TIPY NA DOPRAVU
LODÍ:
Lodní turistická linka 901  Ústí n. L. – Velké Žernoseky – Litoměřice a zpět
Výletní plavby Labské plavební  Ústí nad Labem – Litoměřice a zpět
Výletní loď Marie  Ústí nad Labem (Vaňov) – Píšťanské jezero
Přívoz Nučničky / Nučnice (možnost okružních jízd)
Přívoz Lovosice / Píšťany
Přívoz Malé Žernoseky / Velké Žernoseky
Přívoz (katamarán) Církvice / Dolní Zálezly
Přívoz Velké Březno / Povrly
Přívoz Neštěmice / Svádov

trasa cyklostezky
alternativní trasa 2A
Podřipský motoráček T5
Středohorský motoráček T4
Zubrnická museální železnice T3
zastávka cyklobusu
přístaviště
přívozy

VLAKEM:
T3 Zubrnický motoráček  Ústí n. L. Střekov – Velké Březno – Zubrnice a zpět
T4 Středohorský motoráček (Švestková dráha)  vlaková trasa spojující
Most – Libčeves – Třebívlice – Třebenice – Lovosice a zpět
T5 Podřipský motoráček  Roudnice n. L. – Libochovice a zpět

CYKLOBUSEM:
Cyklobus do Českého středohoří a Podřipska 
Roudnice nad Labem – Litoměřice – Mukařov – Kletečná
Cyklobusy Ústeckého kraje 
623 Bohušovice n. O. – Litoměřice – Třebušín – Lovečkovice – Verneřice
633 Štětí, Hněvice – Snědovice, Strachaly – Úštěk
636 Roudnice nad Labem – Polepy – Liběšice – Úštěk
Možnost přepravy jízdních kol v autobusových linkách Ústeckého kraje 
660 Lovosice – Třebenice – Třebívlice – Libčeves – Most
662 Lovosice – Třebenice, Kocourov
663 Lovosice – Velemín, Milešov – Velemín, Dobkovičky – Žalany
664 Lovosice – Klapý – Třebenice, Skalice
665 Lovosice – Klapý – Libochovice – Peruc
702 Chlumčany, Vlčí – Louny – Libčeves
703 Třebívlice – Děčany – Louny – Velemyšleves, Triangle sever
704 Louny – Koštice – Třebívlice – Libčeves, Řisuty

TIPY:
Lanová dráha na Větruši, Ústí nad Labem
Přeprava zavazadel, cyklistů a kol po Labské stezce
Cykloslužby a Cyklobalíčky pro Labskou stezku

Nejaktuálnější dopravní tipy naleznete vždy na:

www.ceskestredohori.info

autem po dálnici D8
EXIT 29 Roudnice nad Labem
EXIT45 Litoměřice
EXIT 69 Ústí nad Labem, Děčín
vlakem po trati
Praha – Lovosice –
– Ústí nad Labem – Děčín

www.ceskestredohori.info/LS

Labská stezka
Cykloturisty i turisty zve do oblasti Podřipska,
Českého středohoří a Českosaského Švýcarska
za zážitky a aktivním vyžitím. Tato stezka (cyklotrasa č. 2)
má v rámci cestování opravdu co nabídnout.
Ať už máme na mysli přírodní krásy, historické památky
nebo sportovní a kulturní vyžití. Plánovat si zde můžeme
jednodenní i vícedenní výlety s možností ubytování
či využít různých kombinací dopravy.

Kontakt:
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch v destinaci
České středohoří a Podřipsko
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 | 412 871 140, 412 871 141
e-mail: info@ceskestredohori.info

www.ceskestredohori.info/LS

Labskou stezkou na cyklo výlet
Vážení cykloturisté, zveme vás na výlet po více než 90 km Labské
stezky v Ústeckém kraji. Labská stezka (cyklotrasa č. 2) začíná
ve Štětí, vede přes Roudnici nad Labem, Terezín, Litoměřice, Velké
Žernoseky, Ústí nad Labem, Děčín a končí v Dolním Žlebu. Pokračuje
dále do Německa. Nabízí atraktivity vhodné k trávení volného času
pro rodiny s dětmi.
Výchozím bodem je Roudnice nad Labem, malebné město se silnou
historickou tradicí sahající až do 12. století. Dominantu okolí tvoří hora
Říp (456 m n. m.), na kterou se dostaneme po značené červené nebo
modré turistické trase. V poslední době zde na Podřipsku dochází ke
značnému rozvoji cestovního ruchu v podobě otevření památek (Věž
Hláska, která nabízí nádherný výhled na celé Podřipsko a část Českého středohoří, Lobkowiczký zámek, který zve k pravidelným prohlídkám, románský hrad nabízející prohlídky a přiblížení atmosféry roudnické vinařské tradice a spousta dalších zajímavostí).
Z Roudnice nad Labem se můžeme vydat po levém (alternativa
Labské stezky pod značením 2A) i pravém břehu Labe. Vzhledem
k tomu, že při využití pravého břehu se vydáváme především
po polních cestách (přes Lounky), doporučujeme využít trasy
po levém břehu. Zde využijeme cyklotrasy s č. 3102, která v obci
Hrobce navazuje na méně frekventovanou silnici směr Libotenice Nučničky - České Kopisty - Terezín.
Během této cesty můžeme navštívit Galerii kraslic nebo kostel sv.
Kateřiny v Libotenicích, přívoz Nučničky - Nučnice s občerstvením.
V Nučničkách lze přívozem přejet na pravý břeh, kudy se dostáváme
přes Třeboutice do Litoměřic, avšak my jedeme dále po levém břehu
až do Terezína. V Terezíně je k vidění především pozoruhodně zachované vojenské opevnění - Malá a Velká pevnost a Muzeum ghetta či
nové návštěvnické centrum. Dále se zde konají různé akce v podobě
prohlídek podzemních chodeb, můžeme navštívit Automuzeum s exponáty z doby od 50. do konce 80. let 20. století či golfové centrum
Kotlina Terezín. Z Terezína už je to jen pomyslný krůček do Litoměřic.
Město Litoměřice bývá nazývané také město královské či označované jako oblast Zahrady Čech. Za zmínku zde zajisté stojí
gotický hrad, v letech 2007 – 2011 zrekonstruován v rámci pro-

Labská stezka

Terezín

jektu Svatostánek českého vinařství, nabízející expozici vinařství
a multifunkční prostory. Své historické kouzlo nám nabídne také
centrální Mírové náměstí, kde nalezneme barokní kostel Všech
svatých, historické domy Kalich, Černý orel, U Pěti panen či radnici ve stylu saské renesance, kde dnes sídlí Vlastivědné muzeum.
Litoměřice se mohou pochlubit nejrozsáhlejším podzemím v Čechách, ze kterého je zpřístupněna 366 metrů dlouhá část, kde je
umístěno lapidárium oblastního muzea. Zážitky s výhledem nám
umožní rozhledna Mostka (276 m) či nedaleká Kočka (271 m). Z Litoměřic lze také využít Cyklobus i pro pěší, historické motoráčky.
Nejkrásnější úsek začíná v údolí Porta Bohemica, ve Velkých Žernosekách známých vinařstvím stejně jako na levém břehu Malé Žernoseky. Obce spojuje přívoz umožňující navštívit Oparenské údolí. Pro výlet Oparnem lze také
využít Cyklobus i pro pěší do Českého středohoří a Podřipska
na úpatí hory Kletečná. Na Labskou stezku se lze díky přívozu
napojit cyklostezkou z Lovosic. Od Velkých Žernosek vede stezka
Portou Bohemicou - pod vrchem Kalvárie až do Libochovan.
Od Libochovan pokračujeme přes Církvice a Brnou až do Ústí nad
Labem s hradem Střekov. Díky křížení tratí lze kombinovat další
cestu po destinaci řadou vlakových spojů a ústeckými cyklobusy
do Krušnohoří a Tiských stěn. Z centra Ústí nad Labem vede lanovka
k zámečku Větruše. V Krásném Březně doporučujeme návštěvu ZOO. Cyklostezka pokračuje stále po pravém břehu přes Velké
Březno, kde lze zajít do pivovaru či zámku a využít přívoz. V Malém
Březně odbočuje Zubrnická museální železnice vedoucí k Souboru lidové architektury Zubrnice - pod dohledem Bukové hory.
K uskutečnění výletu je i zde Cyklobus i pro pěší do Českého středohoří a Podřipska Podřipska, např. do Mukařova. Trasa vede dále
k Děčínu. V Těchlovicích lze odbočit k hradu Vrabinec. V Děčíně Podmoklech se nachází ZOO na Pastýřské stěně. Z Děčína lze využít
cyklobusy, zejména na Děčínský Sněžník, odkud pokračujeme lesy
do Saska. K řece Labi se pak vracíme za hranicemi.
Doporučujeme využívat služby s certifikací „Cyklisté vítáni“.
Těšíme se na vás
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

www.ceskestredohori.info/LS

Oparenské údolí

Zubrnická museální železnice

TIPY NA VÝLETY

odbočky z Labské stezky

1. Okolím Brány Čech
výchozí bod – Litoměřice
Prohlédněte si královské město Litoměřice a vydejte se kaňonovitým údolím Brány Čech. Užijte si
i cyklotoulky Oparenským údolím s možností
odbočky k Píšťanskému jezeru.

Brána Čech

2. Z města vyhlídek a vodopádů
za lidovou architekturou

výchozí bod – Ústí nad Labem
Vyrazte z centra Ústí nad Labem po Labské
stezce se zastavením u překrásného vodopádu
v Olšinkách. Pokračujte kolem zámku a pivovaru Velké Březno až do Zubrnic, kde na vás
čeká Soubor lidové architektury a Zubrnická
museální železnice. Při návratu nevynechejte
ani romantické rozhledy z ústeckých vyhlídek či
majestátného hradu Střekov.

Soubor lidové
architektury Zubrnice

3. Do stínu Bukové hory
výchozí bod – Litoměřice
Vydejte se z Litoměřic Cyklobusem i pro pěší do
Českého středohoří a Podřipska pyšnící se řadou
rozhleden, které nabízejí kouzelné pohledy do širokého okolí. Pod dohledem Bukové hory putujte ke zřícenině hradu Vrabinec. Dále se nabízí cesta po Labské stezce za památkami města Děčín.

Cyklobus DÚK

4. Labskou nížinou
výchozí bod – Roudnice nad Labem
Po prohlídce historického centra Roudnice
nad Labem a návštěvě zámku s původním
románským hradem zamiřte k dominantě
Podřipska – památné hoře Říp nebo směřujte
výletní trasu levobřežně kolem řeky Labe do
Nučniček s využitím přívozu na pravý břeh či
pokračováním do Terezína (Památník Terezín,
Muzeum ghetta, Kavalír č. 2 a č. 8) a následně
do Litoměřic.

Říp

5. Labská stezka dětem
Více k tipům na výlety
pro rodiny s dětmi
na trase Labské stezky
a jejích odbočkách v sekci

www.ceskestredohori.info/deti

ZOO

