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Cyklookruh okolo Ústí

Litoměřice – Roudnice nad Labem

Cyklookruh za skalními útvary

Ústí nad Labem – Malé Žernoseky

V Litoměřicích přejedeme Tyršův most a téměř hned za ním zahneme doleva po cyklotrase
číslo 6. Pojedeme po ní podél Ohře až do Terezína. V tomto pevnostním městě určitě stojí
za to se zdržet a prohlédnout si jeho bohatou historii. Poté, co přejedeme Ohři, nebudeme
odbočovat po trase doprava, ale budeme pokračovat dál rovně směrem k Malé pevnosti.
Před pevností se dáme doleva po značené cyklotrase číslo 3102, která nás dovede do Českých
Kopist. Po ní dojedeme po 7 kilometrech do Nučniček k přívozu. Tam si díky němu můžeme
trasu zkrátit. Poté pokračujeme přes Libotenice, před kterými mineme kostel sv. Kateřiny,
dále pak přes Hrobce a Židovice. Když dorazíme do Roudnice nad Labem, jistě spatříme místní
směrové tabule, které budou udávat směr na horu Říp, a pokud budeme chtít, můžeme si
udělat celkem asi 10kilometrovou zajížďku k této národní hoře. Z Roudnice, kde přejedeme
most na pravý břeh Labe, se vydáme po cyklotrase číslo 2, jinak také zvané Labská stezka,
a vracíme se zpět do Litoměřic přes Černěves, Lounky a Křešice. Celý cyklovýlet z Litoměřic
i zpět pojedeme rovinatým terénem po zpevněném povrchu nebo po silnicích. Je tedy velmi
nenáročný a určitě se hodí na vyjížďku pro rodiny s dětmi.

Roudnice nad Labem – Štětí

Z centra Ústí nad Labem se vydáme na Větruši. Na ni se dostaneme buď na kole po cyklotrase
číslo 3090, nebo lanovkou z OC Forum. Z Větruše budeme pokračovat dál po trase 3090
na Soudný vrch a Hostovice. Za Hostovicemi odbočíme doprava po trase 3071 a budeme
klesat serpentinami do Trmic. Projedeme kolem trmického zámečku a budeme pokračovat
dál přes Koštov a Stadice. Před Hliňany zahneme doleva a napojíme se na trasu číslo 3009.
Po ní pojedeme přes Řehlovice a budeme stoupat táhlým stoupáním do Žimu. Z něj se vydáme
do Radejčína, ze kterého si můžeme udělat zajížďku do Dubic po cyklotrase 3091 a následně
po zelené turistické značce. V Dubicích se můžeme také občerstvit. Zpět se musíme vrátit
stejnou cestou (původní trasa je částečně přeložena z důvodu výstavby dálnice D8). Dál se
budeme při našem výletu řídit trasou 3091, dokud nedorazíme ke kolejím. U nich nepojedeme
podle původního značení k železniční stanici (viz výše), ale budeme následovat zelenou
turistickou značku, po které se stoupáním dostaneme na Kletečnou. Zde se z ní odpojíme
a pojedeme neznačenou cestou po silnici až do Velemína. V této obci se napojíme na modrou
turistickou trasu, která nás povede Oparenským údolím. Na rozcestí Oparno žst. (zde se také
můžeme občerstvit v hospůdce U Černého mlýna) odbočíme doleva po cyklotrase číslo 25
a budeme dál klesat údolím až do Malých Žernosek k přívozu. Přívozem se dostaneme
přes řeku Labe do Velkých Žernosek. Zde se už vydáme po Labské cyklotrase číslo 2 přes
Libochovany, Církvice a Sebuzín zpět až do Ústí.

Labská stezka

MTB okruh Bránou do Čech

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

Ústí nad Labem – Litoměřice

Z Roudnice nad Labem vyrazíme po místním značení a modré turistické značce z Karlova
náměstí na Kratochvílovu rozhlednu. Z rozhledny budeme pokračovat dál po místním značení
směrem na Říp po silnici č. 246. Po ní dojedeme až do Krabčic. V Krabčicích odbočíme doprava
po červené. Vyšlápneme prudší stoupání na horu Říp a k rotundě sv. Jiří. Stejnou cestou
se budeme muset vrátit zpět do Krabčic. Z nich se vydáme dle silničních směrových tabulí
rovně na Bechlín a dále na Benzinov. Zanedlouho se dostaneme k mostu přes řeku Labe.
Přejedeme ho a dostaneme se do Štětí. Ve Štětí pojedeme kolem informačního centra a dále
pak směrem na Stračí už po cyklotrase číslo 24. Ve Stračí uhneme doprava po zpevněné cestě
a stále po značené cyklotrase číslo 24. Asi po dvou kilometrech se připojíme na trasu číslo
0057, po které dojedeme až do Ješovic. Budeme po ní pokračovat dál až na křížení s trasou
0012. Tou se budeme řídit až k rozcestí Had. Na tomto úseku uvídime skalní útvary, jako jsou
jeskyně Máří Magdalény, Harfenice a právě již zmíněný Had. Zde se odpojíme a pojedeme dál
po žluté turistické značce. Tady budeme míjet skalní útvary Sedm chlebů, jeskyni Mordloch
a další. Asi po dalším kilometru a půl cesty dorazíme k Hraběcí kapli. Od ní budeme pokračovat
rovně neznačenou cestou zpátky do Stračí a Štětí. Opět přejedeme most přes Labe. Za ním
se napojíme na cyklotrasu číslo 2, po které se dostaneme do obce Račice. Trasa nás povede
vodáckým a veslařským areálem přímo kolem račického vodního kanálu. Po trase číslo 2 se
dostaneme zpět až do Roudnice.

Naše cesta začíná na parkovišti u zříceniny gotického hradu Střekova. Z něho se vydáme
náročnějším stoupáním po červené turistické trase. Když dojedeme do malé obce jménem
Nová Ves, budeme následovat zelenou turistickou značku směr Sedlo, z něhož můžeme kousek
za vsí obdivovat krásný rozhled na kaňon Labe a hřeben Krušných hor, a cestou budeme také
míjet vrchol Vysoký Ostrý. Poté, co přijedeme do Sedla, napojíme se opět na červenou. Po ní
budeme pokračovat až na rozcestí Pod Homolkou, kde odbočíme doprava po modré směrem
na kopec Varhošť. Na samotný vrchol Varhoště se dostaneme po žluté turistické značce.
Na vrcholu nás čeká moderní rozhledna se skvostným výhledem na krajinu a především
na meandry řeky Labe, kterých lze spatřit opravdu hodně. Jakmile se dostatečně nabažíme
krásou Českého středohoří, můžeme vyrazit dál. Sjezdem po žluté a následně po zelené
značce se dostaneme do Kundratic, odkud pojedeme mírným stoupáním do obce Hlinná.
V té se napojíme na žlutou, po které lehce vystoupáme na vršek Hradiště, odkud budeme
celou cestu až do Pokratic u Litoměřic sjíždět. Než ale dojedeme do Litoměřic, ve Skalici se
dáme doprava po červené. V Pokraticích zahneme kousek za kapličkou doprava po zelené,
po níž přijedeme do Miřejovic, tam pojedeme rovně po cyklotrase číslo 3058. Na místě, kde se
cesty rozdělují, pojedeme doprava po neznačené zpevněné cestě na Plešivec, z něho sjedeme
po modré na cyklotrasu číslo 3057, kterou budeme následovat přes Kamýk a kolem kapličky
sv. Marie na Kalvárii. Z ní budeme už jen odpočívat ve sjezdu až do Libochovan, z nichž budeme
pokračovat do Sebuzína po cyklotrase číslo 2, vedoucí podél Labe. V Sebuzíně se pak vydáme
po žluté turistické značce po vrstevnicové cestě do Brné. Z ní nám zbývají už jen poslední tři
kilometry po zelené trase zpět na hrad Střekov. Tady náš výlet končí.

Přívoz Nučničky
Vodní kanál Račice

Zajímavosti na trase:

Historický vlak na zubrnické trati

Zajímavosti na trase:
Na počátku okruhu se v obci Zubrnice nachází skanzen lidové architektury. Poblíž kostela
ve středu obce se zachovalo několik roubených stavení. Na návsi se vyjímá barokní roubená
studna z konce 17. století. V Zubrnicích dále můžeme vidět původně gotický kostel sv. Máří
Magdaleny z 15. století, který byl v 18. století barokně přestavěn. V obci můžeme navštívit
i malé železniční muzeum umístěné na nádraží na již zrušené trati. Výletní motoráčky sem ale
jezdí. Dále na trase uvidíme na kopci nad Horní Vysokou věž bývalé zvonice již neexistujícího
hradu Levín, která nyní slouží jako rozhledna. Na začátku Úštěka se rozprostírá jezero
Chmelař, kde se můžeme vykoupat nebo si jít odpočinout na pláž. Z Úštěka pak dojedeme
do Konojed. Tam spatříme historickou i kulturní památku – obrovský barokní zámek, jehož
chátrání zastavil nový majitel. Původně byla větší část komplexu klášterem. Po druhé světové
válce se vlastníkem stala armáda, po jejímž působení byl zámek zcela zdevastovaný. Nyní
na zámku probíhají nutné opravy. V další vesnici, v Bílém Kostelci, uvidíme zříceninu kostela
sv. Havla. Při našem výletu pak dále vyšlápneme k Víťově rozhledně (616 m n. m.), která byla
postavena v roce 2003 jako telekomunikační stožár. Z vyhlídkového ochozu se nám nabídne
nečekaně vzrušující výhled na České středohoří na jihu, Lužické hory na východě a Krušné hory
na západě.

Pomník Přemysla Oráče

V bývalém královském městě Litoměřicích je toho jistě mnoho k vidění. Na Mírovém náměstí
se nachází velké množství architektonicky cenných domů a lze tu sledovat stavební slohy
od gotiky až po 20. století. Některé z těch 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 jeho blízkosti je
mnoho dalších, převážně barokních kostelů. Nedaleko náměstí můžeme objevit krásnou
stavbu – katedrálu sv. Štěpána. Biskupství zde sídlí od roku 1655. Dále na naší trase budeme
projíždět pevnostním městečkem Terezín. Město se dělí na Malou a Velkou pevnost. Pevnost
byla založena roku 1780 Josefem II., který město pojmenoval 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. Objekt je národní kulturní památkou. Než se dostaneme do Roudnice,
před Libotenicemi můžeme spatřit kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Původní kostel byl
zbořen a roku 1703 byl postaven nový. Za největší roudnickou dominantu lze považovat raně
barokní zámek, který se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Labe. Na místě zámku kdysi stál
velkolepý hrad. Z něho se dochovalo obvodové zdivo a velký přízemní sál. Za návštěvu určitě
také stojí městská věž Hláska, která slouží jako rozhledna, Kratochvílova rozhledna či starý
židovský hřbitov. A pokud si budeme chtít udělat již zmíněnou vyjížďku na horu Říp, určitě
neuděláme chybu. Nahoře na nás čeká románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Ta je spolu se
samotnou horou zapsána mezi národní kulturní památky. Říp je také považován za památné
místo české mytologie.

Zajímavosti na trase:

Zajímavosti na trase:
Již první zajímavostí, která stojí za zmínku, je visutá lanovka spojující OC Forum a Větruši. Byla
zprovozněna v roce 2010 a jedná se o nejdelší visutou lanovku v Česku bez samostatně stojících
podpěr. Cílová stanice Větruše je vrch tyčící se nad řekou Labe. Na něm stojí stejnojmenný
výletní zámeček s rozhlednou, restaurací a hotelem. Dohromady tak tvoří jednu z největších
dominant města. Z vyhlídkové věže se nabízí krásný výhled jak na město, tak na okolní kopce.
Za zámečkem se nachází přírodní a zrcadlové bludiště. Po nějaké době dorazíme do Trmic,
na jejichž konci pojedeme kolem novogotického zámku. V něm kromě jiného můžeme
navštívit expozici věnovanou historii modelové železnice a hutnictví. O pár kilometrů dál
se můžeme osvěžit ve studánce Královský pramen. Nedaleko od něj se ve Stadicích nachází
pomník Přemysla Oráče. Hned u pomníku je také Královské pole, které bylo polem Přemysla
Oráče a také ve středověku stanovovalo polní míru. Po nějakém tom stoupání na nás čeká
z vyhlídkové terasy nádherný pohled na České středohoří, vesnice na protější straně Labe
či Portu Bohemiku. Po dalším úseku trasy se už dostáváme do Oparenského údolí. Toto
údolí leží mezi Malými Žernoseky a Velemínem, pod vrchem Lovoš. Asi v polovině údolí se
nachází zřícenina hradu Oparno. Hrad byl založen v polovině 14. století Smilem z Vchynic.
Od roku 1520 je pustý. Dochoval se jen sklep s valenou klenbou. Z Malých Žernosek se díky
přívozu dostaneme na druhý břeh řeky Labe do obce Velké Žernoseky. Tato obec je spjata
s vinařstvím a také tu leží nejseverněji položená vinice v České republice. Při zpáteční cestě
směrem do Ústí se ještě můžeme zastavit na termálním koupališti v Brné. V našem cíli v Ústí
nad Labem můžeme obdivovat na skále se tyčící zříceninu gotického hradu Střekova. Určitě
stojí za návštěvu.

Na startu naší trasy v Roudnici nad Labem můžeme obdivovat roudnickou dominantu, raně
barokní zámek, který se tyčí nad řekou Labe. Na místě, kde teď stojí zámek, kdysi býval
velkolepý hrad. Z něho se kromě obvodového zdiva a přízemního sálu nic nedochovalo.
Ve městě můžeme ještě navštívit Podřipské muzeum, kamennou věž Hláska, augustiniánský
klášter či Kratochvílovu rozhlednu, ze které lze spatřit samotné město, horu Říp, hrad
Hazmburk či velkou část Českého středohoří. Dále si na trase vyšlápneme na mytickou horu
Říp, kde na nás čeká románská rotunda sv. Jiří. Asi po 15 kilometrech se dostaneme do Stračí
a po dalších 6 kilometrech už budeme mít možnost spatřit první skalní útvary. Tyto sochy
či reliéfy vytesal do skal sochař Václav Levý během 19. století. Jako první uvidíme kapličku
svaté Máří Magdalény, dále reliéf Harfenice, který zobrazuje čtyři lidské hlavy. Hned vedle
je jeskyňka a u ní reliéf ženy s harfou. Po půl kilometru dorazíme k dalšímu útvaru Had.
Na rozcestí Sedm chlebů uvidíme stejnojmenný útvar a také ještě jeskyni Mordloch. Poté co,
se vrátíme do Štětí a přejedeme most, napojíme se na trasu číslo 2, která nás zavede do Račic
k uměle vytvořenému veslařskému a vodáckému kanálu. Několikrát byl dějištěm mistrovství
světa ať už ve veslování či kanoistice, a to jak u dospělých, tak juniorských kategorií. Dále se tu
konalo mistrovství světa dračích lodí, a dokonce i mistrovství světa v rybaření.

Hrad Střekov

Zajímavosti na trase:
Hned na začátku trasy můžeme navštívit zachovalou zříceninu gotického hradu Střekova, která
se tyčí nad pravým břehem Labe. První zmínky o hradu pocházejí z počátku 14. století. Impulz
k výstavbě dal Jan Lucemburský. Sloužil jako strážní stanice pro bezpečnou plavbu na Labi,
ale i jako celní stanice. Postupem času se měnili majitelé a velikost hradu. Nyní patří rodu
Lobkowiczů. Dále pak doporučuji udělat si nad Novou Vsí zajížďku, nebo spíše výšlap na vrch
Vysoký Ostrý (587 m n. m.). Na něm je kamenná rozhledna, odkud je pěkný výhled na údolí
Labe. Dalším zajímavým místem je moderní, 12 m vysoká ocelová rozhledna na čedičovém
vrchu Varhošť (639 m n. m.). Lze z ní spatřit Říp, Hazmburk, Milešovku, a dokonce Krušné
hory. Také se nám otvírá výhled na Labe a jeho osm zákrutů od Štětí až po Ústí nad Labem.
Na vršek Hradiště se dostáváme z obce Hlinná, naskytne se nám z něj pěkný rozhled na okolní
kopce. Z Pokratic si můžeme odbočit do Litoměřic a jejich historického centra. Přímo na naší
cestě nás čeká také zřícenina hradu Kamýka ve stejnojmenné obci. Z trasy 3057 si lehce
sjedeme dle ukazatelů na Kalvárii, odkud se nám nabídne výhled na úzký kaňon Labe zvaný
Porta Bohemica, čili Brána do Čech. A pokud si s sebou vezmeme plavky, můžeme se zastavit
v Brné na termálním koupališti.

Praktické informace:
Oblast: Polabí
Délka: 56 km
Převýšení: 925 m
Náročnost: střední
Typ kola / povrch: horské kolo, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 107

Hora Říp

Dopravní dostupnost: auto, vlak (Ústí nad Labem – hlavní nádraží)
Informační centrum:
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

Pevnost Terezín

Zajímavosti v okolí:
lanovka na Větruši, výletní zámeček Větruše, zámek Trmice, Královský pramen, Stadice –
památník Přemysla Oráče, Dubice – vyhlídková terasa, Oparenské údolí, zřícenina hradu
Oparno, koupaliště Brná, hrad Střekov, Masarykovo zdymadlo

Praktické informace:
Oblast: České středohoří
Délka: 40 km
Převýšení: 90 m
Náročnost: nízká
Typ kola / povrch: horské, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 107

Důležité tipy:
Lanová dráha na Větruši – nástup v obchodním centru Forum, cena za kolo 18 Kč, celoroční provoz
Vyhlídková věž Větruše – otevřeno: ÚT–NE, 9.00–17.00

Úštěk

Přívoz – provozní doba: květen–říjen,
další info na: http://www.malezernoseky.cz/Turistika/privoz_informace.htm

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

Praktické informace:
Oblast: České středohoří
Délka: 33 km
Převýšení: 790 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: horské, trekové kolo, e-kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 107/110

Roudnice nad Labem: Karlovo nám. 21, Roudnice n. L., 413 01
tel.: +420 416 850 201, e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz/infocentrum.html

Oblast: Polabí
Délka: 46 km / 41 km bez výšlapu na Říp / 15 km (dětská trasa)
Převýšení: 483 m / 300 m / 150 m
Náročnost: nízká–střední
Typ kola / povrch: trekové kolo, horské kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 109
Nástupní místo: Roudnice nad Labem / Štětí (dětská trasa)
GPS: 50°25‘27.870“N, 14°15‘39.853“E / 50°27‘1.151“N, 14°22‘29.238“E
Dopravní dostupnost: auto, vlak (Roudnice nad Labem, Štětí)
Informační centrum:
Roudnice nad Labem: Karlovo nám. 21, Roudnice nad Labem, 413 01, tel.: +420 416 850 201,
e-mail: info@roudnicenl.cz, www.roudnicenl.cz/infocentrum.html
Štětí: Obchodní 547, Štětí, 411 08, tel.: +420 416 812 715, e-mail: infocentrum@steti.cz,
www.steti.cz/content/view/1383/333/

Zámek a muzeum Trmice – info na: http://www.volny.cz/zamek.trmice

Nástupní místo: Litoměřice
GPS: Litoměřice – parkoviště centrum 50°32‘7.695“N, 14°7‘43.461“E

Hrad Střekov – info na: www.hradstrekov.cz nebo na tel.: 475 530 682, cyklostojan u hradu,
s sebou zámek na kolo
Koupaliště Brná – provozní doba: květen–září, info na: http://www.msul.cz/, plavky s sebou
Původní značení tras 3009 a 3091 Radejšín nádraží, nyní neprůjezdné z důvodu stavby
dálnice D8

Zajímavosti v okolí:
historické centrum Roudnice nad Labem, Kratochvílova rozhledna, Říp, skalní útvary
Harfenice, račický kanál
Důležité tipy:
Zámek Roudnice nad Labem – otevírací doba: ÚT–PÁ 10.00–14.00 a SO–NE 11.00–14.00,
další info na http://www.kzm-roudnice.cz/cz/pro-turisty/pristupne-pamatky-prohlidky/

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

Nástupní místo: Zubrnice
GPS: 50°38‘57.909“N, 14°13‘14.005“E

Informační centrum: Úštěk: Mírové náměstí 47, Úštěk, 411 45
tel.: +420 416 795 368, e-mail: mk.ustek@worldonline.cz
Zajímavosti v okolí:
Zubrnice skanzen, Zubrnická museální železnice, zámek Konojedy, zřícenina kostela Bílý
Kostelec, rozhledna Náčkovice
Důležité tipy:
Jízda historickým motoráčkem – jízdní řád na www.zmz.cz
tel.: +420 725 099 546, e-mail: zmz@cmail.cz

Důležité tipy:
Oblastní muzeum v Litoměřicích – otevírací doba: ÚT–NE 10.00–17.00,
vstupné: dospělí 25 Kč / děti, studenti, důchodci, invalidé 12 Kč; rozhledna Kalich na náměstí
– otevírací doba: duben až říjen 10.00–16.30, vstupné: dospělí 40 Kč / děti 6–15 let 15 Kč
/ studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP 25 Kč

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

Víťova rozhledna – otevírací doba: dle počasí, květen–říjen,
ČT–NE 9.00–17.00, vstupné 15 Kč / děti do 6 let zdarma

Památník Terezín – Malá pevnost
zimní čas (1. 11. – 31. 3.): denně 8.00–16.30
letní čas (1. 4. – 31. 10.): denně 8.00–18.00
vstupné: dospělí 170 Kč / studenti, děti (6–18 let), důchodci 140 Kč,
možnost navštívit další objekty v Terezíně; www.pamatnik-terezin.cz

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy

Hrad Střekov

Cyklomapa
1 : 100 000

Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy

Větruše
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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

Důležité tipy:
Hrad Střekov – informace o vstupném a otevírací době na www.hradstrekov.cz nebo
na tel.: +420 475 530 682, cyklostojan u hradu, s sebou zámek na kolo

700

600

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:
hrad Střekov, rozhledna Varhošť – řeka Labe, Brána do Čech (Porta Bohemica), gotický hrad
Litoměřice, historické centrum Litoměřic

Zámek Roudnice nad Labem – otevírací doba: ÚT–PÁ 10.00–14.00,
SO–NE 11.00–14.00, vstupné: dospělí 60 Kč / děti, důchodci, studenti 40 Kč
www.kzm-roudnice.cz/cz/pro-turisty/pristupne-pamatky-prohlidky/

Jezero Chmelař – možnost koupání,
vstupné: dospělí 25 Kč / děti do 150 cm 10 Kč, otevřeno červenec–srpen

Oblast: České středohoří – východ
Délka: 50 km
Převýšení: 1500 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: horské kolo (celoodpružené)
Doporučená mapa: SHOCart č. 107

Informační centrum:
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/cz/turistum/informacni-stredisko-mesta-usti-nad-labem

Výlety lodí Porta Bohemica: www.labskaparoplavba.cz

Informace o otevírací době a vstupném do muzea: www.zmz.cz
tel.: +420 775 130 479, info@zubrnice.cz

Praktické informace:

Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Ústí nad Labem – hlavní nádraží nebo Ústí nad
Labem – Střekov, Litoměřice – horní nádraží nebo Litoměřice – město)

Svatostánek českého vinařství v gotickém hradě – otevřeno od pondělí do neděle 8.30–17.00

Informace o otevírací době a vstupném do skanzenu
http://skanzen.zubrnice.cz/informace/, tel.: +420 475 228 267

Rozhledna Varhošť

Nástupní místo: Ústí nad Labem – Střekov (parkoviště u hradu Střekova) / Litoměřice
GPS: hrad Střekov: 50°38‘24.324“N, 14°3‘5.494“E
Litoměřice – parkoviště centrum: 50°32‘7.695“N, 14°7‘43.461“E

Zajímavosti v okolí:
historické centrum Litoměřic, pevnost Terezín,
centrum Roudnice nad Labem, hora Říp,
gotický hrad Litoměřice, vyhlídka Kalich

Dopravní dostupnost: auto, historický motoráček (nástupní stanice Ústí nad Labem
– hlavní nádraží, jezdí každou sobotu od července do září)

Děčín

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

Praktické informace:

Nástupní místo: Ústí nad Labem
GPS: 50°39‘42.700“N, 14°2‘25.217“E

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

Jako výchozí bod jsme si pro výlet zvolili obec Zubrnice nedaleko Ústí nad Labem. Z nich se
vydáme po neznačené cyklotrase směrem na Touchořiny. V této obci odbočíme doleva, po pár
stech metrech se napojíme na zelenou a po ní pojedeme do Horní Vysoké, nad níž na kopci
kdysi stával hrad Levín. Ve vsi se pak napojíme na hlavní silnici vedoucí do Úštěka. Budeme
míjet zříceninu kostela v Habřině. Zanedlouho už uvidíme jezero Chmelař. Jestli se nebudeme
chtít zastavovat, objedeme ho a na křižovatce za jezerem odbočíme doleva. Pojedeme rovně
po silnici kolem vinice a pořád dál, dokud nenarazíme na obec Konojedy. V této obci uvidíme
velký zámek, který však nyní díky novému majiteli prochází rozsáhlými úpravami. Z Konojed
se vydáme do Bílého Kostelce a z něho do Mukařova. Zde nás čeká stoupání. Když přejedeme
silnici, uvidíme rozhlednu Náčkovice čili Víťovu rozhlednu. K ní budeme muset vyjet už menším
stoupáním. Od rozhledny sjedeme zpět na silnici, po které se dostaneme do Náčkovic.
Z Náčkovic budeme klesat skrz vesnice Dolní Šebířov a Klínky, ve kterých zahneme doprava
a budeme pokračovat dál mírným klesáním zpátky do Zubrnic.

Na kole kolem Labe

Zámek Roudnice nad Labem

Tourist information centers / Touristeninformationszentren

1 Cyklookruh za lidovou architekturou i koupáním
Zubrnice – Úštěk

Větruše

Libochovice
nám. 5. května 48, 411 17 Libochovice
tel.: +420 416 591 653, +420 725 878 642
e-mail: info@libochovice.cz
www.libochovice.cz
Litoměřice
Mírové náměstí 16, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz
Lovosice
Osvoboditelů 109/12, 410 30 Lovosice
tel.: +420 416 536 677
e-mail: info@meulovo.cz
www.meulovo.cz
Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 850 201
e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz
Štětí
Obchodní 547, 411 08 Štětí
tel.: +420 416 812 715
e-mail: infocentrum@steti.cz
www.steti.cz
Terezín
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 616, e-mail: info@terezin.
cz
www.terezin.cz
Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Úštěk
Mírové nám. 83, 411 45 Úštěk
tel.: +420 416 795 368
e-mail: mk.ustek@worldonline.cz
www.mesto-ustek.cz

Litoměřice
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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

Zubrnice
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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)

Výhled na Portu Bohemiku od Dubic

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

