Labská stezka je mezinárodní
dálková trasa,
která měří více než 1200 km a vede z Krkonoš až k ústí řeky Labe
v německém Cuxhavenu. V Ústeckém kraji měří Labská stezka 96
km a spojuje města jako jsou Roudnice nad Labem, Litoměřice,
Ústí nad Labem nebo Děčín. Česká část Labské stezky je označována jako cyklotrasa č. 2. Díky projektu Turistika s výhledem
bylo na Labské stezce v Ústeckém kraji doplněné a aktualizováno
informační značení, instalované nové informační a odbočkové tabule a dále také na třech místech herní a zábavné prvky pro děti.

Labská stezka

NEJ cíle v destinaci České středohoří
Destinace České středohoří je lokalitou s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody, vysokých čedičových kup a rovněž oblastí
hradních zřícenin, které tyto dominantní vrcholy korunují. Mnohotvárnou geologickou stavbu vulkanického pohoří a zachované
lesní porosty doplňuje pestrá paleta pastvin, luk a polí, což vytváří v
rámci ČR jedinečnou rozmanitost.
Milešovka z Ostrého

Hrad Střekov

Královské město Litoměřice

LABSKÁ STEZKA,
Terezín

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

Úštěk

Vyhlídka Tři Kříže

označovaná též jako cyklotrasa č. 2 a EuroVelo 7,
má v destinaci České středohoří opravdu co nabídnout.
Ať už máme na mysli přírodní krásy, historické památky
nebo sportovní a kulturní vyžití.
Plánovat si zde můžeme jednodenní i vícedenní výlety
s možností ubytování či využít různých
kombinací dopravy.

Říp

www.stredohori.cz/LS

1. úsek Štětí, Hněvice – Litoměřice

3. úsek Ústí nad Labem – Děčín

PIRNA
DRÁŽĎANY

Úsek Labské stezky mezi Štětím a Litoměřicemi je dlouhý přibližně 30 km a vede částečně v režimu cyklostezky a částečně
po komunikaci III. třídy. Část této trasy (mezi Roudnicí nad Labem
a Litoměřicemi) je vedena po obou březích Labe.
Hlavními turistickými atraktivitami na trase jsou Lobkowiczký
zámek v Roudnici nad Labem, pevnostní město Terezín nebo
nedaleká hora Říp, ke které vás zavede cyklotrasa č. 3102.

Labská stezka mezi Ústím nad Labem a Děčínem je s výjimkou
krátkého úseku vedena jako samostatná cyklostezka. Na trase dlouhé 25 km vás čeká mnoho zajímavých turistických cílů.
Ve Velkém Březně je to krásný zámek, nad obcí Těchlovice zřícenina hradu Vrabinec a kousek dál od stezky pak v malebné vesničce Zubrnice Muzeum lidové architektury a místní museální železnice. V Ústí nad Labem navštivte zoologickou zahradu, Erbenovu
vyhlídku nebo výletní zámeček Větruše.

Dolní Žleb

Jezero Milada

2. úsek Litoměřice – Ústí nad Labem

4. úsek Děčín – Dolní Žleb

Třeboutice

Trasa Labské stezky mezi královským městem Litoměřice
a krajským městem Ústí nad Labem je téměř v celé délce vedena
v režimu cyklostezky. Během výletu, který měří cca 25 km můžete navštívit vinařskou obec Velké Žernoseky, vyhlídku Tři Kříže na
vrchu Kalvárie nebo hrad Střekov v Ústí nad Labem. Hned v Litoměřicích pak stojí za návštěvu vyhlídka Kalich, Dómský pahorek
s katedrálou sv. Štěpána nebo hrad s expozicí o vinařství. Během
putování po tomto úseku budete projíždět unikátní údolím zvaném Porta Bohemica.

Nučnice
České
Kopisty
Hrobce

Lounky
Dobříň
PRAHA

1. úsek Štětí, Hněvice – Litoměřice
2. úsek Litoměřice – Ústí nad Labem
3. úsek Ústí nad Labem – Děčín
4. úsek Děčín – Dolní Žleb

přístaviště, přívozy
přírodní-, termální-, koupaliště
kemp, ZOO, infocentrum
zastávka cyklobusu

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

Poslední úsek Labské stezky v České republice začíná v Děčíně. Zde je možné navštívit krásný zámek, unikátní via ferratu na
Pastýřské stěně nebo zoologickou zahradu. Během výletu mezi
Děčínem a Dolním Žlebem se můžete kochat pohledem na pískovcové skály, které utváří nejhlubší pískovcový kaňon v Evropě –
Labský kaňon. Kdo chce poznat místní krajinu blíže, může využít
přívozu v Dolním Žleb a přes Hřensko pokračovat až do Národního
parku České Švýcarsko.

