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Město
The city



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 hlav-
ního města Prahy je vzdáleno necelých 90 km, od ně-
meckých Drážďan pouhých 70 km. Se svými bezmála 
100 000 obyvateli je 7. největším městem České republiky 
a sídlem Ústeckého kraje. Město dříve proslulé převážně 
průmyslem je dnes významným kulturním, sportovním 
a obchodním centrem.

The city of Ústí nad Labem lies in the north of the Czech 
Republic in the marvellous countryside of the Bohemian 
Uplands (České středohoří), where the River Bílina fl ows 
into the mighty River Elbe. It is almost 90 km from the 
capital of the country, Prague, and only 70 km from 
Dresden in Germany and is home to almost 100,000 
people, making it the 7th largest city in the Czech Republic
and the capital of the Ústí nad Labem Region. The city 
was once well-known for its industry, but is now a hub 
of culture, sport and commerce.



České středohoří
The Bohemian Uplands 

Město Ústí nad Labem se nachází v okouzlující krajině Čes-
kého středohoří, jíž jednoznačně dominuje kaňonovité údolí
řeky Labe, nazývané Porta Bohemica – Brána Čech. Krajina je
zde typická kužely kopců dávno vyhaslých sopek. Ústecko je
tak krajinou mnoha nádherných vyhlídek.

The city of Ústí nad Labem lies amidst the enchanting 
countryside of the Bohemian Uplands, an area that is 
undoubtedly dominated by the canyon-like valley of the 
River Elbe, known as Porta Bohemica (The Gateway 
of Bohemia). Typical of the landscape here are the cone-like 
hills, volcanoes that are now long extinct. The Ústí nad Labem 
area is therefore a place of many marvellous views.





Labské pískovce
The Elbe Sandstones  

Tiské stěny jsou bránou k romantickému kraji Labských pís-
kovců. Přivítá nás zde fantastické skalní město s mnoha bizar-
ními pískovcovými útvary s názvy jako Hřib či Napoleonova
bota. Skalní město je nejen rájem turistů a horolezců, ale sta-
lo se i dějištěm fantasy filmu „Letopisy Narnie“.

The Tisá Walls (Tiské stěny) act as the gateway to the romantic
countryside of the Elbe Sandstones. The area is home to 
a marvellous rock town with many obscure sandstone 
formations, with names such as The Cep or Napoleon‘s 
Boot. The rock town is heaven on Earth for walkers and rock-
climbers and was also the setting for the fi lm version of “The 
Chronicles of Narnia”.



Krušné hory
The Ore Mountains 

Na Ústecku končí hřeben Krušných hor, který umožňuje 
vyžití jak v letní, tak v zimní sezóně. V létě je možno využít 
značené cesty pro pěší turistiku, na cyklisty čeká oblíbená 
cyklotrasa Krušnohorská magistrála. Pro milovníky zimních 
sportů je k dispozici lyžařské středisko Zadní Telnice a řada 
upravených tras pro běžkaře. Krušné hory jsou také oblíbe-
ným místem pro závody psích spřežení.

The ridge of the Ore Mountains comes to an end in the Ústí 
nad Labem area and is the ideal place for activities of many 
sorts in summer and winter alike. There are plenty of marked 
hiking trails to be walked in summer, while cyclists are fond 
of the popular Ore Mountains Cycling Track (Krušnohorská 
magistrála). Winter sport enthusiasts, meanwhile, can enjoy 
the Zadní Telnice ski resort and several treated cross-country
skiing tracks. The Ore Mountains are also a popular place for 
dog-sled races.



Zoo
The Zoo 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem vznikla v roce 1908 jako 
soukromá ptačí rezervace. Najdete zde unikátní kolekci zví-
řat z celého světa ve více než 200 druzích. Na návštěvníky 
čeká pestrý doprovodný program jako cvičení a procházka 
slonů po zoo, medový strom pro malajské medvědy, krmení 
a enrichment orangutanů, kontaktní dětská zoo, hřiště a od-
dechové koutky, zoovláček či restaurace a cukrárna.

The Zoo in Ústí nad Labem began life in 1908 as a private 
bird reserve. Now you will find a unique collection of more 
than 200 species of animals from all over the world. There is 
also a lively programme for visitors that includes exercising 
the elephants and walking them round the Zoo, the honey 
tree for Malaysian bears, feeding and enriching the orangu-
tans, a  contact Zoo for children, play areas and relaxation 
areas, the Zoo “train”, a restaurant and a patisserie.



Vodní krásy
Water wonders 

Život města byl odedávna spjat s vodou. Řeka Labe je vý-
znamnou evropskou vodní cestou a je využívána pro ná-
kladní dopravu i rekreační plavbu. Na území města se do ní 
vlévá řeka Bílina. Četné potoky, které sbíhají k Labi, vytvořily 
v okolí Ústí nad Labem krásné kaskády a vodopády. Jedním 
z nejznámějších a nejnavštěvovanějších je Vaňovský vodo-
pád. U nedalekých Chabařovic vzniklo rekultivací hnědo-
uhelného lomu jezero Milada, kolem kterého se koná oblí-
bený rodinný cyklozávod.

Water has been a big part of life of the city since time 
immemorial. The River Elbe here is a signifi cant European 
waterway and is used for cargo transport and recreation 
alike. The River Bílina, meanwhile, fl ows into the Elbe in the 
city itself. The numerous streams that also fl ow into the Elbe 
produce some beautiful cascades and waterfalls in the area 
around Ústí nad Labem. One of the best-known and most 
often visited of these is the Vaňov Waterfall. One area of water,
Milada Lake, was created with the regeneration of the for-
mer brown coal mine by Chabařovice and is the setting for 
a popular family cycle race.



Sport
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 zvou ke koupání, Labská
cyklostezka je využívána rekreačními cyklisty a pro in-line 
bruslení. Ve městě je též široká nabídka sportovních areálů 
a zařízení.

The Ústí nad Labem area has plenty of leisure time activities
to off er during the summer. The rugged, hilly landscape 
provides the ideal conditions for hiking, cycling, golf, rock-
climbing and horse-riding. There are swimming pools and 
natural outdoor pools to entice you into the water, while the 
Elbe Cycle Path is used for cycling and in-line skating alike. 
There are also plenty of sports centres and facilities in the 
city itself.





Univerzita
University

Ústí nad Labem je od roku 1991 sídlem Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně (UJEP). Dnes má tato univerzita osm 
samostatných fakult a spolu s pražskou Vysokou školou 
ekonomickou vytvořila Výzkumné centrum konkurence-
schopného a udržitelného rozvoje regionu. UJEP poskytuje
vzdělání více než 11 000 studentů. Přestavbou někdejšího 
areálu nemocnice vzniká rozsáhlý univerzitní kampus.

Ústí nad Labem has been the home of the Jan Evangelista
Purkyně University (UJEP) since 1991. The university now has 
eight separate faculties and is part of the Competitive and 
Sustainable Regional Development Research Centre toge-
ther with the Prague University of Economics. UJEP provi-
des an education to more than 11,000 students, for whom 
a sizeable campus was created with the reconstruction 
of a former hospital.



Historická místa
Historic places

K nejstarším příběhům českých dějin patří pověst o Pře-
myslu Oráči, který byl povolán z nedalekých Stadic kněž-
nou Libuší, aby panoval českému lidu. Dnes ho zde při-
pomíná pomník z roku 1841, který je národní kulturní 
památkou. Místem významné historické události na Ústec-
ku jsou bojiště u Chlumce, kde se roku 1813 odehrály jedny
z největších bitev napoleonských válek.

One of the oldest stories of Czech history is that of Premysl the 
Ploughman (Přemysl Oráč), who was summoned by Princess
Libuše from the nearby Stadice to rule the people of Bohemia.
There is now a monument to Premysl here, a national cultural
monument that was built in 1841. One place of historical 
signifi cance in the Ústí nad Labem area is the battleground 
at Chlumec, the site of one of the biggest battles of the Na-
poleonic Wars in 1813.



Památky a architektura
Monuments and architecture

K nejstarším památkám patří středověký hrad Střekov 
z počátku 14. století, který od roku 1563 patří do majetku
roudnických Lobkowiczů. Významnou sakrální památku 
představuje pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Bombardování na konci druhé světové války způsobilo 
vychýlení kostelní věže ve výšce 65 m o 2 metry od kolmé osy.
Novorenesanční zámek Velké Březno je spojen především 
se životem a působením významného politika 19. století, 
Karla Chotka.

One of the oldest monuments is the mediaeval Střekov Castle
that dates back to the beginning of the 14th century and 
which has been the property of the Lobkowicz family from 
Roudnice since 1563. The Gothic Church of the Assumption
of Our Lady, meanwhile, is an important religious monu-
ment. Air raids at the end of the Second World War caused 
the church steeple to incline around 2 metres from its vertical
position at a height of 65 metres. The neo-Renaissance cha-
teau of Velké Březno is mainly associated with the life and 
work of prominent 19th-century politician Karel Chotek.



Architektonicky zajímavý Mariánský most byl zařazen mezi
10 nejkrásnějších světových staveb posledního desetiletí
20. století. Další významnou dominantou města je výletní 
zámeček Větruše, nabízející návštěvníkům výhled z věže do 

areál Větruše s centrem města.

The architecturally interesting Mariánský Bridge in the city, 
meanwhile, was ranked among the 10 most beautiful world 
structures of the fi nal decade of the 20th century. Another
dominant feature of the city, the chateau of Větruše, 
is a popular destination for day-trippers and off ers visitors 
a marvellous view of the Elbe valley. A cable car runs 
to Větruše, joining the area there to the centre of the city.

Labského údolí. Na Větruši vede lanová dráha, která spojuje



Divadla
Theatres

Severočeské divadlo se prezentuje žánrově pestrou nabíd-
kou operních, baletních, operetních a muzikálových titulů. 
Jednou ze specialit divadla je i pořádání „open air“ oper. 
V novobarokní budově Severočeského divadla z roku 1909 
působili například operní sólistky Maria Pospischil nebo 
Eva Randová, hudební skladatelé Viktor Ullmann či Zbyněk 
Vostřák. V roce 2011 získalo divadlo dvě prestižní Ceny Thá-
lie. Významnou divadelní scénou je také Činoherní studio,
které je držitelem ceny Alfreda Radoka „Divadlo roku 2000“. 
V repertoáru najdeme vedle her klasických i hry autorské, 
které reagují na aktuální společenská témata.

The North Bohemian Theatre (Severočeské divadlo) stages
a wide range of operas, ballets, operettas and musicals. One 
of the theatre’s specialties is the organisation of “open-air”
operas. The neo-Baroque theatre building was built in 1909 
and was “home” to artists such as operatic soloists Maria 
Pospischil and Eva Randová, composers Viktor Ullmann and 
Zbyněk Vostřák. The theatre won two prestigious Thálie 
Awards in 2011. The Dramatic Theatre (Činoherní studio) is 
another of the prominent theatres in the city and won the 
Alfred Radok „Theatre of the Year“ award in 2000. The reper-
toire at the theatre includes classic plays and original plays 
that react to current issues in society.



Muzea
Museums

Ústecké muzeum najdete v nově zrekonstruovaném ob-
jektu z roku 1876. Díky své bohaté historii v současnosti
spravuje statisíce muzejních exponátů, početné příro-
dovědné a archeologické sbírky. Součástí programové 
nabídky jsou tematické výstavy, kulturní program a po-
pulární hravé vzdělávací programy pro děti. V Zubrnicích 
se nachází nejmladší skanzen v Čechách, který ukazuje ves-
nický způsob života v oblasti Českého středohoří. Další zají-
mavostí v obci je malé železniční muzeum. V zámku Trmice
se pak nachází Muzeum hornictví a modelové železnice.

The Museum of Ústí nad Labem is housed in a newly-
reconstructed building that was erected in 1876. The 
museum’s rich history means that it now looks after hundreds
of thousands of museum exhibits, as well as numerous 
collections relating to natural science and architecture. The 
programme at the museum includes exhibitions on specifi c
topics, cultural events and the popular “play-and-learn” 
programmes for children. There is an open-air folk museum 
in Zubrnice, the youngest in the Czech Republic, showing 
visitors the village way of life in the Bohemian Uplands. 
There is also a small railway museum here. Trmice Chateau, 
meanwhile, is home to a Museum of Mining and Model 
Railways.



Akce
Events

Kulturní život města vyplňuje během roku řada kulturních 
akcí. Mezi již tradiční patří např. soutěž v klasických a latin-
skoamerických tancích Mezinárodní taneční festival, Mezi-
národní jazz & blues festival, Mezinárodní festival sborového
zpěvu, festival folkové a country hudby PORTA, mezinárodní
soutěž mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte 
nebo multietnický hudební festival Barevná planeta. Mezi 
oblíbené patří také jarmarky v zubrnickém skanzenu a na 
hradě Střekově či závody automobilových veteránů.

The cultural life of the city is enhanced by a number of cultural
events staged throughout the year. Among the more traditi-
onal of these are the International Dance Festival, a contest in 
classic and Latin American dance, the International Jazz and 
Blues Festival, the International Choir Festival, the PORTA
Festival of Folk and Country Music, the Virtuosi per musica di 
pianoforte international contest for young pianists and the 
Colourful Planet multi-ethnic music festival. The fairs held at 
the open-air museum in Zubrnice and at Střekov Castle and 
the vintage car races are also very popular.



Mezi tradiční sportovní akce pak patří mezinárodní tur-
naj v boxu Grand Prix, mezinárodní závody v karate North 
Bohemia, Ústecký Mattoni 1/2 Maraton či Cena města Ústí 
nad  Labem v  parkurovém skákání. Aktivní sportovní rodi-
ny i  jednotlivci se mohou zúčastnit turistických pochodů,  
cyklozávodů, lyžařských závodů a mnoha dalších akcí.

Traditional sporting events include the international Grand Prix 
boxing tournament, the North Bohemia international karate 
tournaments, the Ústí nad Labem Mattoni half marathon 
and the Ústí nad Labem show jumping event. Active families 
and individuals can all take part in organised hikes, cycling 
races, skiing competitions and many other events.



Ústecká NEJ
Ústí TOP sights 

Nejšikmější věž ve střední Evropě, nejstarší Přemyslovec 
v českých dějinách, nejvýkonnější přístav v Rakousko-Uher-
sku, největší vodní dílo v prvorepublikovém Českosloven-
sku, nejodvážnější zastřešení amfiteátru na světě ve své 
době, nejdelší dálniční tunel v České republice či nejznáměj-
ší trampský festival v České a Slovenské republice. Celkem 60
Ústeckých NEJ můžete najít na www.nej.muzeumusti.cz

The most slanted steeple in Central Europe, the oldest 
Premyslid in Czech history, the most effi  cient port in Austro-
Hungary, the biggest waterworks in the First Czechoslovak
Republic, the boldest roofi ng of an amphitheatre in the 
world at the time, the longest motorway tunnel in the 
Czech Republic and the best-known tramping festival in 
the Czech and Slovak Republics. You can find a total of 60 
biggest, highest, longest etc. for the Ústí nad Labem area 
at www.nej.muzeumusti.cz



Slavné 
lokální 
značky
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Slavné lokální značky z Ústí nad Labem
Famous local brands from Ústí nad Labem 

Tušíte, že město Ústí nad Labem je kolébkou slavného mýdla
s jelenem a rodištěm Viktora Cibicha, jehož tvář zdobí etike-
tu piva Březňák? Nebo že právě odsud pochází jeden z nej-
slavnějších 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 ús-
teckých suvenýrů s označením „Originally made in Ústí nad 
Labem“.

Did you know that Ústí nad Labem is the home of a famous 
soap with a stag as its emblem and the birthplace of Viktor
Cibich, whose face is seen on the labels of Březňák beer? 
Or that one of the most famous Czech drinks of all, Stará 
myslivecká, comes from here? Just so that nobody is in any 
doubt as to which famous brands originated in Ústí, you 
will fi nd a range of souvenirs from Ústí bearing the words 
“Originally made in Ústí nad Labem” at the information 
centre.
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Informační středisko města Ústí nad Labem
Information centre of Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 271 700
info.stredisko@mag-ul.cz

Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.


