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Osobní lodní doprava na Labi

Přístaviště Vaňov – Kotva, Pražská, 400 01 Ústí nad Labem

www.volny.cz/zamek.trmice | www.masinky.tk www.pla.cz

www.usti-nad-labem.cz/cz/turistum/lodni-doprava

Zámek Trmice
Zámek byl postaven v letech 1856 – 1863 v novogotickém tudorovském slohu, uprostřed

zámeckého parku, předním českým rodem Nosticů. V roce 1919 koupil zámek ústecký

průmyslník Wolfrum, který jej později prodal městu Ústí nad Labem. V roce 1994 byly

prostory nově zrekonstruovány a slouží jako reprezentační kulturní centrum s obřadní

síní a mramorovým koncertním sálem. Na zámku je možné navštívit stálou expozici

věnovanou historii modelové železnice nebo další stálou expozici o historii hornictví.

Prohlídky: st 13:00, 15:00

ne 10:00, 13:00, 15:00

Po telefonické domluvě i mimo návštěvní hodiny.

tel.: +420 475 620 009, + 420 602 419 588

soucek.zamek.trmice@iol.cz

Zámecká 189/12, 400 04 Trmice
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Loď Marie
tel.: +420 605 889 055

www.pivovarnarychte.cz

Pivovar Velké Březno
Pivovar ve Velkém Březně má tradici nejméně 400 let. Jedinečná prohlídka všech hlavních

provozů velkobřezenského pivovaru s výkladem průvodce, ukázka klasické technologie

vaření českého piva, ochutnávka velkobřezenského piva přímo v pivovaru, prodej

značkového skla a suvenýrů.

Otevírací doba: pro jednotlivce každou sobotu v 14:30 z vrátnice pivovaru, 

pro skupiny nad 10 osob kdykoliv po dohodě

tel.: + 420 737 224 087

josef.helebrant@heineken.com

Pivovarská 116, 403 22 Velké Březno

www.breznak.cz | www.heineken.cz

Minipivovar Na Rychtě
Historické kořeny pivovaru sahají až do poloviny 19. století, kdy se zde prodávala vína, celý

objekt tak slouží již více než 150 let jako restaurační zařízení. Budova prošla rozsáhlou

rekonstrukcí a od roku 2010 je zde restaurace, kde můžete okusit pivní speciály, které

sbírají nejrůznější ocenění.  Ochutnejte třeba světlé Pivo roku 2011 a 2012 „Mazla“.

Exkurze pondělí až čtvrtek na objednávku na e-mailu martina.valterova@seznam.cz.

tel.: +420 475 205 018

Klášterní 75/9,  400 01 Ústí nad Labem
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www.tisa.cz

Tiské stěny

Vodopády na Ústecku
Jen málokde se nalézá tolik vodopádů jako v okolí města Ústí nad Labem. Četné potoky,

které se sbíhají k Labi, vymlely v prudkých svazích labského kaňonu příkré a hluboké

rokle. Jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších vodopádů je Vaňovský vodopád.
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Jedinečné výhledy na krajinu Českého středohoří si můžete vychutnat trochu netradičně – 

z lodní paluby. V nabídce jsou pravidelné plavby podle jízdního řádu z Ústí nad Labem 

směrem na Litoměřice. Proplout tak můžete nejkrásnějším úsekem, kaňonovitým údolím, 

nazývaném Porta Bohemica – Brána Čech.

Pod střekovskou skálou můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom 

prohlédnout kulturní a technickou památku - vodní dílo s vodní elektrárnou vybudované 

v letech 1923 až 1936 s cílem zajistit splavnost řeky. Přes jez vede lávka pro pěší i Labská 

cyklostezka. Během prohlídky můžete zhlédnout strojovnu a velín jezu, rybí přechod, 

plavební komory z veřejné přechodové lávky  a v neposlední řadě navštívíte prezentační 

místnost, kde budete informováni o historii zdymadla, včetně promítání krátkého filmu   

o výstavbě tohoto vodního díla.

Tiské stěny jsou přírodní památkou a branou k romantickému kraji Labských pískovců. 

Společně s Rájeckými stěnami, Ostrovskými stěnami a Vysokým Sněžníkem vytvářejí 

atraktivní turistickou a horolezeckou oblast. Přivítá Vás skalní město s mnoha bizarními 

pískovcovými útvary. Naleznete zde dva prohlídkové okruhy - Velké a Malé stěny. Oba 

okruhy spojuje naučná stezka se sedmi informativními zastaveními.

Masarykovo zdymadlo

Otevírací doba:

Při příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. 3.

Dny Evropského dědictví 2. a 3. týden v září – 2 víkendy od 9:00 – 16:00 hodin.

Individuální prohlídky na objednávku pro skupiny 5 – 20 osob min. 1 týden předem.

tel.: +420 475 259 776

labe-z5@pla.cz, hajdinovap@pla.cz, kuruct@pla.cz

Litoměřická 1043/31, 400 03  Ústí nad Labem-Střekov

11

10 14



Kostel sv. Floriána

Otevírací doba:

po celý rok 

10:00 – 15:00, sobota 

10:00 – 16:00, neděle a svátky

červenec a srpen

10:00 – 16:00, pondělí 

Poslední prohlídka vždy hodinu 

před koncem otevírací doby.

tel.: +420 472 704 800, florian@npu.cz

Podmokelská 1/38, 400 07 Ústí nad Labem

www.hradstrekov.cz

www.npu.cz/uop-ul/florian/
www.msul.cz | www.hotelvetruse.cz

www.dpmul.cz zc.onzerbv-kemaz.wwwzc.itobohc.www | zc.itsuooz.www
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Větruše a lanová dráha na Větruši
Areál výletního zámečku Větruše je ideálním místem pro váš výlet. Co vám může nabíd-

nout:

• Vyhlídková věž s překrásným výhledem na město Ústí nad Labem a údolí řeky Labe

• Restaurace, hotel, prodej upomínkových předmětů

• Zrcadlové bludiště s pokřivenými zrcadly a přírodní bludiště ze zelených thují

• Dětský koutek s prolézačkami, stolní tenis

• Sportovní areál s tenisovými kurty a víceúčelovým hřištěm

• Historické popraviště

Ústečané a návštěvníci města mají možnost vyrazit na Větruši nejen pěšky či autem, ale

i lanovkou. Lanová dráha Větruše dlouhá necelých 350 metrů spojuje obchodní centrum

ve středu města s výletním zámečkem, který je oblíbeným výchozím bodem pro výlety

do Českého středohoří. V pravidelných patnáctiminutových intervalech přepravuje každá

ze dvou kabinek až patnáct cestujících. V provozu je denně, kromě každého prvního

pondělí v měsíci.

Areál Větruše: tel.: +420 724 079 444, + 420 602 153 336 | vetruse@msul.cz

Hotel & restaurant Větruše: tel.: +420 474 620 330 | hotel@hotelvetruse.cz, restaurant@hotelvetruse.cz

Lanová dráha Větruše: tel.: +420 475 258 111 |  info@dpmul.cz

Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem

Hrad Střekov
Hrad z počátku 14. století přilákal svým nádherným umístěním v Českém středohoří

řadu známých osobností. Jeho obdivovateli byli např. malíř Ernst Gustav Doerell, básník

Karel Hynek Mácha a světoznámý hudební skladatel Richard Wagner, jehož romantická

atmosféra Střekova inspirovala ke zkomponování opery Tannhäuser. Možnost objednání

nočních prohlídek s průvodci v dobových kostýmech (pro skupinu min. 20 osob).  

Otevírací doba: duben

květen a září út–ne  9:30 – 17:00

červen až srpen                                                út–ne  9:30 – 18:00

říjen                                                                     út–ne  9:30 – 16:00

tel.: +420 475 530 682, +420 475 531 596, strekov@lobkowicz.cz

Na Zacházce 844, 400 03 Ústí nad Labem
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Zoo Ústí nad Labem

Otevírací doba: duben až říjen denně 8:00 – 18:00

listopad až březen denně 9:00 – 16:00

tel.: +420 475 503 354, +420 475 503 421

zoo@zoousti.cz

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Zámek Velké Březno
Jeden z nejmladších, nejmenších a nejkrásnějších zámků u nás. Byl totiž postaven až

mezi lety 1843 a 1845, a to pro tehdejšího nejvyššího purkrabího Českého království,

hraběte Karla Chotka z Chotkova a Vojnína. Původní zámek byl postaven ve stylu

pozdního rakouského empíru a až na přelomu století byl přestavěn ve stylu romantické

novorenesance.

Zámek je obklopen nádherným, na Ústecku jedinečným přírodním anglickým parkem

s množstvím vzácných stromů a keřů. Na zámku se konají zajímavé doprovodné akce od

výstav či koncertů až po prohlídky s ochutnávkou pokrmů.

Otevírací doba: duben 10:00 – 17:00, víkendy a svátky

květen až září 10:00 – 18:00, denně mimo pondělí

říjen 10:00 – 16:00, víkendy a svátky

Poslední prohlídky vždy hodinu před koncem otevírací doby.

tel.: +420 604 505 323, + 420 475 228 331

zamek.velkebrezno@npu.cz

Zámecká 63, 403 23  Velké Březno
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www.muzeumusti.cz
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Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum v Ústí nad Labem existuje již od roku 1876. Díky své bohaté historii v současnosti

spravuje více než 1 100 000 muzejních exponátů a jejich souborů. K nejrozsáhlejším

patří početné sbírky přírodovědné, které vznikaly kontinuálně od 19. století. Dokumentují

především přírodu severozápadních Čech, Českého středohoří a Krušných hor. Obsahují

tisíce geologických vzorků minerálů, hornin a paleontologických dokladů. Nalezneme

zde rozsáhlé herbáře, početné soubory entomologické a atraktivní jsou sbírky zoologické

s řadou zajímavých preparátů. V souvislosti s výstavbou v historickém centru města Ústí

nad Labem se v posledních desetiletích rozrostly sbírky archeologické. Jsou zde také

sbírky vojenství, mimořádné například souborem zbraní a vojenského materiálu z období

kolem roku 1813, kdy se odehrála slavná bitva u Chlumce. Vzhledem k průmyslovému

charakteru regionu jsou početné i technické sbírky. Rozsáhlá je i odborná muzejní

knihovna. Kvalitou a rozsahem sbírek patří Muzeum města Ústí nad Labem k nejvýznamnějším

muzejním institucím v České republice, pro návštěvníky je otevřeno mimo pondělí každý

den, tedy hlavně po celý víkend. Během všech prázdnin v průběhu roku jsou v muzeu

pro děti připraveny velmi populární hravé vzdělávací programy.

Otevírací doba: úterý – neděle  9:00 – 17:00

tel.: +420 475 210 937

muzeumusti@muzeumusti.cz

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem 

www.facebook.com/muzeumusti

Soubor lidové architektury Zubrnice
V Zubrnicích se nachází nejmladší skanzen v Čechách, který ukazuje vesnický způsob života

v oblasti Českého středohoří. Je zde připraveno několik expozic dokládajících zvyky našich

předků. Atmosféru dávných časů si návštěvníci mohou vychutnat během mnohých kulturních

akcí, které skanzen v průběhu celého roku organizuje.

Otevírací doba:                duben až říjen

tel.: +420 475 228 267, info@zubrnice.cz

Zubrnice 74, 400 02 
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www.zubrnice.cz

Zubrnická muzeální železnice
Historickými motorovými vlaky se lze svézt na trase Ústí n.L. Střekov – Velké Březno -

Zubrnice. Železniční muzeum v prostorách nádraží v Zubrnicích nabízí stálou expozici

o historii a současnosti trati Velké Březno - Verneřice - Úštěk. K vidění jsou staré fotografie,

dokumenty, různé „železniční“ drobnosti, modelová železnice, malá dopravní kancelář

s dobovým vybavením a historické drezíny. Nově je zpřístupněná expozice parní vodárny

na střekovském nádraží.

Otevírací doba:

Historické vlaky v provozu: příležitostně při akcích

Železniční muzeum:                      duben až říjen, víkendy, červenec až srpen, denně mimo pondělí

Parní vodárna Střekov:             květen až říjen, první sobota v měsíci a příležitostně při akcích

Železniční muzeum tel.: +420 725 029 964

Parní vodárna Střekov tel.: +420 728 484 270

 spolek@zubrnickazeleznice.cz, Hraničářská 107, 403 23 Velké Březno
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www.zubrnickazeleznice.cz
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st–ne  9:30 – 16:00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem vznikla v roce 1908 jako soukromá ptačí rezervace, 

kterou založil ústecký obchodník a vášnivý ornitolog Dr. Heinrich Lumpe. Najdete zde 

unikátní kolekci zvířat ve více než 200 druzích. Na návštěvníky čeká pestrý doprovodný 

program jako cvičení lachtana, procházky slonů po zoo, enrichment u orangutanů, 

krmení piraň a tuleňů, cvičení slonů, jízdy na ponících apod. K dispozici jsou také hřiště, 

oddechové koutky, zoovláček či restaurace a cukrárna. Pro zájemce zoo pořádá                        

i zážitkové programy, stát se tak můžete na jeden den chovatelem, nebo zažít na vlastní 

kůži krmení vybraného druhu zvířete.

Národní kulturní památka, kostel sv. Floriána, se nachází v areálu zámku Krásné Březno. 

Postaven byl ve stylu saské renesance jako soukromá luteránská kaple Panny Marie        

na přelomu 16. a 17. století. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní původní 

hlavní oltář s alabastrovými reliéfy, jehož ústředním motivem je nezvykle rodokmen 

Ježíše Krista. V letech 2011 – 2013 prošel celkovou obnovou a nyní je celoročně 

přístupný.
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