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START: Přístaviště Střekov 50.6374308N, 14.0498869E
HRABĚCÍ
459
2. bod 50.6389072N, 14.0495114E
3. Restaurace Labská bašta 50.6455156N, 14.0469903E
4. bod 50.6540208N, 14.0452372E
5. Železniční most 50.6560422N, 14.0441472E
6. OC Forum / lanovka 50.6583861N, 14.0398797E
7. Větruše / lanovka 50.6552850N, 14.0394975E
8. Přírodní a zrcadlové bludiště Větruše 50.6544875N, 14.0384836E
9. Vaňovský vodopád 50.6302844N, 14.0412672E
10. ul. Čajkovského 50.6387069N, 14.0455197E
11. ul. Pražská 50.6255797N, 14.0565867E
12. Masarykova zdymadla 50.6386033N, 14.0478650E
CÍL: P
 řístaviště Střekov, Florentina 50.6374308N, 14.0498869E
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TIP NA 2. DEN
Florentina zakotvila u přístaviště Střekov
na dosah stejnojmenného hradu stojícího na
Skále nad vámi.
Střekov byl vybudován na počátku
14. stol. jako strážní hrad na skále nad
řekou, za třicetileté války byl pobořen a
v období romantismu získal dnešní 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 středověkých
majitelů, která z nešťastné lásky skočila ze
skály a zahynula.
Pakliže jste si nezvolili výlet na hrad,
můžete se vydat na procházku do Ústí nad
Labem a odtud vyjet lanovkou na Větruši.
Od Florentiny se vydejte vlevo po cyklostezce po proudu Labe, projděte po
schodech napříč Masarykovým zdymadlem,
nepřecházejte na druhý břeh, pokračujte
rovně po chodníku souběžném s cyklostezkou, okolo restaurace Labská bašta
směrem k železničnímu mostu před vámi.
Po schodech vyjděte na most a přejděte na
protilehlý břeh. Na druhé straně sejděte po
schodech dolů, přejděte na semaforu přes
úzkou silnici, odbočte vlevo, projděte pod
železničním viaduktem, přejděte přes řeku
Bílina a pokračujte stále směrem ke kostelní
věži v centru města. Tento první úsek cesty
je dlouhý 2,7 km.
Ústí nad Labem je metropolí Ústeckého
kraje s cca 92 000 obyvateli poprvé zmiňovanou v listinách již v 10. století, která byla
vždy důležitým říčním přístavem a významným obchodním střediskem celého regionu.
Ve městě je částečně zachované historické
jádro. Za povšimnutí stojí např. gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie známý svou

věží, která je v důsledku bombardování
v roce 1945 vychýlena o více než 2 m.
Hned vedle tohoto kostela je OC Forum,
v němž se nachází stanice kabinové lanovky. Lanovkou se můžete vyvézt na vrch nad
městem k zámečku Větruši. K zámečku je
možno vyjít i pěšky po cestě přímo od železničního mostu. Výstup není příliš náročný.
Již od poloviny 19. století bylo toto místo
oblíbeným výletním cílem s malým hostincem. Dnešní budova připomínající zámeček je více než sto let stará a slouží jako
hotel a vyhlídková restaurace. Terasa nabízí
nádherné výhledy na město a okolí. Též je
možno vystoupat na vyhlídkovou věž, která
je součástí objektu.
Můžete se vydat stejnou cestou zpět
k lodi nebo můžete pokračovat v túře od
Větruše po zelené turistické značce a naučné stezce kolem přírodního a zrcadlového
bludiště směr Vrkoč až k Vaňovskému
vodopádu. Tento úsek cesty dlouhý 4 km
vede v první čtvrtině vzhůru po příjemné
cestě s přírodním povrchem nabízející občasné výhledy na okolní kopce a údolí Labe.
Delší část cesty vede většinou z kopce dolů
a dovede vás přímo ke 12 m vysokému
vodopádu na Podlešínském potoce, který
je největším vodopádem Českého středohoří.
Pokračujte po zelené turistické značce
necelý 1 km směrem dolů ke skále Vrkoč,
která byla pro zvláštní způsob odlučnosti
čediče prohlášena národní přírodní památkou. Od skály se vydejte ulicí Čajkovského
směrem Ústí nad Labem a za ca 600 m
projděte pod železničním viaduktem do ul.
Pražská na břehu Labe a dojděte k Masarykovu zdymadlu. Nebo u skály Vrkoč projděte hned pod železničním viaduktem do ul.
Pražská a podél silnice pokračujte vlevo

k Masarykovu zdymadlu nacházejícím se
přímo pod hradem Střekov. Zdymadlo 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 hydroelektrárna se třemi Kaplanovými turbínami, prohlášená technickou památkou. Při
levém břehu je rybí přechod, pomocí něhož
mohou migrovat ryby.
Součástí zdymadla je cesta pro pěší s celoročním provozem, po které přejděte na
pravý břeh Labe a dojděte zpět k přístavišti
Střekov k Florentině
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