
Výlet do Oparenského údolí 
 

 

Na náš první výlet v sobotu 19.09.2015 už jsme se moc těšili. Sešli jsme se u autobusové 

zastávky před knihovnou a nechali jsme se odvézt autobusem do Oparna. V Oparně vedly 

naše kroky na náves a odtud kolem kapličky cestou vzhůru, kolem domu se sochou svatého 

Floriána až ke zřícenině nevelkého, avšak velmi zajímavého hradu – Hrádku. Po prozkoumání 

sklepení a prohlídce zříceniny jsme se vydali k obloukovému mostu, jehož rozpětí 

betonových oblouků 135 m je druhé největší v České republice. Most má dvě nezávislé 

nosné konstrukce s délkou 275 m, jež jsou téměř identické. Každá převádí přes údolí dva 

jízdní pruhy dálnice. 

Cestou zpět do Lovosic Oparenským údolím jsme se zastavili u bývalého Německého mlýna, 

dnes Oparenského mlýna, kde má turistickou základnu TOM. Kolem střelnice jsme došli až 

k Černodolskému mlýnu , který se nachází na samém konci vesničky Oparno v malebném 

Oparenském údolí pod vrchem Lovoš, tedy téměř přímo v srdci Českého středohoří.   

Celý objekt mlýna prošel citlivou rekonstrukcí a v celém areálu dýchá na návštěvníky 

poklidná atmosféra, že si připadáte opravdu jako  "Na konci světa". Ihned jsme využili letní 

terasu s potůčky a jezírky k odpočinku a občerstvení a děti hned vyzkoušely dětské hřiště s 

množstvím prolézaček, houpaček a dalších dětských atrakcí.  

Po prohlídce mlýna, pohlazení králíků a nakrmení kůzlátek jsme pokračovali v cestě 

Oparenským údolím až do objektu Kemp Jordán. Opuštěné ohniště, které už na nás čekalo, 

se během chvilky změnilo nejprve v doutnající, později v hořící přírodní kuchyni a my si 

s radostí opekli buřty, někteří i chleba. Poděkování si zaslouží Pavel Svozilek, žák 8.A, který 

všem dětem bleskově připravil klacíky na opékání. 

Po dobrém obědě jsme si zasoutěžili a rozhodčího nám dělal pan Jílek, který se výletu 

zúčastnil s celou rodinou. Odměna za soutěže byla sladká a odměněni byli všichni, jak 

vítězové, tak i poražení. 

Pak už nás čekala cesta zpět. Pravda, byla dlouhá, vždyť Oparenské údolí překonáte po pěti  

kilometrech a to nás čekala ještě cesta po silnici z Malých Žernosek do Lovosic. Ale i tu jsme 

zdolali a rodiče si nás vyzvedli sice unavené, ale spokojené. 

A my máme ze soboty hezké zážitky a také zjištění, že takřka na dosah nám leží spousta 

krásné přírody… 

 


