
Floristický kurz ČBS v Teplicích (11.–17. července 2021), přehled exkurzí 

A. České středohoří 

1. Vrch Rovný u Stadic 

https://mapy.cz/s/jocamodoho 

→ 7 km (délka trasy) ↑ 300 m (převýšení) 

Trasa: Stadice – svahy mezi Stadicemi a Habřím – Vederberg – Rovný – Stadice  

skalní step, suché trávníky, křoviny, doubravy, dubohabřiny, starší sukcesní stádia na někdejší 

zemědělsky využívané půdě, fragmenty vzácnější plevelové vegetace 

Caucalis platycarpos, Cephalanthera damasonium, Conringia orientalis?, Dictamnus albus, Orobanche 

kochii, Prunus fruticosa, Stipa pennata, Stipa pulcherrima 

2. Stadické srázy 

https://mapy.cz/s/hacujucumo  

→ 7 km ↑ 350 m 

Trasa: Stadice – Volská hora – Suchá – Teufelstein – Koštov  

suťové lesy, dubohabřiny, skalně stepní trávník  

Dictamnus albus, Phelipanche arenaria, Stipa pennata, Vicia pisiformis 

3. PR Rač a Jedovina u Habří 

https://mapy.cz/s/kopalenare  

→ 8 km ↑ 300 m 

Trasa: Brozánky – Malhostice – PR Rač – Jedovina – Habří – Řehlovice  

skalní a suché trávníky, křoviny, sukcesní stádia na někdejší orné půdě 

Aurinia saxatilis, Dictamnus albus, Orobanche kochii, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica 

4. Dubické vyhlídky 

https://mapy.cz/s/duzakazoge 

→ 8 km ↑ 150 m 

Trasa: Radejčín žst. – rozhledna Radejčín – Doerellova vyhlídka – Dubice – Dubický kopec – Mlynářův 

kámen – Moravanský vodopád – Dolní Zálezly  

suché trávníky, skalní stepi, dubohabřiny 

Allium sphaerocephalon, Artemisia alba, Dictamnus albus, Iris aphylla, Pulsatilla pratensis subsp. 

bohemica, Stipa pennata 
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5. Okolí Žimi 

https://mapy.cz/s/hokuhubalu  

→ 7 km ↑ 300 m 

Trasa: Žim – Záhoří – Paškapole – Žimský vrch – Žim (málo prochozené území) 

mírně suché až mezofilní louky, bylinné lemy, dubohabřiny 

Gentiana cruciata, Neottia nidus-avis, Potentilla alba 

6. Okolí Habrovan a Radejčína 

https://mapy.cz/s/hujupavaco  

→ 6 km ↑ 250 m 

Trasa: Žim – Habrovany – žst. Radejčín (málo prochozené území) 

suché bylinné lemy, dubohabřiny, fragmenty bazifilních i acidofilních teplomilných doubrav 

Dictamnus albus, Melittis melissophyllum, Neottia nidus-avis, Stipa pennata 

7. Údolí Bíliny u Velvět 

https://mapy.cz/s/gemorutulu 

→ 6 km ↑ 150 m 

Trasa: Rtyně nad Bílinou – Sezemice – Nechvalický les – Kozlíky – Úpořiny žst.   

zarůstající suché trávníky, ochuzené doubravy a dubohabřiny 

Cephalanthera damasonium, Orobanche kochii, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Stipa pennata, 

Teucrium botrys 

8. Supí vrch u Lbína 

https://mapy.cz/s/cabudasobe 

→ 4 km ↑ 150 m 

Trasa: Lbín – Supí vrch – Hradiště    

suché trávníky, fragmenty teplomilných doubrav, ochuzené dubohabřiny, lomová jezírka 

Cephalanthera damasonium, Chondrilla juncea, Iris aphylla, Stipa pennata 

9. Husův vrch  

https://mapy.cz/s/lobocuzopu 

→ 7 km ↑ 200 m 

Trasa: Hostomice – Husův vrch – Křemýž – Ohníč     

suché trávníky, vysoké křoviny, fragmenty ochuzených doubrav a dubohabřin  

Adonis vernalis, Chondrilla juncea, Stipa capillata, Stipa pennata 
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10. Okolí Teplického vrchu 

https://mapy.cz/s/pusadadatu 

→ 8 km ↑ 350 m 

Trasa: Žalany – Lelov – Dlouhý vrch – Teplický vrch – Bukovice – Bžany – Hradiště  

sušší pastviny, fragmenty suťových lesů a květnatých bučin, acidofilní teplomilné doubravy 

Arabis pauciflora, Sorbus bohemica, Sorbus collina, Sorbus danubialis 

11. Chlomek a Toran 

https://mapy.cz/s/bojurucuno 

→ 8 km ↑ 250 m 

Trasa: Kostomlaty pod Milešovkou – Chlomka – Toran – Kostomlaty pod Milešovkou  

okraje Radovesické výsypky, menší stepní lysina, fragmenty sušších trávníků na vápnitých půdách 

Crepis praemorsa, Dictamnus albus, Orobanche elatior, Sorbus collina 

12. Okolí Bílky a Milešovka 

https://mapy.cz/s/dusefohaha  

→ 10 km ↑ 550 m 

Trasa: Bořislav – Milešovka – Bílka – Bořislav    

mezofilní louky a pastviny, nově zřizované tůně, dubohabřiny, bučina, reliktní křoviny na Milešovce 

Bupleurum longifolium, Hippuris vulgaris, Orobanche caryophyllacea, Rosa majalis 

13. Lesní vegetace Milešovky a okolí        EBUS  

https://mapy.cz/s/nuculasobe 

→ 9 km ↑ 550 m 

Trasa: Milešov – Milešovka – Milešov    

dubohabřiny, květnaté bučiny, teplomilné acidofilní doubravy, reliktní křoviny na Milešovce 

Aquilegia vulgaris, Bupleurum longifolium, Neottia nidus-avis, Platanthera spp., Rosa majalis 

14. Sukoslav, Březina a lesní louky Milešovského středohoří    EBUS  

https://mapy.cz/s/fuheguvabe  

→ 7 km ↑ 200 m 

Trasa: Adolfky – Březina – Sukoslav – Kostomlaty pod Milešovkou     

střídavě vlhké staré lesní louky, malé rašeliniště, květnatá bučina, lesní rybník, náhradní lesní 

společenstva 

Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Iris sibirica, Ophioglossum vulgatum 
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15. Lhota u Milešova          EBUS  

https://mapy.cz/s/retubocape 

→ 8 km ↑ 300 m 

Trasa: Milešov – Lhota – Kocourov – Milešov       

dubohabřiny, fragmenty teplomilných doubrav, čedičové droliny, fragmenty suchých trávníků, nově 

zakládané sady 

Aconitum lycoctonum, Bupleurum longifolium, Epipactis purpurata, Geranium divaricatum, 

Monotropa hypophegea, Monotropa hypopitys, Neottia nidus-avis, Orobanche caryophyllacea, 

Platanthera bifolia, Senecio erucifolius 

16. Ostrý u Milešova          EBUS  

https://mapy.cz/s/gosedovudu 

→ 7 km ↑ 250 m 

Trasa: Milešov – Ostrý – Milešov          

dubohabřiny, fragmenty střídavě vlhkých luk, suťový les, čedičové droliny, nově zakládané sady, 

kulturní louky 

Epipactis purpurata, Hackelia deflexa, Iris aphylla, Neottia nidus-avis, Saxifraga rosacea subsp. 

sponhemica, Senecio erucifolius 

17. Lipská hora          EBUS  

https://mapy.cz/s/foroceturo 

→ 7 km ↑ 400 m 

Trasa: Mrsklesy – Lipská hora – Klůček – Medvědice        

suché trávníky, dubohabřiny, acidofilní teplomilná doubrava, reliktní křoviny, skály, pohyblivé sutě, 

fragmenty starých luk, sekundární louky 

Arctostaphyllos uva-ursi, Anthericum liliago, Aster amellus, Bupleurum longifolium, Centaurea 

triumfettii, Dianthus gratianopolitanus, Epipactis purpurata, Scorzonera hispanica, Senecio 

erucifolius, Stipa pennata 

18. Solanská hora          EBUS  

https://mapy.cz/s/botakekode 

→ 8 km ↑ 320 m 

Trasa: Lhota u Mrskles – Líšeň – Solanská hora – Mrsklesy           

dubohabřiny, teplomilné doubravy, čedičové droliny, fragmenty suchých a střídavě vlhkých trávníků  

Aconitum variegatum, Bupleurum longifolium, Dianthus superbus, Epipactis purpurata, Gymnadenia 

densiflora, Neottia nidus-avis, Platanthera spp., Senecio erucifolius 
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19. Houžetín           EBUS  
https://mapy.cz/s/duhovabuba 

→ 7 km ↑ 270 m 

Trasa: Leská – Houžetín – Dřevce – Červený Újezd         

sesuvné území, suché trávníky, fragmenty střídavě vlhkých luk, kulturní louky, kulturní lesní porosty, 

fragmenty bohatých dubohabřin a teplomilných doubrav 

Aconitum lycoctonum, Carex davalliana, Epipactis palustris, Epipactis purpurata, Festuca 

amethystina, Gentiana cruciata, Gymnadenia densiflora, Platanthera spp., Pleurospermum 

austriacum, Thesium bavarum 

20. Štěpánovská hora         EBUS  
https://mapy.cz/s/hudaceporu 

→ 6 km ↑ 250 m 

Trasa: Štěpánov – Štěpánovská hora – Štěpánov      

sekundární louky, dubohabřiny, skalní step, čedičové droliny 

Bupleurum longifolium, Dryopteris expansa, Epipactis leptochila, Epipactis purpurata, Neottia nidus-

avis, Phelipanche arenaria, Tetragonolobus maritimus, Trifolium ochroleucon(?) 

21. Radovesická výsypka a okolí        
https://mapy.cz/s/matukofeko 

→ 8 km ↑ 200 m 

Trasa: Razice – Holibka – Radovesická výsypka – Dřínek – Razice         

rekultivované a sukcesní plochy na rozlehlé výsypce, skalní step, suchý trávník 

Anthericum liliago, Epipactis palustris, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Stipa pennata, Stipa tirsa 

22. Bořeň 
https://mapy.cz/s/kefobabata 

→ 8 km ↑ 350 m 

Trasa: Bílina – Bořeň – Bílina-Kyselka      

skály, droliny, skalní a suché trávníky, sekundární lesní porosty 

Aster alpinus, Dianthus gratianopolitanus, Iris aphylla, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Saxifraga 

rosacea subsp. sponhemica  

23. Vraník, Hradišťko a Plešivec      
https://mapy.cz/s/kanurokero 

→ 8 km ↑ 320 m 

Trasa: Měrunice – Vraník – Hradišťko – Plešivec – Měrunice 

suché stepní trávníky, dubohabřiny, fragmenty acidofilních suchých trávníků 

Aconitum variegatum, Allium rotundum, Bupleurum longifolium, Caucalis platycarpos, Phelipanche 

arenaria, Senecio erucifolius, Stipa tirsa 
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B. Krušné Hory 

24. Krušnohorská hřebenovka 

https://mapy.cz/s/celagumaze 

→ 8 km ↑ 140 m 

Trasa: Aut. zast. Dubí, Cínovec, České pomezí – po modré tur. cestě, doleva kolem chat a podél lesa – 

lesní cestou k silnici I/8 – po lesní silničce přes vrch U Cínovce (k. 876) až k PR Raš. U Jezera-Cínovecké 

rašeliniště – z průseku odbočit po staré cestě k sv. na „jezírko“ – zpátky a po silnici k chatě Vitiška 

(občerstvení) – svahová louka pod chatou Vitiška – po silnici k aut. zast. Mikulov, chata Vitiška 

trojštětové a smilkové louky, náhradní lesní porosty, vrchoviště s borovicí vystoupavou a „jezírkem“ 

Dactylorhiza maculata, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum (vzácně), Lilium bulbiferum (v 

minulosti udávaná na loukách u chaty Vitiška), Meum athamanticum, Rhododendron tomentosum 

(velmi vzácně), Vaccinium oxycoccos 

25. Bouřňák 

https://mapy.cz/s/gejazozape 

→ 6,5 km ↑ 490 m  

Trasa: Aut. zast. Mikulov – pod sjezdovky na sz. úpatí v. Bouřňák (k. 869) – přední nebo zadní 

sjezdovkou na vrchol (chata je Bouřňáku je zavřená) – sjezdovka na jižní strání – zpět nahoru – PP 

Buky na Bouřňáku – louka pod chatou horské služby  – Nové Město (občerstvení) – po silnici směr 

Mikulov – po modré tur. k jihu na zadní sjezdovku a po ní dolů – sjezdovka naproti Bouřňáku – aut. 

zast. Mikulov 

vřesoviště, trojštětové, smilkové a pcháčové louky, bučina  

Arnica montana,  Centaurea pseudophrygia,  Cicerbita alpina, Crepis mollis subsp. succisifolia, Lilium 

bulbiferum, Meum athamanticum, Ranunculus platanifolius 

26. Cínovec není jenom lithium (krušnohorské plató cestou necestou, mokřady a mokré louky, 

možnost koupání v Dlouhém rybníku) 

https://mapy.cz/s/favapojute 

→ 7,5 km ↑ 75 m  

Trasa: Aut. zast Dubí, Cínovec, České pomezí – starý odval dolu s lithiem – Husův vrch – Cínovecká 

halda – Dlouhý rybník – podmáčené louky a mokřady podél hranice – PP Cínovecký hřbet – po silnici 

zpátky do Cínovce – aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO 

důlní odval s mokřadem a sukcesní plochou, podmáčené a rašelinné louky, smilkové louky, rašelinná 

smrčina, mokřady, prameniště 

Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza maculata, Drosera rotundifolia, Meum athamanticum, Pedicularis 

sylvatica, Polygala serpyllifolia, Pyrola minor, Pyrola rotundifolia (2015, velmi vzácně),  
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27a. Cínovec, západ 

https://mapy.cz/s/cedetonulo 

→ 7,7 km ↑ 180 m  

Trasa: Aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO – lada v. od hraničního přechodu – lada za čerpací stanicí MOL 

(Polygala serpyllifolia) – louky podél st. hranice – přechod do Saska – naučná stezka Georgenfelder 

Hochmoor (možná placený vstup, ca 2 Eura!) – lesní cesta na z. a jz. ke státní hranici – skalní útvar 

Borůvčí a Červený tesák (možno vynechat) – podél státní hranice k PR Rašeliniště U Jezera, část 

Cínovecké rašeliniště) – po silnici a cestách zpátky na aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO 

podmáčené, trojštětové a smilkové louky, vrchoviště s borovicí vystoupavou (na německé straně 

naučná stezka), náhradní lesní porosty,  

Drosera rotundifolia, Meum athamanticum, Polygala serpyllifolia, Rhododendron tomentosum, 

Vaccinium oxycoccos  

27b. Cínovec, západ, varianta bez vstupu do Saska 

https://mapy.cz/s/gujufenare 

→ 8,3 km ↑ 227 m  

Trasa: Aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO – lada v. od hraničního přechodu – lada za čerpací stanicí MOL 

(Polygala serpyllifolia) – louky podél st. hranice – PR Rašeliniště U Jezera (část Cínovecké rašeliniště) – 

podél státní hranice k sz. -  skalní útvar Borůvčí a Červený tesák  - na úpatí svahu napojení na lesní 

cesty a po cestách a silničce zpátky směr Cínovec  - aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO 

podmáčené, trojštětové a smilkové louky, vrchoviště s borovicí vystoupavou, prameniště, mokřady, 

náhradní lesní porosty,  

Dactylorhiza maculata, Drosera rotundifolia, Meum athamanticum, Polygala serpyllifolia, 

Rhododendron tomentosum, Vaccinium oxycoccos 

28. Přední Cínovec 

https://mapy.cz/s/lacozobafo 

→ 8,7 km ↑ 96 m  

Trasa: Aut. zast. Krupka, Fojtovice, Komáří vížka – po silničce a lesní cestě k záp. a sz. – PP Pod Lysou 

horou – po lesních cestách po jižním úbočí Lysé hory – Přední Cínovec – podmáčené louky a 

prameniště – hraniční silnice po silnici na západ k lokalitě Lilium bulbiferum (možno vynechat) – po 

silnici k východu a jihu do Fojtovic – aut. zast. Krupka, Fojtovice 

podmáčené, trojštětové a smilkové louky, rašelinná smrčina, prameniště, mokřady, náhradní lesní 

porosty,  

Arnica montana, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis,  Hylotelephium telephium, Lilium 

bulbiferum, Meum athamanticum, Montia fontana,  Pinguicula vulgaris, Polygala serpyllifolia, Salix 

repens 
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29. Komáří hůrka, Kotelní rybník, Kyšperk (Supí hrad) 

https://mapy.cz/s/gemudokuka 

→ 6,5 km ↑ 60 m  

Trasa: Aut. zast. Krupka, Fojtovice, Komáří hůrka nebo aut. zast. Krupka, Bohosudov, Měst. úřad – 

pěšky (800 m) na spodní stanici lanové dráhy a na Komáří hůrku lanovkou – Komáří hůrka – Velká 

pinka – louka u chaty horské služby – po cestě podél lesa ke Skiareálu Komáří Vížka – po sjezdovce do 

údolí Unčínského potoka – údolím ke Kotelnímu rybníku – Unčínská karová deprese - údolím 

Unčínského potoka ke zřícenině hradu Kyšperk – údolím Unčínského potoka do Unčína – aut. zast. 

Krupka, Unčín, U parku 

staré důlní odvaly a propady, horské podmáčené a trojštětové louky, bučiny, suťové lesy, doubravy 

Arnica montana, Dianthus sylvaticus, Hylotelephium telephium, Hypericum montanum, Lunaria 

rediviva, Meum athamanticum, Pulsatilla pratensis (zříc. hradu Kyšperk, †), Symphytum tuberosum 

30. Krupka, hornickou krajinou, východ 

https://mapy.cz/s/gehedavafe 

→ 6,5 km ↑ 420 m  

Aut. zast. Krupka, Bohosudov, Mě.ú. – Lipovou ul. podél hřbitova – za starou železnicí uhnout doleva 

– Kalvárie – lesní cestou a silničkou na sever ke štole Vincenc – lesní cestou vzhůru podél starých 

důlních děl (odvaly) k lesní silničce – nad silničkou pinka a halda dolu Zwickenpinge – štola Prokop a 

Prokopský peň – zpátky na silničku – odbočit na západ na Knetl – odbočit doleva po modré značce na 

„Prameniště a mokřady Vinohradského potoka“ – Zaječák – zarostlé louky a lesíky po cestě směr 

Krupka – odbočit na bývalé vinohrady – Krupka – zříc. hradu Krupka – aut. zast. Krupka muzeum  

smíšené lesní porosty, staré důlní odvaly, podmáčené, trojštětové a smilkové louky 

Lilium martagon, Meum athamanticum, Smyrnium, perfoliatum, Sorbus torminalis, Trifolium 

montanum (2000), Vicia cassubica 

31. Krupka, hornickou krajinou severozápad 

https://mapy.cz/s/camujuhejo 

→ 4 km ↑ 320 m  

Trasa: Aut. zast. Krupka Martinka – prohlídková štola Starý Martin (možnost vynechat) – NS Po 

stopách horníků záp. směrem – štola a odval Preisselberg III  - štola a odval Preisselberg II – po lesní 

cestě odbočit k východu – kolem šachty Lukáš – odbočit po starých odvalech na sever na středověká 

důlní pole – na silnici odbočit doleva – ze silnice odbočit doleva na cestu pod odvaly šachet 

Oberschacht a Egill – po odvalech vzhůru až na Komáří hůrku – Velká pinka na vrcholu – louka u chaty 

horské služby – po silnici k aut. zastávce Krupka, Fojtovice, Komáří vížka (nebo lanovou dráhou) 

smíšené lesní porosty, staré důlní odvaly a propady, podmáčené, trojštětové a smilkové louky 

Antennaria dioica, Dianthus sylvaticus, Meum athamanticum 
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C. Podkrušnohorská pánev 

32. Jezero Milada 

https://mapy.cz/s/botodetole  

→ 13 km ↑ 160 m 

Trasa: Trmice – Jezero Milada – Roudníky – Trmice        

rekultivovaná krajina hnědouhelného velkolomu, rozsáhlá vodní plocha s vysokou průhledností vody, 

retenční nádrže, rákosiny, lesnické rekultivace, fragmenty výchozů uhelných slojí 

Alisma lanceolatum, Hippuris vulgaris, Myriophyllum verticillatum, Typha laxmannii, Utricularia 

australis 

33. Vrchoslav-Proboštov, vápenky aj. 

https://mapy.cz/s/fasazegase 

→ 6,5 km ↑ 40 m  

Trasa: Aut. zast. Krupka, Vrchoslav, Hor. nám – Vápenka Vrchoslav (severní břeh!) – podél 

Zalužanského potoka – podél továrního komplexu k západu – odkaliště Proboštov – Přítkov, zatopená 

vápenka – po cyklostezce k jihu na VN Jaroslav – po lesní cestě a městem Proboštov 

k Proboštovskému rybníku – žst. Proboštov (popř. možnost dojít až do Teplic) 

staré zatopené vápenky, suché trávníky, odkaliště, náhradní lesní porosty, rekultivace 

Centaurium erythraea, Inula salicina, Malus sylvestris, Listera ovata, Verbena officinalis, Loranthus 

europaeus 

34. Barbora, cestou necestou 

https://mapy.cz/s/joroneruso 

→ 7,8 km ↑ 130 m  

Trasa: Žst. Oldřichov u Duchcova – východně podél žel. trati – podmáčená lada mezi kolejemi a 

severně od kolejí – osada Kamenný Pahorek – po cestě podél severního s sv. břehu VN Barbora – 

vodní plocha Žabinec – zpátky na severní lalok VN Barbora – VN Otakar (Čolík) – lesní cestou k severu 

– před obcí Verneřice odbočit po cestě k východu a dále na sever po loukách – doubrava na spodním 

okraji Střelenské louky – Střelenská louka – aut. zast. Košťany, Střelná 

rekultivovaná krajina pánve, zatopené zbytkové lomy,  mokřady, rákosiny, lesnické rekultivace, 

zachovalá přirozená doubrava, podmáčené louky a lada 

Bupleurum longifolium, Carex paniculata, Ceratophyllum demersum, Dactylorhiza majalis, 

Eriophorum angustifolium, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Ophioglossum vulgatum, 

Potamogeton berchtoldii, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus, 

Pyrola minor, Silaum silaus, Utricularia australis, Veronica maritima  

 

 

https://mapy.cz/s/botodetole
https://mapy.cz/s/fasazegase
https://mapy.cz/s/joroneruso


35. Duchcovské okolí 

https://mapy.cz/s/luzuzahavu 

→ 9 km ↑ 12 m 

Trasa: Žst. Duchcov –  po silnici směr město – odbočit podél potůčku a zahrádkářské kolonie k VN 

Leontýnka – následně po záp. břehu VN Starý rybník nebo VN Vinduška k Osecké ulici – bezejmenná 

malá VN severně od silnice – po naučné stezce podél Loučenského potoka – odbočit doleva k VN 

Hájská I a Hájská II – VN Dubský rybník a Hranáč – zámecký park (2 vodní nádrže) – VN Barbora – lada 

u žel. trati – VN U sklárny – bezejmenná VN za hřbitovem – žst. Želénky 

rybníky, zatopené zbytkové lomy, vodní a pobřežní vegetace, lada 

Acorus calamus (U sklárny, Barbora, Dubský rybník), Carex pseudocyperus, Ceratophyllum demersum 

(Hranáč, Hájská I a II), Comarum palustre (Barbora), Eleocharis mamillata agg., Iva xanthiifolia, 

Leersia oryzoides (Leontýna, Vinduška, Dubský ryb.), Lysimachia thyrsiflora (Leontýna, Hranáč), 

Rumex conglomeratus (Leontýna, Hranáč), Utricularia australis (Leontýna, Vinduška aj.) 

 

C. Polodenní exkurze 

36. Doubravská hora, Písečný vrch 

https://mapy.cz/s/meguhesumu 

Trasa: Aut. zast. Teplice, Panorama – PP Doubravka – po žluté tur. na vrchol Doubravské hory – po 

žluté tur. cestě dolů přechod na zelenou tur.  a po ní na západ na Písečný vrch – návrat na aut. zast. 

Teplice, Panorama, nebo projít Kmochovou cestou Janáčkovy sady na aut. zast. Teplice, Nové lázně 

doubrava, lesopark 

D. Speciální exkurze 

37. Dendrologická, speciál 

Děčín: bývalé dendrologické sbírky a městská zeleň Děčín 

38. Dendrologická, speciál 

Teplice, botanická zahrada a městská zeleň Teplice 

39. Biopark Gymnázia Teplice 
http://biopark.gymtce.cz/ 

Biopark GT je vlastně malou botanickou a zoologickou zahradou. Jeho hlavním účelem je 

poskytovat žákům názorné pomůcky pro výuku biologie. Žáci mohou nejen vidět řadu živých 
organizmů na vlastní oči, ale také s nimi pracovat, pozorovat je a studovat. 

 

https://mapy.cz/s/meguhesumu
http://biopark.gymtce.cz/

