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LABSKÁ STEZKA
Labská stezka nabízí cykloturistům i turistům v oblasti Podřipska,
Českého středohoří a Českosaského Švýcarska zážitky a aktivní vyžití.
Tato stezka (cyklotrasa č. 2) má v rámci cestování opravdu co nabídnout.
Ať už máme na mysli přírodní krásy, historické památky nebo sportovní
a kulturní vyžití. Plánovat si zde můžete výlety s možností ubytování či
využít různých kombinací dopravy. V této oblasti začíná ve Štětí, vede
přes Roudnici nad Labem, Terezín, Litoměřice, Velké Žernoseky, Ústí nad
Labem, Děčín a končí v Dolním Žlebu.
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ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
REGIONÁLNÍ PRODUKT®
Regionální značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt® koordinuje Destinační
agentura České středohoří, o.p. s. Značku uděluje
nezávislá certifikační komise, složená z místních
certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv,
Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační
komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.
Cílem regionální značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®
je využití potenciálu místních producentů včetně řemeslných, pro
propagaci regionu, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou
udržitelnost.
Producenti mohou žádat o značku pro své produkty, ubytovací
a stravovací služby, či zážitky, pro která jsou vytvořena certifikační kritéria
zahrnující požadavky pro udělení certifikátu. Hlavní důraz u produktů,
služeb a zážitků je kladen především na tradici a jedinečnost spojenou
s regionem, kvalitu a šetrnost k přírodě.

CERTIFIKOVANÉ PRODUKTY K 1. POL. 2016:
ANNKAS s.r.o. | Svíčky ze včelího vosku
obchod@vceli-svicky.eu | www.vceli-svicky.eu
AUTORSKÁ KERAMIKA PÁLENÁ V PECI OTÁPĚNÉ DŘEVEM
asumo@seznam.cz | www.keramikasumo.cz
DÍLNA RUČNÍHO PAPÍRU, o. s. | Ruční papír a drobné dárky
irena.styrandova@seznam.cz | www.rucnipapir.com
DORTLETKA – CUKRÁRNA & KAVÁRNA | Dortletka
objednavky@dortletka.cz | www.dortletka.cz
FARMA DRŽOVICE | Držovické výrobky z kozího mléka
kozifarma@drzovice.info | www.farma.drzovice.info
FILIP HORÁK, DiS. | Med
horak.f@gmail.com | www.filland.cz
LEVANDULOVÁ FARMA | Levandule a levandulové výrobky
info@levandulepodripem.cz |
www.levandulepodripem.czvceli-svicky.eu
LOBKOWICZKÉ ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ
ROUDNICE NAD LABEM, s.r.o. | Fratava
vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz | www.vino-lobkowicz.cz
MINIPIVOVAR LABUŤ | Ležáky Labuť, Pivní speciály Labuť
info@olor.cz | www.minipivovarlabut.cz
RUČNĚ TKANÉ ODĚVNÍ A BYTOVÉ ORIGINÁLY
pebra@atlas.cz | www.artsilk.cz | www.fler.cz/artsilk
ŠTÍPANÉ PLOTY
admin@stipaneploty.cz | www.stipaneploty.cz

TIPY
NA STEZKA
DOPRAVU
LABSKÁ
LODÍ:
Výletní plavby Labské plavební  Ústí nad Labem – Litoměřice a zpět
Výletní loď Marie  Ústí nad Labem (Vaňov) – Píšťanské jezero
Přívoz Nučničky / Nučnice (možnost okružních jízd)
Přívoz Lovosice / Píšťany
Přívoz Malé Žernoseky / Velké Žernoseky
Přívoz (katamarán) Církvice / Dolní Zálezly
Přívoz Velké Březno / Povrly
Přívoz Neštěmice / Svádov

VLAKEM:
Podřipský motoráček  Roudnice n. L. – Libochovice –
Litoměřice a zpět
Středohorský motoráček (Švestková dráha), Litoměřice  vlaková
trasa spojující Most – Libčeves – Třebívlice – Třebenice – Lovosice
Zubrnická museální železnice  Ústí n. L. Střekov – Velké Březno –
Zubrnice

CYKLOBUSEM:
Cyklobus do Českého středohoří a Podřipska 
Roudnice nad Labem – Litoměřice – Mukařov – Kletečná
Cyklobusy Ústeckého kraje 
Bohušovice n. O. – Litoměřice – Třebušín – Lovečkovice – Verneřice
Štětí, Hněvice – Snědovice, Strachaly – Úštěk
Roudnice nad Labem – Polepy – Liběšice – Úštěk
Možnost přepravy jízdních kol v autobusových linkách
Ústeckého kraje 
Lovosice – Třebenice – Třebívlice – Libčeves – Most
Lovosice – Třebenice, Kocourov
Lovosice – Velemín, Milešov – Velemín, Dobkovičky – Žalany
Lovosice – Klapý – Třebenice, Skalice
Lovosice – Klapý – Libochovice – Peruc
Chlumčany, Vlčí – Louny – Libčeves
Třebívlice – Děčany – Louny – Velemyšleves, Triangle sever
Louny – Koštice – Třebívlice – Libčeves, Řisuty

INFORMAČNÍ
CENTRA
LABSKÁ STEZKA
IC - Děčín | Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín 1
idecin.cz | info@decin.cz | Tel.: +420 412 532 227
IC - Libochovice | Nám. 5. května 48, 411 17 Libochovice
libochovice.cz | info@libochovice.cz | Tel.: +420 416 725 857
IC - Litoměřice | Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice-Město
litomerice-info.cz | info@litomerice.cz | Tel.: +420 416 916 440
IC - Lovosice | Osvoboditelů 48/55, 410 02 Lovosice
meulovo.cz | info@meulovo.cz | Tel.: +420 416 571 173
IC - Roudnice nad Labem | Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice n. L.
roudnicenl.cz | info@roudnicenl.cz | Tel.: +420 416 850 201-2
IC - Štětí | Obchodní 547, 411 08 Štětí
steti.cz | infocentrum@steti.cz | Tel.: +420 416 812 715
IC - Třebenice | Paříkovo nám. 16/8a, 411 13 Třebenice
mesto-trebenice.cz | infocentrum@mesto-trebenice.cz |
Tel.: +420 416 594 485
IC - Terezín | Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín
projekt-terezin.cz | info@projekt-terezin.cz | Tel.: +420 775 711 881
IC - Ústí nad Labem | Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
usti-nad-labem.cz | info.stredisko@mag-ul.cz |
Tel.: +420 475 271 700
IC - Úštěk | Mírové nám. 47, 411 45 Úštěk
mesto-ustek.cz | mk.ustek@tiscali.cz | Tel.: +420 416 795 368

ROUDNICE NAD LABEM
PODŘIPSKÉ MUZEUM
První část stálé expozice prezentuje dějinný vývoj Roudnice nad
Labem a okolí. Pravěk obsahuje archeologické nálezy z Podřipska.
Středověká část je věnována zejména roudnické středověké
architektuře a novověk zachycuje život knížecího rodu Lobkowiczů
na Podřipsku a obsahuje také etnografickou sbírku, shromážděnou
prof. Karlem Rozumem.
Druhá část stálé expozice je věnována antické skulptuře a nese název
„Národy antického středomoří řeckýma očima“. Jedná se o výstavu
sádrových replik originálních antických soch ze sbírky Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy.
V ostatních částech muzea jsou několikrát ročně instalovány dočasné
výstavy s regionální i nadregionální tématikou. Pro malé i velké
návštěvníky je připravený interaktivní model železnice zhotovený ze
stavebnice Merkur, znázorňující horu Říp v budoucnosti, tak jak si jí
představovali autoři před více než 100 lety.
Podřipské muzeum nabízí po předchozím objednání komentované
prohlídky historických památek města Roudnice nad Labem mezi
něž patří: starý židovský hřbitov a bývalé ghetto, městská věž Hláska,
Kostel Nar. Panny Marie a augustininánský klášter, zbytky románského
hradu a kaple sv. Viléma.

Kontakty:
Podřipské muzeum
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 810 761
e-mail: podripskemuzeum@seznam.cz
www.podripskemuzeum.cz

ROUDNICE NAD LABEM
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Židovské osídlení v Roudnici je doloženo od první poloviny 16. století,
na jehož konci zde žilo 14 rodin. V roce 1613, bylo přesunuto do
prostoru dnešní Havlíčkovy ulice. Staré ghetto nacházející se JV od
Lobkowiczkého zámku muselo ustoupit stavbě kapucínského kláštera.
Některé náhrobky z původního ghetta byly převezeny na hřbitov ve
Třebízského ulici, nejstarší z nich pochází z r. 1613. Je zde pohřben
například Becalel ben Sinai (1621), synovec rabína zvaného Maharal,
známého jako rabi Löw. Dle tradice je pohřbívání po zaplnění prostoru
hřbitova prováděno ve vrstvách, ale vzhledem ke svažitému terénu,
propůjčujícímu hřbitovu výjimečný ráz zde nebylo možné. Proto
pohřbívání bylo ukončeno v 90. letech 19. století a židovská obec
zakoupila nový pozemek vzdálený přibližně 600 m od starého hřbitova.
Nový hřbitov se synagogou fungoval až do r. 1943 a po ukončení
2. světové války chátral a částečně byl rozebrán na stavební materiál.
Zachováno zůstalo asi 10 náhrobků a obvodové zdivo synagogy.

Otevírací doba:
vždy pouze po předchozí domluvě
(otevírací doba se mění v souladu s vysokými a poutními
svátky, kdy je vstup na hřbitov zakázán).
Muži vstup pouze s pokrývkou hlavy.
Kontakt pro objednání:
tel.: 416 878 192; 416 810 761,
e-mail: podripskemuzem@seznam.cz
Poplatek za komentovanou prohlídku hřbitova:
30/20 Kč
Poplatek za komentovanou prohlídku ghetta a hřbitova:
40/30 Kč (roudnické školy 25 Kč)

LOVOSICE
Lovosice se nachází v malebné labské rovině na levém břehu Labe,
na samém úpatí Českého středohoří. Město je proslulé svou protáhlou
dispozicí, která dala vzniknout úsloví „dlouhý jako Lovosice“. Hlavní
dominanty města tvoří budovy současné i bývalé secesní radnice
postavené v roce 1907, renesanční zámek z 2. poloviny 16. století
a barokní kostel sv. Václava. Perlou v samém centru města je
Pfannschmidtova vila, kde naleznete městskou knihovnu a turistické
informační centrum. Pravidelně se zde konají koncerty, přednášky
a nejrůznější výstavy.
Díky své poloze je město ideálním výchozím bodem pro výlety
do okolí – do krajiny vyhaslých sopek. Přirozenou dominantou
města je hora Lovoš, na jejíž vrchol vede naučná stezka. Mezi další
vyhledávané turistické cíle patří Oparenské údolí, kterým vede
cyklostezka – alternativa Labské stezky, či nejvyšší hora Českého
středohoří Milešovka, na jejímž vrcholu je od roku 1905 meteorologická
observatoř. V okolí Lovosic také naleznete řadu hradů, zámků a zřícenin.
Po celý rok se v Lovosicích koná celá řada kulturních, sportovních
a společenských akcí – koncerty, festivaly, letní kino, poutě a slavnosti.
Nachází se zde také jeden z nejrozsáhlejších sportovních areálů.
Neváhejte tak a přijeďte do Lovosic. Vydejte se prozkoumat tajemné
hrady a zříceniny Českého středohoří a nechte se okouzlit těmi
nejkrásnějšími výhledy na naši zem.

Kontakty:
Informační centrum Lovosice
Osvoboditelů 48/55
410 02 Lovosice
tel.: 416 571 173-4
e-mail: info@meulovo.cz
www.meulovo.cz

TEREZÍN
Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II.
k obraně hranic Čech proti útoku ze severu. Představuje vrchol
evropského bastionového pevnostního stavitelství. Kromě věnce
mohutných valů a hlubokých příkopu je vybavena také jedinečným
dodnes funkčním vodním systémem, který umožňoval zaplavovat
příkopy i okolí pevnosti, a několika desítkami kilometru podzemních
chodeb. Mírou svého dochování představuje jedinečnou kulturní
památku zapsanou na seznamu čekatelů UNESCO.
Po obsazení zbytku českých zemí Hitlerem využili nacisté pevnostního
systému ke zřízení věznice pražského gestapa, do které byli posíláni
vlastenci, členové odbojových skupin a jiní z tehdejšího protektorátu
a dalších zemí. Zdi Malé pevnosti poznalo asi 32 000 vězňů z nichž
útrapy nepřežilo 2600.
Násilí se však neskrývalo pouze za zdmi Malé pevnosti. Od listopadu
1941 se samotné město Terezín stalo ghettem - sběrným táborem, do
něhož byli soustřeďováni příslušníci židovského etnika. Odtud odjížděli
v transportech na svou poslední cestu do vyhlazovacích táboru.
Ghettem prošlo více než 140 000 lidí, přičemž 35 000 jich zde zemřelo.
Terezín dnes nabízí obě své tváře. Můžete navštívit Památník Terezín
zaměřený na události druhé světové války, či si prohlédnout samotné
město s mohutným opevněním, muzeum a podzemní chodby
z 18. století.

Památník Terezín, státní příspěvková organizace
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: 416782225, 416782442, 416782131, 604241179, 606632914
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
facebook: www.facebook.com/TerezinMemorial
Terezín – město změny
Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín
tel.: 775 711 881
e-mail: info@terezin.cz
www.terezin.cz
facebook: www.facebook.com/TerezinMestoZmeny

ŠTĚTÍ
NAUČNÉ PUTOVÁNÍ LOUPEŽNÍKA ŠTĚTKY
Naučná stezka po okolí města Štětí pro celou rodinu přibližuje historii
a malebnou přírodu, průmysl i zemědělství Štetska. Putováním
provádí legendární loupežník Štětka se svou čtyřčlennou družinou
předávající informace na vyznačeném okruhu začínajícím ve Štětí. Při
dobrodružném putování narazíte na naučné tabule či na bájnou jeskyni
Mordloch loupežníka Štětky. Vyzkoušet také můžete poznávací soutěž
Po stopách loupežníků či loupežnický geocaching.

TŘEBENICE
MUZEUM ČESKÉHO GRANÁTU A EXPOZICE HRADŮ
ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Třebenice bývají označovány jako město Českého granátu. Tradice
místního muzea, které se touto problematikou zaobírá, sahá už do roku
1872! Dnes se muzeum nachází v prostorách bývalého luteránského
kostela a mimo expozice podávající ucelený obraz přírody i historie
granátového kraje si zde lze prohlédnout i zajímavé exponáty, mimo
jiné i šperky poslední velké lásky J. W. Goetha – Ulriky von Levetzow.
Současně jsou Třebenice městečkem v kraji, který je doslova poset
hradními zříceninami, jejichž staré zdi korunují vrcholy okolních kopců.
Ucelené informace o posledním stavu poznatků o těchto památkách,
zahrnující i jejich virtuální 3D modely, získá návštěvník v Expozici
hradů Českého středohoří, která je druhým významným tématem
třebenického muzea.

VLASTISLAV
HRAD A ZÁMEK SKALKA
Věž středověkého hradu a zámecká budova na jejím úpatí jsou
dominantou obce Vlastislav, jejíž jméno se pojí už se starými českými
pověstmi. Hrad Skalka, nevelké sídlo místních panských rodů, je poprvé
připomínáno roku 1357. Bez větších peripetií se dočkal třicetileté války,
kdy jej však zničili Švédové.
Z trosek hradu postavili následně Hrzánové z Harasova novou zámeckou
budovu, jejíž siluetu značně neobvyklým způsobem obohacuje stará
hradní věž. Ta sice zpřístupněna není, utěšený výhled do okolí si lze ale
i tak dopřát z vrcholu skály, na níž se věž tyčí. V prostorách zámku jsou
umístěny výstavy regionálních umělců a expozice věnovaná včelařství.

LITOMĚŘICE
Litoměřice naleznete 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. Okolí tvoří krajina
malebného kopcovitého rázu a je známa jako Zahrada Čech. Zajímavé
jsou i vyhlídkové věže - např. Kalich či věž u katedrály sv. Štěpána
na Dómském náměstí. Navštivte i gotický hrad a jeho Svatostánek
českého vinařství či expozici Důl Richard v proměnách času pod
budovou litoměřické radnice.

HORA ŘÍP
Hora Říp je zdaleka viditelná hora (456 m n. m.), přesněji čedičová
kupa, s románskou rotundou na vrcholu. Vystupuje z polabské roviny
5 km jižně od Roudnice nad Labem. K hoře Říp se vztahuje pověst o
příchodu praotce Čecha. Tím je od nepaměti jedním ze základních
symbolů českého národa. Na vrcholu stojí kaple zasvěcená patronu
Přemyslovců sv. Jiří a patronu země české sv. Vojtěchovi. Uvnitř je
k vidění socha sv. Jiří s drakem. Na vrchol vede několik značených
turistických cest.

ÚŠTĚK
Je nejmenší českou městskou památkovou rezervací s krásným
historickým centrem a s tradičními jarmarky. Za zmínku stojí tzv. ptačí
domky připomínající ptačí hnízda vysoko na zdi nebo stálá expozice
Muzea čertů v Pikartské věži. V objektu Úštěcké šatlavy se dozvíte
o ražbě úštěckého groše, leštění polodrahokamů a prohlédnete
si sklepení tesané v pískovci. V Úštěku najdete zachovalé pozdně
gotické stavby - např. chrám sv. Petra a Pavla a opravenou židovskou
synagogu. Vykoupat se můžete v jezeře Chmelař.

Tipy na vybrané akce pro rok 2016
v destinaci České středohoří
Nejaktuálnější kalendář akcí naleznete vždy na
www.ceskestredohori.info
4. 6. 2016

Litoměřický hrozen

11. 6. 2016

Roudnický košt

20. – 22. 6. 2016

Národní festival dechových orchestrů (
FEDO) – Štětí

16. 7. 2016

Piráti u jezera Chmelař – Úštěk

22. – 24. 7. 2016

Dělostřelecký den – Terezín

6. 8. 2016

Budyňský poutník

7. 8. 2016

Budyňská pouť

13. 8. 2016

Úštěcký historický jarmark – 700 let
od narození Karla IV.

13. – 14. 8. 2016

Libochovická pouť

3. 9. 2016

Rychtářská 12°(km) – Ústí nad Labem

9. – 17. 9. 2016

Zahrada Čech – Litoměřice

16. – 17. 9. 2016

Vinobraní Litoměřice

17. 9. 2016

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem

17. 9. 2016

Roudnické vinobraní

23. – 24. 9. 2016

Žernosecké vinobraní

24. 9. 2016

Třebívlické vinobraní

28. 9. 2016

Svatováclavská pouť – Lovosice

30. 9. – 1. 10.
2016

Josefínské slavnosti – Terezín

2. 10. 2016

Bitva u Lovosic - 260 let od střetu

8. – 9. 10. 2016

Gastro Food Fest na Zahradě Čech – Litoměřice

15. – 16. 10.
2016

Podzim na vesnici – Zubrnice

28. 10. 2016

Den českých řemesel – Úštěk

10. – 11. 12.
2016

Vánoce ve skanzenu – Zubrnice

17. 12. 2016

Úštěcký advent

17. – 23. 12.
2016

Vánoční trhy se Zahradou Čech – Litoměřice,
Mírové náměstí

Tip: Farmářské trhy – Roudnice n. L., Litoměřice, Ústí n. L.
Platnost akcí k červnu. Změna programu vyhrazena, sledujte náš web www.ceskestredohori.info

OBJEVTE
ZAHRADU
ČECH

Kontakt:
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch v destinaci
České středohoří a Podřipsko
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 | 412 871 140, 412 871 141
e-mail: info@ceskestredohori.info

www.ceskestredohori.info

