
 

 

 

Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem 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 progra- 
mové nabídky jsou tematické výstavy, kulturní program a populární hravé 
vzdělávací programy pro děti.

City Museum in Ústí nad Labem
The museum is located in a newly reconstructed building dating back to 

1876. Thanks to its far-reaching history, it boasts hundreds of thousands of 
exhibits, numerous collections of natural science, zoology and archaeology. 
Warfare is represented with a remarkable collection of weapons dating back to 
approximately 1813, when the famed Battle of Kulm (Chlumec) took place nearby. 

The programme prepared for visitors also comprises topical exhibitions, 
a cultural programme and fun educational programmes for children.

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz, www.muzeumusti.cz

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.

Waterfalls in the Ústí region
Hardly anywhere will you find 

so many waterfalls as around 
Ústí nad Labem. A number of 
brooks running down to the 

River Elbe have eroded steep and deep gorges in the sheer slopes  
of the River Elbe canyon. The most famous visited and best-known waterfall 
is the Vaňovský waterfall.

Zámek ve Velkém Březně
Novorenesanční zámek Velké Březno je spojen především se životem 

a působením významného politika 19. století Karla Chotka. Jeden 
z nejmladších, nejmenších a nejkrásnějších zámků u nás je obklopen 
nádherným, přírodním anglickým parkem.

Castle in Velké Březno
The Renaissance Revival castle in Velké Březno is associated particularly 

with the life and work of a significant politician of the 19th century, Karel 
Chotek. One of the newest, smallest and most beautiful castles nationwide is 
surrounded by a beautiful English-style park.

Zámecká 63, 403 23 Velké Březno, tel.: +420 475 228 331
velkebrezno@npu.cz, www.zamek-vbrezno.cz

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 ochut-
návkou piva.

Velké Březno Brewery
The brewery in Velké 

Březno originated more than 
400 years ago. Visitors will 
enjoy the unique guided tour 
around all the main plants of 
the brewery and naturally the 
inevitable beer tasting.

Pivovarská 116, 403 23 Velké Březno
tel.: +420 475 205 018

josef.helebrant@heineken.com
www.breznak.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 expozic dokládajících staré zvyky dávných předků. Atmosféru našich 
časů si návštěvníci mohou vychutnat během mnohých kulturních akcí. 
K nejoblíbenějším patří Zubrnický májový jarmark, Velikonoce a Vánoce.

Museum of folk architecture in Zubrnice
Zubrnice is home to the newest open air museum in Bohemia, depicting 

the village way of life in the Bohemian Uplands. Visitors can enjoy several 
exhibitions documenting the habits and customs of our forefathers. Visitors 
can experience the atmosphere of long gone days at a number of cultural 
events that take place here. The most popular are Zubrnice May Fair, Easter 
and Christmas.

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

Zubrnická museální
železnice

Železniční muzeum v pro-
storách nádraží v Zubrnicích 
nabízí stálou expozici o his-
torii a současnosti trati Velké 
Březno – Verneřice – Úštěk.

Zubrnice Museum
Railway

The railway museum, 
located on the premises of 
the Zubrnice railway station, 
offers a permanent exhibition 
on the history and present of 
the Velké Březno – Verneřice – 
Úštěk railway.

www.zubrnickazeleznice.cz

Skalní město v Tisé
Tiské stěny jsou bránou  

k romantickému kraji Labských 
pískovců. Přivítá nás zde fan-
tastické skalní město s mnoha 
bizarními pískovcovými útvary 
s názvy jako Hřib či Napole- 
onova bota. Skalní město je 
nejen rájem turistů a horolezců, 
ale stalo se i dějištěm fantasy  
filmu Letopisy Narnie.

The Rock Town in Tisá
The Tisá Rocks are the gate-

way to the romantic Elbe Sand- 
stone Area. You are welcomed 
here by a picturesque rock 
town with many fanciful sand-
stone formations with names 

such as “Mushroom” or “Napoleon´s Boot”. The rock town is not only a para-
dise for hikers and climbers, but was also a location in the fantasy film The 
Chronicles of Narnia.

www.tisa.cz

Slavné lokální značky
z Ústí nad Labem

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“.

Famous local brands
from Ústí nad Labem

Did you know that Ústí nad Labem 
gave rise to the famous soap with 
a stag and is the birthplace of Viktor 
Cibich, whose face is displayed on the 
label of „Březňák“ beer? Or perhaps 
that Ústí is where one of the most fa-
mous Czech drinks - Stará myslivecká 
(Old hunter´s whisky) is made. So as 
not to leave anyone in doubt about 
what famous brands were born right 
here in Ústí, the information centre 
has a number of purely local souvenirs 
marked „Originally made in Ústí nad 
Labem“.

Ústí nad Labem a okolí
Ústí nad Labem and surroundings

Základní informace

Basic information

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.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 a sídlem Ústeckého kraje a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Město leží na rozhraní 4 geografických celků – Českého středohoří, Krušných 
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, spor-
tovního a jiného relaxačního vyžití.

The city of Ústí nad Labem
The city of Ústí nad Labem is situated in the north of the Czech Republic, 

in the lovely countryside of the Bohemian Uplands where the River Bílina 
joins the mighty flow of the River Elbe. The capital city Prague is at a distance  
of about 90 km, and the German border is 25 km from Ústí. With a population 
of more than 100 000 it is the 7th biggest city in the Czech Republic and hosts 
the Regional Authority of the Ústí Region and the Jan Evangelista Purkyně 
University.

The city is situated on the borders of 4 geographical units – the 
Bohemian Uplands, the Ore Mountains, the Elbe Sandstone Area and the 
Podkrušnohorská Basin. Ústí nad Labem and its environs boasts attractive 
natural scenery, numerous cultural and historical sights as well as very good 
conditions for cultural, sports and other relaxation activities.

Významné turistické cíle
Significant tourist destinations

Hrad Střekov
Hrad z počátku 14. sto- 

letí je vyhlídkovým místem 
a také jednou z nejlépe do-
chovaných hradních zřícenin 
v České republice. Jeho silueta 
na strmém skalním ostrohu 
nad řekou Labe je po staletí 
symbolem města. Jeho obdi-
vovateli byli např. básník Karel 
Hynek Mácha a světoznámý 
hudební skladatel Richard 
Wagner, jehož romantická 
atmosféra Střekova inspiro-
vala ke zkomponování opery 
Tannhäuser. Od roku 1563 
patří do majetku roudnických 
Lobkowiczů.

Castle Střekov
The castle from the early 14th century creates a viewing point and is also 

one of the best preserved castle ruins nationwide. The castle’s silhouette on 
the steep rock bill overlooking the River Elbe has been the symbol of the city 
for centuries. Those awed by the castle included poet Karel Hynek Mácha and 
world-renowned classical composer Richard Wagner, who was inspired to 
compose his Tannhäuser by the romantic setting of Střekov. Since 1563, it has 
been held by the Lobkowicz family from Roudnice nad Labem.

Na Zacházce 844, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 530 682, +420 475 531 596

strekov@lobkowicz.cz, www.hradstrekov.cz

Výletní zámeček
Větruše a lanová dráha

Výletní zámeček Větruše, 
pocházející z konce 19. století, 
nabízí návštěvníkům výhled 
z věže na Labské údolí, možnost 
poobědvat v restauraci či 
navštívit přírodní i zrcadlové 
bludiště a sportovní areál. Od 
konce roku 2012 nabízí areál 
Větruše ubytování v novém 

hotelu. Na Větruši vede lanová dráha s výchozí stanicí na střeše obchodního 
centra Forum. Větruše je také oblíbeným výchozím bodem do krajiny Českého 
středohoří – vydejte se po značených turistických stezkách k Vaňovskému vo-
dopádu nebo ke zřícenině hradu Střekov.

Větruše chateau
and cable car

The chateau of Větruše, 
dating back to the late 19th 
century, offers visitors views 
of the River Elbe valley from 
its tower, invites them to have 
lunch at the restaurant, or 
visit the maze or the mirror 
labyrinth and the sports 
centre. Since November 

2012, Větruše also has offered accommodation in a new hotel. A cable car 
with the departure station on the roof of the Forum shopping mall will take 
you to Větruše. Větruše is also a popular starting point for walks around the 
Bohemian Uplands – you can set off along marked tourist paths to see the 
Vaňovský Waterfall or the ruins of Castle Střekov.

Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem 
areál Větruše: tel.: +420 724 079 444, vetruse@msul.cz, www.msul.cz

Hotel&restaurant Větruše: tel.: +420 474 620 330, hotel@hotelvetruse.cz, www.hotelvetruse.cz
Lanová dráha / Cable car: tel.: +420 475 258 111, info@dpmul.cz, www.dpmul.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.

Mariánský Bridge
This bridge across the River Elbe, which is an interesting structure in 

architectural terms, was completed in 1998 and at once became one of the 
city’s symbols. In 2001, it was ranked among the 10 most beautiful world 
structures of the last decade of the 20th century.

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.

Church of the 
Assumption 
of the Virgin Mary

The Church of the 
Assumption of the Virgin Mary, 
more famous as the “church 
with the leaning tower“, is situated right in the centre of the city. The origins 
of the New Gothic structure date back to the mid-14th century. Air raids at the 
end of WWII caused the displacement of the church tower. Since then, Ústí  
has the most leaning tower of any country north of the Alps.

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

Masarykovo zdymadlo
Pod střekovskou skálou je možné přejít na druhý břeh řeky Labe a zároveň 

si prohlédnout technickou národní kulturní památku – vodní dílo s vodní 
elektrárnou – Masarykovo zdymadlo, zbudované v letech 1923 až 1936, 
s cílem zajistit splavnost řeky. Zdymadlo spojuje ústeckou část Střekov  
s Vaňovem, přes jez vede nadchod pro pěší a dokonce i jedna z místních 
cyklostezek. 

Masaryk Lock
Below the Střekov rock you 

can cross the river to the op- 
posite bank and, at the same 
time, see this national tech- 
nical cultural sight, a water- 
works with a hydraulic power 
plant - the Masaryk Lock, built 
between 1923 and 1936, in 
order to make the river navi-

gable. The lock connects the Ústí neighbourhood of Střekov with Vaňov via a
footbridge running over the spillway as well as one of the local cycle paths.

Litoměřická 1043/31, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
labe-z5@pla.cz, www.pla.cz

Zoo Ústí nad Labem
Ústecká zoo vznikla v roce 

1908 jako soukromá ptačí 
rezervace. Najdete zde unikát-
ní 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.

Zoo in Ústí nad Labem
Visitors can take part in interesting programmes such as elephant drills and 

walks around the Zoo, orangutan feeding and enrichment, and many other 
things. The Zoo also has playgrounds, rest areas, a Zoo train and a restaurant 
and sweetshop available.

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 503 421
zoo@zoousti.cz, www.zoousti.cz


