Lovoš a Oparenské údolí

Vodopády v okolí Ústí nad Labem

Vzhůru k překrásným výhledům

Město vodopádů

Přirozenou dominantu města Lovosice tvoří osamělý vulkanický
kužel Lovoš, vypínající se dva a půl kilometru na severozápad od
města do výšky 570 metrů. Je však nutné upřesnit, že kopec má dva
vrcholy a menší z „dvojčat“ se nazývá Kybička (471 metrů). Ještě
podivnější než jejich tvar je však skutečnost, že Lovoš je vrchem
čedičovým a Kybička znělcovým. Na vrcholku stojí turistická chata,
z jejíž ploché střechy se otevírá skvělý kruhový výhled na České
středohoří a údolí řeky Labe. Vrcholová chata, dnes patřící Klubu
českých turistů v Lovosicích, se začala stavět roku 1881 a byla
slavnostně otevřena 19. června 1892. Postupně byla rozšiřována.
Roku 1918 ji ale vandalové poničili a zapálili. Nová chata byla pod
záštitou knížete Johanna Schwarzenberga postavena roku 1924. Za
druhé světové války sloužila Němcům jako pozorovatelna. Po válce
přestala být trvale obývána a chátrala. Dnes je obnovena a můžete
v ní i nocovat. U vsi Oparno na ostrohu nad údolím leží zřícenina
hradu Oparno s nádherně zachovaným sklepením. Cestou nad
sebou uvidíte i nově postavený most dálnice D8, protínající České
středohoří. Má železobetonový oblouk o rozponu 135 metrů se
spolupůsobící předpjatou deskovou mostovkou, která je 30 metrů
nad údolím. Délka přemostění je 275 metrů.

Ústí nad Labem je nazýváno „městem vodopádů“ – v jeho okolí
jich totiž najdete nespočet. Zkuste navštívit alespoň některé. Ten
nejznámější – Vaňovský – je vysoký 12 m a je nejvyšší v Českém
středohoří. Najdete ho na Podlešínském potoce nad Vrkočem u Vaňova.
Ve Vlčí rokli pod Budovem padá voda z 11 metrů z Budovského
vodopádu. Jeho romantická podoba jej kdysi dostala až do vídeňské
opery, když vyobrazení rokle s vodopádem malíře Burghardta bylo
použito jako scéna k Weberově Čarostřelci. Nedaleko samotného
centra Ústí nad Labem můžete obdivovat v Bertině údolí Stříbrnický
vodopád. Svádovský vodopád se ukrývá na soukromém pozemku
v boční roklince Kojetického potoka v Olšinkách, odkud spadá z výše
10 m. Na místě dnešního domu u vodopádu stával v 17. století mlýn, ke
kterému se vázala historicky doložená pověst. Za majitelky panství Anny
Marie Františky, vévodkyně toskánské, měl mlynář krásnou dceru, která
se zalíbila vévodovi, poslednímu potomkovi rodu Medicejských. Vztah
nezůstal bez následků, žárlivá vévodkyně nechala milenku postřelit, a ta
pak zemřela v myslivně na Sedle vysoko v kopcích. Malý vévodův syn
byl pak vychován v Itálii jako Conte di Molino (hrabě ze mlýna). Údajně
je tento rod ve Florencii dodnes.

Po modré turistické značce
se dostanete do půvabného
Oparenského údolí, kterým protéká
Milešovský potok. Podél potoka
dojdete pohodlně až do Malých
Žernosek.

www.ceskestredohori.cz

Naprostá většina turistů netuší,
že pohled na Vaňovský vodopád
od turistické značky odhaluje jen část
celku. Nad známým spodním stupněm
je ještě jeden, osmimetrový, ale ten
není zespoda vidět.

Přírodní zajímavosti

www.usti-nad-labem.cz

www.branadocech.cz

Porta Bohemica

Milešovka

Říp

Brána Čech

Královna Českého středohoří

Český Olymp aneb srdce národa českého

Bránou Čech se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje
do Českého středohoří, a najdete ji asi tři kilometry po proudu za
Litoměřicemi. Břehy jsou v úseku dlouhém přibližně čtyři kilometry
lemovány skalnatými svahy a strmými skalními stěnami. Řeka Labe zde
vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do
Českého středohoří. Na pravém břehu Labe se nabízejí pěkné výhledy
z kopců Kalvárie (245 m n. m.), Hrádek (269 m n. m.), Malá Vendula
(239 m n. m.), na levém břehu pak z vrchu Dobrý (311 m n. m.) a vyhlídky
Mlynářův kámen. Asi nejkrásnější pohled na Bránu Čech je z paluby
lodě, nesoucí též název Porta Bohemica, která brázdí hladinu Labe na
svých pravidelných cestách mezi Ústím nad Labem, Velkými Žernoseky,
Píšťany, Lovosicemi, Litoměřicemi a Roudnicí nad Labem. Na lodi je
k dispozici restaurace, kde si během plavby můžete pochutnat na obědě
či večeři, mimo hlavní sezónu restaurace nabízí rychlé občerstvení.
Loď přepravuje také cyklisty. V bezprostředním okolí Brány Čech se
nacházejí rozlehlé vinice, na kterých se pěstuje tzv. žernosecké víno, jež
patří k nejkvalitnějším v České republice. Historie zdejšího věhlasného
vinařství sahá až do 10. století.

Milešovka je po právu nazývána královnou Českého středohoří.
Vděčí za to nejen své nadmořské výšce 836,5 m (je nejvyšší horou
Českého středohoří), ale také krásnému kuželovitému tvaru, který se
vznešeně tyčí nad ostatními vrcholy. První hostinec na jejím vrcholu
zřídil už v roce 1820 Anton Weber z Velemína. Na lůžkách z mechu zde
pak o pět let později přenocovali první turisté. Německý cestovatel
a přírodovědec Alexander von Humboldt byl výhledem z Milešovky
natolik nadšen, že ho označil za třetí nejkrásnější na světě a až do
roku 1839 se sem pravidelně vracel. Z dalších známých osobností
Milešovku navštívili například J. W. Goethe, Jan Neruda nebo Jaroslav
Vrchlický. V roce 1855 byla na Milešovce postavena první rozhledna.
Za příznivého počasí můžete rozhlednu navštívit. Ve věži je umístěna
stálá expozice a výstup je obvykle provázen odborným výkladem
o historii a výsledcích meteorologických pozorování.
Strmý a náročný, ale přesto velice romantický a rozmanitý výstup
na vrchol Milešovky nezůstane bez odměny. Ta na vás čeká v podobě
turistické restaurace, která je otevřena celoročně vždy o víkendech.

Říp (460,7 m) je zdaleka viditelná hora, přesněji čedičová
kupa, s románskou rotundou na vrcholu, vystupující z polabské
roviny 5 km jižně od Roudnice nad Labem. K hoře Říp se vztahuje
pověst o příchodu praotce Čecha, a je tak od nepaměti jedním ze
základních symbolů českého národa. Na vrcholu stojí o samotě
kaple zasvěcená nejen patronu Přemyslovců sv. Jiří, ale i patronu
země české sv. Vojtěchovi. Uvnitř můžete obdivovat sochu sv. Jiří
s drakem od českého sochaře Bernarda Otto Seelinga. Nově se na
výzdobě interiéru kaple podílel významný český sochař Stanislav
Hanzík. Na vrchol vede několik značených turistických cest a výstup
na tuto bývalou sopku není nikterak fyzicky náročný. Pokud vyrazíte
s kompasem a střelka se najednou zmateně roztočí, nelekejte se:
nejste na severním pólu, to si s vámi jen pohrává příměs magnetovce
v místním čediči. Odměnou vám budou daleké panoramatické
výhledy na České středohoří, hluboké lesy Kokořínska a za dobré
viditelnosti odtud uvidíte i špičku katedrály svatého Víta na Pražském
hradě. Roku 1907 byla v sousedství rotundy postavena turistická
chata, která dodnes slouží jako výletní restaurace. Na zdi chaty je
připevněn patriotický nápis: „Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp!“

Skalnaté svahy Porty Bohemiky nabízejí
několik vyhlídek s působivými pohledy
na kaňon Labe a okolní sopečnou
krajinu Českého středohoří.

www.portabohemica.cz
www.ceskestredohori.cz

V roce 1905 byla na vrcholu zřízena
meteorologická stanice a u ní pak
19 metrů vysoká rozhledna. Dnes
je na vrcholu hory umístěno stálé
meteorologické pracoviště Ústavu
fyziky atmosféry, který je součástí
Akademie věd ČR.

www.ceskestredohori.cz

Románská rotunda s polokruhovou
apsidou a válcovou západní věží
byla roku 1126 obnovena knížetem
Soběslavem I. na paměť jeho
vítězství nad římským králem
Lotharem v bitvě u Chlumce.

www.npu.cz
www.hora-rip.cz
www.praoteccech.cz

