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 Ústeckem na kole
Za koupáním k přírodnímu koupališti Barbora
Z Ústí nad Labem dojedete do Trmic (6 km), odtud se po cyklotrase    přes Stadice vydáte do Teplic (20 km). Z Teplic 
po cyklotrase    dojedete do Oldřichova u Duchcova ke koupališti Barbora (9 km). Odtud dále můžete pokračovat do 
Duchcova (4 km). 

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

39 km 1 1 2/3 A,1/3 P T, H

Zajímavosti:  Trmice , Stadice , Teplice , Vodní 
nádrž Barbora ❷, Duchcov 

Portou Bohemicou za vyhlídkami Českého
středohoří
Po cyklotrase    dojedete z Ústí nad Labem údolím 
Porty Bohemicy přes Střekov, Brnou a Církvice do 
Velkých Žernosek (20 km), odtud se po cyklotrase  
dostanete na rozcestí Babiny (14 km). Z Babin budete 
pokračovat po cyklostezce    kolem rozhledny 
Varhošť tyčící se nad obcí Sebuzín, dále přes Kamýk do 

Libochovan (14 km) a z Libochovan se po cyklotrase    údolím Porty Bohemicy dostanete zpět do Ústí nad Labem (15 km).

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

63 km 3 3 2/3 A,1/3 P T, H

Zajímavosti:  Porta Bohemica , Hrad Střekov , Brná ❸, Církvice ❻, Velké Žernoseky , Babiny ❶, Varhošť , 
Kamýk 

Cyklovýlet pro náročné
Z Ústí nad Labem se po cyklotrase    údolím Porty Bohemicy přes Střekov, Brnou a Církvice vydáte do Libochovan 
(15 km), z Libochovan po cyklotrase    přes Kamýk, Kundratice a Babiny dojedete do Ploskovic (28 km), poté si můžete 
vybrat ze dvou variant: Varianta výletu č. 1: Z Ploskovic budete pokračovat do Velkého Března po cyklotrase    (16 km)
přes Třebušín a Homoli u Panny, odtud pak zpátky do Ústí nad Labem po cyklotrase    (8 km). 

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

67 km 3 3 A, H, P T, H

Zajímavosti:  Porta Bohemica , Hrad Střekov , Brná ❸, Církvice ❻, Velké Žernoseky , Kamýk , Babiny ❶, 
Zámek Ploskovice , Třebušín , Zámek Velké Březno , Pivovar ve Velkém Březně , Homole u Panny 
Varianta výletu č. 2: Z Ploskovic budete pokračovat do Litoměřic po cyklotrase    (7 km), odtud údolím Porty Bohemicy
zpátky do Ústí nad Labem po cyklotrase    (25 km).

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

75 km 3 3 A, H, P T, H

Zajímavosti:  Porta Bohemica , Hrad Střekov , Brná ❸, Církvice ❻, Velké Žernoseky , Kamýk , Babiny ❶, 
Zámek Ploskovice , Litoměřice 

Výlet pro horská kola přes Velké Březno
Od hradu Střekov v Ústí nad Labem se vydáte po pěší červené turistické trase pod Vysokým Ostrým do Čeřeniště rozcestí 
(10 km), z Čeřeniště po žluté přes Tašov do Proboštova (3,5 km) a odtud dále po zelené do Řepčic (3,5 km). Poté po 
cyklotrase     dojedete do Haslic (2 km) a z Haslic se vydáte po silnici do Bláhova (1 km), pokračovat budete po silnici do 
Pláně do Suletic (2 km), ze Suletic pojedete po široké lesní cestě na Fráž (2 km), z Fráže budete pokračovat po lesní široké 
cestě se zajímavými pohledy na Bukovou horu, až se napojíte na zelenou turistickou trasu do Velkého Března (5 km). Odtud 
po cyklotrase    dojedete do Ústí nad Labem (8 km).    Pro velmi zdatné cyklisty je možné na rozcestí Fráž odbočit 
a objet Magnetovec (4,5 km), na kole je ale cesta velmi obtížná. Magnetovec – Skalní hřib je chráněnou přírodní památkou, 
předmětem ochrany jsou bizarní skalní útvary, mezi nimiž vzniká 8 m vysoký skalní hřib ze dvou lávových příkrovů.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

37 km 3 3 minimálně A, H, P H

Zajímavosti:  Vysoký Ostrý , Hrad Střekov , Buková Hora ❹, Zámek Velké Březno , Pivovar ve Velkém Březně 

Za nejkrásnějšími vyhlídkami Českého středohoří
Z Ústí nad Labem se vydáte od kruhového objezdu pod Větruší po cyklotrase    nebo lanovkou vyjedete na Větruši. Dále 
budete pokračovat po cyklotrase    po lesní cestě s panoramatickými výhledy přes Hostovice a Podlešín, za Podlešínem

později i v hlubině.    Po cyklotrase    pojedete okolo Vrchu Tří pánů, 
na tomto kopci se tyčí 3 větrné elektrárny o celkovém výkonu 6 MW. Pro-
jedete také Osekem, v jehož blízkosti se nachází Přírodní rezervace Vlčí důl 
se starými bukovými porosty pralesního charakteru. Navštívit zde můžete 
zříceninu hradu Rýzmburk, v blízkosti jsou prostory staré štoly, které slouží 
jako zimoviště netopýrů. V Oseku si nenechte ujít návštěvu cisterciáckého 
kláštera.    U větrné elektrárny na cyklotrase    můžete odbočit 
doprava k Cínoveckému rašeliništi (2,5 km), jedná se o přírodní rezervaci 
vrchovištního typu s výskytem mnoha chráněných a ohrožených 
rostlinných a živočišných druhů.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

48/84 km 1 1 A T, S

Zajímavosti:  Fojtovice , Cínovec ❺, Stadice , Trmice 

Z Krušných hor do údolí řeky Labe
Z Ústí nad Labem se dostanete cyklobusem do Adolfova, odtud se vydáte po cyklotrase    přes Přestanov, Chlumec, Chaba-
řovice a Stadice do Radejčína (36 km), zde neopomeňte navštívit neobyčejnou rozhlednu, která je součástí telekomunikačního 
stožáru. Z Radejčína se vydáte po cyklotrase    přes Dubice s dalšími krásnými vyhlídkami, dále přes Moravany a Dolní 
Zálezly do Vaňova (11 km). Z Vaňova poté pojedete ulicí Čajkovského do Ústí nad Labem (4 km), přímo z cyklotrasy můžete vidět 
přírodní památku Vrkoč.   DOPORUČENÍ:  Ověřte si aktuální jízdní řád cyklobusů na www.dpmul.cz.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

51 km 1 1 2/3 A, 1/3 P T, H

Zajímavosti:  Přestanov a Chlumec , Chabařovice , Stadice , Radejčín , Dubice , Vaňov – Vrkoč 

Přívozem do Velkého Března
Z Adolfova se po cyklotrase    vydáte přes Krásný Les na Nakléřov (10 km), poté po cyklotrase    dojedete do Neštědic 
na přívoz do Velkého Března (23 km). Z Velkého Března po cyklotrase    dojedete do Ústí nad Labem (8 km).

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

41 km 1 1 2/3 A, 1/3 P T, H

Zajímavosti:  Nakléřov , Zámek Velké Březno , Pivovar ve Velkém Březně 

Svezte se lodí na cyklovýlet

Lodí do Litoměřic
V Ústí nad Labem můžete nastoupit na loď v přístavišti poblíž hlavního vlakového nádraží nebo ve vzdálenějším Vaňově (3 km). Lodí doplujete
 až do Litoměřic, zpáteční cestu můžete absolvovat na kole krásným údolím Porty Bohemicy. Po cyklotrase    se vydáte přes Velké 
Žernoseky, Církvice, Brnou a Střekov.  V Píšťanech je možné využít možnosti koupání v Žernoseckém jezeře.   DOPORUČENÍ:  Ověřte si aktuální
jízdní řády lodi Porta Bohemica na www.labskaplavebni.cz, tel. 777 037 379  nebo lodí Marie na www.amjirousek.cz, tel. 603 171 706.  

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

25 km 2 2 1/3 A,1/3 P, 1/3 H T, S, H

Zajímavosti:  Litoměřice , Porta Bohemica , Velké Žernoseky , Církvice ❻, Brná ❸, Hrad Střekov 

Vlakem na cyklovýlet
Vlakem za památkami do Roudnice nad Labem a Litoměřic
Vlak směrem na Roudnici odjíždí z hlavního nádraží každou hodinu. Zpáteční cestu lze absolvovat na kole, údolím Porty Bohe-
micy se do Ústí nad Labem dostanete po cyklotrase   . Pojedete přes krásné historické město Litoměřice, dále přes Velké 
Žernoseky, Církvice, Brnou a Střekov.   DOPORUČENÍ:  Ověřte si aktuální jízdní řády vlaků na www.idos.cz nebo na www.cd.cz.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

43 km 2 2 1/3 A,1/3 P, 1/3 H T, S, H

Zajímavosti: Roudnice nad Labem , Litoměřice , Porta Bohemica , Velké Žernoseky , Církvice ❻, Brná ❸, 
Hrad Střekov 

Romantická projížďka Opárenským údolím
Vydáte se z Ústí nad Labem ke kostelu v Trmicích (7 km), od kostela pojedete po cyklotrase    přes Stadice do Úpořin 
(14 km) a odtud vlakem do Radejčína. Z Radejčína budete pokračovat na kole přes Kletečnou, Hrušovku, Chotiměř, odtud pak 
po zelené turistické trase do Oparna (8 km). Po cyklotrase    projedete krásným Opárenským údolím do Malých Žernosek, odtud 
pojedete přívozem do Velkých Žernosek a údolím Porty Bohemicy zpátky do Ústí nad Labem (20 km).   DOPORUČENÍ:  Ověřte si 
aktuální jízdní řády vlaků na www.idos.cz nebo na www.cd.cz, provoz přívozu na OÚ Malé Žernoseky tel. 416 539 012.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

49 km 1 1 ½ A, ½ H T, H

Zajímavosti:  Trmice , Stadice , Radejčín , Kletečná , Opárenské údolí , Porta Bohemica , Velké Žernoseky , 
Církvice ❻, Brná ❸, Hrad Střekov 

Projeďte se po Labské stezce za našimi sousedy
Vydáte se vlakem z Ústí nad Labem do Míšně. Po Labské stezce se z Míšně vydáte do Drážďan (25 km), z Drážďan do Pirny 
(18 km) a dále pak do Rátenu (11 km). Můžete pokračovat po Labské stezce až do Königsteinu nebo v Rátenu na již  
zakoupenou jízdenku nastoupit na vlak zpět do Ústí nad Labem.   DOPORUČENÍ: Ověřte si aktuální jízdní řády vlaků 
na www.idos.cz nebo na www.cd.cz.

 Litoměřice – historické městské jádro Litoměřic bylo v r. 1978 vyhlášeno městskou památkovou rezervací, z 256 objektů 
je jich 104 zapsáno na seznamu nemovitých kulturních památek a téměř všechny se nacházejí v historickém městském 
jádru, které je ohraničené z velké části dochovaným gotickým opevněním; více na www.litomerice.cz.

 Míšeň – toto německé město je proslavené především světoznámým míšeňským porcelánem.
 Nakléřov – v r. 1813 přitáhl přes Nakléřov pruský generál Kleist, čímž rozhodl bitvu ve prospěch spojenců proti 

Napoleonovi; událost připomíná obelisk s pamětní deskou z r. 1913, stával zde také kostel, z jehož věže údajně řídil Napoleon 
boj svých vojsk u Varvažova.

 Nové Město v Krušných horách  – rekreační a lyžařské středisko, ves založená na vymýcené ploše; z Nového Města 
můžete odbočit na vrch Bouřňák.

 Opárenské údolí – údolí se táhne severně od Lovosic, pod svahem Lovoše, jedná se o úsek mezi Oparnem a obcí Malé 
Žernoseky, protéká tudy Milešovský potok, podél kterého vede přes 5 km dlouhá trasa; navštivte také zříceninu gotického 
hradu Oparno, která stojí na zalesněném vršku nad stejnojmennou obcí; hrad pochází ze 14. stol. a v jeho okolí jsou k vidění 
pozůstatky pravěkých lomů, v horní části Opárenského údolí jsou k vidění mohutné překlenovací oblouky dálnice D8. 

 Pastýřská stěna – napodobenina hradu je postavena na 150metrové skále s nádherným výhledem na město Děčín.
 Pirna – je vstupní branou do Českosaského Švýcarska, historické jádro města je velmi dobře zachované, na náměstí a v při-

lehlých ulicích je řada barokních a hlavně renesančních domů s pozdně gotickými 
detaily, náměstí si zachovalo celkový ráz malého města z 16. stol.

Píšťanské jezero (Žernosecké jezero)  – Žernosecké jezero nebo také 
Píšťanské jezero je uměle vytvořené jezero o rozloze asi 90 ha, vzniklo zatopením
pískovny, dnes slouží především k rekreaci. 

 Pivovar ve Velkém Březně – první zmínky o pivovaru se objevují již 
v r. 1628, dnes se v pivovaru vyrábí značky Březňák – světlé výčepní, světlý ležák,  
Březňák 11˚, Březňák 14˚ a tankové nepasterizované; pokud také patříte k milovníkům 
zlatavého moku, nenechte si ujít zajímavé exkurze, který pivovar nabízí, čeká 
na vás jedinečná prohlídka všech hlavních provozů velkobřezenského pivovaru 
s výkladem průvodce, ukázka klasické technologie vaření českého piva, ochutnávka velkobřezenského piva přímo v pivovaru 
a prodej značkového skla a suvenýrů; více na www.heinekenceskarepublika.cz nebo na www.breznak.cz. 

 Porta Bohemica – neboli Brána Čech – je tvořena 4 km dlouhým kaňonovitým úsekem řeky Labe, která zde protéká mezi 
strmými svahy a místy až kolmými skalními stěnami; projedete pod Kalvárií – skalnatým ostrohem se třemi dřevěnými kříži na 
vrcholu, který je nejmonumentálnější částí Porty Bohemicy.

 Přestanov a Chlumec – v r. 1813 se u obce Chlumec a Přestanov odehrála bitva u Chlumce, spojené armády Rakouska, 
Pruska a Ruska v ní porazily podstatně silnější armádu francouzského císaře Napoleona; v okolí obcí se nachází několik pomní-
ků věnovaných této bitvě, např. památník v Chlumci, Hromadný hrob v Chlumci nebo Ruský pomník v Přestanově.

 Radejčín – volně přístupná rozhledna v nadmořské výšce 370 m, součástí stožáru mobilního operátora.
 Roudnice nad Labem – město ležící na levém břehu řeky Labe v okrese Litoměřice; mohutnou dominantou Roudnice 

je bývalý hrad přestavěný na raně barokní zámek; nachází se zde také první most, který byl postaven přes řeku Labe, je také 
třetím nejstarším kamenným mostem, který byl v Čechách postaven; více na www.roudnicenl.cz.

 Stadice – místo je známé především pověstí o Přemyslu Oráčovi; poblíž Stadic se nachází tzv. královské pole, které Přemysl 
oral a odkud byl odveden na knížecí stolec, navštívit zde můžete jeho pomník. 

 Teplice – patří mezi nejstarší lázně v Evropě, nález horkých léčivých pramenů je datován již do r. 762, v době své největší 
slávy bylo město nazýváno „Malou Paříží“ nebo „Salonem Evropy“; mezi  nejslavnější návštěvníky patřili Johann Wolfgang 
Goethe, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin nebo Franz Liszt; více na www.teplice.cz.

 Tisá – skalní město s mnoha unikátními pískovcovými útvary; více na www.tisa.cz. 
 Trmice – navštívit můžete Trmický zámek, je zde zřízena obřadní a koncertní síň, městská knihovna a v několika sálech je 

instalována stálá expozice z historie hutnictví a expozice modelové železnice; více na www.volny.cz/zamek.trmice.
 Třebušín – obec rozprostřená pod dominantním vrchem, na jehož skalnatém vrcholu se nacházejí nepatrné zbytky Žižkova 

hradu, zvaném podle husitského symbolu Kalich.
 Vaňov – Vrkoč – národní přírodní památka, skalnatý hřeben olivinického čediče, jeho odlučné sloupce jsou uspořádány do 

tvaru obráceného vějíře; půjdete-li dál, můžete dojít k Vaňovskému vodopádu, který se nachází na Podlešínském potoce tekoucím 
podél skalní stěny. 

 Vaňovská vyhlídka – pěkná skalní vyhlídka na Vaňovské skále ve výšce 449 m na údolí Labe, Vaňov, Sluneční stráň, Vysoký 
a Malý Ostrý.

 Varhošť – kruhová kovová 13 m vysoká rozhledna na asymetrickém čedičovém vrchu nad obcí Sebuzín nabízí kruhový výhled 
na celé České středohoří, na hřeben Krušných hor, část Ústí nad Labem, na vsi a osady, krásný pohled je také na Labe protékající 
hlubokým údolím.

 Větruše – výletní zámeček je jednou z  nepřehlédnutelných dominant města Ústí nad Labem, jeho historie se datuje podle legendy 
 až do r. 826, kdy zde šlechtic Labohoř vystavěl k ochraně proti nepřátelům hrad a pojmenoval jej Vitruš na počest své manželky; dnes zde   
můžete navštívit výletní restauraci, vyhlídkovou věž a v těsné blízkosti i přírodní a zrcadlové bludiště a sportovní areál; Větruši s centrem
města spojuje lanová dráha s výchozí stanicí v obchodním centru Forum; více na www.hotelvetruse.cz, www.msul.cz, jízdní řád lanové   
dráhy na www.dpmul.cz. Z Větruše vedou dvě naučné stezky (Větruše – Vrkoč a Větruše popraviště – Ústecké podzemí).

 Vlčí jezero – voda přírodního jezera nedaleko Děčínského Sněž-
níku bývá velmi chladná, poskytuje tak výborné osvěžení v letních 
měsících, jezero je volně přístupné.

 Vyhlídka Skalky – vyhlídka nabízí okouzlující výhled na údolí 
Labe a okolní vrcholky Českého středohoří z výšky 455 m.

 Vysoký Ostrý – dominantní vrch na východní části města Ústí 
nad Labem ve výšce 587 m, na jeho vrcholu se nalézá upravená plo-
šina se schodištěm, která slouží jako vyhlídkový bod s překrásným 
výhledem na Portu Bohemicu, České středohoří a Krušné hory.

 Zámek Ploskovice – jeden z nejkrásnějších zámků v severních 
Čechách, kromě jedinečné architektury a maleb nabízí zámek i zají-

Zu den schönsten Aussichten des Böhmischen Mittelgebirges (České středohoří)
Von Ústí nad Labem aus vom Kreisverkehr unter Větruše kommen Sie auf dem Fahrradweg    oder mit der Seilbahn bis zu 
Větruše. Weiter fahren Sie auf dem Fahrradweg    auf einem Waldweg mit Panoramablicken über Hostovice und Podlešín; 
nach Podlešín biegen Sie zum Aussichtspunkt Vaňov ab und kommen danach zurück auf die Radwegstrecke bis zur Weg-
gabelung Chvalov (11 km). Von hier aus fahren Sie auf dem Fahrradweg    zur Weggabelung Skalky, von der Weggabelung 
zum Aussichtspunkt und zurück zum Fahrradweg    (1,5 km). Weiter fahren Sie über Stebno nach Dubice und Dubičky zur 

 ndet. Danach 
fahren Sie zurück zum Wegweiser KT und von Dubičky aus auf dem gelben Wanderweg zum nächsten Aussichtspunkt, der 
Doerell-Aussicht, welche nach einem Aussiger Maler benannt wurde. Von diesem Aussichtspunkt aus fahren Sie zurück zum 
gelben Wanderweg und auf diesem bis zum Aussichtsturm bei Radejčín und zur Eisenbahnstation; von hier geht es dann 
auf dem Fahrradweg    zur Weggabelung Habří (13 km). Von der Weggabelung bei Habří aus kommen Sie auf dem 
Fahrradweg   ügers (6 km) entlang und von Trmice aus zurück nach Ústí 
nad Labem (3,5 km).

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

41 km 3 3 mindestens A, H, P H, T

Sehenswürdigkeiten:  Větruše , Aussichtspunkt Vaňov , Aussichtspunkt Skalky , Dubice , Doerell-Aussicht , 
Radejčín , Trmice  

Mit einem Fahrradbus auf den Ausflug

Zu den Schönheiten der Elbsandsteine (Labské pískovce)
 ug beginnt mit Abfahrt mit dem Fahrradbus aus Ústí nad Labem nach Tisá. Nach 45 Minuten kommen Sie in Tisá 

an, woher Sie mit dem Fahrrad auf der Straße nach Rájec (2 km) fahren. Von Rájec aus fahren Sie weiter auf dem Fahrradweg 
  bis zur Kreuzung zum Teich Vlčí jezero (11 km). Von der Kreuzung aus links kommen Sie zum Teich Vlčí jezero (4 km); in 

dem kühlen Wasser dieses frei zugänglichen Teiches können Sie sich angenehm erfrischen. Weiter kommen Sie auf diesem 
Weg zum Jagdschloss Christianenburg/Kristin Hrádek (2 km); von hier aus fahren Sie zurück zum Fahrradweg    (2 km), 
auf dem Sie sich nach Děčín (7 km) begeben, wo Sie das hiesige Schloss, die Schäferwand oder den ZOO besichtigen können. 
Anschließend fahren Sie auf dem Fahrradweg    zurück nach Ústí nad Labem (25 km).   EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie 
den aktuellen Fahrplan der Fahrradbusse unter www.dpmul.cz.    ndet sich der Aussichtsturm 
Děčínský Sněžník, welcher in einer Höhe von 723 m ü. M. einen faszinierenden Ausblick auf die Lausitzer Berge (Lužické hory) 
und die Böhmisch-Sächsische Schweiz (Českosaské Švýcarsko) bietet.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

53 km 1 1 2/3 A,1/3 P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Tisá , Teich Vlčí jezero , Christianenburg , Schloss Děčín , Schäferwand , ZOO Děčín ❼, 
Aussichtsturm Děčínský Sněžník ❽

Über das Mückentürmchen (Komáří vížka) zu den Napoleonischen Kriegen
Von Ústí nad Labem aus kommen Sie mit 
dem Fahrradbus nach Adolfov, woher Sie sich 
auf dem roten Wanderweg zum Mücken-
türmchen/Komáří vížka (5 km) begeben. 
Hier sollten Sie sich den wunderschönen 
Ausblick auf das Böhmische Mittelgebirge 
nicht entgehen lassen; bei schönem Wetter 
kann man bis auf die Riesengebirgsgipfel 
sehen. Vom Mückentürmchen kommen Sie 
auf einem grünen markierten Fahrradweg  

  bis zur Weggabelung beim Forsthaus 
Siebengiebel/Pod Sedmi štíty (3 km), zur 
Weggabelung fahren Sie links auf dem 
Fahrradweg    und über die Glasstadt Dubí mit der Produktionshalle, wo das weltbekannte „Zwiebelporzellan“ hergestellt 
wird. Weiter kommen Sie über Krupka nach Unčín (16 km) und von hier aus auf dem Fahrradweg    nach Habří (16 km). Auf 
dem Fahrradweg    fahren Sie über Strádov und Chlumec, wo mit den Napoleonischen Kriegen verbundene Denkmäler zu 

nach Přestanov der lokalen Markierung folgend können Sie bis zum Russischen Denkmal kommen. Von Habří aus fahren Sie auf 
dem Fahrradweg    nach Trmice bis zum Wenzelsplatz (6 km).   EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie den aktuellen Fahrplan der 
Fahrradbusse unter www.dpmul.cz.  In Krupka können Sie die Burgruine oder das hiesige Museum in der Denkmalzone 
der Husitská Straße besichtigen.    In Unčín können Sie zum Bahnhof abbiegen und von hier auf dem blauen Weg bis zur 
Burgruine Kyšperk (1 km) hochsteigen.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

46 km 1 1 2/3 A,1/3 P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Mückentürmchen/Komáří vížka , Forsthaus Siebengiebel/Pod Sedmi štíty , Krupka , Juchten-
kapelle , Přestanov und Chlumec , Trmice

Über Bergstädte bis zur Talsperre Fláje
Nach Ankunft in Adolfov begeben Sie sich auf dem Fahrradweg    die Weiden und die Fojtovická Heide entlang über die 
ehemaligen Bergstädte Fojtovice und Cínovec, weiter fahren Sie dann Richtung Nové Město im Erzgebirge (Krušné hory) und 
von hier bis zur Talsperre Fláje. Von der Talsperre können Sie dann in die Berggemeinde Klíny (52 km) und von da nach Litvínov 
(8 km) weiter fahren, wo Sie entweder mit dem Zug zurück fahren oder Ihre Route bis nach Duchcov (20 km) verlängern können; 
erst da können Sie den Zug zurück nach Ústí nad Labem nehmen.   EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie den aktuellen Fahrplan der 
Fahrradbusse unter www.dpmul.cz.  In Nové Město können Sie zum Berg Stürmer (Bouřňák) abbiegen, einem wichtigen 

Einen Fahrradausflug mit dem Zug machen
Mit dem Zug zu den Denkmälern in Roudnice nad Labem und Litoměřice
Der Zug Richtung Roudnice fährt jede Stunde vom Hauptbahnhof ab. Den Rückweg kann man mit dem Fahrrad absolvieren; 
durch das Tal Porta Bohemica kommen Sie nach Ústí nad Labem auf dem Fahrradweg   . Sie fahren dann über die schöne 
historische Stadt Litoměřice, weiter über Velké Žernoseky, Církvice, Brná und Střekov.   EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie die 
aktuellen Zugfahrpläne unter www.idos.cz oder www.cd.cz.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

43 km 2 2 1/3 A,1/3 P, 1/3 H T, S, H

Sehenswürdigkeiten:  Roudnice nad Labem , Litoměřice , Porta Bohemica , Velké Žernoseky , Církvice ❻,
Brná ❸, Burg Střekov 

Eine romantische Fahrt durch das Wopparner Tal (Opárenské údolí)
Begeben Sie sich von Ústí nad Labem aus zur Kirche in Trmice (7 km), von der Kirche dann auf dem Fahrradweg    über 
Stadice nach Úpořiny (14 km) und von hier mit dem Zug nach Radejčín. Aus Radejčín fahren Sie weiter mit dem Fahrrad über 
Kletečná, Hrušovka und Chotiměř und von hier dann auf dem grünen Wanderweg nach Opárno (8 km). Auf dem Fahrradweg
Nr. 25 fahren Sie durch das schöne Wopparner Tal nach Malé Žernoseky und von da mit der Fähre weiter nach Velké Žernoseky 
und durch das Tal Porta Bohemica zurück nach Ústí nad Labem (20 km).   EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie die aktuellen Zug-
fahrpläne unter www.idos.cz oder www.cd.cz.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

49 km 1 1 ½ A, ½ H T, H

Sehenswürdigkeiten:  Trmice , Stadice , Radejčín , Kletečná , Wopparner Tal , Porta Bohemica , Velké Žerno-
seky , Církvice ❻, Brná ❸, Burg Střekov 

Fahren Sie auf dem Elbe-Radweg 
zu unseren Nachbarn
Begeben Sie sich mit dem Zug von Ústí nad Labem 
nach Meißen. Auf dem Elbe-Radweg fahren Sie aus 
Meißen nach Dresden (25 km) und aus Dresden nach 
Pirna (18 km) und weiter dann nach Raten (11 km). 
Nachher können Sie entweder auf dem 
Elbe-Radweg weiter bis nach Königstein fahren oder 
in Raten mit der bereits gelösten Fahrkarte 
in den Zug zurück nach Ústí nad Labem einsteigen.  
EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie die aktuellen Zugfahrpläne unter www.idos.cz oder www.cd.cz.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

54 km 1 1 90% A S, T

Sehenswürdigkeiten:   Meißen , Dresden , Pirna , Königstein 

Legende
❶ Babina (Babiny) – erloschene Ortschaft. Der geringe Rest von früheren einzigartigen Orchideenwiesen wurde in das Gebiet 
des Naturdenkmals Babinaer Orchideenwiesen (Babinské louky) eingeschlossen.
❷ Barbora – Stausee nah der Gemeinde Oldřichov, entstanden in den 70er Jahren des 20. Jh. durch Fluten einer Tagebaugrube. 
Die Fläche des Sees beträgt 65 ha, Tiefe 40 m.
❸ Birnai (Brná) – Erholungsdorf am rechten Elbufer. In Birnai fahren Sie an einer Fähre und einem Thermalbad vorbei.
❹ Zinkenstein  ndet sich seit 1967 auf dem gleichnamigen Berg in einer Höhe von 
683 m ü. M. im Katastergebiet der Stadt Verneřice über dem Elbtal. Dank seiner Höhe von 223 m ist er einer der höchsten

 entlichkeit zugänglich.
❺ Zinnwald (Cínovec) – gegründet wurde die Stadt am Anfang des 14. Jh. als ein Bergzentrum für Zinn- und später auch 
für die Silber- und Wolframgewinnung. In Zinnwald kann man in einem Natursee baden, der durch Fluten der Zinn- und 
Silbererzgruben entstand.
❻ Zirkowitz (Církvice) – Obstbaudorf am rechten Elbufer mit einer Barockkirche Maria Heimsuchung, einem Fachwerk-Glocken-
turm und der Barockplastik des Hl. Johannes Nepomuk aus dem 18. Jh.
❼ ZOO in Tetschen
Schäferwand (Pastýřská stěna). Zurzeit beträgt die Fläche des ZOO in Děčín 6 ha. Gezüchtet werden hier ungefähr 450 Tiere von 
mehr als 150 Arten. Mehr unter www.zoodecin.cz.
❽ Tetschner Schneeberg (Děčínský Sněžník) – dieser Aussichtsturm in Höhe von 723 m ü. M. bietet einen faszinierenden 
Ausblick auf die Lausitzer Berge und die Böhmisch-Sächsische Schweiz.
❾ Tetschner Schloss – dieses aus dem 10. Jahrhundert stammende Schloss ragt auf einer Felsenlandzunge über dem Zusam-

 Doerell-Aussicht – oder auch „Sonnenberg“ (Výsluní), wurde nach dem Maler Ernst Gustav Doerell benannt, welcher von 
diesem Ort aus den romantischen Blick auf das Böhmische Mittelgebirge darstellte. Von dem Aussichtsturm aus hat man einen 
wunderschönen Ausblick auf den gegenüberliegenden Deblikberg (Deblík) sowie auf Libochowan (Libochovany), den Plessberg 
(Plešivec), Kamaik (Kamýk), Kalvarienberg (Kalvárie), Lobosch (Lovoš) und Dubitz (Dubice).
 Dresden – die Stadt bietet eine wunderschöne Übersicht von Barockarchitektur, deren Dominante der Schlosskomplex Zwin-

 nden sich im Stadtzentrum in einem Umkreis von einigen Minuten zu Fuß.
 Dubitz  ndet sich hier die Wallfahrtskirche der Hl. Barbora; von der Terrasse an der Kirche aus hat man einen 
hervorragenden Ausblick in das Elbtal auf den gegenüberliegenden Deblikberg (Deblík), Aarhorst (Varhošť), Kamaik (Kamýk), 
Plessberg (Plešivec) und Radobil (Radobýl), über Dubice ragen dann im Norden der Dubitzer Berg und im Süden der Sonnenberg 

benen Basaltfelsen namens Müllerstein (Mlynářův kámen) ein Metallkreuz, einen wichtigen Aussichtspunkt.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

41 km 3 3 A, H, P H, T

Zajímavosti:  Větruše , Vaňovská vyhlídka , Vyhlídka Skalky , Dubice , Doerellova vyhlídka , Radejčín , 
Trmice  

Cyklobusem na výlet

Za krásami Labských pískovců
Výlet začíná odjezdem cyklobusu z Ústí nad Labem do Tisé. Po 45 minutách přijedete do Tisé, odtud se na kole vydáte po 
silnici do Rájce (2 km), z Rájce budete pokračovat po cyklotrase    na křižovatku k Vlčímu jezeru (11 km). Od křižovatky 
vlevo dojedete k Vlčímu jezeru (4 km) a v chladných vodách volně přístupného jezera se můžete příjemně osvěžit. Dále po 
této cestě dojedete k loveckému zámečku Kristin Hrádek (2 km), odtud pojedete zpět k cyklotrase    (2 km) a po ní se 
vydáte do Děčína (7km), kde můžete navštívit zámek, Pastýřskou stěnu nebo zoo. Poté se po cyklotrase 
do Ústí nad Labem (25 km).    Ověřte si aktuální jízdní řád cyklobusů na www.dpmul.cz.  

  Kousek od Děčína se nachází Děčínský Sněžník – rozhledna ve výšce 723 m n. m. poskytující okouzlující výhled na 
Lužické hory a Českosaské Švýcarsko.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

53 km 1 1 2/3 A, 1/3 P T, H

Zajímavosti:  Tisá , Vlčí jezero , Kristin Hrádek , Zámek Děčín  ❾, Pastýřská stěna , Zoo Děčín ❼, 
Děčínský Sněžník ❽

Přes Komáří vížku do míst Napoleonských válek
Z Ústí nad Labem se dostanete cyklobusem do Adolfova, odtud se vydáte po pěší červené značce na Komáří vížku (5 km). 
Zde si nenechte ujít překrásný výhled na České středohoří, za příznivého počasí lze dohlédnout až na vrcholky Krkonoš. 

     
vlevo po cyklotrase   , přes sklářské město Dubí s výrobnou světoznámého „Cibuláku“ a dále přes Krupku dojedete do 
Unčína (16 km), odtud pokračujte po cyklotrase    do Habří (16 km). Po cyklotrase    pojedete přes Strádov a Chlumec, 
kde se nacházejí památníky spojené s Napoleonskými válkami. Na křižovatce silnice z Unčína do Přestanova a Strádova se 
nachází Juchtová kaple, po silnici do Přestanova po místním značení můžete dojet až k Ruskému pomníku. Z Habří pojedete 
po cyklotrase    do Trmic na Václavské náměstí (6 km).   DOPORUČENÍ: Ověřte si aktuální jízdní řád cyklobusů na 
www.dpmul.cz.    V Krupce můžete navštívit zříceninu hradu nebo místní muzeum v památkové zóně Husitské ulice.   

  V Unčíně můžete odbočit k vlakovému nádraží a odtud po modré vystoupat ke zřícenině hradu Kyšperk (1 km). 

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

46 km 1 1 2/3 A, 1/3 P T, H

Zajímavosti:  Komáří vížka , Hájovna Pod Sedmi štíty , Krupka , Juchtová kaple , Přestanov a Chlumec , 
Trmice 

Přes hornická města k Flájské přehradě
Po příjezdu do Adolfova se po cyklotrase    vydáte podél pastvin a Fojtovické pláně přes bývalá hornická města Fojtovice 
a Cínovec, dále budete pokračovat na Nové Město v Krušných horách a odtud k Flájské přehradě. Od přehrady pak budete 
pokračovat do horské obce Klíny (52 km), z Klínů můžete pokračovat do Litvínova (8 km), kde nastoupíte na vlak, nebo si 
trasu můžete prodloužit až do Duchcova (20 km), na vlak zpět do Ústí nad Labem pak můžete nastoupit až zde.  
DOPORUČENÍ: Ověřte si aktuální jízdní řád cyklobusů na www.dpmul.cz.  V Novém Městě můžete odbočit k Bouřňáku, 
významnému bodu Flájské hornatiny v hlavním hřebenu Krušných hor. Na jeho vrcholu stojí turistická chata K. Líma, průkop-
níka turistiky v Krušných horách. Ve vrcholové části se nachází přírodní památka „Buky na Bouřňáku“, jedná se o starý bukový 
porost deformovaný větrem do bizarních tvarů.

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

60/72 km 1 1 A S, H, T

Zajímavosti:  Fojtovice , Cínovec ❺, Nové Město v Krušných horách , Flájská přehrada , Duchcov 

Po stopách zaniklého hornictví
Po příjezdu do Adolfova se po cyklotrase    vydáte přes hornická města Fojtovice a Cínovec do Nového Města v Krušných 
horách (22 km). Odtud budete pokračovat po cyklotrase    přes Osek do Duchcova na prohlídku zámku, dříve obývaném 
Giacomo Casanovou (26 km) nebo můžete z Nového Města dojet po cyklotrase    až do Hradiště (37 km), kde odbočíte 
vlevo a po silnici dojedete do Úpořin (5 km). Odtud se po cyklotrase    dostanete přes přemyslovské Stadice do Trmic, 

kde můžete navštívit expozice Trmického zámku (14 km) a dále 
pak budete pokračovat do Ústí nad Labem (6 km).  
DOPORUČENÍ: Ověřte si aktuální jízdní řád cyklobusů 
na www.dpmul.cz.    V Novém Městě můžete odbočit 
k Bouřňáku, významnému bodu Flájské hornatiny v hlavním 
hřebenu Krušných hor. Na jeho vrcholu stojí turistická chata 
K. Líma, průkopníka turistiky v Krušných horách. Ve vrcholové 
části se nachází přírodní památka „Buky na Bouřňáku“, jedná se 
o starý bukový porost deformovaný větrem do bizarních tvarů. 

 Pokud budete mít čas, můžete si projít hornickou stezku 
v Krušných horách, která začíná v Krupce a končí na Komáří vížce. 
Nejzajímavější je prohlídka štoly Starý Martin, výskyt cínu sem 
přivedl první obyvatelstvo pravděpodobně už v době bronzové. 
Původně se těžil cín z naplavenin místních potoků a když lidé 
přesídlili do hor, začalo se s těžbou ve skále, nejdříve na povrchu, 

Délka trasy Náročnost Převýšení Povrch Doporučený typ kola

54 km 1 1 90% A S, T

Zajímavosti:  Míšeň , Drážďany , Pirna , Königstein 

Legenda
❶ Babiny – zaniklá osada; nepatrný zbytek dřívějších jedinečných orchidejových luk byl zahrnut do území přírodní památky 
Babinské louky.
❷ Barbora – umělé jezero u obce Oldřichov, vzniklo v 70. letech 20. stol. zaplavením povrchového dolu, jezero má 65 ha a je 
40 m hluboké.
❸ Brná – rekreační obec na pravém břehu řeky Labe; v Brné projedete kolem přívozu a termálního koupaliště.
❹ Buková hora – vysílač Buková hora se nachází od r. 1967 na stejnojmenném kopci o nadmořské výšce 683 m v katastru 
města Verneřice nad údolím řeky Labe, s výškou 223 m je 
jedním z nejvyšších českých vysílačů a je nejvyšší betonovou 
stavbou v Česku; věž není přístupná veřejnosti.
❺ Cínovec – byl založen na počátku 14. stol. jako hornické 
středisko těžby cínu, později se zde těžilo také stříbro a wolfram; 
na Cínovci je možnost koupání v přírodním rybníku, který vznikl 
zatopením dolů na cínovou a stříbrnou rudu.
❻ Církvice – ovocnářská ves na pravém břehu řeky Labe 
s barokním kostelem Navštívení Panny Marie, hrázděnou zvonicí 
a barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z 18. stol.
❼ Děčín – Zoo Děčín  – zoologická zahrada je umístěna 
v překrásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně, v současné době zaujímá plochu 6 ha, chová přibližně 450 kusů zvířat 
ve více než  150 druzích; více na www.zoodecin.cz.
❽ Děčínský Sněžník – rozhledna ve výšce 723 m n. m. poskytující okouzlující výhled na Lužické hory a Česko-Saské Švýcarsko.
❾ 

 Doerellova vyhlídka – neboli Výsluní, byla pojmenována po malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který z tohoto místa 
zobrazoval romantický výhled na České středohoří; z vyhlídky je nádherný výhled na protější Deblík i na Libochovany, Plešivec, 
Kamýk, Kalvárii, Lovoš a Dubice.
 Drážďany – město nabízí nádhernou přehlídku barokní architektury, které vévodí zámecký komplex Zwinger; všechna zajíma-
vá turistická místa leží v centru města v okruhu několika minut pěší chůze.
 Dubice – nachází se zde poutní kostel sv. Barbory; z terasy od kostela je vynikající výhled do údolí Labe na protilehlý Deblík, Var-
hošť, Kamýk, Plešivec a Radobýl, nad Dubicemi se tyčí na severu Dubický kopec a na jihu Výsluní, na Výsluní je Doerellova vyhlídka 
a nedaleko Dubického kopce, na vysunuté čedičové skále zvané Mlynářův kámen je kovový kříž a významný vyhlídkový bod.
 Duchcov – v Duchcově můžete navštívit zámek, kde pobýval slavný Giacomo Casanova; více na www.zamek-duchcov.cz.
 Flájská přehrada – oblíbeným cílem cyklistů je betonová hráz Flájské přehrady s výškou 56 m a délkou 459 m; přehrada 
byla dokončena v r. 1960 a slouží hlavně jako zdroj pitné vody pro průmyslové oblasti severních Čech, vodní plocha v nadmoř-
ské výšce 735 m má velikost 149 ha a hloubku 47 m.
 Fojtovice – vznikly jako hornická osada, první zmínky o osadě pocházejí z r. 1446; nepřehlédnutelný je pomník postavený 
po válce, připomínající pochod smrti v dubnových dnech r. 1945.
 Hájovna Pod Sedmi štíty – částečně zničená myslivna pod sedmi štíty byla loveckým zámečkem, postavena byla v 18. 
stol.; poloha myslivny umožňuje nádherný rozhled přes pánevní oblast do Českého středohoří, je zde pramen pitné vody. 
 Homole u Panny – ve vsi se narodil Josef Emanuel Hibsch, který jako první systematicky prozkoumal geologické poměry 
Českého středohoří; na návsi se nachází Mineralogické muzeum.
 Hrad Střekov – monumentální zřícenina gotického hradu nacházející se na 100 m vysoké skále na pravém břehu Labe; 
výletní restaurace a vyhlídkové místo, více na www.hradstrekov.cz.
 

 Juchtová kaple – stojí na místě, kde v r. 1813 probíhaly boje mezi spojeneckými rakouskými, ruskými a pruskými vojsky na 
jedné straně a francouzskými na straně druhé.

 Kamýk – krásný kruhový rozhled po krajině otevírá zřícenina gotického hradu Kamýk na vrcholu strmé skály nad údolím Labe.
 Kletečná – zalesněný znělcový vrchol nad stejnojmennou vsí; se svými 706 m nadmořské výšky je jedním z nejvyšších 

vrcholů Českého středohoří, je považována za sesterskou horu Milešovky, po jejímž boku se tyčí a tvoří s ní neodmyslitelný 
panoramatický symbol Českého středohoří.

 Komáří vížka – na vrchol vede druhá nejstarší provozovaná visutá lanová dráha v Česku, zároveň jde o nejdelší osobní 
lanovku v Česku; pod Komáří vížkou je možné navštívit kapli sv. Wolfganga, zde najdete průvodce, který zájemcům vyloží historii 
dobývání cínu.

 Königstein – jedna z architektonicky a historicky nejcennějších skalních pevností v Evropě se nachází přibližně 15 km za 
hraničním přechodem Hřensko/Schmilka, majestátně se tyčí na jedné ze stolových 
hor Saského Švýcarska ve výšce 361 m nad mořem; máte zde možnost projít se 
podél obvodových hradeb pevnosti v délce 2,2 km, kde se vám naskytnou neuvěři-
telné výhledy na malebné Labské pískovce a výběžky východní části Krušných hor, 
rozloha pevnosti je necelých 10 hektarů; více na www.festung-koenigstein.de.

 
 Krupka – bývalé hornické město Krupka s Husitskou ulicí, kde bydleli horníci, 

později řemeslníci a v současné době platí za ojedinělou památkovou zónu s ná-
městím ulicového typu; na náměstí v Husitské ulici, v jednom z původně 
měšťanských domů, sídlí muzeum, ve kterém jsou expozice věnované hornictví, 
přírodě a historii zdejšího regionu; v blízkosti muzea se nachází romantická 
zřícenina Hradu Krupka s překrásným výhledem; vystoupáte-li Husitskou ulicí dále, 
můžete navštívit prohlídkovou štolu „Starý Martin“, jenž je jedním z nejvýznamněj-
ších starých důlních děl krupského revíru, více na www.krupka-mesto.cz.

mavou ukázku dobového interiéru se sbírkou skla, porcelánu a obrazů; v okolí zámku se nachází překrásný zámecký park, který 
byl původně koncipován jako malé Versailles; více na www.zamek-ploskovice.cz.

 Zámek Velké Březno – jeden z nejmladších a nejkrásnějších zámků u nás, jeho půvabné zámecké interiéry zařízené 
dobovým nábytkem přibližují život šlechtické rodiny Chotků na konci 19. století; zámek je obklopen nádherným, na Ústecku 
jedinečným přírodním anglickým parkem s množstvím vzácných stromů a keřů; více na www.zamek-vbrezno.cz.

Legenda k tabulkám / Zeichenerklärung zu den Tabellen
Náročnost / Schwierigkeitsgrad 1 lehké/leicht - 2 středně obtížné/mittelschwer - 3 obtížné/schwer
Převýšení / Überhöhung: 3stupňové hodnocení/3-Stufen-Klassifikation - 1 lehké/leicht - 2 středně obtížné/mittelschwer - 3 obtížné/schwer

: A - asfalt/ Asphalt, D – dlažba, beton, panely/ Pflaster, Beton, Betonplatten, H – nezpevněný povrch/ unbefestigte Oberfläche,
            P – štěrk, šotolina/ Geröll, Kies

Typ kola / Fahrradtyp: S - silniční kolo/ Straßenfahrrad, T – trekkingové kolo/ Trekking-Fahrrad, H – horské kolo/ Mountainbike

 Mit dem Fahrrad quer durch die Region Ústí nad Labem
Schwimmen gehen im Naturfreibad Barbora
Von Ústí nad Labem aus kommen Sie nach Trmice (6 km), von hier aus auf dem Fahrradweg    über Stadice nach Teplice
(20 km). Von Teplice aus kommen Sie dann auf dem Fahrradweg    nach Oldřichov nicht weit von Duchcov zum Freibad 
Barbora (9 km). Von hier aus können Sie nach Duchcov (4 km) weiterfahren. 

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

39 km 1 1 2/3 A,1/3 P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Trmice , Stadice , Teplice , Wasserreservoir Barbora ❷, Duchcov 

Mit Porta Bohemica zu den Aussichtspunkten des Böhmischen Mittelgebirges (České středohoří)
Auf dem Fahrradweg    kommen Sie von Ústí nad Labem aus durch das Tal Porta Bohemica über Střekov, Brná und Círk-
vice bis nach Velké Žernoseky (20 km); von hier aus kommen Sie dann auf dem Fahrradweg    zur Weggabelung Babiny 
(14 km). Von Babiny aus fahren Sie auf dem Fahrradweg    weiter am Aussichtsturm Varhošť vorbei, welcher über der 
Gemeinde Sebuzín emporragt, weiter über Kamýk nach Libochovany (14 km) und von Libochovany aus auf dem Fahrradweg  

  durch das Tal Porta Bohemica zurück nach Ústí nad Labem (15 km).

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

63 km 3 3 2/3 A,1/3 P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Porta Bohemica , Burg Střekov , Brná ❸, Církvice ❻, Velké Žernoseky , Babiny ❶, 
Varhošť , Kamýk 

Fahrradausflug für Anspruchsvolle
Von Ústí nad Labem aus kommen Sie auf dem Fahrradweg    durch das Tal Porta Bohemica über Střekov, Brná und Církvice 
nach Libochovany (15 km); von Libochovany aus kommen Sie dann auf dem Fahrradweg    über Kamýk, Kundratice und 
Babiny bis nach Ploskovice (28 km), wo Sie nun aus zwei Varianten wählen können:  ugs-Variante Nr. 1: Von Ploskovice 
aus fahren Sie weiter nach Velké Březno auf dem Fahrradweg    (16 km) über Třebušín und Homole u Panny und von hier 
aus dann auf dem Fahrradweg    (8 km) zurück nach Ústí nad Labem.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

67 km 3 3 A, H, P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Porta Bohemica , Burg Střekov , Brná ❸, Církvice ❻, Velké Žernoseky , Kamýk , Babiny 
❶, Schloss Ploskovice , Třebušín , Schloss Velké Březno , Brauerei in Velké Březno , Homole u Panny 

 ugs-Variante Nr. 2: Von Ploskovice aus fahren Sie auf dem Fahrradweg    (7 km) weiter nach Litoměřice und von hier 
aus durch das Tal Porta Bohemica auf dem Fahrradweg    (25 km) zurück nach Ústí nad Labem.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

75 km 3 3 A, H, P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Porta Bohemica , Burg Střekov , Brná ❸, Církvice ❻, Velké Žernoseky , Kamýk , 
Babiny ❶, Schloss Ploskovice , Litoměřice

Mountainbike-Ausflug über Velké Březno
Von der Burg Střekov in Ústí nad Labem aus fahren Sie auf dem roten Wanderweg unter dem Vysoký Ostrý zur Weggabelung 
Čeřeniště (10 km), von Čeřeniště aus auf dem gelben Wanderweg über Tašov nach Proboštov (3,5 km) und von hier aus
 auf dem grünen Wanderweg weiter nach Řepčice (3,5 km). Danach kommen Sie auf dem Fahrradweg    nach Haslice 
(2 km) und aus Haslice auf der Straße bis nach Bláhov (1 km). Weiter fahren Sie auf der Straße, die nach Pláň führt, nach Suletice 
(2 km) und von hier aus auf einem breiten Waldweg bis zu Fráž (2 km). 
Von Fráž aus geht es auf einem breiten Waldweg mit interessanten 
Ausblicken weiter bis zum Berg Buková hora, bis er sich an den grünen 
Wanderweg, der nach Velké Březno (5 km) führt, anschließt. Von hier 
aus kommen Sie auf dem Fahrradweg    nach Ústí nad Labem 
(8 km).  TIPP Sehr tapfere Radfahrer können auf der Weggabelung Fráž
abbiegen und rund um den Berg Magnetovec (4,5 km) herum 
fahren; mit dem Fahrrad ist die Strecke allerdings sehr anstrengend. 
Magnetovec – Skalní hřib ist ein Naturschutzdenkmal mit bizarren 
Felsformationen, zwischen denen ein 8 m hoher Felsenpilz aus zwei 
Lavaschichten entsteht.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

37 km 3 3 mindestens A, H, P H

Sehenswürdigkeiten:  Vysoký Ostrý , Burg Střekov , Buková Hora ❹, Schloss Velké Březno , Brauerei in Velké Březno 

 ndet sich das Naturdenkmal „Buchen auf 
dem Stürmer“; es handelt sich um einen alten vom Wind in bizarre Formen verformten Buchenbestand.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

67 km 1 1 A S, H, T

Sehenswürdigkeiten:  Fojtovice , Cínovec ❺, Nové Město v Krušných horách , Talsperre Fláje , Duchcov 

Auf den Spuren des verschwundenen Bergbaus
Nach Ankunft in Adolfov begeben Sie sich auf dem Fahrradweg    über die Bergstädte Fojtovice und Cínovec nach Nové 
Město v Krušných horách (22 km), woher Sie auf dem Fahrradweg    über Osek nach Duchcov weiterfahren, um sich dort ein 
Schloss, in dem früher Giacomo Casanova (26 km) wohnte, anzusehen. Von Nové Město können Sie auch auf dem Fahrradweg 

  bis nach Hradiště (37 km) fahren, wo Sie nach links abbiegen und auf der Straße bis nach Úpořiny (5 km) kommen, woher 
Sie auf dem Fahrradweg    über die Premysliden-Gemeinde Stadice bis nach Trmice gelangen; dort können Sie die Exposi-
tionen im Schloss Trmice (14 km) besichtigen. Weiter fahren Sie dann nach Ústí nad Labem (6 km).   EMPFEHLUNG: Überprüfen 
Sie den aktuellen Fahrplan der Fahrradbusse unter www.dpmul.cz.  In Nové Město können Sie zum Berg Stürmer (Bouřňák) 

 ndet 
 ndet sich das 

Naturdenkmal „Buchen auf dem Stürmer“; es handelt sich um einen alten vom 
Wind in bizarre Formen verformten Buchenbestand.    Wenn Sie dann noch 
Zeit haben, können Sie den Bergpfad im Erzgebirge durchwandern, der in Krupka 
beginnt und auf dem Mückentürmchen/Komáří vížka endet. Am interessantesten 
ist die Besichtigung des Stollens Starý Martin; das Zinnvorkommen brachte die 
erste Bevölkerung wahrscheinlich bereits in der Bronzezeit hierher. Ursprünglich 
wurde das Zinn aus den Anschwemmungen der hiesigen Bäche gewonnen. 
Nachdem die Leute in die Berge übersiedelt waren, begannen sie in den Felsen 
zu fördern; zuerst über Tage, später auch unter Tage.    Auf dem Fahrradweg 

  fahren Sie an dem Dreiherrenhügel (Vrch Tří pánů) vorbei, auf dem drei 
Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 6 MW emporragen. Außerdem 
fahren Sie auch über Osek, in dessen Nähe sich das Naturschutzgebiet Vlčí důl mit 

 ndet; hier können Sie die Burg-

Stollens, die als Winterquartier für Fledermäuse dienen. In Osek sollten Sie un-
bedingt das Zisterzienserkloster besichtigen.    Bei der Windkraftanlage auf 

der Route des Fahrradwegs   können Sie nach rechts zum Zinnwalder Hochmoor (2,5 km) abbiegen. Es handelt sich um ein 
 anzen- und Tierarten.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

48/84 km 1 1 A T, S

Sehenswürdigkeiten:  Fojtovice , Cínovec ❺, Stadice , Trmice 

Aus dem Erzgebirge ins Elbtal
Von Ústí nad Labem aus kommen Sie mit einem Fahrradbus nach Adolfov. Von hier fahren Sie auf dem Fahrradweg    über 
Přestanov, Chlumec, Chabařovice und Stadice nach Radejčín (36 km); hier sollten Sie unbedingt den ungewöhnlichen Aussichts-
turm besichtigen, Bestandteil eines Telekommunikationsmastes. Von Radejčín aus fahren Sie dann auf dem Fahrradweg  
über Dubice mit vielen anderen schönen Aussichten, und weiter über Moravany und Dolní Zálezly nach Vaňov (11 km). Aus Vaňov 
kommen Sie dann durch die Čajkovského Straße nach Ústí nad Labem (4 km), wobei Sie direkt vom Fahrradweg aus das Natur-
denkmal Vrkoč sehen können.   EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie den aktuellen Fahrplan der Fahrradbusse unter www.dpmul.cz.

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

51 km 1 1 2/3 A,1/3 P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Přestanov und Chlumec , Chabařovice , Stadice , Radejčín , Dubice , Vaňov – Vrkoč 

Mit einer Fähre nach Velké Březno
Von Adolfov aus fahren Sie auf dem Fahrradweg    über Krásný Les nach Nakléřov (10 km), wonach Sie auf dem Fahrradweg 

  bis nach Neštědice zur Fähre nach Velké Březno (23 km) kommen. Aus Velké Březno kommen Sie auf dem Fahrradweg 
  bis nach Ústí nad Labem (8 km).

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

41 km 1 1 2/3 A,1/3 P T, H

Sehenswürdigkeiten:  Nakléřov , Schloss Velké Březno , Brauerei in Velké Březno 

Machen Sie einen Fahrradausflug mit dem Schiff

Mit einem Schiff nach Litoměřice
In Ústí nad Labem steigen Sie im Anhalteplatz bei dem Hauptbahnhof ein oder kommen Sie zum Anhalteplatz in Vaňov, am besten die 
Čajkovského Straße entlang (3 km). Mit dem Schiff fahren Sie bis nach Litoměřice. Den Rückweg können Sie mit dem Fahrrad durch das
wunderschöne Tal Porta Bohemica absolvieren; auf dem Fahrradweg    begeben Sie sich über Velké Žernoseky, Církvice, Brná und Střekov.
 In Píšťany kann man im Žernosecké See baden.   EMPFEHLUNG: Überprüfen Sie aktuellen Schiffsfahrpläne unter
www.labskaplavebni.cz, Tel.-Nr.  +420 777 037 379 (Schiff Porta Bohemica) oder unter www.amjirousek.cz, Tel.-Nr.  +420 603 171 706 (Schiff Marie).

Routenlänge Schwierigkeitsgrad Überhöhung Oberfläche Empfohlener Fahrradtyp

25 km 2 2 1/3 A,1/3 P, 1/3 H T, S, H

Sehenswürdigkeiten:  Litoměřice , Porta Bohemica , Velké Žernoseky , Církvice ❻, Brná ❸, Burg Střekov 

 Dux (Duchcov) – in Dux können Sie das Schloss besichtigen, wo sich der berühmte Giacomo Casanova aufhielt. Mehr unter 
www.zamek-duchcov.cz.
 Talsperre Fláje – ein beliebtes Radfahrerziel ist der Betondamm der Talsperre Fláje mit einer Höhe von 56 m und Länge 
von 459 m. Fertig gebaut wurde die Talsperre im J. 1960. Sie dient vor allem als eine Trinkwasserquelle für die Industriegebiete 

 äche in einer Höhe von 735 m ü. M. beträgt 149 ha, die Tiefe 47 m.
 Voitsdorf (Fojtovice) – die ersten Erwähnungen über diese als eine Berggemeinde entstandene Siedlung stammen aus dem 
Jahr 1446. Unübersehbar ist ein nach dem Krieg erbautes Denkmal, welches an den Todesmarsch an Apriltagen 1945 erinnert.
 Forsthaus Siebengiebel (Pod Sedmi štíty) – das im 18. Jahrhundert erbaute teilweise zerstörte Forsthaus war früher ein Jagd-
schlösschen. Seine Lage ermöglicht einen wunderschönen Ausblick über den Beckenbereich in das Böhmische Mittelgebirge. Es 
gibt hier eine Trinkwasserquelle.
 Hummel (Homole u Panny) – in diesem Dorf wurde Josef Emanuel Hibsch geboren, der als Erster die geologischen Verhält-

 Burg Schreckenstein  ndet sich auf einem 100 m hohen Felsen am 
 ugsrestaurant. Mehr unter www.hradstrekov.cz.

 Karbitz (Chabařovice) – das Stadtzentrum von Karbitz ist eine städtische Denkmalzone. Besichtigen können Sie hier das 
 eemühlen.

 Juchtenkapelle (Juchtová kaple) – sie steht an dem Ort, wo 1813 Schlachten zwischen den alliierten österreichischen,
russischen und preußischen Truppen auf einer Seite und den französischen Truppen auf der anderen Seite stattfanden.

 Kamaik
steilen Felsens über dem Elbtal.

 Kletschen (Kletečná) – der bewaldete Phonolithgipfel über dem gleichnamigen Dorf ist dank seiner Höhe von 706 m ü. M. 
einer der höchsten Gipfel des Böhmischen Mittelgebirges. Er wird für den Schwesterberg des Milleschauer Berges (Milešovka) 
gehalten, neben dem er emporragt und ein unwegdenkbares Panoramasymbol des Böhmischen Mittelgebirges bildet.

 Mückentürmchen (Komáří vížka) – bis zum Gipfel führt die zweitälteste betriebene Schwebeseilbahn in Tschechien.
Gleichzeitig handelt es sich um die längste Personenseilbahn Tschechiens. Unter dem Mückentürmchen kann man die Kapelle 

 Königstein  ndet sich etwa 15 km über dem 
Grenzübergang Hřensko/Schmilka. Sie ragt majestätisch auf einem der Tafelberge der Sächsischen Schweiz in einer Höhe von 
361 m ü. M. empor. Sie haben hier die Möglichkeit, das äußere Festungsbauwerk in einer Länge von 2,2 km entlang spazieren zu 
gehen, wo sich Ihnen unglaubliche Ausblicke auf die poetischen Elbsandsteine sowie die Ausläufer des östlichen Teils vom
Erzgebirge darbieten. Die Fläche der Festung beträgt nicht ganz 10 ha. Mehr erfahren Sie unter www.festung-koenigstein.de.

 Christianenburg (Kristin Hrádek) – ein kleiner Jagdsitz aus dem 18. Jh.
 Graupen (Krupka) – ehemalige Bergstadt Graupen mit der Husitská Straße, wo Bergleute und später Handwerker wohnten; 

zurzeit gilt sie als eine sporadische Denkmalzone mit einem Stadtplatz vom Typ einer Straße. Auf dem Stadtplatz in der Husitská 
 ndet sich ein Museum, in dem Ausstellungen über Bergbau, Natur und

 nden. Nicht weit von dem Museum steht die romantische Burgruine Krupka mit einem
wunderschönen Ausblick. Wenn Sie die Husitská Straße entlang weiter steigen, können Sie den Besichtigungsstollen „Starý Mar-
tin“ besuchen, der einen der bedeutendsten alten Grubenbauten im Graupner Revier darstellt. Mehr unter www.krupka-mesto.cz.

Leitmeritz (Litoměřice) – der historische Stadtkern von Leitmeritz wurde im J. 1978 als ein Stadtdenkmalgebiet erklärt; 
von 256 Objekten sind 104 auf der Liste unbeweglicher Kulturdenkmäler eingetragen, wobei sich beinahe alle im historischen 

 nden, welcher von einem zum großen Teil 
überlieferten gotischen Befestigungswerk umschlossen ist. 
Mehr unter www.litomerice.cz.

 Meißen – diese deutsche Stadt ist vor allem durch das 
weltbekannte Meißner Porzellan berühmt.

 Nollendorf (Nakléřov) – im J. 1813 zog der preußische 
General Kleist durch Nollendorf, wodurch er die Schlacht zu 
Gunsten der Alliierten gegen Napoleon entschied. An das 
Ereignis erinnert ein Obelisk mit einer Gedenktafel aus dem 
J. 1913. Früher stand hier auch eine Kirche, von deren Turm 
aus Napoleon angeblich die Schlacht seiner Truppen bei 
Arbesau (Varvažov) leitete.

 Neustadt im Erzgebirge – ein Erholungs- und Skizentrum. Das Dorf entstand auf einer abgeholzten Fläche. Von Neustand 
können Sie in Richtung des Berges Stürmer (Bouřňák) abbiegen.

 Wopparner Tal (Opárenské údolí) – das Tal zieht sich nördlich von Lobositz (Lovosice) unter dem Abhang Lovoše. Es handelt 
 ndet hier den Milleschauer Bach, den eine über 

5 km lange Strecke entlang führt. Besuchen Sie auch die gotische Burgruine Oparno, welche auf einem bewaldeten Hügel über 
der gleichnamigen Gemeinde steht. Die Burg stammt aus dem 14. Jh. In der Umgebung kann man die Überreste von urzeitlichen 
Steinbrüchen sehen, und im oberen Teil des Wopparner Tals sind massive Brückenbögen der Autobahn D8.

 Schäferwand (Pastýřská stěna) – die Nachbildung einer Burg steht auf einem 150 m hohen Felsen mit einem herrlichen 
Ausblick auf die Stadt Tetschen (Děčín).

 Pirna – ist das Eingangstor in die Böhmisch-Sächsische Schweiz. Der historische Stadtkern ist sehr gut erhalten geblieben; 
auf dem Stadtplatz sowie in anliegenden Straßen gibt es eine Reihe von Barock- und vor allem Renaissancegebäuden mit spät 
gotischen Details. Der Stadtplatz hat den Gesamtcharakter einer kleinen Stadt aus dem 16. Jh. beibehalten.

 See Píšťany (Žernosecké See)  – auch Žernosecké See genannt, ist ein künstlich angelegter See mit einer Fläche 
von etwa 90 ha. Er entstand durch Fluten einer Sandgrube. Heute dient er vor allem zur Erholung.

 Brauerei in Velké Březno – die ersten Erwähnungen über die Brauerei erschienen bereits im J. 1628. Heute werden hier 
folgende Biermarken hergestellt: Březňák – helles Schankbier, helles Lagerbier, Březňák 11°, Březňák 14°, und nicht pasteurisiertes 
Tankbier. Falls Sie auch zu den Liebhabern des goldenen Getränkes zählen, lassen Sie sich nicht interessante Exkursionen 
entgehen, welche die Brauerei anbietet. Freuen können Sie sich auf eine einzigartige Besichtigung aller Betriebe der Großprie-
sener Brauerei mit sachkundigen Kommentaren eines Führers. Ein Beispiel der klassischen Technologie von Brauen des 
tschechischen Biers. Direkt in der Brauerei gibt es Kostprobe des Großpriesener Biers sowie Verkauf von Markenglas und 
Souvenirs. Mehr unter www.heinekenceskarepublika.cz oder www.breznak.cz.

 Porta Bohemica – oder auch Böhmische Pforte genannt – besteht aus einem 4 km langen canyonartigen Abschnitt der 
 ießt. Sie fahren unter dem 

Dreikreuzberg (Kalvárie) – einer Felsenlandzunge mit drei Holzkreuzen am Gipfel, dem monumentalsten Teil von Porta Bohemica.
 Priesten (Přestanov) und Chlumec (Kulm) – im J. 1813 spielte sich bei den Gemeinden Kulm (Chlumec) und Priesten 

(Přestanov) die Schlacht bei Kulm ab. Die alliierten Truppen Österreichs, Preußens und Russlands besiegten die wesentlich 
 nden sich einige an diese Schlacht 

erinnernde Denkmäler, z. B. das Denkmal in Kulm, das Massengrab in Kulm oder das Russische Denkmal in Priesten.
 Radzein (Radejčín) – frei zugänglicher Aussichtsturm in einer Höhe von 370 m ü. M. Bestandteil eines Telekommu-

nikationsmastes.
 Raudnitz an der Elbe (Roudnice nad Labem) – die Stadt liegt am linken Elbufer im Bezirk Leitmeritz (Litoměřice). Eine 

erste Brücke, die über der Elbe erbaut wurde. Diese ist die drittälteste Steinbrücke, die in Tschechien erbaut wurde. Mehr unter 
www.roudnicenl.cz.

 Staditz  üger bekannt. In der Nähe von Staditz
 ügte und woher er zum Fürstenstuhl abgeholt wurde. Sie 

können hier sein Denkmal besichtigen.
 Teplitz (Teplice) – gehört zu den ältesten Kurorten Europas. Die Entdeckung von heißen Heilquellen lässt sich bereits auf 

das J. 762 zurückdatieren. Zur Zeit ihres größten Ruhms wurde die Stadt „Kleines Paris“ oder „Salon Europas“ genannt. Zu den 
berühmtesten Besuchern zählten J. W. von Goethe, L. van Beethoven, F. Chopin oder Franz Liszt. Mehr unter www.teplice.cz.

 Tissa (Tisá) – eine Felsstadt mit verschiedenen Sandsteinformationen, Ecken und Fugen.
 Türmitz (Trmice) – Sie können das Türmitzer Schloss besichtigen mit einem Trauzimmer und Konzertsaal, einer Stadt-

Modelleisenbahn-Ausstellung. Mehr unter www.volny.cz/zamek.trmice.
 Triebsch (Třebušín) – diese Gemeinde erstreckt sich unter einem dominierenden Hügel, auf dessen Felsgipfel sich geringe 

 nden. Sein Name stammt von dem Hussitensymbol eines 
Kelches.

 Wannow – Workotsch (Vaňov – Vrkoč) – Nationales Naturdenkmal. Ein Felsenkamm des Olivin-Basalts. Seine allein-
stehenden Säulen sind in der Form eines verkehrten Fächers angeordnet. Wenn Sie weitergehen, können Sie bis zum 

 ndet.
 Aussichtspunkt Wannow (Vaňovská vyhlídka) – ein schöner Felsenaussichtspunkt auf dem Wannower Fels in einer Höhe 

von 449 m mit einem Ausblick auf das Elbtal, Wannow (Vaňov), den Sonnenhang (Sluneční stráň), Hohen Wostrey (Vysoký 
Ostrý) und Kleinen Wostrey (Malý Ostrý).

 Aarhorst (Varhošť) – dieser runde 13 m hohe Metallaussichtsturm auf einem asymmetrischen Basaltberg über der
Gemeinde Sebusein (Sebuzín) bietet einen Rundblick auf das gesamte Böhmische Mittelgebirge, auf den Erzgebirgskamm, 
einen Teil von Aussig (Ústí nad Labem) sowie auf die Dörfer und Gemeinden. Man kann ebenfalls einen wunderschönen 

 ießt.
 Groß Zernosek  ndet sich am markanten Südabhang am 

 nden hier ein Spätbarock-Schloss, eine gotische Kirche des Hl. Nikolaus sowie gemauerte Volkshäuser im 
Empirestil.

 Ferdinandshöhe (Větruše) – dieses Ausflugsschloss ist eine der unübersehbaren Dominanten der Stadt Ústí nad Labem. Seine 
Geschichte reicht der Sage nach bis in das Jahr 826 zurück. Damals sollte hier der Adelige Labohoř zur Verteidigung gegen Feinde eine Burg  
errichtet haben, die er zu Ehren seiner Frau Vitruš nannte. Heute finden die Besucher hier ein Ausflugsrestaurant, einen Aussichtsturm und in
unmittelbarer Nähe auch ein Natur- und Spiegellabyrinth sowie eine Sportanlage. Mit dem Stadtzentrum ist Větruše durch eine Seilbahn
verbunden mit Ausgangsstation im Einkaufszentrum Forum. Mehr unter www.hotelvetruse.cz, www.msul.cz. Seilbahn-Fahrplan siehe   
www.dpmul.cz. Von Ferdinandshöhe (Větruše) führen zwei Lehrpfade (Větruše – Vrkoč und Hinrichtungsplatz – Ústier Untergund). 

 Neustallteich (Vlčí jezero) – das Wasser im Natursee in der Nähe des Tetschner Schneebergs ist meist sehr kalt, im Sommer 
stellt es somit eine hervorragende Erfrischung während der Sommermonate dar. Der Teich ist frei zugänglich.

 Aussicht Skalky – dieser Aussichtspunkt bietet einen faszinierenden Ausblick auf das Elbtal sowie die umliegenden Gipfel 
des Böhmischen Mittelgebirges von einer Höhe von 455 m aus.

 Hoher Wostrey (Vysoký Ostrý) – ein dominanter Gipfel im östlichen Teil der Stadt Ústí nad Labem in einer Höhe von 587 m. 
Auf seiner Spitze befindet sich eine angepasste Plattform mit einem Treppenhaus, die als ein Aussichtspunkt mit einem 
wunderschönen Ausblick auf die Porta Bohemica, das Böhmische Mittelgebirge und das Erzgebirge dient.

 Schloss Ploschkowitz (Ploskovice) – eines der schönsten Schlösser im Nordböhmen. Außer der einzigartigen Architektur 
und Gemälde bietet das Schloss auch ein interessantes Beispiel von historischen Innenräumen mit einer Glass-, Porzellan- und 

Versailles konzipiert wurde. Mehr unter www.zamek-ploskovice.cz.
 Schloss Großpriesen (Velké Březno) – eines der jüngsten und schönsten Schlösser bei uns. Seine zauberhaften mit 

historischen Möbeln ausgestatteten Schlossinnenräume bringen das Leben der Adelsfamilie Chotek am Ende des 19. Jh. Das 
Schloss ist von einem wunderschönen, in der Aussiger Region einzigartigen in englischem Stil angelegten Naturpark 
umgeben, mit einer Menge von seltenen Bäumen und Sträuchern. Mehr unter www.zamek-vbrezno.cz.

Ústeckem na kole – cykloturistická mapa Ústí nad Labem a okolí 1: 90 000                                                                                                                                                                                          

  vrátíte zpět
DOPORUČENÍ:DOPORUČENÍ:

Mit Fahrrad quer durch die 
Region Ústí nad Labem
Radwegekarte der Stadt Ústí nad 
Labem und Umgebung  1: 90 000

Ústeckem na kole

www.usti-nad-labem.cz

Cykloturistická mapa 
Ústí nad Labem a okolí  1:90 000 

je odbočka k Vaňovské vyhlídce, poté se vrátíte zpět na cyklotrasu a dojedete až k rozcestí Chvalov (11 km). Odtud se vydáte 
po cyklotrase    k rozcestí Skalky, od rozcestí k vyhlídce a zpět na cyklotrasu    (1,5 km), dále budete pokračovat přes 
Stebno do Dubic a do Dubiček ke kostelu sv. Barbory, kde 
se nachází restaurace a vyhlídka na České středohoří 
(6 km). Poté se vrátíte zpět ke směrovníku KČT a z Dubiček 
se po žluté pěší vydáte k další vyhlídce – Doerellově vy-
hlídce, pojmenované po ústeckém malíři. Od vyhlídky se
vydáte zpět na pěší žlutou a po ní na rozhlednu u Radejčína 
a k železniční stanici, odtud po cyklotrase    na rozcestí 
Habří (13 km). Z rozcestí u Habří dojedete po cyklotrase 

do Trmic okolo Královského pramene Přemysla Oráče
(6 km) a z Trmic zpět do Ústí nad Labem (3,5 km). 
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Velké Žernoseky – vinařská a ovocnářská obec nacházející se ve výrazném jižním svahu na pravém břehu Labe, najdete zde 
pozdně barokní zámek, gotický kostel sv. Mikuláše a lidové empírové zděné domy; více na www.velke-zernoseky.cz.
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Z Komáří vížky dojedete cykloktrase    na rozcestí u Hájovny Pod Sedmi štíty (3 km). Na rozcestí se vydáte Děčín – Zámek Děčín – zámek tyčící se na skalním ostrohu nad soutokem řek Labe a Ploučnice pochází z 10. století, 
nádherný výhled nabízí zámecká Růžová zahrada; více na www.zamekdecin.cz.

Chabařovice – jádro Chabařovic je městskou památkovou zónou, můžete zde navštívit muzeum města nebo muzeum 
kávomlýnků; více na www.chabarovice.cz.

Kristin Hrádek  – malé lovecké sídlo z 18. stol.; více na www.kristinhradek.cz.
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