Lovoš

Mostná hora

Nepřehlédnutelný šlechtic Českého středohoří

Z Mostky dohlédnete až do Prahy

Na vrcholu Lovoše v roce 1892 vybudoval lovosický horský spolek
za podpory majitele panství knížete Adolfa Josefa Schwarzenberga
nevelkou kamennou stavbu s plochou střechou, která sloužila
zároveň jako vyhlídková plošina. Tato rozhledna byla v roce 1918
poničena a nakonec zapálena vandaly. Za druhé světové války si
německá armáda upravila tuto původní rozhlednu na vojenskou
pozorovatelnu. V roce 1924 byla v těsném sousedství vystavěna
nová, dodnes stojící chata s vyhlídkovou plošinou. Dnes je v majetku
Klubu českých turistů v Lovosicích a slouží jako restaurace a turistická
ubytovna. U jižní kamenné stěny, „pozůstatku“ rozhledny, stojí
historická památka – kovaný pamětní kříž, který sem dala roku
1894 umístit Anna Starey jako poděkování za záchranu svých tří dětí
při bouři. Výstup na horu Lovoš je možno začít ze čtyř stran. První
možností je jít z Oparenského údolí po žluté značce, přičemž se stezka
na svahu Lovoše stýká s modrou, po které se pokračuje. Druhou je
výstup po modré přímo z vesnice Oparno. Třetí je od vesnice Bílinka
taktéž po žluté, ale v protisměru, s následným pokračováním po
modré; tato cesta je sjízdná i pro horská kola. Čtvrtou možností je
stezka z Lovosic značená zelenou turistickou značkou.

Mostnou horu (272 m n. m.) neboli Mostku najdete na severním
okraji Litoměřic. Už v roce 1910 tady stála dvacetimetrová kamenná
rozhledna s výletní restaurací, postavenou v německém romantickém
slohu. Stavba rozhledny s výletní restaurací vznikla z iniciativy „Spolku
pro zvelebení města Litoměřic“ pod dohledem vrchního rady Vilhelma
Maiera. Věž měla tehdy tři funkce, sloužila jako požární hláska, vojenská
pozorovatelna a meteorologická stanice. Stavba je dílem architekta
Viktora Krause, návrh realizovala firma Krause-Poselt. V roce 1934 byla
přistavěna vinárna (veranda a taneční sál) a altán. Po druhé světové
válce patřila rozhledna městu, po roce 1955 se stala jejím majitelem
společnost Restaurace a jídelny, n. p., Ústí nad Labem. V roce 1990 byla
vrácena opět městu, avšak tento objekt byl následně zprivatizován, aby
v roce 1992 její majitel provedl kompletní rekonstrukci a vyhlídkovou
věž s restaurací zpřístupnil turistům. Z věže je, i přes malou nadmořskou
výšku, pěkný výhled na celé Polabí, vrcholky Českého středohoří, horu
Říp a za dobré viditelnosti i na některé části Prahy. K rozhledně můžete
dojet i autem, z ulice Fillova v Litoměřicích odbočíte na úzkou asfaltovou
silnici vedoucí lesem. Místo je však za slunečného dne vhodnější pro
pěknou nenáročnou procházku.

Na vrcholu Lovoše, který se
vypíná nad Lovosicemi do výšky
570 m n. m., zažijete nádherný
a neopakovatelný kruhový výhled
nejen na Polabskou nížinu a České
středohoří, ale i na vrcholy
vzdálenějších pohoří.

www.meulovo.cz
www.rozhledny.wz.cz

Na věž můžete dnes vystoupat po
96 schodech přímo z přilehlé
restaurace Legenda, která sama o sobě
bývá cílem gurmánů ze širokého okolí.

Rozhledny a vyhlídky

www.litomerice-info.cz
www.mostna-hora.cz

www.branadocech.cz

Milešovka

Varhošť

Větruše

Hora, na které meteorologové bádají přes 100 let

Z Varhoště uvidíte Labe hned na osmi místech

Lanovkou za nádherným výhledem

Milešovka je jako nejvyšší hora Českého středohoří (836,6 m n. m.)
výraznou krajinnou dominantou, okolní terén převyšuje až o 400 m.
Rozhledna na jejím vrcholu je součástí meteorologické observatoře.
Tu nechal vybudovat komerční rada Reginald Czermack-Warteck, který
byl zasloužilým členem předsednictva Horského spolku v Teplicích
a předsedou horských spolků severozápadních Čech. Základním
stavebním materiálem byl znělec, který byl vytěžen přímo na vrcholu
Milešovky. Stavba byla dokončena v červnu 1904. Součástí budovy
observatoře je 18 m vysoká věž, na které je v 10 metrech vyhlídkový ochoz
s úchvatným výhledem do krajiny. Cestovatel Alexander von Humboldt,
který sem pravidelně chodil, jej označil za třetí nejkrásnější výhled na
světě. A je opravdu na co se dívat, protože teprve z věže se vám otevře
nádherný výhled na všechny světové strany. Okolní vrchy Českého
středohoří jsou opravdu úchvatná podívaná. Na severozápadě se táhne
hřeben Krušných hor, Teplice a Ústí nad Labem jsou na dohled. Pokud
bude dobrá viditelnost, je možno spatřit Ještěd a na opačné straně Boží
Dar či Klínovec. Na všech světových stranách věže jsou obrázky s popisem,
co vlastně v dálce vidíte. Výstup na vrchol vede po strmých kamenitých
cestách. Na Milešovce najdete rovněž občerstvení s prodejem suvenýrů.

Kopec Varhošť (639 m n. m.) je výraznou dominantou Českého
středohoří. Jedná se o zalesněný čedičový vrch tyčící se na pravém
břehu Labe asi 8 km od Litoměřic. Výhled, jejž Varhošť nabízí, je
srovnáván s výhledem z Milešovky, a možná je ještě pestřejší. Zejména
hluboké údolí Labe z něj máte jako na dlani – řeku Labe spatříte hned
na osmi různých místech. První rozhledna pocházela z roku 1891.
Byla to vyhlídková plošina umístěná na pěti dubech. V roce 1902
byla z bezpečnostních důvodů stržena. Po první světové válce začali
členové horského spolku uvažovat nejprve o kamenné rozhledně,
později o železné. Spolek, hnaný vidinou oslav čtyřicetiletého trvání,
připadajících na rok 1927, nakonec vybral návrh stavitele Röslera.
Slavnostně byl položen základní kámen (18. 4. 1927), i když všichni
věděli, že v pokladně není dost peněz. Finance nakonec vystačily jen na
výstavbu čtyřmetrové kamenné podezdívky a na provizorní, 10 metrů
vysokou trámovou konstrukci se třemi patry. Po druhé světové válce
však pomalu upadala v zapomnění a na počátku 70. let musela být
vzhledem ke svému žalostnému stavu stržena. Dne 22. září 1973 byla
slavnostně otevřena rozhledna nová a dnes se na ni můžete podívat
i vy.

Větruše je výletní zámeček s restaurací a vyhlídkovou terasou a věží
na výrazném místě nad soutokem řeky Labe s Bílinou. Původně na toto
místo staří kronikáři umísťovali hrad, ale pozdější výzkumy starých
zbytků zdiva nalezených na Větruši spíše svědčí o tom, že zde bývalo
městské popraviště. Celá budova výletního zámečku, pocházející
z roku 1897, prošla po dlouhodobém chátrání kompletní rekonstrukcí.
Stavebníkem restaurace, pojmenované na počest tehdejšího císaře
Ferdinanda, byl Ústečan Johann Thomas. Tuto původní stavbu,
dokončenou v roce 1847, nahradila na samém konci 19. století nová
reprezentativní budova, vystavěná v romantickém historizujícím stylu
se secesními prvky. Nechal ji zde v roce 1897 postavit Spolek pro České
středohoří podle návrhu architekta Alwina Köhlera. Její součástí byly
kromě restaurace dva slavnostní sály, hotel a turistická ubytovna.
Dominantou budovy se stala 30 m vysoká vyhlídková věž, nabízející
jedinečný výhled na město, do labského údolí i na hřeben Krušných
hor. Pro lepší orientaci jsou ve věži umístěny panoramatické fotografie
s označením zajímavých míst. Dalšími lákadly tohoto areálu jsou
zrcadlové a přírodní bludiště, dětské hřiště a sportoviště. Děti se při
návštěvě Větruše zabaví v dětském koutku s prolézačkami.

Za příznivého počasí stačí zazvonit
na zvonek u první branky a vyčkat
příchodu meteorologů. Pokud budete
ve skupině nad 20 lidí, uslyšíte odborný
výklad, jinak máte možnost kochat se
nádherným výhledem sami.

www.ceskestredohori.cz
www.litomerice-info.cz

Ocelová rozhledna (vyrobená ve VTŽ
Chomutov) je 12 metrů vysoká, váží
13 tun a má tři vyhlídkové plošiny
s centrálním nosným válcovým pilířem.
Na vrchol Varhoště ji do původního
kamenného soklu usadil vrtulník.

www.litomerice-info.cz

K restauraci s vyhlídkovou věží
můžete dojít pěšky z centra města
po žluté turistické značce nebo
tam vyjet po silnici autem. Další
možností, jak se na Větruši dostat,
je využít lanovku, která vyjíždí
z obchodního centra Forum.

www.vetruse.cz
www.usti-nad-labem.cz
www.dpmul.cz

