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Projekt je rozdělen na tři dílčí celky:  

Odstavené plochy  
– cílem je zpracovaní studie a inženýring pro výstavbu prvních 4 míst v rámci  
dalšího vhodného dotačního titulu a ve spolupráci s vybranými obcemi  
(příloha č. 1) 
 
Říp a Milešovka  
– vrcholy udržitelné turismu, další etapa – cílem je realizace XXXX  
(příloha č. 2)
 
Útulny v Českém středohoří  
– cílem je zpracovaní dokumentace a výstavba dvou útulen  
(příloha č. 3)

A



Příloha č. 1  - Odstavené plochy



Jak vypadá STELLPLATZ

Náčrt řešení

Varianta 1



Jak vypadá STELLPLATZ

Varianta 2



Jak vypadá STELLPLATZ

Varianta 3



Odstavné plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz) 
+ malá zachytná parkoviště

Navrhované lokality
Vytipované lokality a specifikace rozsahu parkovacích míst  
(obytný vůz/karavan, osobní vozidlo návštěvníků, elektřina, odpad, čítač...)

Typ plochy Obec Důvod výběru místa

Stellplatz var. 2 Třebušín Blízkost hradu Kalich

Stellplatz var. 2 Hlinná Blízkost Plešivce, Holého vrchu atd. + výhled

Stellplatz var. 2 Třebívlice Blízkost hradů Oltářik, Košťálov a dále vinařství

Stellplatz var. 2 Úštěk Jezero Chmelař - koupání + MPR Úštěk + Sedlo

Stellplatz var. 2 Kostomlaty pod Milešovkou Milešovka a hrad Kostomlaty

Stellplatz var. 2 Lovečkovice Víťova rozhledna, Buková hora, výhledy

Stellplatz var. 2 Terezín Pevnost

Stellplatz var. 2 Brozany nad Ohří Ohře, Budyně, Perlová voda

Stellplatz var. 2 Lounky Labská stezka

Stellplatz var. 3 Roudnice nad Labem Labská stezka, zámek

Stellplatz var. 3 Jezero Milada Jezero - koupání a rekreace



Odstavné plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz) 
+ malá zachytná parkoviště

Typ plochy Obec Důvod výběru místa

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Varhošť rozhledna

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Oparno Lovoš, údolí

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Pod Radobýlem Radobýl

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Zubrnice Buková hora

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Velké Žernoseky Labská stezka

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Milešov Milešovka

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Dřevce Hradišťany, Lipská hora

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Merboltice Strážný vrch

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Dubičky Dubický kostelík, Porta Bohemica

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Režný Újezd Boreč

Malá záchytná parkoviště - var. 1 Pod Bukovou horou Buková hora



Popis řešení a vybavení

Varianta 1  - Malá záchytná parkoviště
jen popelnice
6 stání pro OA + obytné vozy / karavan 
 
Varianta 2  - 6+
6 obytné vozy / karavan + 12 stání pro OA
Výlevka + voda + elektřina + popelnice, servisní budka
 
Varianta 3  - 8+
8 obytné vozy / karavan + 24 stání pro OA
Výlevka + voda + elektřina + sanitární kontejner se zazemím, dětský koutek + popelnice

Hrubý finanční odhad na průměrné místo:

Výlevka - 30t. ks          
Septik - 18t/ks + 10t montážní materiál     
Elektro rozvadeč 45t + poplatek připojení ČEZ + měsíční zálohy 
Servisní buňka 36t + 10t podklad      
Kontejner na směsný odpad        
Zeleň           
Turistická cedule         
Závora           
Náklady další: připojení vody, povrchy, výkopové práce 

Průměrná cena cca 1 mil. Kč, bez přípravných prací a administrativy 
Náklady na údržbu cca 150 000 Kč / rok 



Jak vypadá STELLPLATZ

Stellplatz je prostor, kde můžete se svým karavanem zůstat přes noc a provést základní údržbu 
karavanu - vyprázdnit toaletu, vylít šedou vodu, doplnit čistou a pitnou vodu na další cesty, 
dobít baterie nebo vyhodit komunální odpad. 

Závora … (nebo správce)             „oplocení“ a živý plot 
                 Thuja smaragd 



Jak vypadá STELLPLATZ

Sloupky elektrické přípojky, vody a odpadu 

Standardizované elektrické přípojky pro karavany, přípojka pitné vody na sloupku z podřipských 
oblázků, výlevka pro šedou vodu a zvlášť pro kazetové chemické WC - to je vybavení pro Váš 
spokojený „„servis“ na karavanovém stání.



Jak vypadá STELLPLATZ

Pro vybrané sociální buňky se sprchami a vodou – 500 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zemní práce + podklad plochy: stěrk, tráva, zatravňovací dlaždice  500t

Ceny - odhad:
Varianta 1   336.000 Kč
Varianta 2   870.000 Kč
Varianta 3   1.200.000 Kč

Poplatky varianta 2, 3:
  350 Kč / voda a výlevka / 24 hodin
  +50 Kč / elektřina / 24 hodin



Příloha č. 2  - Říp a Milešovka



Říp a Milešovka

Název aktivity  – vrcholky udržitelného turismu 
Datum konání akce 2021  
Krátký popis aktivity Hora Milešovka je se svými 837 m. n. m. nejvyšším vrcholem  

Obec Velemín zde s s  agenturou í za p
 z Ústeckého kraje vybudovala v letech 2011 – 2012 zázemí pro turisty. 

To se nachází v  p Ministerstvu obrany Obec jí má v dlouhodobém 
nájmu. Po olika pokusech o pronájem se obec Velemín rozhodla, i 
s ohledem na další rozvoj tohoto unikátního místa a pronájem u  Vyzvala 

agenturu í, která v objektu vlastní velkou movitého 
majetku ení dále provozovala a zá

m co do kvality nabízených služeb a udržitelnosti cestovního ruchu na 
vrcholu. V rámci toho došlo k a byl zásobník projek které mohou 

k životní  
 

je na tom také hora Tato hora avuje , kulturní i 
historickou památku celé  republiky. Hora se nachází z hlediska 
destinací v Ústeckém kraji v destinaci ské s  a i ona si na jedné 

velkým zájmem a návšt  a na druhé nedostate ým 
vybavením v rámci turistické infrastruktury. 
 
Pro oba tyto cíle byl v minulosti zpracován s zásobník projek , tak aby došlo 
k  obou v a zá byla zachována jejich  a kulturní 
hodnota. 
 

u hory Milešovka: 
 
1. Vybudování vodovodu 



Říp a Milešovka

  
-vedeno stávajícím koridorem l anovky, v oda ze zdroje u stanice lanové 
dráhy. 
 
2. Nová fasáda na objektu chaty 
 
- vlivem trvale nivých tních podmínek je fasáda na Milešovka 
ve špatném s tavu, a  i  vzhledem k  p rovozním nákla je její 
obnovy.  
 

  
 
- u Mile  
 
4.  Využití solární energie pro provoz Milešovky 
 
- umís solárních na objektu a následné snížení nákla na 
elektrickou energii. v roce 2020) 
 
5. Vybudování ubytování 
 
- nízkonákladové ubytování typu nocležny . v roce 
2020 – byla vybudouvána nouzovna pro deset osob). V roce 2021 další 
etapy vybudování t uristické ubytovny, pro turistické a skautské oddíly a  m enší 
skupiny osob. 
 
6. Rekon tabulí na vrcholu Milešovky 
 



Říp a Milešovka

-v  tabul  
rm ch cedulí. Systém je nejen ve špatném 

technickém stav m uvedené jsou neúplné a z dnešního 
pohledu neaktuální. v roce 2020) 
 

 
 

ích cedulí v ok  
 
- um 5 nových tabulí, které nahradí stávající cedule, které jsou ve 
špatném technickém stavu. V plánu na rok 2021. 
 

é cesta na horu 
 
- cesta je v havarijním stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci. 
 
3. Úprava okružní cesty kolem hory + úprava vyhlídek 
 
- obnovení tabulí s panoramatickým popisem krajiny a um
dalekohledu. Úprava k jednotlivým vyhlídkám. 
 
pozn. V budoucnu  kanalizací a vodou. 
 
4.  
 
- Vzhledem k absenci vody a kanalizace jde o mobilních toalet na vrcholu 
hory Touto aktivitou bráníme ke kopce a tím umož eme 



Říp a Milešovka

nájem Chaty realizovat svou   p  po celý rok 2020) 
V plánu na rok 2021. 
 
pozn. V budoucnu je vhodné za ovat vrchol kanalizací a vodou. 
 
 
 

chto dvou vrcho  do Rodinného ústeckého kraje došlo 
k soustavné a systematické která by á v ra  projektových 
dokumentací, vyhledávání vhodných dota  a dalších  z  
k realizaci  projektových p  Všechny tyto zá jsou vedeny snahou 
zkvalitnit nabídku služeb cestovního ruchu s ohledem na udržitelnost p  

it. 
 
 
 

y Hora Milešovka je významným turistickým cílem v rá  
lého Ústeckého kraje  

je pro ni charakteristická také výborná dopravní dostupnost. To vše vede ke stále 
stoupajícímu zájmu o v  tohoto 

eba jednak zvyšovat kvalitu nabízených služeb, ale také vhodným 
nfrastrukturu a zázemí na Milešovce, tak aby došlo k co 

nejmenším uniká ro  
it . 

 

litu mezi významné celorepublikové turistické cíle a 
 



Říp a Milešovka

v souladu s místními 
tradicemi. 

Typ aktivity Turistická, Kulturní, Enviromentální 
Rozsah aktivit Nadregionální 
Cílová skupina ií: 

 místní turisté 
 turisté z celé  
 edevším sousední ) 

ládaný  
aktivity (nepovinné) cca 100.000  
Místo realizace aktivity Hora Milešovka a bezprost p a bezpros í 

 - Zvýšen v obou lokalitách 
- Dobudování infrastruktury v obou lokalitách s ohledem na udržitelný 

cestovní ruch 
- Rekonstrukce stávající turistické infrastruktury v obou lokalitách 

kládaný  Viz jednotlivé proj  
Financování Vícezdrojové 
Hlavní organizátor aktivity  agent í 

anizace za
šetrnému rozvoji cestovního ruchu v 

K tomuto 
polupracuje a sdružuje obce, neziskové organizace a poskytovatele služeb 

v oblasti CR v   
aje – Adresa  

soba Jan Piegl 
Pozice ma  cestovního ruchu 
Telefon +420 721 953 845 
Email piegl@stredohori.cz 



Říp a Milešovka

Reprezentant organizace –   editel 
Partne y Ústecký kraj, obec Velemín, Ústav fyziky atmosféry AV R, Ministerstvo obrany, 

j. 
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje  bannery akcí 

 Inform v obou lokalitách 
 webové stránky www.stredohori.cz, www.milesovka.cz, www.horamilesovka.cz, 

www.vyletnarip.cz, www.rip.cz aj. 
 a  
  
 y a 

u 
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci 

 
Možnost cedule na obou vrcholech, online marketing v rámci sociálních 

ných propag v obou oblastech aj. 



Říp a Milešovka

íípp  ++  MMiilleeššoovvkkaa  ––  vvrrcchhoollkkyy  uuddrržžiitteellnnééhhoo  ttuurriissmmuu  22002211  

Žadatel: DDeessttiinnaa nníí  aaggeennttuurraa  eesskkéé  sstt eeddoohhoo íí, o.p.s., Lit  

V roce 2021 plánujeme v  

11..  VVrrcchhooll  MMiilleeššoovvkkyy  

 loni vzniklé 
ízení. 

22..  VVrrcchhooll  hhoorryy  íípp  

Zde dojde k  
 

  



Říp a Milešovka

 

 

jako v  provozu Horské chaty 
Milešovka ( -  nost o.p.s.). 

V  

VVyypprraaccoovvaall::  

ZZaa  sspprráávvnnoosstt::   

NNáákkllaaddyy  ppooddllee  ddrruuhhuu  vvýýddaajj   ((ppllááttccii  DDPPHH  uuvváádd jjíí  cceellkkoovvéé  nnáákkllaaddyy  bbeezz  DDPPHH))  
 3  Celkové náklady  594 957  

 5500,,44%%  

specifikace využití poskytnutého 
 

položka  z toho dotace 
IINNVVEESSTTII NNÍÍ  ÁÁSSTT      

 Bourací a úklidové práce    21   21 000  
Stavební práce  250   

turistické 
ubytovny     61 500  16  

     58 480  58 480  

     87  87  

NNEEIINNVVEESSTTII NNÍÍ  ÁÁSSTT      
Grafické práce+Tisk     

     
   Projektová dokumentace   27   27  
     
      
      

SSOOUU EETT        559944  995577  KK   330000  000000  KK   



Příloha č. 3  - Útulny v Českém středohoří



Útulny v Českém středohoří

Turistické útulny v krajině jsou tradiční součástí 
turistické infrastruktury v mnoha zemích  
(např. Skandinávie). Současně se však jedná i o nový 
trend v dálkové pěší turistice. 
 
Útulny zajišťují možnost nouzového přespání či úkrytu 
v případě zhoršení počasí či přecenění sil poutníka 
nebo dálkového pěšího turisty. V České republice 
najdeme fungující modely turistických útulen.  
Ve velké míře lze útulny využít v Krkonoších. Na území 
Ústeckého kraje vede přeshraniční dálková pěší trasa 
nazvaná Lesní stezka, která také disponuje několika 
útulnami s bivakovacími místy.

V n
ouzi poznáš přítele

V nouzi poznáš přítele

VEBEROVA
NOUZOVNA



Cíl záměru

Cílem záměru je zlepšení atraktivity destinace České středohoří pro dálkovou pěší turistiku 
a tím i celkové zvýšení atraktivity destinace pro cestovní ruch (nová cílová skupina). 
Pilotní aktivitou bylo vybudování turistické útulny na hoře Milešovka. Od této hory pak bude 
záměr pokračovat dále, a to buď na jednotné turistické trase nebo jen na základě analýzy 
atraktivity jednotlivých turistických cílů pro pěší turistiku.

Předpokládané výstupy + náklady na projektovou přípravu

Vybudování cca 10 nouzoven napříč Českým středohořím + turistické značení trekové trasy, 
informační tabule, marketing.

Předpokládané náklady na projektovou přípravu (nikoliv samotnou stavbu nouzoven):
360 000 Kč (1x úvazek proj. manažer à 6 měsíců)

Projektová příprava zajišťuje následující aktivity: 

• vytipování vhodných lokalit
•  získání stanovisek majitelů pozemků, CHKO, souhlasy obcí a dalších zúčastněných subjektů
•  tvorba projektové dokumentace, získání stavebního povolení (tam kde je to třeba)
•  příprava projektové žádosti (v případě vhodného dotačního titulu)



Příloha č. 4  - Výpis



Údaje platné ke dni: 23. dubna 2021 03:39 1/3

Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka O 325

Datum vzniku a zápisu: 12. prosince 2011
Spisová značka: O 325 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Sídlo: Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo: 287 50 853
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

Činnosti oblastního destinačního managementu v oblasti České středohoří, tj. 
činnosti realizované za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž 
cílem je rozvoj regionu-destinace, podpora cestovního ruchu a trávení volného 
času. Regionem se rozumí destinace České středohoří a Podřipsko, tvořená 
zejména Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, včetně Litoměřicka, 
Lovosicka a Podřipska (Roudnice nad Labem), částí Ústecka (mimo Krušné 
hory), Teplicka (část v CHKO České středohoří), Děčínska (Verneřicko, 
cyklotrasa č. 2 -EuroVelo z Labské stezky na území Ústeckého kraje). 
Administrativně: území ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí 
nad Labem-část, Děčín-část, Teplice-část, Louny-okrajová část.
Společnost plní úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci 
regionálního rozvoje -  tedy především aktivně propaguje rozvoj oblasti Českého 
středohoří a Podřipska, turistické cíle, zajímavosti a produkty. Zaměřuje se jak na 
obyvatele regionu, tak zejména na oblasti České republiky a Saska s cílem 
rozvoje návštěvnosti destinace.
Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních 
agentur v Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České 
středohoří, místními akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, 
veřejnou správou.
Příprava strategií, studií a strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu na úrovni ORP, statutárního města Ústí nad Labem a 
Ústeckého kraje ve spolupráci s podnikatelskými subjekty na území své 
destinace.
Správa regionální značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt s cílem 
využít potenciál místních producentů, včetně řemeslných produktů, pro propagaci 
destinace, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost. 
Zároveň pak ve spolupráci s podnikateli a místními organizacemi zajišťuje 
propojení produktů se službami a zážitky.
Vzdělávání a osvěta.
Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti turistiky, životního prostředí a 
udržitelného regionálního rozvoje.
Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné 
poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb.
Spolupráce a podpora meziregionální nebo mezinárodní v rámci uvedených 
druhů obecně prospěšných činností jako je oblast životního prostředí, šetrné 
turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje.
PR aktivity  pozitivní mediální prezentace destinace prostřednictvím vymezených 
témat a produktů směrem k laické i odborné veřejnosti v České republice i 
zahraničí (pořádání, spolupořádání a účast na výstavách a veletrzích, mediální a 

Ludek
Zvýraznění

Ludek
Zvýraznění



oddíl O, vložka 325

Údaje platné ke dni: 23. dubna 2021 03:39 2/3

publikační činnost apod.).
Tvorba nových produktových linií vedoucích ke zviditelnění destinace (famtripy, 
tj. motivační cesty pro zástupce cestovních kanceláří, presstripy pro zástupce 
médií) včetně sledování a vyhodnocení zpětných vazeb.
Organizace konferencí a odborných seminářů přispívajících k rozvoji cestovního 
ruchu v Ústeckém kraji, na Labské stezce (cyklotrasa č.2, EuroVelo 7) a na řece 
Labi obecně.
Ediční činnost  vydávání tištěných informačních a propagačních materiálů 
obecných či tematicky zaměřených s přihlédnutím k předem vymezeným a 
doporučeným okruhům, včetně vydávání odborových publikací.
Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových 
projektů.
Pořizování nových strojů, technologií pro obnovu a údržbu přírodního nebo 
kulturního dědictví.
Obnova, údržba budování a provozování vhodných ploch, budov a prostorů pro 
podnikání v cestovním ruchu (obchody, kiosky, restaurace, kuchyně, ubytování, 
společenská a informační centra), pořizování informačních systémů, informační 
technologie, zapojování do informačních sítí.
Spolupráce v rámci rozvoje turistiky při rozvoji a budování infrastruktury a 
koordinaci cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční, 
leteckou a lodní.
Spolupráce na činnosti turistických informačních center na území destinace a 
spolupráce s podnikatelskými subjekty na území destinace.
Shromažďování informací a dat o turistickém potenciálu destinace, zajišťování 
jejich průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny 
uživatelů a využívání pro efektivní rozvoj cestovního ruchu v destinaci.
Komunikace a spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu  CzechTourism 
včetně jejích zahraničních zastoupení, která podléhá v každém jednotlivém 
případě písemnému souhlasu odpovědné osoby Krajského úřadu Ústeckého 
kraje.
Realizace projektu North West Bohemia Convention Bureau (kongresová a 
incentivní turistika, M.I.C.E.), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu  
CzechTourism.
Realizace projektu Labská stezka v Ústeckém kraji (cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7).

Doplňková činnost:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Průvodcovská činnost horská
Silniční motorová doprava-osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče

Statutární orgán - ředitel:
  LUDĚK JIRMAN, dat. nar. 6. července 1979

Přemyslova 842, 413 01 Roudnice nad Labem
Správní rada:

Místopředseda
správní rady:

  MARTIN DAVÍDEK, dat. nar. 31. prosince 1966
Špirkova 522/14, Kamýk, 142 00 Praha 4

Ludek
Zvýraznění

Ludek
Zvýraznění



oddíl O, vložka 325
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Den vzniku funkce: 2. listopadu 2016
Den vzniku členství: 1. září 2016

Člen správní rady:
  RNDr. ALEXANDR VONDRA, dat. nar. 17. srpna 1961

Máchova 169/8, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 24. května 2018

Místopředseda
správní rady:

  LUKAS WÜNSCH, dat. nar. 11. května 1974
Kaštanová 587, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 18. června 2018
Den vzniku členství: 24. května 2018

Člen správní rady:
  LUBOMÍR KYSILKA, dat. nar. 3. května 1959

Štefánikova 291/30, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 1. listopadu 2019

Člen správní rady:
  TOMÁŠ RIEGER, dat. nar. 6. května 1974

Marie Kršňákové 130, 403 17 Chabařovice
Den vzniku členství: 14. ledna 2021

Člen správní rady:
  JIŘÍ SVOBODA, dat. nar. 3. dubna 1974

Haškova 673, 403 17 Chabařovice
Den vzniku členství: 14. ledna 2021

Počet členů: 6
Zakladatel:

Město Litoměřice, IČ: 002 63 958
Litoměřice - Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 41201
Ústecký kraj, IČ: 708 92 156
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 40001
Biskupství litoměřické, IČ: 004 45 126
Litoměřice - Za nemocnicí, Dómské náměstí 1/1, PSČ 41201

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:

  PhDr. FILIP HRBEK, dat. nar. 3. dubna 1987
Palachova 1083/6, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 24. května 2018

Člen dozorčí rady:
  JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964

Teplická 1683/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 14. ledna 2021




