
Labská královna
 Labská královna 
jsou pohádky o skřít-
cích, rytířích a loupež-
nících od řeky Labe 
z Ústí nad Labem 
a okolí. Příběhy vznik-
ly na motivy místních 
německých pověstí. 
Pohádkovou knížku 
a další upomínkové 
dárky jsou k zakoupe-
ní v informačním středisku.
 Milovníkům pohádkových dobrodružství nabízí Labská královna dvě 
dobrodružné geocachingové hry.

Více informací na: www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/
nebo v informačním středisku města

 

Tušíte, že město Ústí nad Labem je kolébkou slavného mýdla s jelenem a rodištěm 
Viktora Cibicha, jehož tvář zdobí etiketu piva Březňák? Nebo že právě odsud pochází 
jeden z nejslavnějších českých nápojů - Stará myslivecká? Aby už nikdo nezůstal 
na pochybách, které slavné značky se zrodily právě v Ústí, v informačním středisku 
je připravena řada ryze ústeckých suvenýrů s označením „Originally made in Ústí 
nad Labem“.

Více na: www.usti-nad-labem.cz 
nebo v informačním středisku města

Ústí nad Labem 
a okolí

Základní informace 

Tipy na výlety na Ústecku
Skalní město v Tisé 
 Tiské stěny jsou bránou k romantickému kraji Labských pískovců. Přivítá 
nás zde fantastické skalní město s mnoha bizarními pískovcovými útvary 
s názvy jako Hřib či Napoleonova bota. Skalní město je nejen rájem turistů 
a horolezců, ale stalo se i dějištěm fantasy filmu Letopisy Narnie.

www.tisa.cz

Zámek ve Velkém Březně
 Novorenesanční zámek 
Velké Březno je spojen pře-
devším se životem a půso-
bením významného politika 
19. století Karla Chotka. 
Jeden z nejmladších, nej-
menších a nejkrásnějších 
zámků u nás je obklopen 
nádherným, přírodním an-
glickým parkem.

Pivovary 
Pivovar Velké Březno
Pivovar ve Velkém Březně má tradici nejméně 
400 let. Na návštěvníky čeká jedinečná prohlídka 
všech hlavních provozů pivovaru s výkladem 
průvodce a nezbytnou ochutnávkou piva.

 Pivovarská 116, 403 23 Velké Březno
www.breznak.cz

Pivovar Na Rychtě 
Historické kořeny Pivovaru Na Rychtě sahají 
až do poloviny 19. století, kdy se zde prodávala 
vína, objekt tak slouží více než 150 let jako 
restaurační zařízení. Dnes v tomto restauračním 
pivovaru můžete ochutnat nejrůznější pivní 
speciály, které sbírají řadu ocenění.

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

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 expo-
zic dokládající zvyky našich předků. Atmosféru dávných časů si návštěvníci  
mohou vychutnat během mnohých kulturních akcí. K nejoblíbenějším patří 
Zubrnický májový jarmark, Velikonoce a Vánoce.

Zubrnice 27, 400 02 Ústí nad Labem, www.zubrnice.cz

Zubrnická museální železnice
       Železniční muzeum v prostorách nádraží v Zubr-
nicích nabízí stálou expozici o historii a současnosti 
trati Velké Březno – Verneřice – Úštěk. 

Ústí nad Labem dětem
Pohádkový les ve Vaňově
 Podél zeleně značené turistické cesty v lese za Vaňovem směrem na Dolní 
Zálezly je rozmístěno téměř 30 dřevěných plastik ze světa zvířat a pohádkové 
říše (např. Rumcajs, Neptun, vodník, apod.).

Kalendář významných akcí
Kulturní akce:
 » Mezinárodní festival sborového zpěvu
 » Festival country hudby Trampská porta
 » Mezinárodní jazz and blues festival
 » Mezinárodní taneční festival
 » Mezinárodní soutěž mladých klavíristů  „Virtuosi  per musica di pianoforte“ 

Sportovní akce:
 » Grand Prix města Ústí nad Labem v boxu
 » Cena města Ústí nad Labem  v parkurovém skákání
 » Cyklozávod Jezero Milada
 » Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem
 » Grand Prix NORTHBOHEMIA (karate)

Sport
 V letním období nabízí Ústecko řadu možností pro volný čas. Členitá 
kopcovitá krajina poskytuje ideální podmínky pro turistiku, cyklistiku, golf, 
horolezectví a hippoturistiku. Plavecké areály a přírodní koupaliště lákají 
ke koupání, Labská cyklostezka je využívána rekreačními cyklisty a pro in-line 
bruslení. 

Kultura

  

 

Informační středisko města Ústí nad Labem, 
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel: 475 271 700, info.stredisko@mag-ul.cz, 
www.usti-nad-labem.cz 

V Ústí nad Labem působí řada kulturních institucí. Severočeské divadlo 
se prezentuje žánrově pestrou nabídkou operních, baletních, operetních 
a muzikálových titulů. Jednou ze specialit divadla je i pořádání „open air“ oper. 

Významnou divadelní scénou je také Činoherní studio , v jehož repertoáru 
najdeme vedle her klasických, autorské hry, které reagují na  aktuální 
společenská témata.

SEVEROČESKÉ DIVADLO - www.operabalet.cz
ČINOHERÁK ÚSTÍ, spolek - www.cinoherak-usti.cz

VEŘEJNÝ SÁL HRANIČÁŘ - www.hranicar-usti.cz
KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, p. o. - www.ksul.cz

Zámecká 63, 
403 23 Velké Březno

www.zamek-vbrezno.cz

Slavné lokální značky z Ústí n. L.

www.zubrnickazeleznice.cz



Výletní zámeček Větruše a lanová dráha
 Výletní zámeček Větruše pocházející z konce 19. století se řadí mezi nejvý-
znamnější dominanty města. Větruše slouží jako restaurace s vyhlídkou ve vrcholu 
věže, odkud se otevírají pohledy na město, labské údolí a přilehlou část Českého 
středohoří a Krušných hor. V roce 2011 byla zahájena  dostavba hotelové části. 
Od prosince 2012 tak objekt Větruše slouží také jako hotel s wellness zařízením 
a prostory pro konferenční účely a společenské akce. V areálu Větruše se nachází 
také zrcadlové a přírodní bludiště, sportoviště a dětský koutek. Na Větruši vede 
lanová dráha s výchozí stanicí na střeše obchodního centra Forum. Větruše 
je také oblíbeným výchozím bodem pro výlety do krajiny Českého středohoří. 
Vydejte se po značených turistických cestách třeba k Vaňovskému vodopádu.

Fibichova 392, 400 01 Ústí  nad Labem / AREÁL VĚTRUŠE - www.msul.cz 
HOTEL - www.hotelvetruse.cz / LANOVÁ DRÁHA  - www.dpmul.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie proslavený spíše jako „kostel se šikmou 
věží“ se nachází přímo v centru města. Počátky této neogotické stavby se datují 
do poloviny 14. století. Bombardování na konci druhé světové války způsobilo 
vychýlení kostelní věže. Od té doby je v Ústí nad Labem nejšikmější věž 
v zemích na sever od Alp. 

U Kostela, 400 01 Ústí nad Labem
www.usti.farnost.cz

Napoleonská bojiště u Chlumce a Přestanova
 V roce 1813 se u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem odehrála nejvýznamnější 
bitva francouzské armády císaře Napoleona I. se spojeneckými vojsky Rakouska, 
Ruska a Pruska. Válečné události dodnes připomíná řada pomníků a pamětních 
desek na naučné stezce v okolí. Na dávných bojištích se pořádají rekonstrukce bitev. 

www.mesto-chlumec.cz
www.prestanov.cz

www.usti-nad-labem.cz
 

 

 

 
 

Mariánský most
 Tento architektonicky zajímavý most přes řeku Labe byl dokončen v roce 
1998 a ihned se stal jedním ze symbolů města. V roce 2001 byl zařazen mezi 
10 nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí 20. století. 

Masarykovo zdymadlo
 Pod střekovskou skálou je možné přejít na druhý břeh řeky Labe a zároveň 
si prohlédnout technickou kulturní památku Masarykovo zdymadlo. Velkolepé 
vodní dílo bylo zbudované v letech 1923 až 1936 s cílem zajistit splavnost 
řeky. Jeho součástí je jez, plavební komory, hydroelektrárna a rybí přechod. 
Přes jez vede nadchod pro pěší a dokonce i místní cyklostezka. 

Litoměřická 1043/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
www.pla.cz

Zoo Ústí nad Labem 
 

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
www.zoousti.cz

Město Ústí nad Labem

 Město Ústí nad Labem leží na severu České republiky v překrásné krajině 
Českého středohoří v místech, kde řeka Bílina ústí do mohutného toku Labe. 
Od hlavního města Prahy je vzdáleno necelých 90 km, od hranic s Německem 
pak 25 km. Se svými bezmála 100 000 obyvateli je 7. největším městem České 
republiky, sídlem Ústeckého kraje a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
 První zmínky o městě pocházejí z roku 1056. Královským městem se Ústí 
nad Labem stalo za panování krále Václava I. před rokem 1249. Patří tak 
k nejstarším z přibližně čtyřiceti královských měst v Čechách. Období nej-
většího rozkvětu město zažilo v 2. polovině 19. století, kdy se díky prudkému 
rozvoji průmyslu a dopravy stalo jedním z nejvýznamnějších průmyslových 
a obchodních center Čech.
 Město leží na rozhraní 4 geografických celků – Českého středohoří, Kruš-
ných hor, Labských pískovců a Podkrušnohorské pánve. Ústí nad Labem 
a jeho okolí tak disponuje atraktivními přírodními podmínkami, velkým 
počtem kulturně historických zajímavostí a také velmi dobrými podmínkami 
kulturního, sportovního a jiného relaxačního vyžití. 

Město vyhlídek a vodopádů
 Město Ústí nad Labem se nachází v okouzlující krajině Českého středoho-
ří, jíž jednoznačně dominuje kaňonovité údolí řeky Labe, nazývané Porta 
Bohemica – Brána Čech. Krajina je zde typická kužely kopců dávno vyhaslých 
sopek. Překrásné výhledy do krajiny nabízí řada vyhlídkových míst a rozhleden 
(např. Větruše, Erbenova vyhlídka, Vysoký Ostrý, Střekovská vyhlídka atp.)
 Četné potoky, které se z kopců sbíhají k Labi, zde vytvořily řadu vodopádů. 
V blízkosti města se jich nachází 12. Jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších 
vodopádů je Vaňovský vodopád.

Významné turistické cíle
Hrad Střekov 
 Hrad z počátku 14. století je vyhlídkovým místem a také jednou z nejlépe 
dochovaných hradních zřícenin v České republice. Jeho silueta na strmém skal-
ním ostrohu nad řekou Labe je po staletí symbolem města. Jeho obdivovateli 
byli např. básník Karel Hynek Mácha a světoznámý hudební skladatel Richard 
Wagner, jehož romantická atmosféra Střekova inspirovala ke zkomponování 
opery Tannhäuser. Od roku 1563 patří do majetku roudnických Lobkowiczů.

Na Zacházce 844, 400 03 Ústí nad Labem
www.hradstrekov.cz 

Muzeum města Ústí nad Labem
 Muzeum najdete v nově zrekonstruovaném objektu z roku 1876. Díky své 
bohaté historii v současnosti spravuje statisíce muzejních exponátů, početné 
přírodovědné, zoologické a archeologické sbírky. Vojenství je zastoupeno 
mimořádným souborem zbraní  z období kolem roku 1813, kdy se odehrála 
slavná bitva u Chlumce. Součástí programové nabídky jsou tematické 
výstavy, kulturní program a populární hravé vzdělávací programy pro děti.

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
www.muzeumusti.cz

Historická místa
Stadice
 K nejstarším příběhům českých dějin patří pověst o Přemyslu Oráčovi 
a jeho povolání jako zakladatele nejstarší české panovnické dynastie na 
knížecí stolec. Tento příběh se měl odehrát ve vsi Stadice v údolí řeky Bíli-
ny nedaleko Ústí nad Labem. Dnes ho zde připomíná nejen pomník z roku 
1841, který je národní kulturní památkou, ale také Přemyslův statek, Královský 
pramen, Volská skála nebo Přemyslova líska.

www.rehlovice.cz 

 

Ústecká Zoo vznikla v roce 1908 jako soukromá ptačí rezervace. Najdete zde 

unikátní kolekci zvířat z celého světa ve více než 200 druzích. Na návštěvníky 

čeká pestrý doprovodný program jako cvičení a  procházka slonů po  Zoo, 

krmení a enrichment orangutanů a mnohé další. K dispozici jsou také hřiště, 

oddechové koutky, zoovláček či restaurace a cukrárna.
Labská plavební společnost, s. r. o. - www.labskaplavebni.cz

Loď Marie - www.amjirousek.cz/lod-marie

Volný čas
Lodní doprava na Labi

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.

Výletní zámeček Větruše a lanová dráha
Výletní zámeček Větruše pocházející z konce 19. století se řadí mezi nejvý- 

znamnější dominanty města. Větruše slouží jako restaurace s vyhlídkou ve vrcholu 

věže, odkud se otevírají pohledy na město, Labské údolí a přilehlou část Českého 

středohoří a Krušných hor. V roce 2011 byla zahájena  dostavba hotelové části. 

Od prosince 2012 tak objekt Větruše slouží také jako hotel s wellness zařízením 

a prostory pro konferenční účely a společenské akce. V areálu Větruše se nachází 

také zrcadlové a přírodní bludiště, sportoviště a dětský koutek. Na Větruši vede 

lanová  dráha  s  výchozí stanicí  na  střeše  obchodního centra  Forum. Větruše 

je také oblíbeným výchozím bodem pro výlety do  krajiny Českého středohoří. 

Vydejte se po značených turistických cestách třeba k Vaňovskému vodopádu.

Fibichova 392, 400 01 Ústí  nad Labem / AREÁL VĚTRUŠE - www.msul.cz

HOTEL - www.hotelvetruse.cz / LANOVÁ DRÁHA  - www.dpmul.cz


