
Ústecké podzemí:
Drama v minulosti, zábava dnes
Dětský zábavní park a Muzeum civilní obrany se v Ústí nad Labem
návštěvníkům prezentuje pod společným názvem Ústecké podzemí.
Málokdo by čekal, že na úpatí svahu pod Větruší, v těsné blízkosti
frekventované Žižkovy ul., se skrývá tolik vzrušení a tajemných
prostor. V bývalém protileteckém krytu z roku 1942 (který byl
později přebudován na atomový kryt) můžeme nahlédnout do
zpřístupněných chodeb, prozkoumat plynové masky od roku 1920
po současnost nebo se zúčastnit některé z akcí, jako jsou například
branné závody.

Dětský zážitkový park díky své originální nabídce atrakcí a her
ocení jak malí, tak i velcí návštěvníci. Geopark, airsoftová střelnice,
gyroskop, trampolína, lukostřelba, lanové prvky s pavučinou a slá-
movými zvířátky – to je pouze výběr z toho, co tady můžeme vy-
zkoušet. Pokud by i to bylo málo, dospělí mohou navštívit degustační
vinný sklípek ukrytý v labyrintu 750 m dlouhých chodeb. Celý areál
tak může být velmi příjemnou odměnou za absolvování jedné
nebo obou naučných stezek. 

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

Hotel a restaurace Větruše
www.hotelvetruse.cz
Ústecké podzemí
www.ustecke-podzemi.cz
Městské služby Ústí n. L.
www.msul.cz
Muzeum města Ústí nad Labem
www.muzeumusti.cz



Větruše
Výchozím bodem obou naučných stezek je areál romantického vý-
letního zámečku, který se nachází na stejnojmenném vrcholu nad
řekou Labe. Zámeček zde stojí od roku 1897 a pyšní se třicetimetrovou
věží, ze které se otevírají kouzelné výhledy jak na město, tak na údolí
řeky Labe prorážející tvrdá skaliska a svahy. 
Na Větruši je k dispozici celá řada služeb a atraktivit, mezi nejoblíbenější
patří dětské hřiště s přírodním a zrcadlovým bludištěm nebo přilehlé
sportoviště. V samotném zámečku se nachází hotel a restaurace s te-
rasou, kde se kromě dobrého jídla můžeme uvolnit ve wellness
studiu, na masáži, nebo se protáhnout ve fitness centru.
K zámečku Větruše se lze dostat buď po pěší trase z centra města
nebo lanovou dráhou z obchodního centra Forum. Turistický rozcestník
u Větruše nelze minout, pak už si stačí jen vybrat, kterou naučnou
stezkou se vydáme.

Naučná stezka Větruše – Vrkoč (4 km) 
Jedny z nejkrásnějších a nejtypičtějších pohledů v oblasti mezi
Větruší a hradem Střekov se 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, 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 fasci-
nujícím místem. Jako na dlani se odtud jeví středověký hrad Střekov,
Masarykovo zdymadlo i řeka Labe. 

Pohodlnou cestou po vrstevnici dojdeme až k Vaňovskému vodopádu
na Podlešínském potoce. Ten je se svými 12 metry jedním z nejvyšších
v Českém středohoří. K Vrkoči se dostaneme odbočkou od vodopádu,
odkud se pak vrátíme na naučnou stezku a sejdeme dolů do ul. Čaj-
kovského (Vaňov), kde stezka končí. Zpět do centra se vrátíme auto-
busem MHD nebo pěšky přes Masarykovo zdymadlo po druhém
břehu Labe, odkud uvidíme výchozí bod - Větruši - z druhé strany.

Odkud vzal Vrkoč svůj název? 
Evropská rarita, dnes chráněna jako 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 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. 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 se-
známíme například s napínavými stopami po bombardování
z období 17. a 19. dubna 1945, doslova smetenou čtvrtí Ostrov
a příčinou náklonu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. 


