
Exkurze do Ústí nad Labem
Žáci 9. B se vydali na dějepisno-zeměpisnou exkurzi do Ústí nad Labem, které se nachází v severních 
Čechách. Chtěli jsme poznat jiné krajské město, odlišné od Prahy. Pro lepší ilustraci jsme se z centra 
severočeského města dostali autobusem k dominantě Ústí nad Labem, a to k hradu Střekov. Prohlídka by 
nám zabrala mnoho času, a proto jsme si sdělili pár informací a důležitosti tohoto středověkého hradu. Po 
výšlapu na vrchol se před námi otevřela Porta Bohemica, úchvatný pohled. Občerstvili jsme se a šli jsme 
zpátky dolů k řece Labi, kterou jsme prošli pomocí stezky nad zdymadly, postavené v 30. letech. Na druhé 
straně řeky u národní přírodní památky Vrkoč jsme se zastavili a zabrouzdali jsme do znalostí přírodopisu. 
Někteří z nás uhodli, že tato skála je z čediče.
Úchvatnost přírodní scenérie však na nás ještě čekala. Pro krásu se však musí trpět. Ono „utrpení“ se 
skrývalo v převýšení, na jehož konci se před námi tyčily Vaňovské vodopády. Člověk by nevěřil, že krátce 
od centra tohoto rušného města může spatřit nádhernou krajinu s překrásnými úkazy. Každý relaxoval po 
svém. Kluci hopsali po kamenech a osvěžovali se, děvčata seděla a svačila. Po půl hodině nás čekala cesta 
po hřebeni až k vyhlídce – Větruše, která léta chátrala, ale nakonec byla městem zachráněna. Na dříve 
nazývané Ferdinandově výšině jsme měli město jako na dlani. Dověděli jsme se důležitá fakta o městě, 
kde co leží a jak se liší od Prahy. 
Pak nás již čekala cesta lanovkou dolů. Po menším odpočinku jsme svůj výlet završili prohlídkou místního 
gotického kostela na Nanebevzetí Panny Marie a hlavního Mírového náměstí. Zde jsme měli krásný průřez 
novodobých architektonických ústeckých dějin. Bohatě zdobená, ne však kýčovitá secese, 
funkcionalistická a nacistická architektura s typickými sochami, komunistické věžáky, které úplně změnily 
ráz náměstí, ale i celého města a ne zrovna vhodně vybrané a postavené budovy pro roce 1989.
Tento výlet byl náročný, ale stál za to. Poznali jsme jiný kraj, jiné město a zaplnili jsme další mezírku ve 
znalostech naší České republiky.
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