PĚŠÍ VÝLET ŽERNOSECKÉ JEZERO – VRCH RADOBÝL A ZPĚT
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START: Přístaviště Píšťany 50.5212369N, 14.0723269E
2. Vinařství pod Radobýlem 50.5237122N, 14.0860672E
3. bod 50.5269478N, 14.0888728E
4. bod 50.5302075N, 14.0907181E
5. bod 50.5321633N, 14.0928961E
CÍL: P
 řírodní památka Radobýl 50.5298250N, 14.0931492E
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PĚŠÍ VÝLET ŽERNOSECKÉ JEZERO – VRCH RADOBÝL A ZPĚT
TIP NA 3. DEN, PRO RANNÍ
PTÁČATA A ZDATNÉ CHODCE
Než se Florentina vydá na zpáteční cestu do Litoměřic a než opustí Žernosecké jezero můžete se vydat z přístavu na
ranní výšlap na Radobýl a zpět.
Žernosecké jezero o rozloze přes
100 ha přibližně pětiúhelníkového tvaru
se čtyřmi ostrovy vzniklo zatopením
bývalé pískovny, ve které byla ukončena těžba v roce 1977, a jejím pozdějším
propojením pomocí cca 200 m dlouhého umělého kanálu s řekou Labe. Nalézá se mezi obcemi Velké Žernoseky,
Žalhostice a Píšťany, které jsou zároveň přístavem a turistickým letoviskem s pláží, hotelem a restaurací.

Vydejte se z přístavu okolo parkoviště, po cca 150 m jděte po silnici vlevo
směrem na Žalhostice. Pokračujte 1,2
km rovně a za železničním přejezdem
odbočte do leva, projděte pod kamenným viaduktem a za 300 m dojdete
k budově Vinařství pod Radobýlem.
U vinařství se vydejte vpravo po cestě
s přírodním povrchem směrem vzhůru
a pokračujte dalších 300 m až k ohradě
s koňmi. Za ohradou pokračujte vlevo.
Následuje dalších 400 m příkřejšího
stoupání až k tabuli „Litoměřická vinařská stezka“. Zde se vydejte vpravo
úzkou pěšinou se strmějšími úseky
mezi keři po žluté turistické značce,
která vás dovede až k bývalému čedičovému lomu na úpatí kopce. U cedule
označující lom za přírodní památku pokračujte vlevo až k rozcestníku, odkud
zbývá na vrchol již jen 500 m.

Z 399 m vysokého čedičového vrchu
Radobýl se nabízí kruhový pohled na
Labe, na Litoměřice, vzdálenější horu
Říp, Lovosice s vrchem Klapý a hradem
Hazmburk v pozadí, na Boreč, Lovoš
i Milešovku. Na nejvyšším bodě je zasazen mohutný z dálky viditelný
kříž připomínající poslední procházku Karla Hynka Máchy, který se sem
vydal na podzim r. 1836. Z vrcholu
kopce zahlédl požár ve městě a běžel
jej pomáhat hasit. Následně onemocněl
a zemřel.
Trasa v jednom směru z přístaviště
v Píšťanech na vrchol Radobýl je dlouhá 3,4 km a vzhledem ke stoupavým
úsekům trvá cca 1 hod a 30 min.
Pro návrat k lodi je nejlepší použít
stejnou cestu.
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