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Na kole krajem chmelnic

Libochovice

V Kadani se vydáme z rozcestí po červené turistické značce, která nás zavede do samotného
centra města. Za Mikulovickou bránou už však nebudeme následovat červenou, ale pojedeme
rovně. Asi po necelém kilometru uvidíme odbočku po žluté k rozhledně Svatý kopeček, kam
si můžeme zhruba kilometr vystoupat. Jestliže si tam nebudeme zajíždět, pojedeme dál rovně
po silnici číslo 224, po níž se přes Mikulovice dostaneme až do Klášterce nad Ohří. Na začátku
města zahneme doleva k „Porcelánce“ a tato cesta nás dovede až na cyklotrasu Ohře nesoucí
číslo 6 (bývalá cyklotrasa č. 204). Po trase pojedeme podél řeky Ohře, kterou po několika
kilometrech přejedeme přes most vedoucí do Perštejna. O něco dál, v obci Okounov, odbočíme
z cyklotrasy na neznačenou silnici vedoucí kolem obory Javor. Z této silnice nebudeme nikam
uhýbat, dokud nenarazíme na červenou turistickou značku. Na této křižovatce pojedeme
doprava a na další možné odbočce zahneme doleva. Touto cestou se dostaneme do obce
Rašovice, odkud se budeme ubírat opět po cyklotrase číslo 6 směrem do Kadaně. V Kadani
odbočíme doleva na most po modré, která nás dovede na nástupní místo.

Cyklookruh do okolí Loun

Žatec

Z Libochovic se vydáme neznačenou cestou po silnici č. 246 směr Dubany a Křesín, v němž
se dáme doleva a u kostela sv. Václava přejedeme most přes Ohři. Tato silnice nás dovede
až do vesnice Levousy, kde se napojíme na cyklotrasu č. 204. Ve Stradonicích na křižovatce
začneme následovat trasu 202, po níž pojedeme Débeřským údolím podél Débeřského potoka,
až se dostaneme do obce Peruc. V tomto městečku určitě stojí za to se na chvilku zastavit.
Po prohlídce Peruce se vrátíme na rozcestí Oldřichův dub. Odtud budeme následovat modrou
turistickou značku, která nás zavede do obce Chrastín. Tam zahneme doprava a budeme
pokračovat po modré. Pojedeme skrz vesnici Horka a pak pořád dál až do obce Poplze, v níž
se připojíme opět na cyklotrasu č. 204. Trasa nás povede podél Malé Ohře, přes Kostelec nad
Ohří, až nakonec dorazíme do Budyně nad Ohří. V Budyni pojedeme kolem hradu a po chvíli
se odpojíme i z cyklotrasy a kousek cesty se budeme řídit červenou turistickou značkou.
Na ní přejedeme po barokním mostu Malou Ohři a později i Ohři samotnou. Poté pojedeme
opět po silnici č. 246, po které se skrz Žabovřesky nad Ohří a Radovesice dostaneme zpět
do Libochovic.  

Žatec

Cyklovýlet podél cyklotrasy Ohře

Louny – Peruc

Náš cyklovýlet začneme v Žatci. Vyjedeme z centra a budeme pokračovat po cyklotrase číslo 6
směrem na Louny. Za obcí Trnovany z trasy uhneme doprava a dle silničních směrových tabulí
se náš směr bude ubírat na Liběšice a Líčkov. Do Líčkova si buď můžeme udělat zajížďku nebo
těsně před ním zahneme doleva směrem do obce Třeskonice. Z nich se po červené turistické
značce vydáme k bývalému keltskému hradišti Výrov. Z Výrova budeme klesat po modré
turistické značce až k rozcestí Špičák, kde nebudeme pokračovat po modré, ale pojedeme
doleva po silnici a zhruba po dvou kilometrech odbočíme doprava a napojíme se opět
na modrou turistickou značku. Vystoupáme kolem hradiště Rovina k rozcestí Na Rovinách.
Tam se dáme doleva po žluté turistické trase směrem ke Kounovským kamenným řadám.
Od nich se vrátíme stejnou cestou zpět až na silnici, kde jsme se předtím připojili na modrou.  
Po silnici budeme pokračovat doprava, dokud nenarazíme na rozcestí Pod Pravdou, kde
se napojíme na červenou turistickou trasu, která vede přes hrad Pravda. Pojedeme dál
po červené a na rozcestí Úvoz se vydáme po modré. Od Srubového tábora budeme klesat
po modré a na konci sjezdu nezahneme doprava, ale sjedeme až na silnici. Zde odbočíme
doprava na Konětopy. Z nich pokračujeme dál po silnici na Hřivice a Jimlín. Z Jimlína budeme
pokračovat na Zeměchy, ve kterých zahneme doleva a další odbočkou hned doprava směrem
na Malnice. Tuto obec projedeme rovně až do další vesnice Skupice. Zde se napojíme na trasu
číslo 6 vedoucí přes Mradice, Strkovice, Hradiště, Stekník a Trnovany zpět až do Žatce.

Litoměřice – Lužný

Z centra města vyjedeme po místní neznačené cyklostezce, která vede vedle silnice číslo 229 až
do Cítolib. Na konci této obce se napojíme na červenou turistickou trasu, po které se dostaneme
do Brlohu, kde po ní nebudeme pokračovat doleva, ale pojedeme rovně do Smolnického
Mlýna. Zde odbočíme doleva na cyklotrasu 3035, po níž se postupně přes Hříškov, Panenský
Týnec, Vrbno pod Lesy a Hřivčice dostaneme až do Peruce. Z Peruce pojedeme kousek po trase
202 k rozcestí Oldřichův dub, kde odbočíme doleva. Po chvíli narazíme na naučnou stezku
Perucko, která nás povede podél Débeřského potoka. Po několika kilometrech se napojíme
na cyklotrasu číslo 202, po které se dostaneme do Stradonic a následně do obce Pátek. Z Pátku
se vydáme do Radonic nad Ohří, zde přejedeme přes řeku Ohři a asi po kilometru dorazíme
do Volenic. V této obci se již napojíme na trasu číslo 6, která skrze obce Orasice, Počedělice,
Obora, Černčice a Vršovice kopíruje řeku Ohři až do Loun.

Chrám dobré nálady v Panenském Týnci
Lávka Vítka Brandy – Kadaň

Zajímavosti na trase:

Zajímavosti na trase:

Zajímavosti na trase:
Naše nástupní místo Kadaň je známé jako královské město. Jeho část je obehnána hradbami,
za kterými můžeme spatřit hrad, alžbětinský klášter či jeden z kostelů. Hrad byl založen kolem
roku 1260 Přemyslem Otakarem II. jako královský. Během své existence byl za husitských
válek dobyt, dvakrát vypálen a za vlády Marie Terezie byl přestavěn na kasárny. Na začátku
19. století byl obnoven. Součástí městského opevnění jsou i dvě brány – Žatecká a Mikulovická.
Z Mírového náměstí do Sokolovské ulice vede nejužší ulička v České republice. V jejím nejužším
místě bychom naměřili pouhých 66,1 cm. Západně od ní je pak situován františkánský klášter.
Nad městem stojí rozhledna Svatý kopeček. Nachází se v nadmořské výšce 390 m a celkově
měří 16 m. Za zastavení stojí i nevšedně zařízené nábřeží Maxipsa Fíka, kde si dostatečně
vyhrají malí i velcí na mnoha atrakcích. Dále na trase v Klášterci nad Ohří budeme projíždět
krásným zámeckým parkem v anglickém stylu s mnoha vzácnými dřevinami. Pozor však,
cyklisté zde musejí kolo tlačit! Samotný zámek byl postaven v 16. století. Postupné požáry
způsobovaly následné proměny vzhledu zámku. Nyní je k vidění jeho klasicistní podoba.
Prohlídky nabízejí tři různé okruhy – porcelánový, pohádkový a výstavní. U lázní Evženie, které
jsou přímo u trasy, si můžeme načepovat do láhve minerální vodu z jednoho z kláštereckých
léčivých pramenů (pramen Městský a Evženie).  

Zámek Stekník

Zajímavosti na trase:

Oldřichův dub

Zajímavosti na trase:
Již ve výchozím bodě našeho výletu se nám nabízí mnoho památek. Jednou z nich je velkolepý
zámek Libochovice. Byl vybudován hrabětem Gundakarem z Dietrichštejna na konci 17. století
v renesančním stylu. K zámku přiléhá volně přístupný zámecký park. Mimo jiné můžeme
v Libochovicích ještě navštívit židovský hřbitov z roku 1583, který čítá na 550 náhrobků
různého stáří a slohů. Nedávno proběhla jeho rekonstrukce. Zámek i hřbitov jsou chráněny
jako kulturní památka. Dále na trase můžeme ve Stradonicích odbočit po žluté náročným
stoupáním na rozhlednu Keltské valy. Už podle názvu vychází z keltské kultury, která tu
v dřívějších dobách byla rozšířena. Z rozhledny je krásný výhled na České středohoří. Kousek
před Perucí se u rozcestí vyjímá jeden z nejznámějších památných stromů – Oldřichův dub.
V samotné Peruci se nachází renesanční zámek. Původně to byla gotická tvrz. Nynější podobu
získal v druhé polovině 18. století, kdy byl v majetku Ledebourů. V roce 2007 odkoupili zámek
dva Britové, kteří z něj chtějí udělat hotel. V městysi můžeme navštívit ještě Muzeum české
vesnice, které bylo vybudováno v bývalé barokní sýpce. Věnuje se historii starých řemesel
na venkově i zemědělské činnosti. Peruc je také spjata s pověstí o Oldřichovi a Boženě,
což kromě Oldřichova dubu dokládá též Boženina studánka, která je kousek pod zámkem.
Poté, co vyjedeme z Peruce po modré, narazíme zanedlouho na Krásnou vyhlídku, jinak také
Čechovu vyhlídku. Naskytne se nám z ní daleký výhled především na České středohoří. Když
už pojedeme po trase číslo 204 směrem do Budyně, budeme míjet přírodní rezervaci Myslivnu.
V Budyni nad Ohří se nachází vodní hrad. Původně to byl dřevěný hrad v majetku českých
panovníků. Největšího rozkvětu dosáhl v době, kdy patřil Zajícům z Hazmburka. Tehdy sem
byl dovezen z cesty do Egypta krokodýl, který měl ve vodním příkopu chránit hrad. Nyní
visí jeho vycpanina v jedné z hradních síní. V hradě můžeme mimo jiné navštívit starou, ale
zachovalou alchymistickou dílnu. V areálu hradu bylo také otevřeno Jandovo muzeum, které
návštěvníkovi nabízí expozici historie Budyňska od pravěku do r. 1848 a expozici alchymie
na hradě v Budyni. Na závěr stojí za zmínku ještě barokní most přes Malou Ohři. Byl postaven
kolem roku 1772 a osazen různými sochami, které tam už v dnešní době nejsou.

Zámek Klášterec nad Ohří

Praktické informace:
Oblast: Dolní Poohří
Délka: 32 km
Převýšení: 520 m
Náročnost: střední
Typ kola / povrch: horské, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 105
Nástupní místo: Kadaň rozcestí (za mostem)
GPS: 50°22‘29.972“N, 13°16‘27.368“E (parkoviště)
Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Kadaň)
Informační centrum: Kadaň: Mírové náměstí 1, Kadaň, 432 01
tel.: +420 474 319 550, e-mail: galerie@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Praktické informace:

Klášterec nad Ohří: náměstí Dr. E. Beneše 86, Klášterec nad Ohří, 431 51
tel.: +420 474 376 431, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.muklasterec.cz
Zajímavosti v okolí:
historické centrum Kadaně, interaktivní nábřeží Maxipsa Fíka, rozhledna Svatý kopeček,
vodní nádrž Kadaň, zámek Klášterec nad Ohří, Klášterecká kyselka, lázně Evženie

Nástupní místo: Libochovice
GPS: 50°24‘21.840“N, 14°2‘32.059“E

Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu
– otevřeno celoročně, další info na www.zamek-klasterec.cz

Dopravní dostupnost: auto, cyklobus

Centrum města Loun je obehnáno městským opevněním. Vstup do města chránily tři brány.
Tou největší je brána Žatecká, pocházející z roku 1500. Dominantu města tvoří pozdně gotický
kostel sv. Mikuláše, u kterého je zpřístupněna věž s vyhlídkovým ochozem. Na Mírovém
náměstí se také nachází oblastní muzeum nabízející přírodovědnou a historickou expozici,
výstavy a prohlídku skanzenu. Když budeme projíždět obcí Cítoliby, můžeme si jistě všimnout
místního barokního zámku a kostela sv. Jakuba. V další z obcí v Panenském Týnci se nachází
zřícenina kostela Panny Marie a zámek Panenský Týnec. Kostel postihlo několik pohrom,
vyhořel a byl vypálen. Nepodařilo se ho dostavět, ale zachoval se jižní portál. Patří mezi
nejpozoruhodnější a nejmystičtější místa v České republice. Mnoho lidí věří, že je nabitý
pozitivní energií a dokáže léčit. Mimo jiné je spojován s Anežkou Českou. Na naší další
zastávce v Peruci nalezneme renesanční zámek, který byl původně gotickou tvrzí. Svoji dnešní
podobu získal v druhé polovině 18. století. Od roku 2007 je v majetku dvou Britů, kteří ho chtějí
přestavět na hotel. Dále zde můžeme navštívit Muzeum české vesnice, které se věnuje historii
starých řemesel a zemědělské činnosti na venkově. Peruc je spjata s pověstí o Oldřichovi
a Boženě a to dokazuje jak Boženina studánka, která stojí u zámku, tak Oldřichův dub,
kolem něhož pojedeme později na trase. Ze Stradonic si můžeme po žluté udělat zajížďku
na rozhlednu Stradonka nebo také Keltské valy. Její vzhled vychází z keltské kultury, která tu
byla dříve rozšířena. Skýtá překrásný výhled do Českého středohoří.

Praktické informace:
Oblast: Žatecko, Džbánsko
Délka: 58 km
Převýšení: 1000 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: horské kolo, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 108

Zámek v Peruci

Nástupní místo: Žatec
GPS: 50°19‘36.732“N, 13°32‘50.743“E (parkoviště)
Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Žatec – na druhé straně řeky Ohře)

Praktické informace:

Informační centrum:
Žatec: náměstí Svobody 1, Žatec, 438 24, tel.: +420 415 736 156,
e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz  

Oblast: Poohří
Délka: 39 km
Převýšení: 950 m
Náročnost: střední–vysoká
Typ kola / povrch: horské kolo, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 108

Zajímavosti v okolí:
historické centrum města Žatce, Chrám chmele a piva, rozhledna Chmelový maják, zámek
Líčkov, hradiště Výrov (Kuk), hradiště Rovina, Kounovské kamenné řady, zřícenina hradu
Pravda, zámek Nový hrad v Jimlíně, zámek Stekník
Důležité tipy:
Chmelařské muzeum – info na www.muzeum.chmelarstvi.cz

Nástupní místo: Louny (parkoviště – Mírové náměstí)
GPS: 50°21‘26.171“N, 13°47‘48.098“E
Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Louny – střed, Louny – město)

Chrám chmele a piva – info na http://chchp.cz/, v objektu recepce je úschovna kol

Oblast: Dolní Poohří
Délka: 36 km
Převýšení: 420 m
Náročnost: nízká
Typ kola / povrch: horské, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 108

Důležité tipy:
Hrad Kadaň – otevírací doba: PO–PÁ 9.00–16.00, SO–NE 10.00–15.00,
vstupné: základní 50 Kč / snížené 30 Kč

Náš výchozí bod Žatec je historickým městem stojícím na vysokém ostrohu nad řekou Ohří
na místě původního slovanského hradiště kmene Lučanů. V centru města se nachází několik
gotických měšťanských domů, dominantou náměstí je pak renesanční radnice s 47 metrů
vysokou vyhlídkovou věží. Jednou z nejvýznamnějších žateckých památek je původně
románský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v 18. století barokně přestavěn. Zůstala
pozdně gotická zvonice z roku 1530 a k celé stavbě byla ještě přistavěna barokní kaple
sv. Jana Nepomuckého. V historickém centru se dále nachází pivovar, kapucínský klášter,
goticko-renesanční kostel sv. Jakuba, ale i druhá největší synagoga v Čechách. Za návštěvu
pak určitě stojí Chmelařské muzeum, které nabízí expozici vývoje chmelařství, dále pak Chrám
chmele a piva, který obsahuje řadu atrakcí, jako je 40 metrů vysoká rozhledna Chmelový
maják, minipivovar, bludiště a další. Dále na trase v obci Líčkov můžeme navštívit původně
barokní, dnes rokokový zámek, na kterém působil malíř Oskar Brázda. Nyní je tam jeho
galerie. A o kus dál na vrchu Výrov se nacházejí pozůstatky hradiště Kuk z doby halštatské.
Z vrchu se nabízejí pěkné výhledy na České středohoří a Doupovské hory. Na náhorní plošině
nad Kounovem můžeme nalézt Kounovské kamenné řady. Jedná se o křemencové kameny
uspořádané ve 14 řadách v délce 400–450 metrů. Celkem řady obsahují asi 2500 kamenů.
Největší kámen Gibbon I. váží zhruba 6 tun. Nedaleko odtud se nachází zřícenina hradu
Pravda, který pochází ze 14. století. Zachovaly se zbytky obvodového zdiva, část věže, zbytky
sklepů a štol. Na rozcestí Úvoz si můžeme udělat krátkou zajížďku ke skalnímu útvaru Čertův
kámen. V obci Jimlín se nachází pozdně gotický hrad zvaný Nový hrad. Největší dominantou
komplexu je pozdně gotická věž. Jeden z dalších zámků stojí v obci Stekník. Je to patrový
dvoukřídlý rokokový zámek s mansardovou střechou. Cestou zpět můžeme na začátku Žatce
ještě navštívit židovský hřbitov.

Zámek Líčkov – otevřen o víkendech, duben–říjen
Zámek Nový hrad – info na http://jimlin.kr-ustecky.cz/

Informační centrum:
Louny: Mírové náměstí 35, Louny, 440 23, tel.: +420 415 621 102, e-mail: info@mulouny.cz,
http://infocentrum.mulouny.cz/   
Zajímavosti v okolí:
historické centrum Loun, zámek Cítoliby, Panenský Týnec, Peruc,
Stradonice – rozhledna Na Valech

Zámek Stekník – info na http://steknik.zamek.txt.cz

Důležité tipy:
Muzeum Louny – info na: www.muzeumlouny.cz
Muzeum české vesnice Peruc – otevírací doba: květen–říjen, ÚT–NE 10.00–16.30;
www.peruc.cz

Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Libochovice-město)

Naši trasu zahájíme v bývalém královském městě Litoměřicích. V centru na Mírovém náměstí se
nachází velké množství architektonicky cenných domů. Ty, jež jsou postaveny v gotickém stylu,
patří mezi nejstarší trvale obývané domy v celé České republice. Na náměstí se dále nachází bývalá
renesanční radnice, ve které nyní sídlí oblastní muzeum se stálou expozicí geologického vývoje
regionu, archeologie, doby románské, gotické, barokní, historie Litoměřic do roku 1945 a dále
řemesel, zemědělství a rybářství. V rohu náměstí se nachází barokní kostel Všech svatých. V blízkosti
tohoto je mnoho dalších, převážně barokních kostelů. Nedaleko náměstí můžeme objevit krásnou
stavbu – Katedrálu sv. Štěpána. Naše další zastávka bude v pevnostním městě Terezín. Město se dělí
na Malou a Velkou pevnost. Pevnost založil Josef II. roku 1780 a pojmenoval ji na počest své matky
Marie Terezie. Měla původně ochrannou funkci během prusko-rakouských válek. Za druhé světové
války sloužila hlavní pevnost nacistickému Německu jako židovské ghetto, Malá pevnost pak
neslavně proslula  jako věznice pražského gestapa. V prostorách Malé pevnosti je zřízen Památník
Terezín. Zastavovat se budeme i v Budyni nad Ohří, kde se nachází vodní hrad. V dobách, kdy hrad
patřil Zajícům z Hazmburka, doznával největšího rozkvětu. V této době sem byl také dovezen
z cesty do Egypta krokodýl, který měl ve vodním příkopu hrad chránit. Nyní visí jeho vycpanina
v jedné z hradních síní. Mimo jiné bylo v areálu hradu také otevřeno Jandovo muzeum, které
návštěvníkovi nabízí expozici historie Budyňska od pravěku do r. 1848 a expozici alchymie na hradě
v Budyni. V Poplzech si můžeme přes most udělat zajížďku k libochovickému renesančnímu zámku.
K zámku dále přiléhá volně přístupný zámecký park. Mimo jiné můžeme v Libochovicích navštívit
židovský hřbitov z roku 1583, který čítá na 550 náhrobků. O kus dál ve Stradonicích můžeme odbočit
po žluté a vystoupat na rozhlednu Keltské valy. Už podle názvu vychází z keltské kultury, která tu
v dřívějších dobách byla rozšířena. Z rozhledny je krásný výhled na České středohoří. Odtud se už
vypravíme do Loun. Centrum města je obehnáno městským opevněním. Vstup do města chránily
tři brány. Tou největší je brána Žatecká, pocházející z roku 1500. Dominantu města tvoří pozdně
gotický kostel sv. Mikuláše, u kterého je zpřístupněna věž s vyhlídkovým ochozem. Na Mírovém
náměstí se také nachází oblastní muzeum nabízející přírodovědnou a historickou expozici, výstavy
a prohlídku skanzenu. Archeologický skanzen se nachází u obce Březno. Jedná se o rekonstrukci
pravěkých a raně středověkých obydlí. Mezi Louny a Žatcem stojí v obci Stekník patrový dvoukřídlý
rokokový zámek s mansardovou střechou. Další větší pauzu si uděláme v historickém městě Žatci
stojícím na vysokém ostrohu nad řekou Ohří, na místě původního slovanského hradiště kmene
Lučanů. V centru města se nachází několik gotických měšťanských domů, dominantou náměstí
je pak renesanční radnice s vyhlídkovou věží. Jednou z nejvýznamnějších žateckých památek je
původně románský, nyní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zůstala pozdně gotická zvonice
z roku 1530 a k celé stavbě byla ještě přistavěna barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. V historickém
centru můžeme dále najít pivovar, kapucínský klášter, goticko-renesanční kostel sv. Jakuba,
ale i druhou největší synagogu v Čechách. Za návštěvu pak určitě stojí Chmelařské muzeum,
které nabízí expozici vývoje chmelařství, dále Chrám chmele a piva, který obsahuje řadu atrakcí,
například 40 metrů vysokou rozhlednu Chmelový maják, minipivovar, bludiště a další. Několik
kilometrů za Žatcem budeme projíždět kolem Nechranické přehrady, která má nejdelší sypanou
hráz ve střední Evropě. Předposlední město, které navštívíme, je Kadaň. Část královského města je
obehnána hradbami, za kterými můžeme spatřit hrad, alžbětinský klášter či jeden z kostelů. Hrad
byl založen ve 13. století Přemyslem Otakarem II. jako královský. Za svoji existenci byl za husitských
válek dobyt, dvakrát vypálen a za vlády Marie Terezie byl přestavěn na kasárny. V 19. století byl
obnoven. Součástí městského opevnění jsou i dvě brány – Žatecká a Mikulovická. Z Mírového
náměstí do Sokolovské ulice vede nejužší ulička v České republice. Její nejužší místo měří 66,1 cm.
Západně od ní se nachází františkánský klášter. Zastavit bychom se určitě měli u nábřeží Maxipsa
Fíka, kde se nachází mnoho atrakcí pro malé i velké. Dále na trase v Klášterci nad Ohří budeme
projíždět krásným zámeckým parkem v anglickém stylu s mnoha vzácnými dřevinami. Pozor však,
cyklisté zde musejí kolo tlačit! Samotný zámek byl postaven v 16. století. Požáry způsobovaly
postupnou proměnu vzhledu zámku. Nyní můžeme spatřit jeho klasicistní podobu. Prohlídky
nabízejí tři různé okruhy – porcelánový, pohádkový a výstavní. U lázní Evženie, které jsou přímo
u trasy, si můžeme načepovat do láhve minerální vodu z jednoho z kláštereckých léčivých pramenů.  

Praktické informace:
Oblast: Poohří
Délka: 130 km
Převýšení: 870 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: trekové kolo, horské kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 107, 108, 105
Nástupní místo: Litoměřice – nádraží Litoměřice-město
GPS: 50°31‘59.175“N, 14°8‘20.306“E
Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Litoměřice-město)
Informační centrum:
Litoměřice: Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice, 412 01, tel.: +420 416 732 440, +420 411 131 083,
e-mail: info@litomerice-info.cz, www.litomerice-info.cz

Informační centrum:
Libochovice: náměstí 5. května 48, Libochovice, 411 17
tel.: +420 416 725 856, e-mail: info@libochovice.cz

Informace o léčebných účincích pramenů:
www.lazneevzenie.cz

Jako výchozí bod jsme si zvolili litoměřické nádraží. Po trase 3066 nádraží podjedeme a u tenisových
kurtů se napojíme na trasu č. 2, ze které po několika stech metrech odbočíme Vodní ulicí doprava.
Tou se dostaneme k Tyršovu mostu, který přejedeme. Kousek za hypermarkety pak zahneme
doleva po zpevněné cestě ke golfovému hřišti. Odtud se dostaneme přímo do Terezína. V Terezíně
projedeme kolem náměstí ČSA a Bohušovickou bránou vyjedeme z města. Jak název říká, brána
nás bude směrovat do Bohušovic nad Ohří. Druhou odbočkou za Terezínem zahneme nenápadnou
cestou doleva. Měli bychom jet podél garáží, zahrádek a fotbalového hřiště, u kterého obec
Bohušovice nad Ohří začíná. V obci projedeme kolem radnice a budeme pokračovat dál do obcí
Brňany, Brozany nad Ohří a přes řeku Ohři do Doksan. Z Doksan se vydáme po silnici č. 608, po které
přejedeme dálnici D8. Za mostem silnice pokračuje jako číslo 118, ale v Hradčanech z ní uhneme
doprava do obce Písty. V Pístech zahneme doleva a dojedeme tak do Budyně nad Ohří. U hradu
v Budyni nad Ohří se napojíme na červenou turistickou trasu, která nás povede skrz Kostelec nad
Ohří do Poplz. Odtud se dáme doleva kousek po modré, a když se budou cesty dělit, vyrazíme po
té pravé, neznačené.Touto cestou se dostaneme do Levous, ve kterých odbočíme doleva a tak
dojedeme do Stradonic. Ze Stradonic nás už povede cyklotrasa č. 202, ze které se v Radonicích
odpojíme a pojedeme doprava přes řeku do Volenic a za vesnicí zahneme doleva do Orasic.
Z nich pokračujeme rovně do Počedělic, ve kterých opět přejedeme přes most a přes obce Obora
a Černčice se nakonec dostaneme do Loun. V obci Černčice pouze odbočíme doprava a podél Ohře
a nádraží dorazíme do samotného centra Loun, kde už se napojíme na cyklotrasu č. 6, která by
v budoucnu měla vést po celé délce řeky Ohře, tedy až do Litoměřic. Trasa nás povede přes vesnice
Březno, Celnice, Skupice, Mradice, Strkovice, Hradiště, Stekník a Trnovany, za kterými už leží město
Žatec, jeden z našich dalších možných výchozích bodů. Za projetí určitě stojí celé centrum města.
Nejprve projedeme kolem Chrámu chmele a piva a Chmelařského muzea, následně přes Kruhové
náměstí a náměstí Svobody, kde stojí většina významných žateckých staveb. Poté se dáme přes další
náměstí rovně, až dorazíme na kruhový objezd, jímž se dostaneme ven z města. Pokud máme horské
kolo, můžeme z Žatce vyjet po trase Chmelovelo, která nás dovede k Nechranické přehradě, jinak
vyrazíme po trase č. 6, která nás tam dovede taktéž. Na rozcestí Vikletice – U hráze se obě trasy,
tedy pro horská i pro treková kola, opět spojí. Přes obce Poláky a Rokle se dostaneme do dalšího
většího města, a to do Kadaně. Tu ale budeme jenom míjet. Po několika dalších kilometrech podél
Ohře dojedeme do Klášterce nad Ohří. Z něho už nám zbývá jen pár kilometrů podél levého břehu
Ohře do našeho cíle – do obce Lužný.

Terezín: nám. ČSA 179, Terezín, 411 55, tel.: +420 416 782 616, e-mail.: info@terezin.cz,
www.terezin.cz  

Zajímavosti v okolí:
zámek Libochovice, židovský hřbitov Libochovice, zámek Peruc, Muzeum české vesnice
v Peruci, Boženina studánka, hrad Budyně nad Ohří

Louny: Mírové náměstí 35, Louny, 440 23, tel.: +420 415 621 102, e-mail: info@mulouny.cz,
http://infocentrum.mulouny.cz/

Důležité tipy:
Zámek Libochovice:
informace o otevírací době a vstupném na www.zamek-libochovice.cz

Žatec: náměstí Svobody 1, Žatec, 438 24, tel.: +420 415 736 156,
e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz
Kadaň: Mírové náměstí 1, Kadaň, 432 01, tel.: +420 474 319 550,
e-mail: galerie@mesto-kadan.cz, http://www.mesto-kadan.eu

Muzeum české vesnice Peruc:
otevírací doba: květen–říjen, ÚT–NE 10.00–16.30
www.peruc.cz (potřebná telefonní čísla)

Klášterec nad Ohří: náměstí Dr. E. Beneše 86, Klášterec nad Ohří, 431 51,
tel.: +420 474 376 431, e-mail: icklasterec@muklasterec.cz

Hrad Budyně nad Ohří, Jandovo muzeum:
otevírací doba: duben–říjen, ÚT–NE 10.30–17.00, ostatní měsíce zavřeno,
vstupné: plné 20 Kč / snížené 10 Kč, pro skupiny větší než 10 osob je možno domluvit
prohlídku mimo otevírací dobu na tel.: +420 603 485 388,
www.budyne.cz/kultura/vodni-hrad-a-jandovo-muzeum.html

Labská stezka

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

Okruh okolo Ohře

Louny

Tourist information centers / Touristeninformationszentren

1 Cyklovýlet za léčivými prameny
Kadaň – Klášterec nad Ohří

Chmelařské muzeum v Žatci

Kadaň
Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 550
e-mail: galerie@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz
Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 474 376 431
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.muklasterec.cz; www.goklasterec.cz
Louny
Mírové nám. 35, 440 23 Louny
tel.: +420 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
www.mulouny.cz
Postoloprty
Mírové nám. 3, 439 42 Postoloprty
tel.: +420 415 783 188
e-mail: kzmp@kzmp.cz
www.kzmp.cz
Žatec
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
tel.: +420 415 736 156
e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz

Zámek Libochovice

Děčín
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
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
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

Cyklomapa
1 : 100 000

Zajímavosti v okolí:
Litoměřice, Terezín, Budyně nad Ohří, Libochovice, Louny, Archeologický skanzen u Loun,
Stekník, Žatec, Nechranická přehrada, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Klášterecká kyselka
Důležité tipy:
Cestuze zahájit kdekoliv na trase, doporučuji však začít v níže vypsaných městech
(informační centra).
Oblastní muzeum v Litoměřicích – otevírací doba: ÚT–NE 10.00–17.00
Zámek Nový hrad Jimlín

Cyklostezka Ohře

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy

Rozhledna Kalich – otevírací doba: duben–říjen, 10.00–16.30

Žatecká brána v Lounech

Výškový profil trasy

Svatostánek českého vinařství v gotickém hradě – otevřeno PO–NE 8.30–17.00
Památník Terezín – Malá pevnost; možnost navštívit další objekty v Terezíně;
www.pamatnik-terezin.cz

Výškový profil trasy

Hrad Budyně nad Ohří, Jandovo muzeum – otevírací doba: duben–říjen, ÚT–NE 10.30–17.00,
další info na:  www.budyne.cz/kultura/vodni-hrad-a-jandovo-muzeum.html
Zámek Libochovice – informace o otevírací době a vstupném na www.zamek-libochovice.cz

900

Muzeum Louny – info na www.muzeumlouny.cz,
Archeologický skanzen Březno – www.muzeumlouny.cz/skanzen.php
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800

Větruše

Chmelařské muzeum Žatec – info na www.muzeum.chmelarstvi.cz/

400

400

Chrám chmele a piva – info na http://chchp.cz/, v objektu recepce je úschovna kol
Zámek Stekník – info na http://steknik.zamek.txt.cz

700

Hrad Kadaň – otevírací doba: PO–PÁ 9.00–16.00, SO–NE 10.00–15.00

600

Zámek Klášterec nad Ohří a Muzeum porcelánu – otevřeno celoročně,
další info na www.zamek-klasterec.cz/web/cs-info.php

200

200

200

Informace o léčebných účincích pramenů na www.lazneevzenie.cz/web/cs-prameny.php
Cyklotrasa Ohře bude mezi Louny a Litoměřicemi proznačována číslem 6 v průběhu roku 2013
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Vydal Krajský úřad Ústeckého kraje
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

Hrad v Kadani
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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)

Chmelařské muzeum v Žatci

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

