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Labe aréna
Proslulá veslařská dráha v Račicích
vznikla na místě bývalé pískovny a byla
dokončena v roce 1986. Kanál umožňuje
pořádání závodů až na 2 000 m. Kolem
celého kanálu je silnice o celkové délce
5 km a celková rozloha areálu je 73 ha.
Labe aréna je místem pro mnoho sportů
jako jsou veslování, kanoistika, dračí
lodě, bowling, kolečkové brusle, rybolov,
cyklistika, triatlon, plážový volejbal,
aerobic či lodní modelářství.
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Dobříň
Obec Dobříň se nachází asi 5 km od města
Roudnice nad Labem. První písemná
zmínka o obci pochází z konce 13. století.
V dnešní době žije v obci Dobříň cca 550
obyvatel. Přímo v Dobříni je možné navštívit rodný dům básníka Josefa Hory, kde se
dnes nachází muzeum s malou expozicí
o básníkově životě. Nedaleko obce se
nachází přírodní památka Dobříňský háj,
která je tvořena lužním lesem údolní nivy
řeky Labe. Na tomto chráněném území
roste vzácná sněženka podsněžník a žije
zde řada chráněných druhů hmyzu. Další
turistickou atraktivitou obce Dobříň je tzv.
Dobříňská pískovna. Zatopený lom zde
slouží jako přírodní koupaliště.
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Hora Říp
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(456 m n. m.) vystupuje z Polabské roviny 5 km
jižně od Roudnice nad Labem. Na vrcholu stojí
rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Uvnitř je k vidění socha sv. Jiří s drakem. Na vrchol vede několik značených turistických cest. Z vrcholových vyhlídek
jako jsou např. Mělnická, Pražská či Roudnická
vyhlídka, se vám naskytnou daleké panoramatické výhledy na České středo hoří či hluboké lesy
Kokořínska. Roku 1907 byla v sousedství rotundy
postavena turistická chata, která dodnes slouží
jako výletní zastaveníčko s občerstvením.
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Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem se rozprostírá na levém břehu řeky Labe
v úrodné Polabské nížině. První zmínky pocházejí z druhé poloviny
12. století. Žije zde přes 13 tisíc obyvatel. Historie města je velmi bohatá,
jsou doloženy prehistorické stopy
osídlení u brodu přes řeku Labe. Jedná se o jedno z nejstarších českých
měst. Za návštěvu stojí dominanta
Roudnice, přístupný Lobkowiczký
zámek a románský hrad, vyhlídková
věž Hláska, Chrám Narození Panny
Marie a Augustiniánský klášter, kaple
sv. Josefa, Galerie moderního umění,
Podřipské muzeum a další.
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Zámek Ploskovice

Zámek v Ploskovicích byl postaven v
letech 1720-1730. Nechala jej vybudovat
Anna Marie Františka Toskánská,
manželka posledního potomka slavného
italského rodu Medici. O přestavbu
ploskovické letní rezidence ve stylu
vrcholného baroka se zasadil Kilián Ignác
Dientzenhofer. Na začátku 19. století se
zámek stal majetkem Habsburků. Jako
letní sídlo jej využíval především císař
Ferdinand V. Dobrotivý, a poté i František
Josef I. Po vzniku Československa zde
bylo zřízeno letní sídlo Ministerstva
zahraničí. Jezdil sem zejména Edvard
Beneš se svojí manželkou.
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Terezín
Město Terezín ležící poblíž soutoku Labe
a Ohře, vzniklo jako pevnost v roce 1780
za císaře Josefa II. pro ochranu české
hranice proti útoku ze severu. Ve své
době byl Terezín klenotem dnešních
severních Čech, přesto je dnes spíše
známý smutnými událostmi 2. světové
války. Historii města i pevnosti je možné
zhlédnout na výstavě v prostoru Retranchementu 5, kde je zároveň umístěno návštěvnické centrum. Kromě toho se zde
můžete projít i po hradbách nebo se vydat za doprovodu průvodce prozkoumat
podzemní chodby. Asi nejvýznamnější
připomínkou událostí 2. světové války
je Památník Terezín v Malé pevnosti. Za
návštěvu stojí i Jízdárna Terezín, Muzeum
ghetta, Automuzeum Terezín a další.
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Litoměřice
Litoměřice nalezneme na soutoku řek
Labe a Ohře, na rozhraní vrchů Českého
středohoří a úrodné Polabské nížiny.
Litoměřicko je proslulé jako jedna z vyhlášených vinařských oblastí Čech nebo
ovocnářstvím Zahrady Čech. Královské
město navštívil i K. H. Mácha, se kterým
je spjat nejen Radobýl, ale i Máchova
světnička. K návštěvě vybízí vyhlídková
věž Kalich či věž katedrály sv. Štěpána,
expozice Důl Richard v proměnách
času, gotický Hrad Litoměřice s expozicí
vinařství, Galerie loutek Sváťova dividla či
přírodní atraktivita Porta Bohemica, která
se nachází nedaleko Litoměřic.
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Píšťanské jezero

Píšťanské jezero, též označované jako Žernosecké
jezero, je uměle vytvořená vodní plocha, která
vznikla v 50. – 60. letech 20. století zatopením
pískovny. Jezero je oblíbeným rekreačním místem
s písčitými břehy. Najdeme ho mezi obcemi Velké
Žernoseky, Píšťany a Žalhostice. Jeho rozloha
je 90 ha. V blízkosti je i loděnice. Je zde možné
využít lodní dopravy, ubytovat se, vykoupat se
nebo využít služeb místní restaurace. Dále je na
jezeře možné vyzkoušet různé vodní sporty, jako
jsou např. windsurfing nebo flyboarding.
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Porta Bohemica
Jako Porta Bohemica či Brána Čech je nazýváno kaňonovité údolí Labe, kterým řeka
vstupuje do Českého středohoří. Najdeme
ji cca 5 km po proudu za Litoměřicemi.
Břehy jsou v úseku dlouhém zhruba 4 km
lemovány skalnatými svahy. Řeka Labe zde
vytvořila nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří.
Na pravém břehu Labe se nabízejí výhledy
z kopců Kalvárie, Hrádek, Malá Vendule, na
levém břehu pak z vrchu Dobrý a vyhlídky
Mlynářův kámen.
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Hrad Střekov

Hrad Střekov se nachází ve stejnojmenném městském obvodu
statutárního města Ústí nad
Labem. Jedná se o jednu z dominant krajského města. Upravená
hradní zřícenina tvoří výraznou
dominantu na jihu města nad
pravým břehem Labe na 100 m
vysoké znělcové skále. Hrad byl
založen k ochraně obchodní cesty
v roce 1318. Romantický vzhled
hradní zříceniny přitahoval řadu
významných osobností (např.
malíře Adriana Ludwiga Richtera,
Ernsta Gustava Doerella, skladatele Richarda Wagnera, básníka
Karla Hynka Máchu).
V nejdochovalejší hradní zřícenině
můžete vidět např. Rytířský sál,
válcovitou gotickou věž nebo
trojrozměrný dřevěný model
hradního areálu. Z terasy od
restaurace je překrásný výhled na
město a do Labského údolí.
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Větruše
Větruše je jednou z nepřehlédnutelných dominant
města Ústí nad Labem, kterou vystavěl rytíř Labohoř
roku 826 k ochraně proti nepřátelům na hraně Labského údolí pod Soudným vrchem. Dnes je Větruše
oblíbeným výletním místem. Součástí hlavní budovy
je restaurace s vyhlídkovou terasou, hotel či vyhlídková věž. Z věže je překrásný výhled na Labské údolí
a město Ústí nad Labem. Dalším lákadlem tohoto
areálu je zrcadlové a přírodní bludiště, dětské hřiště a
sportoviště. V blízkém okolí Větruše se nachází středověké popraviště, odkud vede naučná stezka do Ústeckého podzemí. Na Větruši začíná i naučná stezka
Větruše – Vrkoč s devíti informačními tabulemi.
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Blansko

3066

Zřícenina hradu založeného Vartemberky na přelomu 14. a 15. století se
nachází na výrazném kopci u Ryjic nedaleko krajského města Ústí nad Labem.
Za válek v 15. století se o něj několikrát bojovalo, století následující pak už
přineslo jen postupný úpadek. Do současnosti se z hradu dochovaly zejména
obvodové hradby s baštami, obklopující prostorné nádvoří, a vyhlídková plošina v místě jádra. Zřícenina hradu Blansko je přístupná od Ryjic nebo Mirkova.
Až ke zřícenině vede žlutá a zelená turistická trasa. Z Labské stezky je možné
odbočit v Ústí nad Labem, využít jeden z mostů a pokračovat přes městskou
část Neštěmice až do Ryjic a dále k samotné zřícenině. Další možností je
využití přívozu ve Svádově nebo Velkém Březně. V nedalekém Mirkově vede
také cyklotrasa č. 3066.
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Velké Březno
Nejvýznamnějším turistickým místem Velkého
Března je místní zámek. Ten byl postaven v
letech 1842-45 pro nejvyššího purkrabího Českého království hraběte Karla Chotka ve stylu
pozdního rakouského empíru. Přestavěn pak byl
ve stylu romantické novorenesance. Na zámku
pobývala i Žofie Chotková, vnučka zakladatele
zámku. Jako manželka následníka habsburského
trůnu Františka Ferdinanda d´Este byla v roce
1914 spolu s ním zastřelena při sarajevském
atentátu, jímž začala první světová válka. Zámek
je obklopen nádherným přírodním anglickým
parkem s množstvím vzácných stromů a keřů.
Ve Velkém Březně můžeme podniknout také exkurzi do známého pivovaru Velké Březno, jehož
historie sahá až do roku 1606.
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Zubrnice
Obec se nachází asi 15 km od Ústí nad Labem v zalesněné
krajině pod Bukovou horou. Část vsi je dnes součástí skanzenu, který přibližuje život na vsi přelomu 19. a 20. století.
Soubor staveb lidové architektury tvoří roubená, hrázděná
i zděná stavení. Najdeme zde např. roubenou patrovou
budovu, vesnický obchod či malý vodní mlýn na horní pohon,
napájený z Lučního potoka. Zaujme i expozice staré vesnické
školy. Ve skanzenu se staly tradicí lidové jarmarky.
V prostoru bývalého nádraží je možné navštívit železniční
muzeum, které nabízí expozici o historii i současnosti trati,
pohled do malé dopravní kanceláře s dobovým vybavením
či historické drezíny, na nichž jsou pro zájemce připraveny
projížďky. Z Ústí nad Labem, Velkého Března či Malého
Března je možné se do Zubrnic dopravit mimo jiné sezónním
historickým vláčkem po Zubrnické museální železnici.
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Zámek Děčín
Zámek Děčín je majestátním strážcem labského údolí a romantickým sídlem obklopeným
zahradami a parkem. Během staletí přilákal
celou řadu slavných osobností, od evropských
panovníků až po umělce. Dnes se návštěvníci
mohou projít bývalým apartmá majitele zámku, dětskými pokoji či reprezentačními salony
s překrásným výhledem. Nejen milovníci
architektury ocení také krásu barokní konírny,
zámeckých zahrad včetně Růžové zahrady či
kostela Povýšení sv. Kříže. V přilehlém zámeckém parku nalezneme zajímavou technickou
památku – jediný řetězový most v České
republice, zachovaný na původním místě. Zámek Děčín je současně také jednou z hlavních
dominant města, protože se vypíná na skalním
ostrohu v úctyhodné výšce 51 metrů nad
soutokem řek Labe a Ploučnice.
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Labský kaňon
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Labský kaňon je údolí řeky Labe,
které se nachází nedaleko města Děčín. Jedná se o nejhlubší pískovcový
kaňon v Evropě. Jeho hloubka je úctyhodných 300 m a je vyhledávaným
cílem horolezců z celého světa. Jeho
monumentální krásu můžete obdivovat z hladiny řeky při jízdě na lodi,
raftu nebo paddleboardu, ze sedla
kola (kaňonem vede trasa Labské
stezky), nebo z mnoha vyhlídek. Tou
nejkrásnější je bezpochyby Belvedér
u Labské stráně, která je nejstarší
upravenou vyhlídkou Českého
Švýcarska a nabízí krásný výhled do
hloubky kaňonu, na protilehlé skály,
německé stolové hory Zirkelstein
a Kaiserkrone. Labský kaňon i jeho
přilehlé okolí je možné blíže poznat
díky Naučné stezce Kaňon Labe,
která začíná na Stoličné hoře v Děčíně
a končí právě u vyhlídky Belveder.

