
1/ DOPORUČENÉ TURISTICKÉ A CYKLO TRASY
Recommended hiking and cycle paths 
Empfohlene Wander- und Radwege     

2/ TURISTICKÁ NAUČNÁ STEZKA
Hiking nature trail
Lehrpfad

3/ TURISTICKÁ CESTA k Mariánské kapli, Hraběcí kapli a Mordlochu
Hiking path to Hraběcí Chapel and Mordloch 
Wanderweg zur Grafenkapelle und zum Mordloch 

4/ CYKLO TRASY 0201, 0057
Cycle paths 0201,0057
Radwege 0201,0057

Turistické trasy / Hiking paths / Wanderwege
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KOUPALIŠTĚ
ŠTĚTÍ
Na okraji města se nachází
městské koupaliště, hojně
využívané obyvateli Štětí 
a okolí. Koupaliště prošlo 
v poslední době rozsáhlou
rekonstrukcí. Kromě koupaliště
byla u Labe ještě zřízena
„odpočinková zóna”, skate
park a hřiště pro nejmenší. 

EN: Swimming pool on the 
periphery of the town.

DE: Schwimmbad am Stadtrand.

PORTA BOHEMICA
Osobní lodní doprava 
na trase Ústí n. Labem –
Horní Počáply, která je
v provozu od začátku dubna
do konce října. 
Přístaviště se nachází 
v klidové zóně města Štětí.
www.labskaparoplavba.cz

EN: Shipping transport on the
River Elbe.

DE: Schiffsverkehr auf der Elbe.

RAČICE 
V Račicích byl vybudován
závodní umělý vodní
kanál, který hostí řadu 
významných sportovních
akcí. Okruh je využíván
cyklisty a příznivci in-line
bruslení. www.racice.cz

EN: The oarsman canal with
the in-line skating circuit.

DE: Ruderkanal mit inline-
Skater-Trasse.

RADOUŇ 
Ve vsi se nachází několik
roubených chalup lužického
typu a barokní kaple 
sv. Floriána z roku 1767. 
Nad obcí se nalézá nově
opravený židovský hřbitov. 
V katastru obce je naleziště
Vstavače vojenského,
ohroženého druhu orchideje.

EN: Jewish cemetery, baroque
chapel of St. Florian.

DE: Jüdischer Friedhof, Barock-
kapelle Hl. Florian.

CHCEBUZ 
Nejstarší obec v regionu,
doložená již r. 993. V obci
jsou dochovány pozdně
barokní i empírové domy 
z počátku 19. století. 
Kostel sv. Petra a sv. Pavla
byl postavený již Boleslavem II.

EN: Church of St. Peter and Paul,
baroque and empire houses
in the town.

DE: Kirche St. Peter und Paul,
Barock- und Empirehäuser 
in der Gemeinde.

BROCNO 
V obci jsou hrázděné domy,
empírové statky z konce
18. a z poč.19. stol. a barokní
zámek (nepřístupný).
Na návsi se nachází socha
sv. Prokopa z r. 1711. 
Od roku 1995 je Brocno
památkovou zónou 
lidové architektury.

EN: Conservation zone for folk
architecture.

DE: Denkmalsschutzzone 
der traditionellen 
Volksarchitektur.

VESELÍ
Ve vesničce je několik domů
z počátku 19. století 
a jednoduchá sloupová
kaplička. V obci se nachází
rybník, velmi cenná lokalita 
z hlediska výskytu zvláště
chráněných druhů 
obojživelníků.

EN: Houses from the 19th 
century, column chapel, 
fishpond.

DE: Häuser aus dem 
19. Jahrhundert, 
Säulenkapelle, Teich.

SNĚDOVICE 
Původně renesanční zámek
ve Snědovicích nyní slouží
jako Ústav sociální péče pro
tělesně postižené. V obci 
se nachází několik ukázek
hrázděné lidové architektury
a Mariánská kaple vystavěná
roku 1856. 
EN: Originally a Renaissance chateau
(now a health facility for physically
handicapped), folk architecture.
DE: Ursprünglich ein Renaissance-
schloss (heute Sanatorium für Kör-
perbehinderte), traditionelle
Volksarchitektur.

SUKORADY
V obci se nachází barokní
zámek z pol. 18. stol.
(nepřístupný). Další 
zajímavostí obce je 
chov Norických koní.

EN: Baroque chateau 
(not accessible to the
public), Noric horse
breeding.

DE: Barockschloss 
(kein öffentlicher 
Zugang), norische 
Pferdezucht.

ČAKOVICE
Na místě bývalé tvrze stojí
budova sýpky. Před sýpkou
je na návsi pozdně barokní
kaplička z poč. 19. století, 
zasvěcená sv. Janu 
Nepomuckému a sv. Pavlovi.
V obci je řada lidových
domů, některé usedlosti mají
vjezdová vrata se 
sluncovými motivy.

EN: Chapel on the village square,
folk architecture.

DE: Kapelle am Dorfplatz, 
traditionelle Volksarchitektur.

VELKÝ HUBENOV
Nedaleko obce se nachází
opuštěný vodojem z roku
1923, který stojí jen 
několik metrů od prameniště
říčky Obrtky. Dále je v obci
zvonička, Boží muka 
a kaplička.

EN: Folk architecture, the column
of crucifixion, chapel.

DE: Traditionelle Volksarchitektur,
Bildstock, Kapelle.

HRABĚCÍ KAPLE
Barokní kaple postavená
roku 1720 na místě, kde
poddaní ze Snědovic 
zavraždili svého krutého
pána Johanna Wratislava
Claryho. 

EN: Baroque chapel - place of
the murder of J. W. Clary.

DE: Barockkapelle – Tatort des
Mordes an J. W. Clary.

HAD, HARFENICE,
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Monumentální romantické
skalní skulptury, které 
poč. 19. století vytesal 
Václav Levý, původně
zámecký kuchař na 
Liběchově.

EN: Rock sculptures created by
Václav Levý early in the 
19th century.

DE: Zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts von Václav Levý
geschaffene Felsenskulpturen.

MORDLOCH, 
SEDM CHLEBŮ 
Uměle vytesaná jeskyně 
s pověstí o úkrytu lapků 
v období třicetileté války 
a skalní útvar v podobě
sedmi na sebe navršených
bochníků chleba.

EN: Artificially created cave and
rock massive resembling
loaves of bread.

DE: Künstlich gehauene Höhle
und Felsengebilde in der
Form von Brotlaiben.

MARIÁNSKÁ
KAPLE 
Pozdně barokní kaplička
zasvěcena Panně Marii
Pomocné, dříve časté
místo procesí. Stojí na
místě starších Božích muk.

EN: Late baroque chapel 
consecrated to St. Mary.

DE: Spätbarocke Mariahilf-
Kapelle.

ŠTĚTÍ  www.steti.cz
Dominantou města je tovární komplex papírenského závodu, největšího ve střední Evropě. 
Nejstarší památkou je pozdně barokní kostel sv. Šimona a Judy z roku 1784 s freskami známého
malíře Josefa Kramolína. Zajímavostí je sousoší T. G. Masaryka a Eduarda Beneše na zahradě
Základní školy T. G. Masaryka (jediné známé sousoší prvních dvou prezidentů Československa). 
Ve městě se nachází poliklinika, tržnice, pečovatelský dům, víceúčelový stadion a koupaliště. 
Dopravní obslužnost zajišťují dvě vlaková nádraží: Štětí (Ústí nad Labem – Lysá nad Labem) 
a Hněvice (Praha – Děčín).                                    

The dominant feature of Štětí is the paper mill plant. The oldest structural sightseeing attraction 
is the baroque church of St. Simon and Jude. There is a polyclinic, market place, care service house,
stadium, swimming pool and a summer port (from April to October) in the town. 

Das Papierwerk dominiert die Stadt Štětí. Die älteste Sehenswürdigkeit ist die Barockkirche 
Hl. Simon und Judas. In der Stadt befinden sich Poliklinik, Pflegeheim, Stadion, Markt, 
Schwimmbad, Hafen (April-Oktober).

www.stetsko.cz
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