
KRUPKA  

Kulturní památka - prohlídková štola „Starý Martin“ 
POZOR! OD KVĚTNA ZMĚNA ODPOLEDNÍCH ZAČÁTKŮ PROHLÍDEK! 

Vezměte celou rodinu do nejstaršího těžebního revíru v Krušných horách, vydejte se do podzemí po stopách 

horníků a splňte si přání u pramene štěstí! Ve venkovním muzeu hornictví najdete techniku, dopravní 

prostředky a další zajímavosti. Více na: http://www.krupka-mesto.cz/stola-stary-martin/d-1536  

Od května do října otevřeno denně! 

Začátky prohlídek v 9.30; 10.30; 11.30; 13.00; 14.00; 15.00 a 16.00 hodin. 
Tel.: 417 822 154; 724 260 711 (ŠTOLA); 417 803 131 (MěÚ Infocentrum). 

 

Hasičské muzeum Krupka 

Nachází se u kostela Nanebevzetí Panny Marie v památkové zóně - Husitské ulici. V prostorách 

zrekonstruované barokní fary jsou expozice historické hasičské techniky, výstroje i výzbroje a také 

dokumentů, fotografií a písemností. K nejzajímavějším exponátům patří část první hasičské stříkačky z roku 

1802 a čtyřkolová koněspřežná stříkačka. Jedinečná je sbírka zásahových i slavnostních přileb a unikátní jsou 

také tzv. trhací háky z konce 19. století, které nesou autentické stopy po požáru.  

Více na: http://www.krupka-mesto.cz/hasicske-muzeum/d-4365  

Celoročně, denně  9.30 - 17 hodin. Tel.: 602 493 177. 
 

Lanovka na Komáří vížku 

Komáří vížka je oblíbeným výletním cílem. Ve středověku na vrchu stávala zvonice, která oznamovala 

horníkům začátek a konec pracovní doby. Dnes je zde horský hotel s vyhlídkou na České Středohoří. 

Z Krupky-Bohosudova sem lze vyjet lanovkou, která je svého druhu světovou raritou! Lanovka Vás na vrchol 

Komárky vyveze i s kolem! Více na: http://www.krupka-mesto.cz/lanova-draha/d-1006   

Celoročně, v letní sezóně od 8.30 do 18.30 hodin, odjezdy každou hodinu vždy v půl. Tel.: 417 861 579. 
 

Kaplička sv. Wolfganga 

Malebná barokní kaple vystavěná v letech 1692-1700 s horským hřbitovem se nachází při silnici vedoucí na 

Komáří vížku. Přivítá Vás zde paní průvodkyně, v kapličce je výstava věnovaná nominaci Hornické kulturní 

krajiny Krupka na zápis na seznam UNESCO. Krásný je výhled na teplické údolí.   

Více na: http://www.krupka-mesto.cz/kaple-sv-wolfganga/d-1756/p1=1891 

Od května do konce září, pátek 11.00 - 17 hodin, sobota a neděle 12.00 - 18 hodin.  

Tel.: 417 803 131 (infocentrum MěÚ). 
 

Infocentrum Hornické krajiny Krupka  
Nachází v Městské památkové zóně, Husitské ulici. Návštěvníkům je zde k dispozici velké množství 

propagačního materiálu, od průvodce získají informace o historii města a jeho okolí. Prohlédněte si zajímavou 

expozici dokumentující život v Krupce, sbírku rud, které se těžily v Krušných horách a výstavu Sláva 

krušnohorského hornictví.  

Více na: http://www.krupka-mesto.cz/infocentrum-hornicke-krajiny-krupka/d-7439/p1=1891  

Celoročně, denně od 9 do 17 hodin. 
 

Hřbitovní kostel sv. Anny v Krupce na Libušíně 
Věž romantického kostelíka z roku 1516 zahlédnete z hradních hradeb. Ke kostelu sv. Anny Vás dovede 

Cínová ulička. Projdete renesanční bránou a ocitnete se v malebné zahradě s krásnou vyhlídkou na 

Bohosudov. Výzdoba kostela pochází z doby, kdy byl kostel evangelický (1577-1624). Unikátní výstava 

náhrobních kamenů z 16. a 17. století. Více na: http://www.krupka-mesto.cz/kostel-sv-anny/d-1755/p1=1891   

Od května do konce září, pátek 13 - 17 hodin, sobota a neděle 10 - 17 hodin.  

Tel.: 417 803 131 (infocentrum MěÚ). 
 

Hrad Krupka 
Z původní středověké pevnosti na ochranu cínových dolů, městečka a obchodní stezky do Saska, zůstaly 

zachovány hradní brány a jižní věž. Z budovy, kde v 17. století sídlila správa panství a horní úřad je dnes 

hotel a restaurace. V červenci a srpnu v areálu provází průvodce.   

Více na: http://www.krupka-mesto.cz/hrad-krupka/d-1012  Restaurace denně od 11 do 22 hodin, průvodce v 

červenci a srpnu: úterý-neděle od 10 do 17 hodin. Tel.: 417 852 052 (restaurace). 
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