Další tipy pro turisty

Aktivní vyžití a sport

Doprava pro turisty

Cyklistika

Přeprava turistů je zajišťována nejen
tradičními dopravními spoji, ale i sezónními
historickými motoráčky, cyklobusy i pro
pěší, výletní lodí a malými přívozy přes Labe.

Geomorfologické cíle

České středohoří je všeobecně známou
oblastí spjatou svým vznikem se sopečnou
činností. Charakter krajiny vytváří mozaika
výškově rozličných geomorfologických cílů.

Za vínem a poznáním

Spojení turistiky s ochutnávkou místních
českých vín je příjemný způsob, jak tento kraj
okusit všemi smysly.
Ideálním způsobem je vybrat si jednu
z místních vinařských akcí.

Lidová architektura

Destinace České středohoří disponuje
nepřeberným množstvím objektů s vysokou
úrovní venkovské zástavby. Vyrazte za
bohatými ukázkami lidové architektury!

Církevní památky

V Českém středohoří nalezneme mnoho
církevních památek. Církevní stavby
nekonkurují čarovně krásné přírodě, ale
harmonicky ji dotváří.

Zoologické zahrady

V Ústí nad Labem najdete jednu z
nejstarších zoologických zahrad a současně
jedinou v České republice chovající
tučňáka brýlového. Zoo Děčín je přírodním
lesoparkem chovající krom medvědů i vlky.

Informační leták byl vytvořen za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Labská stezka je pro každého. V Ústeckém
kraji měří 96 km a vede od Štětí přes Roudnici
nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem do Děčína a dále
do Německa. Na řadě míst fungují přívozy, v sezóně jezdí po Labi
lodníky linky DÚK a po obou březích vládne čilá vlaková doprava.
Výlety tak lze příjemně kombinovat.

Horská kola

Díky řadě samostatně stojících vrcholů na vás čekají
drsné výšlapy, úchvatné výhledy i dlouhé technické sjezdy.
Nejzajímavější trasy vedou z Litoměřic přes Varhošť a Ploskovice,
okolo Bukové hory nebo z Ústí nad Labem směr Radejčín.

Via Ferrata

Nejvíce zajištěných cest - Via Ferrata nabízí Pastýřská stěna v
Děčíně. V Českém středohoří je možno zdolat ferratu Lužická
spojka nad Vaňovem nebo ferratu Jízda zbrojnošů na zřícenině
Vrabinec. Nově se budují cesty na vrchu Boreč.

Koupání

Oblíbené je termální koupaliště Brná nebo aquapark v Děčíně či
letní koupaliště Litoměřice. Přírodní koupání i další vodní aktivity
nabízí Píšťanské jezero, pískovna Dobříň nebo jezero Milada.

Inline brusle

Vydejte se po Labské stezce z Ústí nad Labem do Děčína - úsek
měří 25 km nebo z Lovosic do Malých Žernosek (5 km). Nově je
připravený i cca 5 km úsek podél jezera Milada.

Destinace
České středohoří
je lokalitou s neopakovatelnou atmosférou
krásné přírody, vysokých čedičových kup
a rovněž oblastí hradních zřícenin, které
tyto dominantní vrcholy korunují.
Mnohotvárnou geologickou stavbu
vulkanického pohoří a zachované lesní
porosty doplňuje pestrá paleta pastvin,
luk a polí, což vytváří v rámci ČR
jedinečnou rozmanitost.
Objevujte na webu

www.stredohori.cz

Hrady a zámky

Vrcholy a vyhlídky

Historická města

Lobkowiczký zámek,
původní románský hrad

Říp, srdce českého národa

Litoměřice

Barokní zámek rodu Lobkowiczů vystavěný
na románském hradě z 12.st. je chloubou
Roudnice nad Labem. Prohlídky nabízí
i ochutnávky místního vína.

Zámek Ploskovice,
barokní perla severu

Původní letní sídlo A. M. Františky Toskánské
z 18. st., později soukromá rezidence
Ferdinanda V. Habsburského leží 6 km od
Litoměřic.

Zámek Libochovice,
romantika nad Ohří

Hora Říp (456 m n. m.) patří mezi základní české
symboly a vztahuje se k ní pověst o praotci Čechovi. Vede k ní několik značených tras. Na vrcholu je románská rotunda sv. Jiří a turistická chata.

Milešovka,
královna Českého středohoří

Hora s nejvíce NEJ - nejvyšší hora Českého středohoří (837 m n. m.), největrnější česká hora i hora
s nejkrásnějším výhledem nejen v Česku. Nabízí
kruhový rozhled do okolí a možnost občerstvení.
Výstup se doporučuje z Bílky nebo z Milešova.

Lovoš, kopec se dvěma vrcholy

Barokní zámek s okrasnou zahradou, skleníky
a expozicí rodáka a českého vědce J. E.
Purkyně.

Dominantu města Lovosice tvoří dva vrcholy - Velký Lovoš (570 m n. m.) a Malý Lovoš, též
Kybička (489 m n. m.). Na vrchol vede několik
turistických tras - od nádraží Lovosice-město
či z Oparna. Je zde turistická chata.

Zámek Velké Březno,
nejmladší mezi zámky

Buková hora,
Humboldtova vyhlídka

Zámek připomínající empírovou vilu patřil
hraběti Karlu Chotkovi jako útočiště na penzi.
Zámek leží poblíž Labské stezky.

Hrad Hazmburk,
král Českého středohoří

Zřícenina hradu u obce Klapý je dominantou
Českého středohoří. Hrad byl sídlem rodu
Zajíců a v současnosti je tvořen Černou
a Bílou věží. Z obce k němu vede 2 km trasa.

Hrad Střekov,
zřícenina umělců

Významná poloha a romantický vzhled hradu inspirovaly od pradávna světové i české
umělce. Hrad se vypíná ve 100 metrové výšce nad řekou Labe, nabízí nádherné výhledy
i hradní restauraci s terasou.

Tipy
• Celým Českým středohořím prochází Zlatá stezka zemí hradů s
•

desítkami hradních zřícenin. Celou stezku lze projít za 3-7 dnů.
Navštívit můžete také Třebenice, kde je stálá Expozice zemí hradů
Českého středohoří.

Dominanta tzv. Verneřického středohoří (683
m n. m.) nabízí kouzelný pohled z Humboldtovy
vyhlídky, ale i nejvyšší betonovou stavbu v ČR s
TV vysílačem. Vystoupáte k ní ze Zubrnic, Verneřic
nebo Těchlovic.

Varhošť,
tajemný vrchol s rozhlednou

Z rozhledny Varhoště (639 m n. m.) je možné
spatřit tok řeky Labe hned na osmi místech.
Cestou západním úbočím lze navštívit vyhlídku Krkavčí skála. Pro start zvolte Sebuzín nebo
Kundratice.

Kalvárie

Jinak také vyhlídka Tři kříže (239 m n. m.) je skalnatý ostroh nad pravým břehem Labe u Velkých
Žernosek (cca 2 km po zelené) s krásnou vyhlídkou na Českou bránu – Portu Bohemicu.

Tipy
Řadu rozhleden a vyhlídek najdete:
• v okolí Ústí nad Labem - Erbenova vyhlídka, Vysoký Ostrý, Vrkoč
• v okolí Dubic - rozhledna Radejčín, vyhlídka Mlynářův kámen
• na Verneřicku - Víťova rozhledna a vrchol Sedlo

Královské město s 800 letou tradicí
nabízí desítky památek v podobě
kostelů, vyhlídek, muzeí a galerií.
Dómský pahorek, hradební parkány či expozice dolu Richard vás
okouzlí stejně jako vinařská historie
od vlády Karla IV.

Roudnice nad Labem

Projděte si komnaty Lobkowiczkého
zámku nebo vychutnejte romantické výhledy z městské věže
Hláska. Za návštěvu stojí i Podřipské muzeum nebo Augustiniánský
klášter.

Ústí nad Labem

Navštivte kostel Nanebevzetí Panny
Marie se šikmou věží, hrad Střekov
nebo vyjeďte lanovkou na Větruši
- vyhlídkové místo s rozhlednou,
restaurací a zrcadlovým bludištěm.

Úštěk

Nejmenší česká městská památková rezervace severně od
Litoměřic přitahuje filmaře i velké
tradiční jarmarky. Navštivte místní
šatlavu, Muzeum čertů či gotické
”Ptačí domky“.

Terezín

Pevnost Terezín patřila k nejmodernějším ve světě. V Muzeu Terezína v Retranchementu V najdete
expozici historie města a pevnosti
od založení až do První republiky.
Jedinečné jsou prohlídky s lucernami do podzemí.

Tipy
• V letní sezóně navštivte Okruh církevní památky Litoměřic

- městské vyhlídky, barokní kostely i muzea za jeden voucher.

• Také Úštěk nabízí během roku řadu akcí - jarní, letní a

podzimní historické jarmarky, letní Dobývání jezera Chmelař
piráty nebo vánoční slet andělů z věže kostela.

