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Chomutov (Kovářská) – Hora Sv. Šebestiána

Z parkoviště u nadchodu se vydáme po cyklotrase číslo 23, která se táhne po celých Krušných
horách jako Krušnohorská magistrála. Na kraji Cínovce po obou stranách silnice uvidíme
golfové hřiště, zřízené v roce 2004. Zhruba po čtyřech kilometrech přijedeme na Vitišku, ze
které budeme pokračovat dál do Nového Města. Na rozcestí Nové Město v Krušných horách
vyrazíme po cyklotrase číslo 231. Ta nás povede kolem větrné elektrárny u vrchu Tří pánů.
Chvíli budeme mírně klesat, ale těsně před Dlouhou Loukou začne stoupání, na němž zpátky
nabereme ztracené výškové metry. Z Dlouhé Louky pojedeme po cyklotrase číslo 3072.
Po ní pojedeme kolem Flájské obory a nakonec nás přivede i k přehradě Fláje. Budeme po ní
ještě kus pokračovat, pak nás ukazatel navede na trasu číslo 23, která lemuje vodní nádrž
z druhé strany. Přejedeme hráz a náš okruh se bude ubírat dál kolem rašelinišť. Po několika
kilometrech se na křižovatce odpojíme z cyklotrasy a pojedeme po silnici č. 382 směrem
na Moldavu. Přejedeme státní hranici do Německa a hned za ní zahneme doprava po cestě
vedoucí kolem Hraničního potoka. Po ní se později dostaneme na rozcestí, ze kterého
budeme následovat modrou turistickou značku. Z modré odbočíme doprava na cyklotrasu
vedoucí kolem biatlonového stadionu v německém Zinnwaldu. Po této trase dorazíme přes
hranice zpátky na Cínovec.

První a těžší varianta okruhu má start i cíl v Chomutově. Vyrazíme od chomutovského nádraží,
od kterého vede modrá turistická značka. Tou se budeme asi kilometr a půl řídit, než narazíme
na cyklotrasu číslo 3078, která nás postupně odvede z města. Bezručovým údolím podél řeky
Chomutovka se postupně dostaneme k Prvnímu, Druhému a Třetímu dolskému mlýnu. Na
rozcestí u Třetího mlýna se z trasy odpojíme a vydáme se po trase 3088 vedoucí kolem vodní
nádrže Křimov. Na dalším rozcestí Stráž – hájovna se náš směr začne ubírat po cyklotrase číslo
3003. Postupně pojedeme skrz obce Celná a Výsluní, až se po cca 10 kilometrech dostaneme
k vodní nádrži Přísečnice. U přehrady odbočíme doleva po cyklotrase číslo 23, která pokračuje
do obce Měděnec. Zde se můžeme občerstvit. Z Měděnce se dáme rovně po Krušnohorské
magistrále po trase č. 36 do Horní Halže. Zhruba po půl kilometru zahneme doprava směrem
na obec Kovářská. Zde také začíná druhá, jednodušší varianta výletu a dostaneme se sem
vlakem z Chomutova. Z obce pojedeme po trase 3004 lesní silnicí do Černého Potoka. Odtud
pokračujeme po trase 3004 k druhé straně vodní nádrže Přísečnice. Tady z trasy uhneme
a pojedeme rovně přes hráz až na její konec. Na hrázi bychom se měli napojit na modrou
turistickou značku. Pod Jelení horou se k modré přidá cyklotrasa číslo 23. Budeme postupně
stoupat až na Skelný vrch. Na tomto rozcestí uhneme z cyklotrasy doprava po neznačené
cestě směrem do obce Hora Sv. Šebestiána. Zde najedeme na trasu 3079, která vede zpět do
Bezručova údolí a k dolským mlýnům. Trasou 3078 se pak dostaneme zpět do Chomutova.

Na kole Krušnými horami

Labská stezka

MTB okruh Krušnými horami

Duchcov – Nové Město

Drážďany – Hřensko – Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice –
Roudnice nad Labem – Štětí – Praha

Klíny – Horní Jiřetín

Jako výchozí bod jsme si zvolili Duchcov. V jeho samotném centru se napojíme na cyklotrasu
číslo 231, která vede skrz celé město. Těsně  před koncem Duchcova odbočíme dle značení
doleva podél rodinných domů. Cesta nás povede kolem rybníků, Loučenského potoka a také
kolem Jilmové aleje.  Po několika kilometrech se dostaneme k silnici, a dříve než ji přejedeme,
můžeme spatřit pomník připomínající katastrofu na dole Nelson III. Po trase budeme
pokračovat dál do Oseka, kde uvidíme mnoho krásných památek. Poté, co na konci obce
přejedeme železniční trať, začneme pomalu stoupat do Krušných hor. Dále budeme prudčeji
stoupat po stejné trase po silnici, zanedlouho zahneme doprava a po dalším kilometru opět
doprava. Po této cestě pojedeme vrstevnicovým stoupáním a budeme lemovat horu Špičák.
Po několika kilometrech se dostaneme k rozcestí Nad Osekem, na kterém se vydáme po modré
turistické značce. Chvíli budeme klesat až k rozcestí pod hradem Osek. Tady odbočíme doleva
po červené, která nás zavede k samotnému hradu zvanému Rýzmburk. Prudším stoupáním
se dostaneme opět na cyklotrasu č. 231. Po ní dále pojedeme kolem hory Stropník a asi po
šesti kilometrech dorazíme do Dlouhé Louky. Z ní budeme pokračovat stále po stejné trase
přes vrch Tří pánů až do Nového Města. Na křižovatce v této obci se napojíme na cyklotrasu
číslo 23, která vede po celém hřebeni Krušných hor. V místě, kde se bude trasa 23 odpojovat
směrem na Vitišku a Cínovec, ji nebudeme následovat, nýbrž budeme dál klesat po silnici číslo
382. Po ní dojedeme do Mikulova a pak dále až do Hrobu. Poté, co podjedeme hlavní silnici,
vydáme se první větší možnou odbočkou doleva. Dále budeme následovat místní značení,
které nám bude udávat směr do Košťan. V Košťanech zahneme za vodní nádrží Barbora
doprava už po značené cyklotrase číslo 3083. Po této trase dojedeme zpátky do Duchcova.

Od sportovního areálu Klíny se vydáme rovně mírným stoupáním, dokud nenarazíme na
modrou turistickou značku. K ní zahneme doleva, ale pojedeme doprava Kostelní cestou. Asi
po dvou a půl kilometrech odbočíme vlevo na neznačenou Přehradní cestu. Po ní budeme
klesat a zhruba půl kilometru před serpentinami zahneme doprava na vrstevnicovou cestu,
po které pojedeme tak dlouho, dokud nedorazíme k silnici. Zde se napojíme na červenou
turistickou trasu, po které se dostaneme k rozhledně Jeřabina. Od rozhledny se vrátíme
zpět na silnici, přejedeme ji a vydáme se po neznačené lesní cestě, která nás dovede na
Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. Ta je značena červeně jako E3 a povede nás přes Novou
Ves v Horách, kolem Dřevařského rybníka až do Lesné, kde si můžeme doplnit zásoby. Z Lesné
budeme sjíždět po modré směrem na Červenou Jámu a Jezeří. Z Jezeří pak budeme stoupat
po modré do Horního Jiřetína. Tam odbočíme vlevo na silnici, pojedeme rovně a na konci
obce zahneme vpravo na neznačenou cestu vedoucí Mariánským údolím. Asi po necelých
pěti kilometrech mírného stoupání narazíme na silnici a na ní se dáme doprava po červené
turistické trase, kterou se odtud budeme řídit až k rozcestí Nad přehradou. Na tomto rozcestí
se napojíme na modrou turistickou značku, po níž se dostaneme zpět až do Klínů.

Zajímavosti na trase:
V centru Duchcova jsou soustředěny všechny hlavní zajímavosti. Na náměstí Republiky
můžeme spatřit morový sloup Nejsvětější Trojice se sousoším v barokním stylu. Hned
vedle sloupu stojí kašna sv. Floriána. V Muzeu města Duchcova můžeme navštívit stálou
expozici mapující historii města a jeho okolí. Kousek za náměstím se nachází rozsáhlý
komplex barokního zámku, parku a kostela. Původně to byl středověký hrad, který byl těžce
poškozen za husitských válek. Napříč celým městem pak prochází naučná stezka Ve stopách
G. Casanovy, jehož pobytem je město známé. Posledních 13 let svého života zde pracoval
jako knihovník, napsal paměti a také tu zemřel. Později na trase uvidíme u silnice pomník
připomínající tragédii na dole Nelson III, kterou způsobil výbuch a následujný požár. Zemřelo
zde 144 lidí. V obci Osek se nachází cisterciácký klášter. Byl založen v roce 1207 jako románský
konventní chrám. Později, na počátku 18. století byl přestavěn. Mezi jeho cenné součásti patří
gotická kapitulní síň z doby kolem roku 1240 a románský čtenářský pult. Téměř na konci Oseka
můžete v horkých letních dnech navštívit místní koupaliště. Při stoupání směrem na Dlouhou
Louku budeme mít možnost spatřit mnoho krásných vyhlídkových míst. Mezi ty nejhezčí
patří Dušanova vyhlídka. Ještě předtím si ale určitě uděláme zajížďku ke zřícenině hradu
Osek, jinak zvaného Rýzmburk. Hrad byl založen na přelomu 12. a 13. století Patřil v Čechách k
nejrozsáhlejším. Střežil cestu Vlčím dolem přes Krušné hory do Saska a také blízké stříbrné a
cínové doly. Nejprve byl v majetku pánů z Rýzmburka, poté se majitelé měnili. V Dlouhé Louce
si můžeme udělat zajížďku po modré turistické trase na rozhlednu Vlčí hora. Po delším úseku
naší cesty při klesání do Hrobu bychom si určitě měli všimnout železničního mostu, který byl
vyhlášen za technickou památku. Další možnost koupání nalezneme v Jeníkově. Zatopený
povrchový důl Barbora prý nabízí to nejlepší koupání na Teplicku.

Lesenská pláň

Zajímavosti na trase:
V Novoveském muzeu jsou umístěny exponáty související s hračkářskou výrobou, která tu měla
svůj počátek ve druhé polovině 18. století a pro mnohé znamenala zdroj příjmu. Kousek dál
za Novou Vsí pojedeme kolem Dřevařského rybníka. Původně sloužil jako zadržovací nádrž pro
plavení dřeva po Albrechtickém potoce. Nyní se využívá ke koupání. Medvědí skála, na kterou
si můžeme vystoupat, je nejvyšším vrcholem Rudolické hornatiny (924 m n. m.). Z vrcholu je
krásný kruhový rozhled. Z rozcestí v Lesné si můžeme zajet asi kilometr ke Krušnohorskému
lidovému domu u hotelu Lesná. Je to skanzen, který tu byl v roce 2010 nově postaven a slouží
jako prezentace života místních obyvatel, převážně těch německy hovořících, kteří tu žili
před sto lety. Na cyklotrase číslo 23 směrem do Kalku uvidíme Volárenský rybník, který krásně
dotváří krajinný ráz. Přímo v obci Kalek je pak zajímavou dominantou kostel sv. Václava.
Kopeček, na němž stojí, je protkán štolami, které souvisejí s dávnou těžbou a zpracováním
železné rudy. O několik kilometrů dál v Malém Háji nemůžeme přehlédnout kostel Nejsvětější
Trojice. Pochází z roku 1791. V Malém Háji je také až dojemný výhled na okolní krajinu. Po silnici
vedoucí kolem Hory Sv. Kateřiny ještě můžeme spatřit rozhlednu tyčící se v této obci, kterou
můžeme i navštívit.

Z Výsluní na Měděnec

Zajímavosti na trase:
Cínovec býval kdysi těžební obcí, cín se zde těžil už někdy kolem roku 1378. Později bylo
objeveno stříbro a wolfram. Veškerá těžba rudy skončila v roce 1990. Když přijedeme
na Vitišku, rozvine se pod námi podkrušnohorská pánev s úchvatným výhledem na okolní
kopce, města a vesnice pod Krušnými horami, ale i České středohoří. Za Dlouhou Loukou pak
můžeme vyjet na Vlčí horu, kde je multifunkční věž, která slouží jako telekomunikační vysílač
i jako rozhledna. Ochoz rozhledny, která je volně přístupná, sahá do výšky 15 metrů a nabízí se
nám z něj krásný výhled do okolí.  Po cestě k vodní nádrži Fláje pojedeme kolem Flájské obory,
která slouží k chovu jelení zvěře. Byla založena Valdštejny v 18. století. Má rozlohu 1930 ha
a na jejím území žije populace přibližně 300 kusů jelení zvěře a mnoho chráněných živočichů,
jako jsou tetřívek obecný nebo různé druhy orlů. Flájská  přehrada je unikátní technologickou
stavbou. Byla vybudována na Flájském potoce a na místě již zaniklé osady Fláje v roce 1963.
Slouží jako zásobárna pitné vody pro velkou část Ústeckého kraje a jako vodní elektrárna. Její
hráz je dlouhá 740 m. Později na našem okruhu můžeme v Moldavě navštívit repliku sklářské
huti, ke které vede naučná sklářská cesta. V huti můžeme vidět zrestaurovanou středověkou
sklářskou pec na otop dřevem. V 90. letech v ní byly realizovány tři experimentální tavby.
V Německu, již nedaleko od hranic na Cínovec, pojedeme kolem biatlonového stadionu
a po lyžařských tratích, na kterých se jezdí třeba i Světový pohár.

Hotel Lesná

Praktické informace:
Oblast: Krušné hory
Délka: 40 km
Převýšení: 780 m
Náročnost: střední až vysoká
Typ kola / povrch: horské, trekové kolo, e-kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 105

Bezručovo údolí

Zajímavosti na trase:
Pokud budeme vyjíždět z Chomutova, můžeme navštívit jeho historické centrum. V jeho
středu je historické, podloubím lemované náměstí 1. máje se sloupem Nejsvětější Trojice.
Na náměstí se dále nachází jezuitský klášter, zámek, oblastní muzeum a také raně gotický
kostel sv. Kateřiny, který je nejcennější stavbou města. Muzeum pak nabízíme seznámení
s gotickým uměním z oblasti severozápadních Čech a expozici věnovanou historii a životu
ve městě a okolí. V jihovýchodní části města leží Podkrušnohorský zoopark. V jeho areálu
žije více než 600 zvířat ve 130 druzích. Chovají se zde především zástupci evropské fauny,
ale i zvířata z exotických zemí. Z Chomutova budeme stoupat Bezručovým údolím, které je
jedním z nejdelších a nejhlubších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky
a v roce 2002 bylo vyhlášeno jako přírodní park. Dále pojedeme kolem přehrady Křimov,
která slouží jako významná zásobárna pitné vody pro Chomutovsko. O několik kilometrů dále
dorazíme do obce Měděnec. Tato vesnice se rozkládá pod vrchem Mědník. Na jeho vrcholu
stojí rotundová kaple ze 17. století a také je odtud krásný výhled do širokého okolí. Měděnec
je také známý dolováním železné a stříbronosné měděné rudy. Těžba zde probíhala až do roku
1992. Nyní je veřejnosti zpřístupněna Štola Marie Pomocné. V dolní části obce pak leží vzácné
skalní útvary zvané Sfingy. Vznikly procesem mrazového zvětrávání a jsou chráněnou přírodní
památkou. Podle tragické události – požáru zdejšího ústavu sociální péče, k němuž došlo roku
1984 a uhořelo při něm 26 chovanek, byl natočen film Requiem pro panenku. O něco dál,
v obci Kovářská, se nachází Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím zasvěcené památce letců
všech národností, kteří zahynuli v jedné z nejtěžších leteckých bitev druhé světové války nad
kontinentální Evropou. Mezi exponáty můžeme vidět části sestřelených letadel, historické
fotografie, dokumenty, uniformy a dioramata. Po pravé straně od nádraží se nalézá rašeliniště
Palouk mrtvých. Při rychlém ústupu zde zahynul oddíl švédského vojska i se svým generálem
Rennerem. Při zpáteční cestě pojedeme znovu kolem vodní nádrže Přísečnice, která rovněž
slouží jako zásobárna pitné vody, ale i jako zdroj energie, ochrana před povodněmi a také pro
rybné hospodářství.

Praktické informace:

Dopravní dostupnost: auto, cyklobus z Litvínova
Informační centrum: Nová Ves v Horách: Nová Ves v Horách 33,
Nová Ves v Horách, 435 45, tel.: +420 476 113 156, e-mail: novaves@iol.cz
www.novavesvhorach.cz
Zajímavosti v okolí:
Novoveské muzeum, Dřevařský rybník, Medvědí skála, Krušnohorský lidový dům Lesná,
Volárenský rybník, kostel sv. Václava v Kalku, velké množství studánek, kostel Malý Háj
Důležité tipy:
Cyklobus – jezdí v sobotu z Litvínova v 9.00 z autobusového nádraží ze stanoviště č. 5,
jízdné: kolo 20 Kč / dospělí 20 Kč / děti do 10 let 10 Kč
www.mulitvinov.cz

Praktické informace:
Oblast: Krušné hory
Délka: 50 km
Převýšení: 815 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: horské, trekové kolo, e-kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 106

Informační centrum:
Chomutov: Chelčického 99, Chomutov, 430 28, tel.: +420 474 637 460, +420 800 100 473,
e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz, www.chomutov-mesto.cz, www.echomutov.cz  

Nástupní místo: Cínovec nadchod (u hotelu Pomezí)
GPS: 50°43‘29.660“N, 13°45‘55.100“E

Zajímavosti v okolí:
centrum Chomutova, Bezručovo údolí, vodní nádrž Přísečnice, Měděnec, Kovářská,
Podkrušnohorský zoopark

Dopravní dostupnost: auto, cyklobus
Informační centrum:
Moldava: Moldava 113, Moldava, 417 81
tel.: +420 417 822 821, e-mail: itc@moldava.cz, www.itcmoldava.wz.cz

Novoveské muzeum – otevřeno každou SO a NE 10.00–16.00
Rozhledna Hora Sv. Kateřiny – otevírací doba:  celoročně,
denně od 11.00 do 17.00 hod., vstupné: dospělí 20 Kč / děti 10 Kč

Zajímavosti v okolí:
telekomunikační věž a rozhledna Vlčí hora, obora Fláje, vodní nádrž Fláje, sklářská huť,
biatlonový stadion Altenberg
Důležité tipy:
Cyklobus – linka č. 141 ze zastávky Teplice – Hlavní nádraží jezdí v období od 1. 5. 2013 do
30. 9. 2013 o víkendech a svátcích v časech 7.15, 11.15 a 15.15, cena za kolo 30 Kč; s sebou
průkaz totožnosti pro případnou hraniční kontrolu.

Medvědí skála

Fláje

Výškový profil trasy

Oblast: Krušné hory
Délka: 45 km
Převýšení: 1150 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: horské kolo, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 106

Mosty v Ústeckém kraji
Děčín (Tyršův most), Ústí n/L (Mariánský most, most Edvarda Beneše),
Litoměřice (Tyršův most),
Roudnice n/L, Štětí, Mělník-Brozánky
Lodní plavba
Hřensko – Děčín / Ústí nad Labem; Děčín / Ústí nad Labem – Litoměřice
www.labskaplavebni.cz
Litoměřice – Ústí nad Labem (Vaňov); Litoměřice – Štětí
www.labskaparoplavba.cz; Praha – Mělník, www.paroplavba.cz

Nová Ves v Horách

Nástupní místo: Duchcov (parkoviště)
GPS: 50°36‘10.911“N, 13°44‘55.928“E

Praktické informace:

Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Duchcov)
Informační centrum:
Duchcov: Masarykova 71/7, Duchcov, 419 01, tel.: +420 417 835 456,
e-mail: info.duchcov@tiscali.cz, www.duchcov.cz

Muzeum Duchcov – otevřeno celoročně:  říjen až květen (PO–PÁ 9.00–17.00), červen až září
(PO–NE 9.00–17.00), více info na http://web.telecom.cz/muzeumduchcov/
Koupaliště Osek – otevřeno celoročně, červen–rpen placené

Oblast: Krušné hory
Délka: 43 km
Převýšení: 1365 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: horské kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 106
Nástupní místo: Klíny – sportovní areál (parkoviště)
GPS: 50°37‘39.524“N, 13°33‘55.946“E
Dopravní dostupnost: auto
Informační centrum:
Nová Ves v Horách: Nová Ves v Horách 33, Nová Ves v Horách 435 45, tel.: +420 476 113 156,
e-mail: novaves@iol.cz, http://www.novavesvhorach.cz/informacni-centrum/
Zajímavosti v okolí:
sportovní areál Klíny, rozhledna Jeřabina, Novoveské muzeum, Dřevařský rybník,
Krušnohorský lidový dům Lesná, zámek Jezeří, Janovská přehrada
Důležité tipy:
Z důvodu lesních prací mohou být některé úseky trasy nesjízdné či neprůjezdné!

Vodní nádrž Barbora – otevřeno od poloviny června do poloviny září

Sportovní areál Klíny – informace o nabízených aktivitách a další potřebné informace na
www.kliny.cz
Zámek Jezeří – veškeré informace na www.zamek-jezeri.cz

Zoopark Chomutov – info o vstupném a otevírací době na: www.zoopark.cz
Oblastní muzeum – více info na www.muzeum-cv.net
Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím
více info na http://new.museum119.cz/provozni-informace/  

Klášter Osek

Výškový profil trasy

800

Cyklomapa
1 : 100 000

Výškový profil trasy

Větruše

800

800

Půjčení kol
www.cyklopujcovna.com, +420 739 561 932
Infocentra
Hřensko – Hřensko 82, Hřensko, 407 17
tel.: +420 412 554 286, e-mail: info@ceskosaske-svycarsko.cz
www.ceskosaske-svycarsko.cz
Děčín – Karla Čapka 1441/3, Děčín 1, 405 02
tel.: +420 412 532 227
e-mail: info@idecin.cz
www.mmdecin.cz
Ústí nad Labem – Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: +420 475 271 700, e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Lovosice – Osvoboditelů 109/12, Lovosice, 410 30
tel.: +420 416 536 677, e-mail: info@meulovo.cz
www.meulovo.cz
Litoměřice – Mírové náměstí  16, Litoměřice, 412 01
tel.: +420 416 732 440, e-mail: info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz
Terezín – nám. ČSA 179 , Terezín, 411 55
tel.: +420 416 782 616, e-mail: info@terezin.cz
www.terezin.cz
Roudnice nad Labem – Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, 413 01
tel.: +420 416 850 201, e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz
Štětí – Obchodní 547, Štětí, 411 08
tel.: +420 416 812 715, e-mail: infocentrum@steti.cz
www.steti.cz
Další informace: elberadweg@kr-ustecky.cz, www.elberadweg.de

Zámek Jezeří

Výškový profil trasy

900
850

Praktické informace:

Důležité tipy:
Na druhou variantu trasy začínající v obci Kovářská se dopravíme vlakem z Chomutova

Zoopark Chomutov

Výškový profil trasy

Vodní nádrž Barbora

Důležité tipy:
Zámek Duchcov – otevřeno dube–říjen, více info na http://www.zamek-duchcov.cz/info-pronavstevniky/

Dopravní dostupnost: auto, vlak (Chomutov žst., Kovářská žst.)

Pokud nebudeme mít dost sportovního vyžití, můžeme strávit ještě nějaký čas ve sportovním
areálu Klíny, který nabízí spoustu aktivit. Po delším úseku výletu dorazíme na vrchol Jeřabina,
kde stojí stejnojmenná rozhledna. V roce 2009 byla obnovena podle vzhledu z roku 1929. Je
volně přístupná a nabízí se nám z ní pohled na Krušné hory a České středohoří. V Nové Vsi
v Horách můžeme navštívit Novoveské muzeum, které nám nabídne expozici hračkářské
výroby. Svůj počátek zde měla ve druhé polovině 18. století. Za vesnicí budeme míjet
Dřevařský rybník, který dříve sloužil jako nádrž pro plavení dřeva po Albrechtickém potoce.
Nyní se dá využít ke koupání. V Lesné se můžeme podívat do Krušnohorského lidového domu
u hotelu Lesná.  V roce 2010 tu byl nově postaven jako skanzen sloužící k prezentaci života
místních, převážně německy mluvících obyvatel, kteří tu žili před sto lety. Na rozcestí Jezeř,
NPR si můžeme udělat zajížďku ke zřícenině hradu Starý Žeberk. Byl vystavěn roku 1277.
Sloužil jako strážní pevnost, ale již ve 14. století byl opuštěn. O kus dále se nachází barokní
zámek Jezeří. Můžeme si zde prohlédnout zámecké interiéry, expozici fotografií Proměny
Jezeří v čase, Strašidelnou galerii ve sklepení či zrekonstruovaný panský dům a kočárovnu. Po
stoupání Mariánským údolím dojedeme k vodní nádrži Janov nebo také Mostecké přehradě,
která slouží jako zásobárna pitné vody. Má 43 metrů vysokou a 255 metrů dlouhou zděnou
hráz. Díky tomu, že je nejvyšší zděnou přehradou v České republice, je technickou památkou.

Přívozy v Ústeckém kraji
Hřensko – Schöna: celoročně, 1. 4. – 30. 9. 7.45–21.45 h., 1. 10. – 31. 3. 8.30–17.30 h.
www.hrensko.cz
Dolní Žleb – Hřensko: celoročně, 1. 4. – 31. 10. 8.00–12.00 h., 13.00–20.00 h., 1. 11. – 31. 3.
8.00–12.00 h., 13.00–18.00 h.
www.labskaplavebni.cz
Církvice – Dolní Zálezly: 1. 7. – 31. 8. 10.35–18.05 h.
www.usti-nad-labem.cz
Velké Žernoseky – Malé Žernoseky: 1. 5. – 31. 10. 8.00–19.30 h.
www.malezernoseky.cz
Nučničky – Nučnice: duben–říjen 8.00–20.00 h., od 12. 9. do 19.00 h., tel.: +420 601 352 503,
+420 722 490 920
www.obec-travcice.cz

Zajímavosti v okolí:
zámek Duchcov, zámecká zahrada, morový sloup, Muzeum města Duchcova, klášter Osek,
památník tragédie na dole Nelson III, hrad Osek, Dušanova vyhlídka, rozhledna Vlčí hora,
železniční most Hrob, vodní nádrž Barbora

Nástupní místo: Chomutov / Kovářská
GPS: 50°27‘22.831“N, 13°23‘58.656“E / 50°26‘17.605“N, 13°3‘12.896“E

Zajímavosti na trase:

Děčín

Osek: Rooseveltova 1, Osek, 417 05, tel.: +420 417 822 138, +420 736 417 642, +420 777 735 714,
e-mail: itc@osek.cz, info@osek.cz, www.osek.cz  

Oblast: Krušné hory – západ
Délka: 75 km (start v Chomutově) / 40 km (start v Kovářské)
Převýšení: 1400 m / 540 m
Náročnost: vysoká / střední
Typ kola / povrch: horské kolo, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 105

Krušnohorský okruh

Nástupní místo: Nová Ves v Horách – výšina
GPS: 50°35‘28.176“N, 13°29‘19.633“E

Rozhledna Jeřabina

Ústecký kraj je místem, kterým do České republiky turisté a návštěvníci přicházejí, a je také
místem, kde se s ní loučí. Čeká na nás jeden z nejkrásnějších úseků z celé Labské cyklostezky
podél řeky Labe a jejím kaňonem, lemovaným v první části dech beroucími skalními stěnami
Labských pískovců.
Celá trasa výletu měří 110 km a start naší cesty bude v téměř pohádkově barevném
lázeňském městečku Bad Schandau v Německu. Z něho se vydáme po levém břehu Labe
pohodovou trasou po cyklostezce do Dolního Žlebu, kde na toho, kdo bude unaven, čeká
příjemná restaurace s terasou. Zkuste se zde položit na teakové lehátko a nechat na sebe
působit majestátnost okolních skal. Na druhé straně řeky jsme cestou minuli Hřensko, nejníže
položenou obec v České republice (115 m n. m.) a vstupní bránu do národního parku České
Švýcarsko. Je výchozím místem pro výlety na Pravčickou bránu či plavbu soutěskou řeky
Kamenice a za dalšími krásami. Budete-li mít zájem, dostanete se z Dolního Žlebu do Hřenska
přívozem.
Dále pojedeme do Děčína, malebného města s dominantou zámku nad řekou, jehož prohlídku
spojenou s návštěvou Růžové zahrady si určitě nenechte ujít. Právě pod zámkem je most přes
řeku, po němž vede i cyklostezka a přivede nás na pravý břeh, po kterém budeme pokračovat
v naší jízdě do Velkého Března, kde je možné udělat další zastávku. Najdeme zde zámek Velké
Březno, přibližující historii rodiny Chotků, a v jeho těsné blízkosti světoznámý pivovar, kde vaří
znamenité pivo Březňák. V obou objektech je možná prohlídka. První úsek cesty zakončíme
v krajském městě Ústí nad Labem, největším městě regionu. Zde se můžeme ubytovat
a prohlédnout si zajímavosti i památky. V něm jsme již plynule přejeli do dalšího přírodními
krásami nešetřícího úseku naší jízdy, a to do Českého středohoří.
Výlet pokračuje stále po pravém břehu řeky Labe, po příjemné stezce do Velkých Žernosek,
centra vinařství, sevřeného v úzkém kaňonu labského údolí, který je označován jako Porta
Bohemica – Brána do Čech. Pokračujeme dále do Litoměřic, bylo by ale škoda cestou
nenavštívit Žernosecké jezero, kde všechny určitě zaujme možnost koupání, přístav, hotel
a další příležitosti k rekreaci.
A již nás čeká vínem opojené město s historickým centrem a mnoha památkami, na které
stojí za to si vyhradit čas a vše si prohlédnout. Kdo bude chtít, najde zde mnoho možností
ubytování, nebo může pokračovat dál stále po Labské cyklostezce až do Roudnice nad
Labem. Cesta vede po pravém břehu řeky nebo, nechceme-li minout josefínské město Terezín,
po jejím levém břehu jako alternativa. Při této variantě můžeme vyzkoušet jeden z mnoha
roztomilých labských přívozů v Nučničkách a přeplavit se zpět na pravý břeh, či pokračovat
do Roudnice nad Labem stále po stejné straně řeky.
Celý výlet na území Ústeckého kraje končí kousek za městem Štětí, ale cyklostezka pak
pokračuje dále do Mělníka a Prahy. Na druhé straně, na území Německa, doporučujeme
prodloužit si výlet o putování ojedinělým údolím Labe do malebných historických měst Pirna
a Drážďany a dále až do města porcelánu Míšně. Uvidíte, že vaše vzpomínka na náš region
bude provázena spokojeností a úsměvem.

Turistická informační centra

Cínovec

Sporotvní areál Klíny

Tourist information centers / Touristeninformationszentren

Cyklovýlet do okolí vodní nádrže Přísečnice

Osek
Rooseveltova 1, 417 05 Osek
tel.: +420 417 822 138
e-mail: itc@osek.cz, info@osek.cz
www.osek.cz
Teplice
Benešovo nám. 840, 415 01 Teplice
tel.: +420 417 510 666–8
e-mail: tic@teplice.cz
www.teplice.cz
Vejprty
nám. T. G. Masaryka, 431 91 Vejprty
tel.: +420 474 334 866
e-mail: infocentrumvejprty@seznam.cz
www.infocentrum.vejprty.cz

Z Nové Vsi vyrazíme po červené turistické značce, po níž se dostaneme k rozcestí u Dřevařského
rybníka. Od něj pojedeme jedinou neznačenou cestou, kterou mezi sebou svírají zelená
a červená značka. Z této cesty budeme moci odbočit na Medvědí skálu. O kilometr a půl dál
na rozcestí Červená jáma se napojíme na modrou turistickou trasu. Ta nás dovede do obce
Lesná. Z Lesné budeme pokračovat dál po modré a v Rudolicích už najedeme na cyklotrasu
číslo 23 – Krušnohorskou magistrálu. Vlnitým terénem se postupně kolem rybníků a rašelinišť
dostaneme až do obce Kalek. Na křižovatce tras v Kalku zahneme doleva po cyklotrase 3077.
Po ní dojedeme až do Zákoutí, kolem kterého se nachází mnoho studánek a pramenů. Ze
Zákoutí budeme pokračovat dál po trase číslo 3081. U Nového rybníka odbočíme doleva
na cyklotrasu 3079, po ní se dostaneme opět do Rudolic a z nich opět po cyklotrase č. 23 přes
Malý Háj a Horu Sv. Kateřiny až do Nové Vsi v Horách.

Okruh bez hranic

Zámek Duchcov

Bílina
Mírové náměstí, 418 01 Bílina
tel.: +420 417 810 985, +420 775 601 248
e-mail: info@kckaskada.cz
www.kckaskada.cz
Duchcov
Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
tel.: +420 417 835 456
e-mail: info.duchcov@tiscali.cz
www.duchcov.cz
Chomutov
Chelčického 99, 430 28 Chomutov
tel.:  +420 800 100 473
e-mail: info@echomutov.cz
www.echomutov.cz
Jirkov
Kostelní 47, 431 11  Jirkov
tel.: +420 474 654 265
e-mail: info.centrum@jirkov.cz
www.jirkov.cz
Krupka
Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka
tel.: +420 417 803 130
e-mail: info@mukrupka.cz
www.krupka-mesto.cz
Litvínov
dočasně Smetanova 40, 436 01 Litvínov
tel.: +420 776 402 896
e-mail: intus@volny.cz
www.mulitvinov.cz
Moldava
Moldava 113, 417 81 Moldava
tel.: +420 417 822 821
e-mail: itc@moldava.cz
Most
Radniční 1, 434 69 Most
tel.: +420 476 105 314
e-mail: info@imostecko.cz
www.imostecko.cz

1 Cyklovýlet po hřebeni Krušných hor
Nová Ves v Horách – Kalek

Chomutov
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Pohled z rozhledny Jeřabina
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Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 657 111; fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz; www.kr-ustecky.cz

Krušné hory
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Oblast: Českosaské Švýcarsko, České středohoří (cyklotrasa č. 2)
Délka: 110 km
Náročnost: nízká
Typ kola / povrch: trekové kolo, horské kolo
Doporučená mapa: SHOCart: Labská stezka, Drážďany – Praha; Labská cyklostezka: Labská
cyklostezka – Podrobný průvodce
Nástupní místa: Drážďany, Bad Schandau (SRN), Hřensko, Děčín, Ústí nad Labem,
Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí, Praha (ČR)
Dopravní dostupnost: auto, vlak (zvýhodněné jízdenky Labe-Elbe a varianty SONE,
více na www.cd.cz)

Bezručovo údolí

www.branadocech.cz

Ústecký kraj • Usti Region • Region Usti

neznačená cyklotrasa • cycle track not signposted • nicht beschilderte Radroute

2

trasa výletu • bike trip • Strecke des Fahrradausflugs

2

výchozí bod výletu • starting point of the trip • Ausgangspunkt der Reise

