Pohodlnou cestou po vrstevnici dojdeme až k Vaňovskému vodopádu na Podlešínském potoce. Ten je se svými 12 metry jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Odbočkou od vodopádu se dostaneme
k nedalekému skalnímu masivu Vrkoč. Z upravené vrcholové plošiny
jsou krásné výhledy na Vysoký Ostrý a město Ústí nad Labem. Odtud
se pak vrátíme na naučnou stezku a sejdeme dolů do ul. Čajkovského (Vaňov), kde stezka končí. Zpět do centra se vrátíme autobusem MHD nebo pěšky přes Masarykovo zdymadlo po druhém břehu
Labe, odkud uvidíme výchozí bod – Větruši – z druhé strany.

Do Bertina údolí vstoupíme u první esovité zatáčky za garážovým
dvorem v Důlcích. Procházka romantickým údolím Stříbrnického
potoka pod klenbou vysokých stromů je dlouhá 860 m. Má 9 zastávek věnovaných botanice, zoologii, ekologii, geologii a historii.
Zajímavé přírodní scenérie navozují pocit idyly a výrazně kontrastují
s povědomím, že se nacházíte v centru města v sousedství důležité
dopravní cesty.

Zajímavost: Odkud vzal Vrkoč svůj název?

Zajímavost:

Evropská rarita, dnes chráněna jako národní přírodní
památka, je známá především jako skalní útvar se sloupcovým rozpadem čediče. Velmi detailní morfologie skály tak
vypadá jako rozčesané ženské vlasy.

NAUČNÁ STEZKA VĚTRUŠE–VRKOČ (4 km)
Výchozím bodem této naučné stezky je výletní zámeček Větruše,
který se nachází na skalním ostrohu nad řekou Labe.
Jedny z nejkrásnějších a nejtypičtějších pohledů v oblasti mezi zámečkem Větruše a hradem Střekov se nám nabízí právě na této naučné
stezce. Obdiv si zaslouží jak unikátní výhledy, tak i rozlehlá čedičová
pole balvanů známá jako „kamenná moře“. Ve směru od Větruše se
stezka kryje se zelenou a červenou turistickou trasou, po prvním kilometru se červená odpojuje směrem na Milbohov a zelená pokračuje
souběžně s naučnou stezkou. K zajímavým místům po cestě patří
Humboldtova vyhlídka, pojmenovaná po německém přírodovědci
a cestovateli Alexanderu von Humboldtovi, pro nějž bylo České středohoří fascinujícím místem. Jako na dlani odtud uvidíme středověký
hrad Střekov, Masarykovo zdymadlo i samotnou řeku Labe.

Tato naučná stezka se často využívá jako prodloužená
procházka na Erbenovu vyhlídku. Na konci naučné stezky
se napojuje na žlutou turistickou trasu, která vede až
k vyhlídce.

NAUČNÁ STEZKA
VĚTRUŠE POPRAVIŠTĚ–ÚSTECKÉ PODZEMÍ (400 m)
Nenechme se zmást poněkud pochmurným názvem. Tato nová
naučná stezka vede po obnovené historické turistické trase, která
v minulosti patřila k oblíbeným vycházkovým místům.

Zajímavost:

Věřili byste, že odklon věže kostela Nanebevzetí Panny
Marie dosahuje cca 2 metrů?

Na naučnou stezku se dostaneme tak, že se od Větruše vydáme
po červené místní značce Fibichovou ul. ke středověkému popravišti, které patří k nejzachovalejším v Česku a „sloužilo“ až do 18. století. Ne náhodou se vrch, na kterém popraviště stojí, jmenuje Soudný
vrch.
Odtud už stačí sledovat značení naučné stezky a čerpat odkazy
nejen na šibeniční historii, ale i na dramatické příběhy města Ústí nad
Labem a jedinečné přírodní podmínky tohoto místa (především geologii a živočišstvo). Při sestupu dolů se seznámíme například s napínavými stopami po bombardování z období 17. a 19. dubna 1945,
doslova smetenou čtvrtí Ostrov nebo příčinou náklonu věže kostela
Nanebevzetí Panny Marie.

NAUČNÁ STEZKA BERTINO ÚDOLÍ (860 m)
Bertino údolí je romantické a přírodovědně zajímavé území téměř
v centru města Ústí nad Labem, kterým protéká Stříbrnický potok.
Kdysi bylo součástí samostatné obce Stříbrníky (dříve Ziebernik),
které svůj název získaly díky skutečnosti, že se zde ve středověku
kutalo stříbro. Pozůstatky stříbrných štol lze v údolí Stříbrnického
potoka doposud nalézt.
V 80. letech 19. století si romantické údolí oblíbila paní Bertha Schaffnerová, manželka někdejšího ředitele Spolku pro chemickou a hutní
výrobu Maxe Schaffnera. Iniciovala myšlenku vytvořit zde přírodní
park a na jeho vybudování přispěla peněžitým darem. V krásném
údolíčku, které se stalo korzem města Ústí, se tak objevily lavičky,
altánky, odpočívadla, vodopád a hustá síť cestiček. V roce 1899 bylo
údolí na počest Berthy Schaffnerové pojmenováno „Bertha-Tal“
neboli Bertino údolí.

Zajímavost:

Málo známým faktem je, že temná romantika Průčelské
rokle zřejmě byla jedním z inspiračních zdrojů německého
romanopisce Karla Maye.

NAUČNÉ STEZKY
V OKOLÍ ÚSTÍ NAD LABEM

NAUČNÁ STEZKA JEZERO MILADA (2,2 km)
Naučná stezka byla otevřena na podzim roku 2013 za přispění
Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada a Palivového kombinátu Ústí, s. p. a seznámí nás s historií těžby uhlí na Chabařovicku.
Stezka začíná v Chabařovicích na Husově náměstí, pokračuje kolem
hřbitova lipovou alejí k zasypané těžební jámě „Černé Máry“, kde se před
námi otevře pohled na jezero a v pozadí České středohoří. Můžeme
pokračovat na druhé vyhlídkové místo na obslužné komunikaci severního svahu, anebo se vydat k bývalé ocelárně v Chabařovicích.
Projdeme-li si celou trasu stezky a vrátíme se do Chabařovic, budeme
mít v nohách asi 3,5 km. U ocelárny je také možné se napojit na cyklostezku 3009.
Informace o kvalitě vody najdete na www.pku.cz nebo na
www.khsusti.cz.

Zajímavost:

Věřili byste, že jezero Milada je jen o kapku menší než
Máchovo Jezero? Celková rozloha vodní plochy je 252,2 ha.

NAUČNÁ STEZKA
POD VYSOKÝM OSTRÝM (8,5 km)

NAUČNÁ STEZKA TISKÉ STĚNY (2 km)

Naučná stezka má svůj začátek v městské části Brná u tamní kapličky
sv. Anny. Na 16 informačních tabulích nás seznámí s faunou, flórou
a dalšími zajímavostmi.

NAUČNÁ STEZKA OKOLÍM ZUBRNIC (2,5 km)
Stezka je dlouhá 2,5 km a začíná u Muzea lidové architektury v Zubrnicích. Jedná se o nejmladší skanzen v Česku, který nás seznámí s vesnickým způsobem života a bydlením v oblasti Českého středohoří.

Stezka stoupá skalnatou Průčelskou roklí, přičemž po 1,5 km prochází okolo Průčelského vodopádu. Dále nás zavede nejprve pod
vrch Malý Ostrý, na Labskou vyhlídku a na vrchol Vysokého Ostrého ze silného magnetického tefritu. Z vyhlídky z upravené plošiny
můžeme obdivovat krásu okolních zalesněných vrchů. Ukáže se nám
Buková hora, Varhošť, Milešovka, Lovoš, Říp, Bezděz, Ještěd, Sněžník
i část Krušných hor. Dále můžeme po stezce pokračovat přes Novou
Ves až k parkovišti pod hradem Střekov.

Stezka samotná obsahuje 6 zastavení a vede okolím Zubrnic
do Týniště, kde je v rekonstruovaném mlýně mlynářská expozice
a podél Lučního potoka se vrací zpět do výchozího místa.

Naučná stezka nás zavede do fantastického skalního města s mnoha
bizarními pískovcovými útvary. Jejím výchozím bodem je turistické rozcestí Tiské stěny – skalní náměstí. Odtud se můžeme vydat
na okruh Malými Tiskými stěnami nebo projít Velkými Tiskými stěnami k Turistické chatě Tisá.
Na trase je 9 informačních panelů zaměřených na geologii, botaniku,
ptactvo, historii a horolezectví.
Obec Tisá je díky svým skalním útvarům oblíbeným místem filmařů.
Nejznámější jsou Letopisy Narnie, ale ty rozhodně nejsou jediné.
Více o filmování v Tisé si přečtěte na www.tisa.cz.

Stezka měří 8,5 km a je určena pěším turistům. Pokud nejste
milovníky velkého stoupání, je vhodné zvolit obrácený směr, tedy
od hradu Střekov.

TIP: V
 areálu zoologické zahrady je možné rovněž
navštívit dvě naučné stezky.

Naučná stezka stromů

NAUČNÉ STEZKY

Seznámí nás s různými druhy stromů a keřů, které můžeme
spatřit během prohlídky.

Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar)
info.stredisko@mag-ul.cz • Tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz

Naučná stezka Lumpeparku
Přiblíží nám historii ptačí rezervace, ze které vznikla dnešní
zoologická zahrada.
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