
Průvodce po obci Trmice vám nabízí přehledné mapky pro různé zájmové 
skupiny a odhaluje skryté krásy města v jezerní krajině Podkrušnohoří, 
krajině vzniklé v minulosti zastavením těžby hnědého uhlí.
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O městě i regionu
Proč navštívit právě Trmice?

Výstavní česko-německé město Trmice, 
by mohlo vyprávět příhody jako žádné 
jiné. O tom, jak tu stály dvě tvrze 
a později dva zámky, jak těžba změnila 
město k nepoznání, jak vystěhovali 
většinu obyvatel – i jak tu vzniklo 3. 
největší jezero u nás. Vydejte se s námi 
na putování po Trmicích a jejich okolí 
a objevujte tajuplná zákoutí české 
historie i úžasné přírodní scenérie.

Svébytný region, kde se pěstovalo víno 
i chmel a vznikly tu i oblíbené Trmické 
makové mušle, je dnes vyhlášený pro 
pestrou kulturu a sportovní vyžití, ale i jako 
příjemné místo k bydlení a životu. Pyšní 
se skvělou základní školou, knihovnou 
i tématickými hřišti pro děti i dospívající. 
Město je zasazeno do dynamické krajiny 
Českého Středohoří, takže na své si přijdou 
i vášniví turisté a cyklisté. Kdo chce ale 
zažít odpolední siestu, může se vyvalit 
u Milady a koukat na vodu, nebo popíjet 
kávu na břehu řeky Bíliny v  centru města 
Trmice! Věříme, že na své si přijdete i vy. 
Objevování může začít! 

1 Minipivovar Trmice ctí tradici pěstování  
 chmele v regionu a vaří výtečné speciály.

1 Kdo by nemiloval opuštěné lomy – a ještě  
 s nejhezčím výhledem na Trmice a okolí!

2 Náves Koštova  pod dálnicí s obřím stolem  
 a zavěšenými lustry stojí za vidění!

2 Jezero Milada vzniklo před 40 lety zatopením  
 hnědouhelného lomu a změnilo i Trmice.

2 Univerzitní čtvrť se zastávkou VR železnice   
 a krásnými zákoutími.

3 Gotický hrad Střekov poskytuje výhled  
 na řeku i prvorepubliková zdymadla.

3 Centrum Ústí jako na dlani uvidíte z Větruše.   
Cestou dolů to vezměte přes bývalé popraviště.

3 Bájné místo českých dějin, kde Libuše našla  
 Přemysla orati – to jejich pomník jest.

3 Okruh plný uměleckých děl v krajině vás  
 zavede přes Ocelárnu až do Chabařovic. 

3 Nová kaple na Mariánské skále s výhledem  
 na nejhezčí most v Čechách.

Ochutnejte originální 
Trmické mušle!
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Do Trmice vlakem, autobusem i autem
K nám se dostanete na sto způsobů!

Pěšky 
Jedna krásná stezka přichází od pomníku 
Přemysla Oráče ze Stadic. Od Ústí můžete 
přijít podél Bíliny, nebo vrchem od Větruše 
stezkou kolem lomu a přes Újezd. 
 
Na kole i koloběžce 
Páteřní cyklostezka prochází kolem 
řeky Bíliny s minimálním stoupáním 
přes centrum Trmic až k jezeru Milada. 
Cyklostezka vás provede i krásami 
centra Trmic. 
 
Autobusem nebo MHD 
Příjezd je možný linkovými autobusy 
zÚstí nad Labem i Teplic. Zastávka Jezero 
Milada nebo Trmické náměstí. 
 

Vlakem 
Vlakové nádraží má Koštov i Trmice. 
Pokud chcete ale zažít speciální cestu, 
využijte kyvadlový elektro-vláček napojený 
na vysokorychlostní železnici, který staví 
vTrmicích i u Milady. 
 
Autem 
Sdíleným elektromobilem můžete přijet 
po dálnici D8 a sjet přímo na záchytné 
parkoviště s nabíječkami mezi Miladou 
a Trmicemi a pak si vybrat, kam se vydat 
nejdříve. Menší parkoviště najdete 
i v Koštově, u Václavského náměstí 
nebo na kraji Trmic směrem na Újezd. 

Od Labe k Miladě 
za půl hoďky!

1 Vlakem až na pláž! – kyvadlový vláček je  
 napojený na vysokorychlostní železnici v Ústí.

2 Centrální parkoviště pod stromy se sjezdem  
 přímo z dálnice D8.

4 Na hlavní promedádě zvané Edisonka si  
 můžete půjčit elektrokolo i elektrovozítko!
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Za sportem, na bike nebo hřiště
Potřebujete se vybít, nebo jedete na kole na Miladu?

Po městě je rozeseto nespočet různých 
sportovních příležitostí i dětských hřišť. 
Ukážeme vám alespoň ty nejzajímavější!

Hlavní sportovní plochou pro fotbal 
a  míčové hry je městské sportoviště 
u Bíliny, kolem kterého vede cyklostezka 
z Ústí nad Labem. Spoustu aktivit 
jako freediving, kiteboarding nebo 
paddleboading postytuje i okolí jezera 
Milada. 

Pokud hledáte místo pro vyžití s menšími 
dětmi, tak nesmíte minout Dětský ostrov 
u Václaváku. Děti tu mohou dobývat tvrz, 
stavět si na obrovském pískovišti nebo 
využít dalších hracích prvků v okolí. 
 
A jestli jste dobrodružnější povahy, určitě 
vás naláká pumptrack v Koštově, nebo 
volnočasová zóna pro mladé u Václaváku, 
které obsahuje boulder, skatepark, parkour 
i venkovní posilku.

1 Jsi freerunner nebo parkourista, nebo hledáš  
 venkovní posilovnu? Předveď se!

1 Sen každého dítěte i rodiče? Gigantické  
 pískoviště uvnitř hradeb!

3 Svoje svaly můžeš taky vyzkoušet na bouldru  
 s dopadovou plochou. Dáš to?

3 Najdete tu ale i hrací prvky pro větší děti  
 a oplocené bezpečné hřiště pro nejmenší.

2 Máš skate nebo bike? Nebo si troufneš do  
 skateparku i na in-linech?

4 Kdo nepumpuje jakoby nebyl. Tak vem kolo  
 na výlet do Koštova na pumptrack u řeky!
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Skrytá historie a památky
Kde byla tvrz? A co klášter? Historická detektivka v centru Trmic!

Příběh Trmic
Slyšte, slyšte! V odlehlém podhůří stály 
dvě tvrze, které reprezentovaly Horní 
a Dolní Trmice. Nedaleko od Trmic se 
těžil cín i uhlí. Region byl známý pro 
pěstování chmele nebo révy vinné 
i pro svoje trhy. Obě tvrze upadly v 
zapomnění, ale ta Horní, na dnešním 
Dětském ostrově, byla přestavěna 
v barokní zámek. Aby měla šlechta 
pohodlí, o její život se staral panský 
dvůr na Václavském náměstí, což bylo 
centrum Trmic v minulosti. 
 
Inovace jsou třeba a časy se mění, tak 
Nosticové nechali postavit nový zámek 
s anglickým parkem, který se zachoval do 
dnes. V největším rozmachu ho obklopila 
průmyslová zóna a od města ho odřízla 
dálnice do Německa. Trmice se znovu 
rozdělily. S přeměnou lomu Milada 
v jezero se ale změnily i Trmice – jsou již 
opět spojené a plné skrytých příběhů!
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5 Tajemné místo zvané Templ je v ulici Tylova.  
 Původně tu bývala druhá, tzv. Dolní tvrz.

1 Klášter Boromejek s jeslemi, kaplí a dívčí  
 řemeslnou školou stával na Edisonce.

3 Zámky obsluhoval panský (poplužní) dvůr  
 plný sýpek, stodol, chlévů a koníren.

6 Katolický kostel i s farou najdeme na   
       Václaváku, evangelický na Trmickém náměstí.

2 Nejdůležitější stavba  v Trmicích byla tvrz na  
 Dětském ostrově přestavěná na starý zámek.

4 Starý zámek už nevyhovoval, tak nechali  
 Nosticové postavit nový i s parkem.
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Tvrze, zámky a klášter? 
Jdeme najít, kde to bylo!



Václavské náměstí v Trmicích v minulém století, kdy sem zajížděla tramvaj z Ústí nad Labem.



15

Trmice za jeden den!
Kam nejdřív a co neminout?

5 Jezero Milada a jeho okružní trasa   
 s Ocelárnou, pláží a přívozem.

5 Moderní industriálně-kulturní zóna plná  
 zeleně, památek a zajímavostí.

1 Trmické náměstí s kavárnou, náplavkou,  
 radnicí,hřištěm a evangelickým kostelem.

1 Cyklostezka z Ústí nad Labem vedoucí podél  
 řeky Bíliny až do Trmic a dál k jezeru Milada.

3 Dětský ostrov s pískovištěm ve hradbách  
 a centrum pro mládež s parkourem.

3 Václavské náměstí s kostelem, infocentrem  
 ve staré radnici a novou sochou spojení Trmic.

6 Náves v Koštově se zavěšeným světelným  
 uměleckým dílem a ohromným stolem.

2 Vodní kanály v centru města, připomínající  
 atmosféru Holandska nebo Benátek.

4 Edisonova třída jako hlavní osa z města  
 k Miladě, která je napojená na nádraží.
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Romantický kolorovaný pohled z minulého století, který ukazuje aktivní život u řeky Bíliny v centru Trmic.
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Město na řece
Krušnohorské Benátky vás vítají k plavbě i posezení!

Řeka Bílina, dříve zvaná Bělá, dominuje 
celému území kolem Milady a spojuje 
Koštov a Trmice. V obou obcích funguje 
jako důležité veřejné prostranství 
s přístupnými břehy, mosty a lávkami, 
ale především nádhernými výhledy. 

Málokteré české město se může pyšnit 
tolika kanály a náhony v centru města 
jako Trmice. Díky nim si připadáte jako 
v holandském městečku, nebo jako ve 
slavných Benátkách. Voda tak vytváří 
atraktivní atmosféru a pomáhá město 
v létě ochlazovat.

Zároveň podněcuje k různorodým 
aktivitám jako vodáctví, různé soutěže, 
nebo každoroční Neckyádu – tedy 
splavení Bíliny po domácku vytvořeném 
tématickém plavidle. Vodní sporty jako 
windsurfing, kiteboarding , freediving nebo 
paddleboarding můžete provozovat na 
rozlehlé vodní ploše jezera Milada! 

5 Trmickému náměstí dominuje řeka   
 a pobytová náplavka se sedacími schody.

1 Jezero Milada je centrem vodních sportů  
 celého regionu a skvělé přírodní koupaliště!

3 Řeka Bílina, dříve zvaná Bělá, vytváří   
 v Trmicích krásné přírodní momenty.

6 Koštovská náves je oblíbená pro každoroční  
 Neckyádu a zakončení cesty vodáků.

2 Park v anglickém stylu s krásnými   
 nábřežími a zámkem s městskou knihovnou.

4 Centrum Trmic je protkané krásnými kanály  
 a náhony dávno zbořených mlýnů.
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k velkému stolu.
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Za uměním, kulturou i industriálem
Industriální památky i okruh soch ve městě vás čeká!

1 Hudební zóna kolem bývalé chladící věže,  
 která dnes funguje jako krytý stage.

1 Maják, který navádí od Trmic i k Trmicím.  
 Fotogenická zastávka s výhledem na jezero.

3 Budova komunitního a kulturního centra je  
 oblíbeným místem setkávání.

3 Socha spojení Trmic a Milady a přechodu  
 od uhlí k přírodě jako highlight u Václaváku.

2 Zámecký areál i plocha pod dálnicí bývá  
 dějištěm různých festivalů.

4 Umělecká světelná instalace zavěšená  
 na dálnici, pod kterou je ohromný stůl.
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Začátkem tohoto tisíciletí se začaly 
industriální budovy cenit jako hodnotné 
památky dokazující minulou éru 
průmyslové výroby. Města, která 
byla dříve brána jako špinavá se stala 
synonymem pro moderní a kulturně žijící 
místa, která fungují v souladu s přírodou. 
Mix drobné výroby, řemesel,  čisté 
energie, kultury, umění, přírody, bydlení 
pro mladé i turistických atrakcí se stal 
ekonomickým generátorem pro mnohá 
města Ostravska  i bývalých Sudet.

Koncert pod chladící 
věží byl top.
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Kde venčit a kam si jít zaběhat
Ať jsi Koštovák, Trmičák nebo z Újezdu – tohle je mapa pro tebe!

Už jste byli na procházce v bývalém 
lomu? Je tam krásný březový háj i výhled 
na město! Od bunkru nad Koštovem 
uvidíte do údolí a můžete narazit na 
starou cestu s pečlivě vyskládanou 
zídkou. I když znáte Trmice a jejich okolí 
skrz na skrz, určitě vás tu něco překvapí! 
Proto věnujeme jednu kapitolu i vám, 
místňákům! 

Největší přírodní plochou pro setkávání je 
rozhodně louka s výhledem na hory i lom. 
Pokud máte rádi kratší výlety, nebo delší 
běžecké trasy, můžete využít okruh kolem 
Trmic, který vám nabídne nové výhledy. 
Skvěle fungují i zpřístupněné břehy Bíliny 
a to jak cyklostezkou z Ústí, tak propojením 
ze Zámeckého parku do Koštova. Ve městě 
je i několik hřišť, cvičiště pro psy nebo 
městský ovocný sad, kde můžete v klidu 
číst nebo koukat na řeku. Obnovená 
kaplička nad Újezdem, boží muka nebo 
nové lavičky vám poslouží pro příjemné 
zastavení na cestě.

5 Vyhlídka nad bývalým kamenným lomem   
 je jedno z nejvíce vyhledávaných míst. Víte proč?

5 Městský sad se zahradou a místem pro   
 grilování je ideální pro klidný odpočinek u řeky.

5 Oběhnout nebo obejít Trmice? Nová okružní  
 trasa krajinou je ideální pro kratší výlety!

5 Obce jsou s krajinou spojené novými trasami.   
 Vyběhněte z města a relaxujte v přírodě.

5 Trmicemi prochází cyklostezka z Ústí na Miladu.  
 Ta je doplněná i novými trasami podél Bíliny.

3 Ve středu území leží krásná společná louka  
 pro všechny obyvatele a různorodé aktivity.
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Klidné procházky 
okolo města 
pro nás oba.
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Hledáte příjemné místo k životu?
Kvalitní současné bydlení pro mladé rodiny je pro vás připravené!

S přílivem nových obyvatel se začala 
zvedat i kultura a životní úroveň 
celých Trmic. Skvělé školy, školky 
a dostatek  sportovišť i hřišť pro děti 
přilákal mladé rodiny nebo páry, které 
viděly příležitost v rozvoji Trmic a okolí 
díky blízkosti jezera Milada. Obce se 
nebudou rozrůstat do nekonečna, ale 
ještě pár volných parcel a bytů tu je. 
Přidáte se k nám?

Město nabízí startovací bydlení za 
rozumnou cenu a v klidných lokalitách. 
Zároveň si také v minulosti nechalo 
zpracovat kvalitní urbanistické plány 
a architektonicky ztvárnit domy tak, 
aby byly funkční, ekologické, úsporné 
a estetické. Velký důraz byl kladen na 
kvalitní  veřejná prostranství i napojení 
na krajinu. Vše je tedy připraveno a čeká 
na váš příchod a zapojení se do komunity 
místních lidí!

5 Ekologické domy s napojením na přírodu,  
 zeleno-modrou infrastrukturou a hřištěm.

3 Obytný soubor u řeky s dobrou dostupností  
 sportovišť i školy sestává z menších bytovek.

6 Řadové domy a dvojdomky na terasách  
 s výhledem do údolí řeky.

4 Intenzivní zástavba na jižním svahu hned  
 u centra a u školy!
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Do Trmic jsme šli 
za kvalitním bydlením, 

školou, přírodou a kulturou.
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Napište nám!
Jak by mohly vypadat Trmice v roce 2050 podle vás?

Tento fiktivní průvodce vznikl jako reakce na potřebu rozproudit debatu o proměně města 
Trmice a jeho okolí. Město u hnědouhelného lomu se v roce 2010 proměnilo v město 
u 3. největšího jezera v Česku. Trmice byly výstavním česko-německým městem, které 
se k lomu otáčelo zády. K Miladě je třeba se nyní otočit čelem a využít veškeré energie, 
která díky rekreaci a obnovené přírodě přijde. 
 
V průvodci jsme se záměrně přenesli do roku 2050, abychom ukázali, kam se město může 
dostat, jaké má potenciály a jak ho vidí architekti a urbanisté.  

Druhá část dokumentu s názvem Návod na město pracuje se základními principy jak 
k této vizi dojít, jak udržovat a plánovat veřejná prostranství, jak město oživit a rozvíjet. 
Jsme v roce 2021, probíhá pandemie a nemůžeme se s vámi potkat osobně, což nás mrzí.  

Chceme vás tedy poprosit alespoň touto formou – napište nám na e-mail, na web 
nebo dopisem na městský úřad, jak vidíte vizi Trmic vy!  
 
Každý názor nás zajímá, každý sen se počítá. Napište i s čím nesouhlasíte a co byste udělali 
jinak. Jedině tak můžeme společně vytvořit fungující vizi vašeho města, podle které se 
začne město postupně proměňovat před vašima očima!  

Bc. Anna Kozáková

>> moje@trmice.city
www.trmice.city

Ing. arch. Luboš Klabík Ing. arch. Tomáš Klapka
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