
Rozhledny a vyhlídky 
na Ústecku

Tipy na výlety
za nejkrásnějšími  výhledy

Labské vyhlídky – všeobecně nejznámější Labskou vyhlídkou je ta 
od kostela sv. Barbory v Dubicích. Nedaleko, na vrchu Výsluní, se nachází další 
vyhlídka pojmenovaná po  romantickém malíři Doerellovi. Ve  vzdálenosti 
cca 500 metrů nalezneme třetí vyhlídku, Jaroslava Srby. Všechny tři vyhlídky 
poskytují jedinečné panoramatické pohledy na  Labské údolí obklopené 
vrcholy Českého středohoří.

Mlynářův kámen – na skalní vyhlídce ležící nad údolím Labe, přístupné 
po kovovém můstku (skála byla zřejmě pravěkým signalizačním místem), je 
vztyčen vysoký kovový kříž, u kterého je do skály připevněna pamětní deska 
s německým textem věnovaná hrdinům 1. světové války. Z vyhlídky je krásný 
výhled na okolní malebnou krajinu.

Kozí vrch – je dominantní skalnatý vrch (379 m), homolovitého tvaru, který 
směrem k  jihozápadu spadá strmou skalní stěnou k Labi. Z vrcholu se otevírá 
daleký výhled do Labského údolí, Českého středohoří a na vzdálené Krušné hory.

Popis trasy: ze žst. „Neštědice“ vás celou trasou provede zelená TZ. První 
zastavení bude na vrcholu Kozího vrchu. Upozornění: na vyhlídce je nutné 
dbát na bezpečnost, vyhlídka není nijak zabezpečena! Po sestupu pokračujte 
přes obce Mašovice a Mírkov až na zříceninu hradu Blansko. Po prohlídce 
hradu sestupte do obce Ryjice a dále na zastávku MHD v Neštěmicích.

Délka: cca 11 km
Doprava: do Neštědic osobním vlakem z hlavního vlakového nádraží  
Ústí n. L. směr Děčín, zpět do centra autobusem MHD č. 19 ze zastávky Ryjice, 
případně ze zastávky Sibiřská, odkud jezdí autobus častěji
Otevírací doba: zřícenina hradu je volně přístupná po celý rok
GPS Kozího vrchu: 50°40‘33.562“N, 14°8‘13.908“E
GPS zříceniny hradu Blansko: 50°41‘51.090“N, 14°5‘56.940“E

Z Krkavčí skály na Varhošť

Krkavčí skála – čedičový skalní blok je koncovým bodem rozsochy, která 
vybíhá směrem k západu z masivu Varhoště a odtud pak spadá velmi strmými 
srázy do  Tlučeňského údolí. Je odtud nádherný výhled na  Tlučeňské údolí, 
na protilehlý Plešivec a obec Sebuzín.

Varhošť – 639 metrů vysoký čedičový asymetrický vrch, porostlý řídkým 
listnatým lesem. Znalci jej, co se výhledu týče, často srovnávají s Milešovkou. 
Výhled odtud sice není tak rozsáhlý, ale členitější a  dramatičtější. Proto již 
v minulosti lákal kopec k vybudování rozhledny. První jednoduchá vyhlídková 
stavba zde byla zřízena v  roce 1891. Na  současnou kovovou věž, vysokou 
12 metrů, vystoupali první návštěvníci v roce 1973.

Rytina soutěska – divoké skalní údolí s  kaskádami potoka Rytiny, který 
pramení na  Babinských loukách poblíž Čeřeniště a  vlévá se po  několika 
kilometrech do Labe nedaleko Sebuzína. Popis trasy: výchozím bodem je žst. Radejčín, od které se vydejte po žluté TZ 

směrem na Dubičky. Po 1 km odbočte vlevo přes louku (neznačené) k rozhledně. 
Poté se vraťte na žlutou značku a pokračujte dál. Cestou potkáte nejdříve 
vyhlídku Jaroslava Srby a cca po 500 m přijdete k odbočce na Doerellovu vyhlídku 
(na vyhlídku a zpět cca 600 m). V Dubičkách odbočte na rozcestí vpravo na zelenou 
TZ a nejdříve se běžte podívat na Labskou vyhlídku u kostela sv. Barbory. Poté 
se vraťte na zelenou TZ, která vás dovede na Mlynářův kámen a dále až do cíle  
na žst. Dolní Zálezly. Výlet je možné absolvovat i v opačném směru.

Délka: cca 7 km
Doprava: vlakem do Radejčína z Ústí n. L. přes Úpořiny, nebo Lovosice, zpět 
z Dolních Zálezel do Ústí n. L., další variantou je možnost využití linkového 
autobusu z Ústí n. L. (Mírové náměstí – Dubičky)
GPS rozhledny: 50°34’58.70‘‘N; 14°00’40.40‘‘E

Popis trasy: ze zastávky MHD v Sebuzíně se vydejte po zelené TZ až 
na rozcestí Pod Varhoštěm, kde odbočte vpravo po žluté TZ k vyhlídce 
na Krkavčí skále. Vráťte se zpět a stále po žluté TZ vystoupejte až k rozhledně 
Varhošť. Po sestupu do sedla pod Varhoštěm odbočte vlevo na silničku a žlutá 
TZ vás dovede do obce Čeřeniště. Zde na rozcestí vyhledejte modrou TZ, zabočte 
vlevo a Rytinou soutěskou dojdete až na zastávku MHD do Sebuzína.

Délka: cca 11 km
Otevírací doba: rozhledna je volně přístupná po celý rok
Doprava: z centra do Sebuzína ze zastávky MHD „Hlavní nádraží ČD“, zpět 
autobusem MHD ze zastávky „Sebuzín“ (autobusem 17 nebo 27)
GPS rozhledny: 50°35’24.158‘‘N; 14°6‘1.781‘‘E
GPS Krkavčí skály: 50°35´11.81‘‘N; 14°5´5.343‘‘E
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Výlet č. 6

Za výhledy na zříceninu hradu Blansko

Zřícenina hradu Blansko – hrad Blansko, původně nazývaný 
Blankenštejn, vystavěný 
na  skalnatém vrcholu 
čedičového kopce (545 m), 
založili na  konci 14. století 
Vartemberkové. Z vyhlídkové 
terasy se otevírá nádherný 
kruhový výhled daleko 
do  kraje – na  Labské údolí 
a  téměř všechny významné 
vrcholy Českého středohoří.

Výlet č. 5

Labské vyhlídky

Rozhledna u  Dubic (rozhledna Radejčín) – na  bezejmenném 
vršku v nadmořské výšce 375 metrů stojí od roku 2009 telekomunikační věž. 
Třicet metrů vysoká, zajímavě opláštěná kovová konstrukce s  výhledovou 
plošinou ve  výšce 18 metrů nabízí nádherný kruhový výhled na  nespočet 
vrcholů Českého středohoří a majestátní val Krušných hor.

Výlet č. 7

LEGENDA:

turistické značení trasy KČT

místní značení

naučná stezka

cyklotrasa I. a II. kategorie 

cyklotrasa ostatní 

hranice CHKO

maloplošné chráněné území: hranice; -bod

vrstevnice po 10 m; rozhled

vodopád; památný strom

jiná přírodní zajímavost/atrakce

tur. rozcestník; pomník; kříž/boží muka 

lehké opevnění; vysílač; -nad 35 m

vodní elektrárna; kostel; kaple

zámek přístupný; -nepřístupný

zřícenina s průvodcem; -bez průvodce

rozhledna; technická památka 

muzeum; jiná zajímavost 

infocentrum; supermarket 

zdravotnické zařízení; přístaviště

koupaliště; krytý bazén/aquacentrum

POUŽITÉ ZKRATKY:
TZ – turistická značka MHD – městská hromad. dopr. Zst. – železniční stanice

Upozornění: Několik set metrů nad hradem je ze značené cesty odbočka 
vlevo na zajímavou vyhlídku do Labského údolí a hrad Střekov, ke které je ale 
poměrně nebezpečný přístup!

Délka: cca 7 km
Doprava: do Nové Vsi autobusem MHD č. 9 ze zastávky „Hlavní nádraží ČD“, 
zpět do centra viz předchozí výlet Ze Sedla na hrad Střekov
Otevírací doba: hrad Střekov viz předchozí výlet Ze Sedla na hrad Střekov
GPS Vysokého Ostrého: 50°38‘11.035“N, 14°4‘48.587“E
GPS hradu Střekov: 50°38‘22.531“N, 14°3‘3.518“E
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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



Z Vysokého Ostrého na hrad Střekov

Vysoký Ostrý – tzv. Polabský Rigi (587  m), je výrazným čedičovým 
kuželem cca 450 metrů nad hladinou řeky Labe. Vyhlídka z jeho vrcholu patří 
k těm nejhezčím v Českém středohoří.

Ústecké rozhledny
Město Ústí nad Labem leží na severu 

České republiky, v překrásné krajině Českého 
středohoří, jíž jednoznačně dominuje Labské 
údolí. Krajina je typická kužely kopců dávno 
vyhaslých sopek, které skýtají mnoho nád-
herných vyhlídek.

Již samotný Alexander von Humboldt v době, 
kdy projel velikou část světa, prohlásil z vrchu 
u Ústí, že krásnější krajinu neviděl! Překrásné 
pohledy na krajinu Českého středohoří nabízí 
mnoho rozhleden a vyhlídkových míst.

A co byste určitě neměli vynechat?

skále (pohybujte se opatrně, výhledy nejsou zabezpečeny před pádem!). 
Po návratu na modrou pokračujte dále až na rozcestí za Domem pro seniory 
v Doběticích, kde odbočte vlevo na zelenou TZ, po které vystoupáte vzhůru 
k Erbenově vyhlídce. Žlutá TZ vás romantickým Bertiným údolím zavede zpět 
do centra města.

Výlet č. 1

Výlet č. 2

Výlet č. 4

Z Mariánské skály na Erbenovu vyhlídku

Mariánská skála  
– znělcová skalní stěna  
Mariánského vrchu  
(264  m) je neodmysli-
telnou součástí centra 
města. Na  východním 
úbočí se rozkládá kame-
nolom, jedná se o velmi 
významné naleziště 
vzácných minerálů. 
Z  Mariánské skály se 
vám otevře výhled do Labského údolí.

Erbenova vyhlídka – kamenná rozhledna se zajímavou historií, která 
byla v  roce 2006 zrekonstruována a  vyvýšena o  8 metrů. Otvírá se odtud 
nevšední výhled na město a vrcholy Českého středohoří od Bukové hory přes 
Milešovku až po Bořeň a na Krušné hory od Jedlanu po Nakléřov.

Bertino údolí – lesopark, který byl pojmenován po  Bertě Schaffnerové, 
manželce někdejšího ředitele Spolku pro chemickou a  hutní výrobu, která 
koncem 19. století nechala na  své náklady toto romantické údolí upravit 
a  zpřístupnit veřejnosti. Procházka údolím podél Stříbrnického potoka je 
dlouhá přibližně 700 metrů.

Popis trasy: od informačního střediska na Mírovém náměstí dojděte 
k hlavnímu vlakovému nádraží, pokračujte po modré TZ na Mariánskou skálu. 
Nad střelnicí odbočte vpravo na neznačenou cestu k výhledům na Mariánské 

Lanovkou na výletní zámeček Větruše,  
a pak k vodopádu

Větruše – na  stejnojmenném 
vrcholu, kdysi nazývaném Ferdi-
nandova výšina, byl v  roce 1847 
postaven ústeckým horským 
spolkem restaurační a  výletní objekt 
s  třicetimetrovou vyhlídkovou věží, 
která i dnes nabízí nádherné pohledy 
na město, řeku Labe, České středohoří 
a  Krušné hory. V  areálu Větruše je 

možné navštívit přírodní a  zrcadlové bludiště, středověké popraviště či spor- 
tovní areál. Cestu na Větruši si pěší a cyklisté mohou usnadnit využitím lanové 
dráhy, která vyjíždí z  centra města z  OC Forum. Větruše se nachází v  krásné 
krajině Českého středohoří a je skvělým výchozím bodem pro vaše výlety.

www.msul.cz, www.hotelvetruse.cz

Vaňovský vodopád – se svou výškou 12 metrů je nejvyšším vodopá- 
dem v Českém středohoří. Nad hlavním masivem vodopádu se nachází ještě 
další, asi osm metrů vysoký stupeň. Jedinečnost místa umocňuje impozantní 
romantický skalní amfiteátr, tvořený čedičovými příkrovy vodopádu. V zimě se 
na vodopádu vytváří krásné ledové záclony a rampouchy.

Vrkoč – skalní útvar, který je vynikající ukázkou sloupcovité odlučnosti 
čediče. Svůj název získal podle podoby se spletenými vlasy do copu – vrkoče. 
Na vrcholu se nachází vyhlídková plošina, ze které je krásný výhled na hrad 
Střekov a řeku Labe s okolím.

Ústecké podzemí – Muzeum civilní obrany – vybudované v bývalém 
protileteckém krytu z  roku 1942, později přebudovaném na  atomový kryt je 
unikátní soustava chodeb vybudovaná ve skále se stálou celoroční teplotou +12 °C 
a vlhkostí vzduchu 85 %. Celkově má kryt 500 metrů zpřístupněných chodeb.

www.ustecke-podzemi.cz

Pohádkový les – 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.

Popis trasy: na Větruši můžete vyjet lanovkou z obchodního centra 
Forum. Pěšky se k výletnímu zámečku dostanete od hlavního vlakového 
nádraží po žluté TZ. U turistického ukazatele můžete pokračovat po Naučné 
stezce Větruše - Vrkoč. Po krátkém výstupu dojdete k odbočce k Nebeským 
schůdkům do Čajkovského ulice. Milovníci výhledů budou jistě mile překvapeni 
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Hrad Střekov – hrad Střekov 
byl založen ve  druhém desetiletí 
14. století a měl střežit přilehlý vodní 
tok. K vidění je gotický obytný palác, 
hradní kaple, okrouhlá dvoupatrová 
věž či obytný věžovitý palác. Hrad 
byl často zobrazován slavnými 
malíři. Např. Adrian Ludwig Richter 
hrad proslavil malbou „Přívoz pod 
Střekovem“. 

www.hradstrekov.cz

Nová Ves – ve vsi se zachovaly dvě 
lidové stavby čp. 13 a 18 s hrázděnými 
patry a  bedněnými štíty. Uprostřed 
návsi je více než 400  let stará lípa. 
Podle záznamů nechal v  roce 1613 
majitel panství Vilém z  Lobkowicz 
shromáždit občany pod touto lípou 
kvůli obrácení na  katolickou víru 
za  přítomnosti jezuitů. Vedle stojící 
kaple Nejsvětější Trojice je z roku 1806.

Ze Sedla na hrad Střekov

Střekovská vyhlídka – rozhledna byla dokončena na jaře roku 2010 
na místě bývalé letecké pozorovatelny. Vysoká je zhruba osm metrů a nachází 
se v  nadmořské výšce 284 metrů, postavena je z  čedičového kamene 
a  akátového dřeva. Nabízí krásný pohled na  centrum města, Labské vrchy, 
výletní zámeček Větruše, Erbenovu vyhlídku či mohutný masiv Krušných hor.

Výlet č. 3
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nádherným pohledem na Labské údolí z nedaleké Humboldtovy vyhlídky. Vraťte  
se na naučnou stezku a pohodlnou cestou, ze které několikrát uvidíte údolí 
řeky, dojdete k Vaňovskému vodopádu. Poté odbočte na jedinečnou vyhlídku 
ze skalního útvaru Vrkoč. Po hlavní cestě sestoupejte podél potoka dolů a dále 
po zelené TZ směrem na Dolní Zálezly projdete celou obcí Vaňov. Za posledním 
obydlím vstupte do pohádkového lesa a nechte se unášet vlastní fantazií. 

Délka: cca 9 km
Doprava: zpět do města můžete využít MHD. Vraťte se po zelené TZ  
až ke hřbitovu, kde vpravo podejdete železnici a opatrně přejdete Pražskou 
ulici k autobusové zastávce „Hřbitov“
GPS výletního zámečku Větruše: 50°39‘18.299“N, 14°2‘22.582“E

Tip: Další možností procházky z Větruše je cesta po červené TZ ke středověkému 
popravišti a dále po naučné stezce k Muzeu civilní obrany.

Hrad Střekov – byl založen za  vlády Jana Lucemburského (v  letech 
1310 - 1318) na 114 metrů vysoké strmé znělcové skále v gotickém slohu. Sloužil 
nejenom k ochraně obchodních cest v Labském údolí, ale i k obraně země před 
nájezdy cizích vojsk. V polovině 16. století se jeho dědičnými správci stali páni 
z Lobkowicz, kterým hrad patří dodnes. Hrad Střekov přilákal svým nádherným 
umístěním v romantické krajině Českého středohoří řadu známých osobností. 
Jeho obdivovateli byli např. malíř Ernst Gustav Doerell, básník Karel Hynek 
Mácha a  světoznámý hudební skladatel Richard Wagner, jehož romantická 
atmosféra hradu inspirovala ke zkomponování opery „Tannnhäuser“.

www.hradstrekov.cz

Popis trasy: od informačního střediska na Mírovém náměstí dojdete k hlavnímu 
vlakovému nádraží a po žluté TZ pokračujte směrem k Větruši. U rozcestníku 
Pod Větruší přejděte přes železniční most na druhý břeh řeky Labe a sledujte 
místní značení (bílo-zelený čtvereček), které vás povede Střekovem do Žukovovy 
ulice vzhůru na Novosedlické náměstí. Pokračujte vlevo do Kojetické ulice a před 
zastávkou MHD „Poslední cesta“ vystoupejte vlevo schodištěm do ulice Českých 
bratří a dále po upravené cestě lesoparkem vzhůru k rozhledně. Stejnou cestou se 
vraťte na Novosedlické náměstí, kde na jeho konci odbočíte vlevo do ul. Novoveská. 
Za druhou zatáčkou odbočte před rodinným domkem vpravo na Partyzánskou cestu 
(vpravo pod vámi bude velký garážový dvůr), která se bude lesem stáčet vpravo 
a nad obytnou částí Střekova vás dovede až na červenou TZ směřující k hradu. 
Do města se můžete vrátit po červené TZ na zastávku MHD „Karla IV.“, u střekovské žst., 
nebo po žluté sejít dolů do Litoměřické ul. na zastávku „Pod Hradem“.

Délka: cca 6,5 km
Otevírací doba: rozhledna je volně přístupná po celý rok
 hrad Střekov: duben a říjen st-ne 10:30 - 17:00
  květen a září út-ne 9:30 - 17:00
  červen až srpen út-ne 9:30 - 18:00
GPS rozhledny: 50°39‘9.043“N, 14°3‘37.492“E
GPS hradu Střekov: 50°38‘22.531“N, 14°3‘3.518“E

Délka: cca 7 km
Otevírací doba: rozhledna je po celý rok volně přístupná
GPS rozhledny: 50°40‘43.077“N, 14°3‘3.310“E
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Popis trasy: z konečné zastávky v Nové Vsi vystoupejte obcí k turistickému 
rozcestníku a pokračujte po červené TZ na rozcestí Pod Vysokým Ostrým. 
Zde odbočte vlevo na zelenou TZ a vystoupejte na vrchol Vysokého Ostrého. 
Po sestupu odbočte vlevo na Naučnou stezku (zelený šikmý pruh v bílém 
čtverečku) ke Sluneční stráni a dále po napojení na červenou TZ dojdete 
na zříceninu hradu Střekov. 


