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START:  Přístaviště Střekov 
50.6374186N, 14.0498600E

2. Pod Hradem 50.6374358N, 14.0505114E
3. Na Zacházce, Ústí nad Labem 50.6384808N, 14.0545958E
CÍL:  Hrad Střekov 50.6397233N, 14.0514747E 

0:24 H – 0,8 KM
zdroj: mapy.cz
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PĚŠÍ VÝLET Z PŘÍSTAVIŠTĚ STŘEKOV NA HRAD STŘEKOV

TIP NA 2. DEN 
 

Florentina zakotvila na dosah malebné-
ho i tajuplného hradu Střekov. Krátká 
procházka k němu je po dopoledním 
odpočinku na lodi výborným zpestře-
ním.

Přímo od lodi z přístaviště Střekov 
projděte pod železničním viaduktem. 
Za ním jděte mírně vlevo do ulice Lito-
měřická a okolo autobusové zastávky 
„Pod Hradem“ pokračujte doprava mír-
ně vzhůru. Po 150 m odbočte vlevo do 
ulice Na Zacházce, která se po 200 m 
stáčí doleva a dovede Vás až ke vstupu 
do hradu. 

Střekov byl vybudován na počátkem 
14. století jako strážní hrad na skále nad 
řekou, za třicetileté války byl pobořen 
a v období romantismu získal dneš-
ní podobu. Po sametové revoluci byl 
navrácen původním majitelům, rodině 
Lobkowiczů. Jako každý správný hrad 
má i tento své strašidlo, které se zde 
zjevuje celé v bílém. Jen není jasné, 
jestli je to duch Richarda Wagnera 
nebo mladé dcery jednoho ze středo-
věkých majitelů, která z nešťastné lásky 
skočila ze skály a zahynula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z vyhlídkových míst se nabízí překrás-
né pohledy na Labe i s Masarykovým 
zdymadlem, na protilehlé kopce České-
ho středohoří nebo Ústí nad Labem se 
zámečkem Větruše. V areálu hradu se 
nabízí dvě restaurace, kde je možno se 
občerstvit.

Hrad Střekov můžete navštívit a při-
pojit se tak k celé řadě osobností, které 
na hradě zanechaly své stopy, jako byli 
Karel Hynek Mácha, Johan Wolfgang 
von Goethe nebo Richard Wagner, 
který zde údajně nalezl inspiraci ke své 
opeře Tannhäuser. Možná tu čeká zají-
mavá inspirace i na vás.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Masarykovo zdymadlo Střekov přímo 
pod hradem, dokončené roku 1936, 
zbudováno jako dvoukomorové je 
posledním na Labi v Čechách. Při jeho 
proplutí lodě zdolávají výškový rozdíl 
hladin až 10 m. Jeho součástí je hydro-
elektrárna se třemi Kaplanovými turbí-
nami, prohlášená technickou památkou. 
Při levém břehu je rybí přechod, pomo-
cí něhož mohou migrovat ryby.

Součástí zdymadla je celoročně 
přístupná lávka pro pěší spojující oba 
břehy Labe.

UŽITEČNÉ INFORMACE:FLORENTINA, recepce: tel. 739 002 550Hrad Střekov:  tel. 475 530 682 možnost prohlídkyV areálu hradu Střekov  jsou k dispozici dvě restaurace.
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