Cyklotrasy v destinaci České středohoří (CT Labská stezka 2A, CT 3102)
Destinační agentura České středohoří, o.p.s., jakožto organizace pověřená Radou Ústeckého kraje
k marketingové správě Labské stezky v Ústeckém kraji a jakožto organizace, která má na v gesci podporu rozvoje
cestovního ruchu v destinaci České středohoří, si Vás dovoluje tímto informovat o vyznačení nových cyklotras
v destinaci.
V prvním červnovém týdnu 2017 došlo v úseku mezi Roudnicí nad Labem, Terezínem a Litoměřicemi
k vyznačení cyklotrasy 2A (v úseku Roudnice nad Labem – Terezín dříve jako cyklotrasa 3102, úsek Terezín –
Litoměřice v peáži s CT 6 Ohře). Tato nová cyklotrasa ve výše uvedeném úseku tvoří druhou větev či alternativní
trasu Labské stezky a nese navíc mezinárodní označení EuroVelo 7. Důvodem realizace vyznačení druhé větve
Labské stezky je mezinárodní obliba této dálkové cyklotrasy a napojení Terezína, jakož to významného turistické
cíle na Labskou stezku.

Mapa s vedením cyklotrasy č. 2A

Vzhledem k vysoké návštěvnosti Labské stezky je dále cílem Destinační agentury České středohoří postupné
vyznačování vedlejších cyklotras, které dovedou cykloturisty z Labské stezky k významným turistickým cílům
v destinaci České středohoří. Z tohoto důvodu došlo dále také k vyznačení nové cyklotrasy č. 3102 v úseku
Roudnice nad Labem – Vesce – Rovné (Krabčice) – parkoviště pod horou Říp. Díky této cyklotrase bude hora
Říp lépe přístupná z Labské stezky. Realizace proběhla ve spolupráci s Říp, o.p.s. Roudnice nad Labem a
s podporou DSO Podřipsko, který počítá s dalšími aktivitami v této oblasti.
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Způsob značení a využití nové metodiky značení cyklotras je první části přeznačení celých více než 96 km
Labské stezky (CT 2) v úseku Štětí-Hněvice, hranice kraj až Děčín-XIV-Dolní Žleb, státní hranice SRN a navazuje
na přeznačení ve Středočeském kraji.
Více k aktivitám Destinační agentury České středohoří najde na www.ceskestredohori.info.
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