Terezín
Kraj: Ústecký

Okres: Litoměřice

Správní obvod: Litoměřice

GPS souřadnice: 50.510999N, 14.150547E

Nadmořská výška: 150 m n. m.

První pís. zmínka: 1780 (239 let)

Počet obyvatel: 2 847

PSČ: 411 55

Adresa URL: www.terezin.cz

O obci
Terezín je malé pevnostní město nacházející se zhruba 3 km jihovýchodně od Litoměřic, při řece
Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Součástí Terezína jsou také tři sousední vesnice: České
Kopisty, Nové Kopisty a Počaply.

Historie obce
V roce 1780 se císař Josef II. rozhodl vybudovat na obranu proti pruskému nebezpečí ze severu pevnost v
prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která byla později na počest císařovny
Marie Terezie pojmenována Terezín. V létě téhož roku se začaly ...

Ubytování a restaurace
Ve městě se nachází hotel a restaurace Memorial, Parkhotel Terezín, autocamp Kréta, penzion Šantový,
restaurace Atypik, motorest u Památníku, pizzeria Na obzoru, restaurace U tří dědků, restaurace Klobouk.

Okolí a příroda
Severně od Malé pevnosti se na pravém břehu Malé Ohře nachází přírodní památka Mokřad
pod Terezínskou pevností. Důvodem jeho zřízení je ochrana evropsky významné lokality s výskytem
vlhkomilných vysokobylinných společenstev nížin...

Současnost obce
Bývalé pevnostní, pak posádkové město, je dnes vyhledávaným turistickým cílem. Armáda již město
opustila, všechny bývalé budovy kasáren a vojenská nemocnice dnes slouží jiným účelům.

Sportovní možnosti
Městem Terezín prochází cyklostezka č. 6 a č. 3102. Funguje zde několik hřišť, tělocvičen, jezdecký
klub a sportovní kluby. V tzv. Terezínské kotlině směrem na Litoměřice v prostoru bývalého vojenského
cvičiště vzniklo golfové hřiště.

Památky a zajímavosti
Město Terezín má status městské památkové rezervace, své významné stavby postupně obnovuje a je
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dlouhodobě nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Ústeckém kraji.

Doprava
Město Terezín nemá přímé napojení na železniční síť, nejbližší stanice je v Bohušovicích nad
Ohří (2 km jižně). Na bývalé silnici č. 608 došlo od roku 1998 ke značnému poklesu tranzitní dopravy, a
to díky nově otevřenému úseku dálnice D8 ...
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