobě.
Jsou to někteří tropičtí netopýři, kteří se živí krví savců a dokáží někdy napadnout i
spícího člověka. Naproti tomu jiné druhy tropických netopýrů sají jen sladký nektar z
květů a pomáhají tak opylovat rostliny. 
Naši netopýři však žádnou z těchto vlastností nemají, vesměs patří mezi savce nadmíru
užitečné. Vylétají za soumraku a v noci, kdy loví nejrůznější obtížný hmyz. Proto také
právem všechny naše druhy patří mezi živočichy zákonem chráněné. Přesto jejich stavy
rok od roku klesají. Je to zaviněno zejména tím, že není dostatek vhodných letních a
zimních úkrytů. V jeskyních a štolách jsou netopýři často rušeni, vchody do podzemních
prostor se postupně zasypávají, staré duté stromy mizí. Také nepoužívaných půd a
věží, kde netopýři přebývají v letní době, je stále méně a méně. 
    Přísná ochrana netopýrů, jejich zimovišť a shromaždišť je proto velice důležitá. Duté
stromy je možno nahrazovat zvláštními netopýřími budkami, podzemními prostory se
osvědčuje uzavírat průletovými mřížemi. Nespočet starých štol po středověkém
dolování v Krušných horách přispělo k poměrně velkému zastoupení některých druhů
netopýrů v této oblasti. 
    Nejhodnotnější podzemní prostory v oblasti Krušných hor jsou uzavírány průletovými
mřížemi, díky čemuž se v posledních letech podařilo vytvořit dostatečnou síť zimovišť
zejména v prostoru mezi Mikulovem a Loučnou. Staré důlní štoly tak dostávají nové
poslání – ochranu volně žijících živočichů. Chráněné zimoviště u naučné stezky bylo
zřízeno v roce 1979. Nejčastěji zde zimuje netopýr velký, netopýr vodní a netopýr ušatý i
dlouhouchý.



8. KRÁSNÁ VYHLÍDKA
 

    Na místě, jemuž se říká Krásná vyhlídka, se již zastavily mnohé generace výletníků s
cílem pokochat se pohledem do kraje pod Krušnými horami. Odtud vyjadřovali svůj
obdiv malebné krajině, jejíž původní ráz zachovala četná vyobrazení na vedutách. Jejich
častým námětem je osecký klášter, historická památka evropského významu, nazývaná
též perlou Krušných hor. Za Duchcovem uzavírá pohled do podkrušnohorské krajiny pás
vulkanických kopců Českého středohoří s dominantní Milešovkou. Pohled vlevo zabíhá
na Teplicko, doprava přes výsypku Pokrok a důl Bílina s charakteristickými obrysy hory
Bořeň. Celá krajina byla osídlena již od pravěku, zvláště v údolích kolem řeky Bíliny.
Přes Bílinu a dnešní Osek vedla též jedna z nejstarších cest přes Krušné hory. Poloha
dalších dominant okolní krajiny je zakreslena na panelu umístěném přímo na zastavení.
Na úpatí svahu kopce Špičák, přímo pod Krásnou vyhlídkou, jsou vybudované tři
skokanské můstky, které využívá především lyžařský oddíl TJ Baník Osek.



9. SPIRÁLOVÝ LOM NA KÁMEN

    Mezi rozšířené lidské činnosti v Krušných horách patřilo odedávna lámání kamene
jako suroviny pro mnohostranné využití. Vhodný materiál poskytovaly četné skalní
útvary, jednotlivá ložiska i rozsáhlá suťová kamenná pole, na která je okolí Oseka velmi
bohaté. Pravidelné lomové těžbě přecházelo obnažení ložiska odklizením vrchní vrstvy
zeminy. V odkrytém lomu se kámen nejčastěji těžil ve stupních se svislými nebo
šikmými stěnami postupným odlamováním. Kámen se dobýval ručně, takzvaným
klínováním. Do vysekaných otvorů se zarážely dřevěné klíny, které po zalévání vodou
nabývaly na objemu a trhaly horninu.
    Odlomené balvany byly předběžně opracovány, nebo se odvážely pryč po nakloněné
rovině točené do vřetene – spirály. Kamenné kvádry byly pečlivě tříděny podle kvality a
velikosti, které určovaly nejen jejich další využití, ale i cenu. Běžnou produkcí
kamenolomu byly nejrůznější stavební prvky, stejně jako stavební kamenivo
nejrůznějšího druhu. Upotřebení našla veškerá vydobytá surovina. Malý spirálový lom
na trase naučné stezky podle vnějších znaků dosahuje značného stáří. Teprve bližší
průzkum za pomoci potřebných sond a případné zajištění morfologických rozborů
hornin by mohly napovědět, kým a k jakým účelům byla surovina z lomu využívána.
Teoreticky možným odběratelem kamene byl nap. hrad Rýzmburk nebo osecký klášter.



10. DOLOVÁNÍ NA
STŘÍBRONOSNÝCH ŽILÁCH

 

    Množství starých hornických děl mezi Hrobem, Mikulovem, Moldavou a Osekem
svědčí o tom, že zdejší stříbronosné polymetalické žíly byly předmětem intenzivní
těžby. Začátky dolování spadají asi do 14. století. Během husitských válek však
došlo k opuštění dolů. Nový zájem o důlní pole začíná až v polovině 16. století. Již
po roce 1580 však nastává nový úpadek a dolování tak opět zaniklo. V letech 1879
až 1893 se naposledy pokoušelo několik důlních společností o těžbu např. na
otevřeném dole Heřman v Křižanovském žlebu. Nynější průzkum prokázal
beznadějnost většího podnikání. Jámy a štoly v okolí Oseka nejsou příliš rozsáhlé.
Největší komplex důlních děl leží na severním konci Mikulova. Jsou otevřeny ve
čtyřech úrovních a všechny jsou spojeny komíny nebo šikmými štolami. Zajímavý je
také arsenový pramen, vytékající u Rennerovy štoly v Mikulově. Tato štola měla v
Mikulově největší obsah rudných minerálů. Stará štola však skrývala i jiná tajemství.
     Nejpozoruhodnější historii má stará štola nazývající se Čertova díra. 



11. ŠTOLA ČERTOVA DÍRA

    Čertova díra je stará štola na těžbu stříbronosných žílách, která se nachází v polovině
cesty naučné stezky ke Krásné vyhlídce. Během třicetileté války byl Osek obsazen
švédskými vojsky generála Bannera, která vyplenila město s klášterem i jeho okolí. V té
době žil v Ladungu (dnešní Loučná) bohatý sedlák Hans Krawatt, který se svými
čeledíny likvidoval jednotlivce i malé skupiny švédských vojáků a jejich těla házel od
opuštěné štoly. Od Čertovy díry, kde nás ovanul chlad podzemí a skrytých tajemství,
pokračuje stezka mírným stoupáním k další zastávce.



12. KRUŠNOHORSKÝ ZLOM
 

    Na tomto zastavení je vidět charakteristický úsek morfologie jižního svahu Krušných
hor v prostoru mezi Bouřňákem a Stropníkem. Mírně vyklenutá hřebenová oblast je v
těchto místech ostře přerušena zlomovým stupněm, který je tvořen příkrou stěnou
spadající hluboko do hnědouhelné pánve, kde odděluje třetihorní sedimenty od
krystalinika. Stěna tvořená rulou má úklon 60-70 stupňů a nachází se na kótě 425 m
nad mořem. Je to dislokační plocha tzv. krušnohorského zlomu. Zlom je projevem
vzájemného pohybu zemských ker.
    K mohutnému vyklenutí krystalinika došlo již v prvohorách (před 300 mil. lety) a
znovu po rozsáhlém vrásnění před 35 – 40 miliony let na konci třetihor a počátkem
čtvrthor. Důsledkem tohoto vrásnění bylo rozlámání zemské kry do složitého systému
podélných a příčných zlomů. Nejdůležitějším, současně však i hodně diskutovaným (jde
o komplikovanou několik set metrů širokou zónu systému směrných poruch o různé
výšce skoku a ohybů) je tento ,,krušnohorský zlom,,, který způsobil pokles pánevního
dna a výzdvih krušnohorského hřbetu s relativním převýšením až o 1200 metrů. Ruly
krušnohorského krystalinika byly totiž zjištěny hlubinnými vrty pod pánví na úrovni
okolo 175 m pod hladinou moře. 
    Třetihorní uhelná sloj, uložená v hloubce 300-350 m téměř vodorovně s mírným
stoupáním ve směru do pánve, je po zlomové linii vyvlečena strmě vzhůru a ve velkém
úklonu vykliňuje. V důsledku příčných zlomů je rovněž rozlámaná na řadu ker v
nestejné výškové úrovni. Jižněji v lomské a litvínovské části tak zapadá do hloubek
kolem 500 m, ve směru k Duchcovu je vyzdvižena 100-50 m pod povrch a končí dále na
vulkanickém podloží, kde magma proniklo trhlinami v krystaliniku, na výchozech těsně
pod povrchem. 



13. INFORMAČNÍ TABULE

    Letohrádek, tak se říká největšímu skalnímu bloku Salesiovy výšiny (422m). Dokud
nebyly okolní lesy příliš vzrostlé, byl odtud nádherný výhled do širokého údolí. Na skále
byla zprvu vybudována jednoduchá vyhlídka, která byla v druhé polovině 19. století
doplněna o romantický dřevěný pavilón, dnes již bohužel dávno neexistující a podle
toho nazýván Letohrádek. 

14. SKALNÍ ÚTVAR
LETOHRÁDEK

15. INFORMAČNÍ TABULE



16. PŘÍRODNÍ PAMÁTKA
SALESIOVA VÝŠINA

 

    Salesiova výšina neboli skalní město je geologická zvláštnost - naplavenina pravěké
řeky, která ústila do severočeské uhelné pánve. Na skalních blocích tvořených
pískovcem můžeme pozorovat otisky třetihorních sladkovodních mlžů. Skalní útvary
jsou tvořeny z křemence, který je nezvykle hladký a pevný. Je to jeden z nejlepších
horolezeckých terénů v Krušných horách. Lokalita je zajímavá i z paleontologického
hlediska. V křemenci je možné spatřit tisíce otisků jader a skořápek sladkovodních
mlžů rodu Unio. Název Salesiovy výšiny připomíná Salesia Krugnera, který byl v letech
1834 až 1843 opatem Oseckého kláštera a velkým milovníkem krušnohorské přírody.
    Krajina, která si dodnes zachovala svůj romantický ráz, byla již v první polovině 19.
století cílem oblíbených výletů. V podzemí se rozkládá důlní pole bývalého dolu Nelson
VIII, nazývaného též Salesiovým revírem. Salesiova výšina je chráněnou přírodní
památkou. Lezení po skalních blocích a sběr otisků mlžů je zde proto zakázán. 

17. ROZCESTÍ
 



18. POKUSNÁ PLOCHA
     OCHRANY LESNÍCH MRAVENCŮ

    Hnízda mravenců druhu Formica polyctena, která lze spatřit v okolí, byla do těchto
míst převezena ze zrušené rezervace Vršíček u Bíliny. Díky obětavé teplických
ochranářů se podařilo zachránit více než 50 hnízdících kup těchto užitečných živočichů
a založit z nich na přelomu 70. a 80. let nové mateční kolonie v Českém středohoří a na
úpatí Krušných hor. 
    V naší přírodě se vyskytuje téměř sto druhů mravenců. Některé z nich jsou pro
hospodářskou činnost člověka bezvýznamné, jiné způsobují škody na zemědělských
plodinách nebo v sadech. Lesní mravenci rodu Formica jsou však na rozdíl od ostatních
velmi užiteční, protože hubí některé obávané druhy škodlivého lesního hmyzu, hlavně
obaleče dubového, bekyni mnišku, píďalku tmavoskvrnáče a bource borového.
 Existence živých mravenišť v lesních porostech má význam nejen při prevenci ochrany
lesa, ale slouží současně jako potravinová základna pro některé dnes již vzácné druhy
lesních kurů, kteří tuto potravu vyhledávají zejména v době výchovy mláďat.
 Lesní mravenci rodu Formica jsou většinou červenohnědě zbarvení a staví si známá
hnízda ve tvaru kup z jehličí a větviček. Mimo ně s v krušnohorských lesích setkáváme
také s většími, černě zbarvenými mravenci rodu Camponouts, kteří si vyhlodávají
hnízda ve dřevě odumírajících stromů. I ty můžeme na trase naučné stezky potkat.
Největšími přirozenými nepřáteli mravenců jsou hrabaví a datlovití ptáci, proti kterým
jsou některá z hnízd chráněna kryty z drátěného pletiva. Také lidé často mraveniště
poškozují, buď z neznalosti, nebo i proto, aby získali mravenčí kukly ke krmení
exotických ptáků. V takovém případě se však vystavují nebezpečí finančního či
trestního postihu, protože lesní mravenců patří mezi zákonem chráněné druhy
živočichů.
    Na projektu přemístění mravenišť mravenců druhu Formica se nejvíce podíleli
Antonín Holý a František Duroň.



19. KRUŠNOHORSKÁ ŽELEZNICE

    Zde vede železniční trať Most-Dubí-Moldava v Krušných horách, proto nazývaná
Krušnohorská železnice. 

20. LÍPY U KLÁŠTĚRA

   Díky své výjimečnosti patří tyto stromy mezi chráněné památné stromy České
republiky.



21. KLÁŠTERNÍ KOSTEL
     NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

    Klášterní kostel založil řád cisterciáků, jehož členové přišli do Oseka roku 1199 z
Maštova u Kadaně. Prvotní stavba kláštera byla dřevěná, ale stavba kamenného
kostela byla zahájena již v roce 1206. Nejstarší celistvě dochovanou částí kláštera je
kapitulní síň, u nás první gotická stavba s žebrovou klenbou. Unikátní je u raně gotický
portál a zejména otáčecí kamenný pulpit, pro svojí výjimečnost je zařazený pod ochranu
UNESCO. Klášterní kostel byl v roce 1995 jmenován národní kulturní památkou České
republiky. Klášter byl pod dohledem litoměřického stavitele Octaviana Broggia v
podstatě přestavěn. Součástí přestavby bylo i zřízení okrasné zahrady vybudované na
terasách. Klášter dodává specifický ráz i městu, které se kolem něj během staletí
vytvořilo. K Oseku patřily i osady Horní a Dolní Háj, Domaslavice, Nová Ves, Hrdlovka,
Rýzmburk a dnešní Loučná. V polovině 19. století, po zrušení roboty byly do Oseka
umístěny na čas dvě důležité instituce – okresní soud a berní úřad. V roce 1872 se stal
Osek městysem a v roce 1913 byl povýšen na město – tehdy měl přes 9 tisíc obyvatel.



22. SOCHA SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

 
    Barokní socha je umístěna na
podstavci domu č.p. 202 na
Klášterním náměstí připomíná
tradičního českého světce,
považovaného za patrona vod.
Památkově chráněné barokní dílo,
které pochází z první poloviny 18.
století. Sestává z polosloupu, na
jehož vrcholu je vyobrazen sv. Jan
Nepomucký spolu s malým
andělem. 

23. SOCHA SV. VALENTÝNA
 

    Socha sv. Valentina je vrcholně
barokní prací neznámého autora z
oseckého pískovce z roku 1719 a
jejím zřizovatelem byl jistý Josef
Wolf z kláštera Osek, jak dosvědčuje
text na pravé straně soklové
architektury. Socha je osazena na
velmi členité dvouetážové pilířové
architektuře. Tuto sochu naleznete v
ulici Obránců míru a je památkově
chráněna.



    Pomník je umístěn v ul. Obránců mírů a
byl postaven ze sbírek dělnictva. Původní
pomník byl odhalen v roce 1927 k výročí
bitvy u Zborova - autor Otakar Španiel.
Zničen byl již za II. světové války. V roce
1952 byl pomník obnoven J. Vinšem.

24. POMNÍK MISTRA   
      JANA HUSA

25. RELIÉF PANNY MARIE 
S JEŽÍSKEM

     Barokní kamenný obelisk byl osazen v
první polovině 18. století. Mezi
postranními pilíři s plasticky vyvedenými
liliovými květy a andílky je umístěn tesaný
reliéf zobrazující Pannu Marii s Ježíškem.
Plastika je dokladem tradičního silného
příklonu cisterciáků k Mariánskému kultu
– kultu Svaté Panny, který provází
mnišský řád po staletí.
   Obelisk je vkomponován do nároží
původní ohradní zdi zahrady jednoho z
nejstarších domů postavených mimo
klášter. Dům č.p. 65 byl se dvěma dalšími
domy zničen při náletu letadel
spojeneckých vojsk na rafinérii v Záluží
během druhé světové války.



26. SLOUP V UL. 
DOLNONÁDRAŽNÍ

 
    Sloup s reliéfem Panny Marie v Oseku.
V ulici Dolnonádražní v Oseku, v sousedství
zdejšího kláštera a takřka naproti Domu
dětí a mládeže, stojí u silnice na chodníku v
oblouku zdi zbytek sloupu.
    Fragment nacházející se naproti
truhlárně je pravděpodobně jedním z
mnoha sloup a pilířů, které vznikaly v Oseku
a jeho blízkém okolí jako výsledek aktivit
klášterní komunity. Bohužel se ho
nepodařilo ztotožnit se žádným pramenem.

27. ODPOČINKOVÝ KÁMEN
 

    Kámen pochází z 15. století. Původně byl umístěn při cestě do kláštera, kde měl
sloužit k odpočinku.

https://www.drobnepamatky.cz/node/17725


28. POMNÍK PRINCE 
      JOSEFA DE SAXE

    Honosný pískovcový náhrobek s plastikou od J. F. Petricha ve tvaru pyramidy,
naleznete na bývalém hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla. Bývalý hřbitov se nachází
v dolní části Oseka, při výjezdu na Duchcov. Latinský nápis na sarkofágu říká, že zde
odpočívá Josef Saský, který podniknul cestu k teplickým léčivým pramenům skonal
dne 22. 6. 1802. Princ Josef de Saxe, od roku 1793 plukovník gardy carevny Kateřiny
Veliké, měl řadu sporů s mnohými z početné skupiny nejbližších příznivců carevny.
Následkem několika incidentů bylo nejdříve jeho vyhoštění z Ruska.



29. MARIÁNSKÝ SLOUP SE
SOCHOU SV. DONÁTA

 
 

    Kámen pochází z 15. století. Původně byl umístěn při cestě do kláštera, kde měl
sloužit k odpočinku. Barokní mariánský sloup pocházející z poloviny 18. století je
dokladem silného mariánského kultu, jehož uctívání je pro české země typické až do
konce 19. století, výjimečně přesahujícího i do začátku století minulého. Sloup je
jednoduchý, prostý, bez později obvyklých doprovodných sousoší a bohaté výzdoby.
    Donátory staveb mariánských sloupů byli lidé, kteří toužili po přímluvě, ochraně a
milosrdenství. Nechali je stavět v pevné naději, že všechno zlé nakonec pomine, nebo
se v dobré obrátí. Mariánské sloupy patří neodmyslitelně k obrazu téměř každého
českého města. Dnes kolem nich procházíme téměř bez povšimnutí, ale byly doby, kdy
se k sloupům se soškou Panny Marie upínaly stovky doufajících myslí. 
    Nad mariánským sloupem stojí za povšimnutí hodnotná funkcionalistická stavba
činžovního domu zvaného Jepa, postaveného ve třicátých letech minulého století. Dům
byl bohužel částečně znehodnocen úpravami z počátku 90. let. Již málo autentická je
dnes i zajímavá kolonie původně dělnických domků postavených v ,,baťovském duchu,,
ve stejném období jako Jepa. 



30. ODPOČINKOVÉ MÍSTO
Nyní se nacházíme na odpočinkovém místě u torza památného dubu.

31. TORZO PAMÁTNÉHO DUBU 

 V parku u silnice vedoucí z Oseka do obce Háj naleznete torzo jednoho z nejstarších
stromů v Čechách. Tisíciletý dub, jehož přesné stáří není známo se naposledy
zazelenal před sto lety a od té doby se vlivem povětrnostních podmínek pomalu
rozpadá. Na konci 19. století byl obvod dubu 8,25m. Jeho historie je opředena mnoha
pověstmi. Když byl Osek na počátku 20. století povýšen na město, tak se dub stal
společně s klášterem, hradem a hornickými symboly jedním z motivů městského
znaku. Dub je trvalou a významnou součástí osecké kulturní a historické identity města. 



 
33. ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE

MOLDAVSKÉ DRÁHY
 
 
 

32. KRUŠNOHORSKÁ ŽELEZNICE
  Zde je zastávka Osek - město

železniční tratě Most-Dubí-Moldava
v Krušných horách, proto nazývaná
Krušnohorská železnice. Je zde k
vidění i miniatura původního hradu
Rýzmburk.

 V roce 2014 zde byla otevřena malá
expozice věnující se železnici a
konkrétně moldavské dráze. Muzeum
naleznete v bývalé čekárně a
přilehlých místnostech vlakového
nádraží. Je zde k vidění kancelář
přednosty stanice, čekárna s jízdními
řády, zabezpečovací zařízení, či
fotografie trati. Trať, která byla
kompletně dokončena roku 1885
vedla až do Saska. V roce 1998 byl
úsek Louka u Litvínova – Dubí –
Moldava prohlášen za kulturní
památku. 



Cestou a zároveň poslední
zastávkou jistě neujde
pozornosti zajímavý mohutný
strom rostoucí v rohu zahrady
místní hájovny. Konkrétně se
nachází u restaurace Horal,
Autocampu Osek a přírodního
koupaliště. Jedna se o
převislou nebo také smuteční
formu buku lesního. Strom je
sadovnickou raritou, byl proto
vyhlášen památným stromem. 

34. PŘEVISLÝ BUK

35. REZERVACE VLČÍ DŮL 

Vlčí důl je přírodní rezervace nacházející se na území Oseka. Vyhlášena byla v roce
1989 a to z důvodu ochrany cca 180 let starého porostu buku lesního s bohatým
zastoupením doupných stromů. Lokalita téměř pralesního charakteru slouží jako
významné hnízdiště ptáků. V roce 2019 došlo k rozšíření přírodní rezervace z 32,59 ha
na více než trojnásobek původní rozlohy. Zahrnuje strmé Kamenité až skalnaté svahy v
údolí Oseckého potoka. Potok zde má charakter horské bystřiny a protéká četnými
kaskádami, které jsou střídány menšími tůněmi.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prales
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