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CYKLOTRASA LITOMĚŘICE – TEREZÍN – MALÁ PEVNOST A ZPĚT
TIP NA 1. NEBO 3. DEN
Trasa tohoto výletu začíná v Litoměřicích u kotviště na Lodním náměstí.
Odtud se vydejte směrem k železniční
trati a cca 50 m za pravotočivou zatáčkou projeďte pod železničním mostem.
Za ním pokračujte vpravo na Tyršův
most, z něj krásně uvidíte po levé straně soutok Labe
a Ohře. Jeďte stále rovně směr Terezín,
po cca 3 km dorazíte do prvního cíle,
do města Terezín.
Terezín byl na základě rozhodnutí
císaře Josefa II. roku 1780 založen jako
vojenská pevnost a pojmenován po
jeho matce Marii Terezii „Theresienstadt“. Od počátku se sestával ze dvou
částí. Z Velké pevnosti, ve které byla
soustředěna vojenská síla za účelem
ochrany přístupových cest do Českého
království v dobách prusko-rakouských
válek v 18. století, a z Malé pevnosti
sloužící zpočátku jako vojenské vězení.

Z Velké pevnosti se postupem času
vyvinulo běžné město žijící svým klidným životem. Mezi lety 1941 až 1945
bylo ovšem z rozhodnutí říšského protektora Reinharda Heydricha proměněno v koncentrační tábor pro občany
židovského původu z různých evropských zemí. Po 2. světové válce bylo
město obnoveno. Dnes se zde nachází
celá řada památek připomínající zejména válečné období.
Můžete zde navštívit např. Muzeum
ghetta v bývalé základní škole v ulici
Komenského nebo jeho pokračování
v budově bývalých Magdeburských
kasáren v ulici Tyršova. Dojet můžete ulicí Pod Hradbami až k bývalému
židovskému hřbitovu a podívat se do
krematoria zřízeného nacisty za 2. světové války.
Z města je nejlépe odjet Pražskou
ulicí okolo pevnostních hradeb, dále po
mostě přes řeku Ohři, projedete kolem
parkoviště, za ním se vydáte Principovou alejí okolo mezinárodního hřbitova a dostanete se do druhého cíle
výletu, do Malé pevnosti, která sloužila
v období 2. světové války jako vězení
Gestapa. Na hřbitově před pevností
jsou pohřbeny oběti tohoto období.

Jen pár kroků od pokladny jsou
k dispozici stojany na kola. Prohlídka
Malé pevnosti včetně kasemat a muzeí
je možná s průvodcem i bez něj.
Od lodi Florentina u Lodního náměstí
až k Malé pevnosti je trasa bez zajížďky
ke krematoriu v Terezíněje dlouhá 5 km.
Dílčí úsek trasy od Muzea ghetta
v Terezíně v ulici Komenského až k bývalému krematoriu je dlouhý
1,5 km.
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