CYKLOTRASA PŘÍSTAVIŠTĚ STŘEKOV - MASARYKOVO ZDYMADLO - PRAVÝ BŘEH LABE – VELKÉ BŘEZNO A ZPĚT
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START: Přístaviště Střekov - nad zdymadlem 50.6386036N, 14.0494953E
2. Masarykovo zdymadlo 50.6386033N, 14.0478650E
3. Bývalá železniční trať - most 50.6562372N, 14.0414467E
4. Mariánský most 50.6602761N, 14.0534733E

CÍL: Z
 ámek Velké Březno,
Zámecká 63, Velké Březno, okres Ústí nad Labem
50.6624894N, 14.1385872E

1:20 H – 22 KM
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CYKLOTRASA PŘÍSTAVIŠTĚ STŘEKOV - MASARYKOVO ZDYMADLO - PRAVÝ BŘEH LABE – VELKÉ BŘEZNO A ZPĚT
TIP NA 2. DEN
Obousměrná trasa je dlouhá 22 km a je
vedena po pohodlné zpevněné cyklostezce,
jen při průjezdu obcemi pojedete v krátkém
úseku po silnici s mírným provozem.
Florentina zakotvila v přístavišti Střekov
u pravého břehu Labe v těsné blízkosti malebného hradu Střekov zbudovaného počátkem 14. stol. jako strážní hrad nad řekou
a důležitou obchodní cestou mezi Českým
královstvím a Saskem. Dnešní romantickou
podobu získal koncem
19. stol. Je v soukromém vlastnictví rodiny
Lobkowiczů, které byl navrácen po Sametové revoluci. Je přesto přístupný veřejnosti.
Jestliže si nezvolíte pěší výlet na hrad, můžete se rozhodnout pro výlet na kole podél
pravého břehu Labe po proudu až k zámku
Velké Březno a zpět.
Od Florentiny se z přístaviště vydejte vlevo po cyklostezce po proudu Labe,
projděte po schodech napříč Masarykovým
zdymadlem, tyto schody jsou součástí cyklostezky, nepřecházejte na druhý břeh, pokračujte dále rovně. Masarykovo zdymadlo,
nazvané na počet 1. československého prezidenta bylo dokončeno r. 1936. Je posledním zdymadlem na Labi v Čechách. Při jeho
proplutí lodě zdolávají výškový rozdíl hladin
až 10 m. Jeho součástí je hydroelektrárna
se třemi Kaplanovými turbínami prohlášená technickou památkou a rybí přechod,
pomocí něhož mohou migrovat ryby.
Součástí zdymadla je celoročně přístupná lávka pro pěší spojující oba břehy Labe.
Po pravé straně vám zůstane čedičová
skála, na níž dominuje hrad Střekov , vlevo
se vám otevře nádherný pohled přes řeku
na zámeček Větruše stojící na skále nad
městem Ústí nad Labem. Již od poloviny
19. stol. bylo toto místo oblíbeným výletním
cílem, již tehdy zde stával malý hostinec.

Dnešní budova připomínající zámeček je
více než sto let stará a slouží jako hotel
a vyhlídková restaurace. K Větruši je možno dojít pěšky nebo vyjet lanovkou z OC
Forum v centru Ústí n.L.
Mezi železničním mostem a silničním
mostem Edvarda. Beneše, pod nimiž budete
projíždět, ústí při levém břehu řeka Bílina.
Právě při soutoku Bíliny a Labe bylo již
ve středověku založeno město Ústí nad
Labem, metropole Ústeckého kraje s cca
92 000 obyvatel. Město bylo poprvé zmiňované v listinách již v 10. stol. a bylo vždy
důležitým říčním přístavem a významným
obchodním střediskem celého regionu.
Ve městě je částečně zachované historické
jádro. Za pozornost stojí zejména gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie se z dálky
viditelnou věží, která je z dob náletů v r.
1945 vychýlena o více než 2 m.
Na druhém okraji města se vám ukáže
zajímavý přírodní útvar zvaný Mariánská
skála. V její blízkosti byl v r. 1998 na návrh
arch. Romana Kouckého vybudován elegantní Mariánský most, nová dominanta
této části města, spojující metropoli kraje se
Střekovem.
Pokračujte dál v jízdě po pravobřežní cyklostezce. Na protilehlém břehu pohledem
jistě zaregistrujete přístav s kontejnerovým
překladištěm na okraji Ústí.
Až sem, na úroveň přístavu jste urazili 4
km a dalších téměř 7 km pohodlné jízdy je
před vámi. Cestou projedete obcemi Olšinky, Svádov a Valtířov. Od konce posledně
zmiňované obce vám do cíle u zámku Velké
Březno v Zámecké ulici zbývá necelý 1 km.
Ve Velkém Březně odbočte před pivovarem vpravo, následně ulicí Tovární projedete
po 100 m do ulice Ústecká, kde odbočíte
vlevo a po cca 200 m zahnete vpravo do ul.
Zámecká a po cca 150 m dorazíte za železnicí k tzv. Novému zámku.

Zámek Velké Březno, označovaný též jako
Nový zámek nechal v pol. 19. stol. postavit
hrabě Karel Chotek z Chotkova nejvyšší
purkrabí království českého. Starý zámek
stojící poblíž Labe a dnes sloužící jako
dům seniorů totiž již kapacitně nevyhovoval potřebám rodiny. Nový zámek, který je
vaším cílem, byl ve 20. stol. rozšířen a získal
dnešní neorenesanční podobu. Je mimo jiné
spojen s Žofií Chotkovou, která zde koncem
19. stol. často pobývala, než se stala manželkou následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, s nímž zahynula r.
1914 při Sarajevském atentátu. Okolo zámku
byl v pol. 19. století vybudován příjemný
zámecký park o ploše ca 6 ha.
V roce 1945 byl zámek zestátněn a několik desetiletí sloužil různým účelům. Od
80. let minulého století jsou zámek i park
přístupné veřejnosti. Můžete se rozhodnout
pro prohlídku zámku s průvodcem nebo si
jen tak sami projít zámecký park.
Vrátíte-li se zpět ul. Zámeckou na křižovatku, můžete pokračovat rovně ulicí
Pivovarskou k tradičnímu pivovaru Březňák založenému r. 1753, kde se vaří ležák
plzeňského typu a speciální jantarové pivo.
V pivovaru probíhá každou sobotu od 14:30
exkurze s ochutnávkou piva.
Pro návrat zpět do přístaviště Střekov
doporučujeme použít stejnou cyklostezku
podél pravého břehu Labe. Bylo by sice
možné použít přívoz ve Velkém Březně
a vrátit se zpět po druhém břehu do Ústí
n.L. , tam přejet přes most a pokračovat do
Střekova. Tato strana Labe ovšem postrádá cyklostezku, museli byste jet po silnici
s hustým provozem, trasa je o 2 km delší
a provoz přívozu je velice závislý na stavu
vody.
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