
Stání pro obytné vozy
STPL Velemín

Stellplatz v obci Velemín, v srdci Českého středohoří nabízí 
8 parkovacích míst s připojením na elektřinu. Samozřejmostí je 

dočerpání čisté vody, vylití odpadní vody, vylití chemického WC 
a zbavení se odpadků. Místa jsou prostorná, připravená i na 

delší pobyt s možností vytažení markýzy a rozložení 
kempového nábytku. Stellplatz je samoobslužný. Platit zde 

můžete hotově, platební kartou či chytrým telefonem.

Sloupek 
s čistou vodou 
EMS-WATER

Sloupek 
na likvidaci 
odpadních vod 
EMS-CLEAN

Energetický 
sloupek 
EMS-ENERGY 4+4

Vypouštěcí 
šachta

Pokladní automat 
EMS-4000

Parkovací 
sloupek

Smart řešení Phoenix Cloud

Stellplatz Velemín
Velemín 198
411 31 Velemín

stredohori.cz/stellplatz

Velemín



Stellplatz Velemín je skvělým výchozím bodem jak pro pěší turistiku tak cykloturistiku i poznávání okolních měst s bohatou historií.

Milešovka
Při návštěvě Českého 
středohoří byste rozhodně 
neměli opomenout 
navštívit královnu tohoto 
kraje, kterou je po právu 
nazývána hora Milešovka 
(836,5 m). Rozhled z ní je 
považován za jeden 
z nejkrásnějších nejen 
v Česku.

Hazmburk
Zřícenina gotického hradu 
na zdaleka viditelném 
čedičovém vrchu nad obcí 
Klapý, vzdáleném 3,5 
kilometru SZ od města 
Libochovice, je 
dominantou krajiny 
Českého středohoří. Na 
hrad se lze vypravit ze tří 
stran – z Libochovic, ze 
Slatiny a z obce Klapý.

Porta Bohemica
Porta Bohemica či Brána 
Čech se nazývá 
kaňonovité údolí Labe, 
kterým řeka vstupuje do 
Českého středohoří. 
Najdeme ji po proudu řeky, 
10 kilometrů od Litoměřic. 
Břehy jsou tu 
v několikakilometrovém 
úseku lemovány 
skalnatými svahy.

Zámek Libochovice
V malebné krajině 
obklopené kopci Českého 
středohoří, na místě staré 
gotické tvrze, stojí zámek 
Libochovice. V polovině 16. 
století si zde nechali 
Lobkowiczové vystavět 
renesanční zámek.

Litoměřice
Královské město 
Litoměřice leží na soutoku 
Labe a Ohře, na rozhraní 
vrchů Českého středohoří 
a úrodné Polabské nížiny. 
Litoměřicko je proslulé jako 
jedna z vyhlášených 
vinařských oblastí Čech. 
Okolí tvoří krajina 
malebného kopcovitého 
rázu.

Lovoš
Lovoš je přirozenou 
dominantou města 
Lovosice. Národní přírodní 
rezervace Lovoš zaujímá 
vrcholové a částečně 
svahové partie dvou vrchů 
s odlišnou geologickou 
stavbou. Na vrcholku je 
turistická chata a pěkný 
výhled na České 
středohoří.

Opárenské údolí
Malebné Oparenské údolí 
je dlouhé 6 km a táhne se 
od Velemína k Malým 
Žernosekám. Nad údolím 
stojí zbytky hradu Oparno, 
který vznikl ve 13. století. 
Výlet do Oparenského 
údolí je možné spojit 
s výletem na Lovoš.

Stellplatz západního střihu přivítá karavanisty pod Milešovkou
Tisková zpráva Destinační agentury České středohoří, o.p.s., Litoměřice, 30. 4. 2022
Stellplatz v obci Velemín, v srdci Českého středohoří, nabízí 8 parkovacích míst 
s připojením na elektřinu. Samozřejmostí je dočerpání čisté vody, vylití odpadní vody, 
vylití chemického WC a zbavení se odpadků. Místa jsou prostorná, připravená i na delší 
pobyt s možností vytažení markýzy a rozložení kempového nábytku. Stellplatz je 
samoobslužný. Platit zde můžete hotově, platební kartou či chytrým telefonem.
Nové zázemí pro karavanisty bylo ve Velemíně otevřeno v sobotu 30. dubna 2022 
a v provozu je od pondělí 2. května 2022. Součástí slavnostního otevření byla prezentace 
fungování moderního zázemí, ukázky jeho vybavení a způsobu ovládání. Zázemí je 
vybaveno nejmodernější technologií, která je pro podobná zařízení v rámci Unie nyní 
dostupná. Platby jsou možné také on-line. Více informací najdou návštěvníci na webu 
Destinační agentury České středohoří www.stredohori.cz/stellplatz.
Celková investice do stání pro obytné vozy dosáhla částky přes 2 miliony Kč a byla 
spolufinancována Ústeckým krajem v rámci projektu Doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu v destinaci České středohoří. „Jedná se o pilotní projekt, který má ukázat 
cestu ke kvalitnímu zázemí pro obytné vozy nejen ve středohoří, ale v celém Ústeckém 
kraji,“ uvedl krajský radní Tomáš Rieger. „Na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje 

25. dubna byly schváleny další projekty napříč krajem  a počítáme s vyhlášením dotačního 
titulu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji letos znovu,“ doplnil 
Rieger, který je zároveň zástupce kraje v destinační agentuře.
O nutnosti obdobných investic je přesvědčen gesční náměstek ústeckého hejtmana Jiří 
Řehák: „Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro účely tohoto programu považována 
odstavná parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz) 
včetně potřebného zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních 
úprav u dopravních uzlů především v blízkosti turisticky atraktivních míst. Další oblastí 
podporované infrastruktury je vybudování nocležen, útulen a přístřešků pro nouzové 
přespání v přírodě.“
Velemínský stellplatz vznikl za výrazné odborné a investiční podpory a nadšení místní 
společnosti FINASO, která patří k předním českým hráčům v segmentu obytných vozů. 
„K vybudování nás vedl záměr vystavět vzorové státní se vším, co zákazník zvyklý cestovat 
po Evropě očekává, a ukázat tak směr pro další obdobné projekty v Českém středohoří, kde 
jsme doma, kde žijeme a chceme zde více návštěvníků,“ uvedl jednatel společnosti FINASO, 
která zázemí provozuje. 
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