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CÍL START

START: Lodní náměstí, Litoměřice 50.5307053N, 14.1307147E
2. Terezín město 50.5109981N, 14.1505467E
3. Malá pevnost, Terezín 50.5109981N, 14.1505467E
4. České Kopisty, Terezín 50.5254117N, 14.1677481E
5. Kostel sv. Vojtěcha 50.5363542N, 14.1273033E
6. Přívoz Nučničky 50.5061567N, 14.2227539E

7. Lavička u stromu 50.5065939N, 14.2262300E
8. Cyklostezka Pražská, Křešice 50.5172511N, 14.2216978E
9. Hliněná cesta 50.5227489N, 14.2108664E
10. Kamenná cesta 50.5259139N, 14.1933997E
CÍL: bod 50.5303058N, 14.1309581E

1:22 H – 22,1 KM
zdroj: mapy.cz

Tyršův    most
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TIP NA 1. NEBO 3. DEN 
 

Trasa tohoto výletu začíná v Litoměři-
cích u kotviště na Lodním náměstí. Od-
tud se vydejte směrem k železniční trati 
a cca 50 m za pravotočivou zatáčkou 
projeďte pod železničním mostem. Za 
ním pokračujte vpravo na Tyršův most, 
z něj krásně uvidíte po levé straně 
soutok Labe a Ohře. Jeďte stále rovně 
směr Terezín, po cca 3 km dorazíte do 
prvního cíle, do města Terezín.

Terezín byl založen r. 1780 na zá-
kladě rozhodnutí císaře Josefa II. jako 
vojenská pevnost, pojmenován po jeho 
matce Marii Terezii „Theresienstadt“. 
Od počátku se sestával z dvou částí. 
Z Velké pevnosti, ve které byla soustře-
děna vojenská síla za účelem ochrany 
přístupových cest do Českého králov-
ství v dobách prusko-rakouských válek 
v 18. stol. a z Malé pevnosti sloužící 
zpočátku jako vojenské vězení.

Z Velké pevnosti se postupem 
času vyvinulo běžné město žijící svým 
klidným životem. Mezi lety 1941 až 
1945 bylo ovšem z rozhodnutí říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha 
proměněno v koncentrační tábor pro 
občany židovského původu z různých 
evropských zemí. Po 2. sv. válce bylo 
město obnoveno. Dnes se zde nachází 
celá řada památek připomínající zejmé-
na válečné období.

Můžete zde navštívit např. Muzeum 
ghetta v bývalé základní škole v ul. 
Komenského nebo jeho pokračování 
v budově bývalých Magdeburských 
kasáren v ul. Tyršova. Dojet můžete  
 

 
 
ulicí Pod Hradbami až k bývalému 
židovskému hřbitovu a podívat se do 
krematoria zřízeného nacisty za 2. sv. 
války. 

Z města je nejlépe odjet Pražskou 
ulicí okolo pevnostních hradeb, dále po 
mostě přes řeku Ohři, projedete kolem 
parkoviště, za ním se vydáte Principo-
vou alejí okolo mezinárodního hřbitova 
a dostanete se do druhého cíle výletu, 
do Malé pevnosti, která sloužila v obdo-
bí 2. sv. války  jako vězení Gestapa. Na 
hřbitově před pevností jsou pohřbeny 
oběti tohoto období. Jen pár kroků od 
pokladny jsou k dispozici stojany na 
kola. Prohlídka Malé pevnosti včetně 
kasemat a muzeí je možná s průvodcem 
i bez něj.

Trasa dále pokračuje úsekem dlou-
hým 2 km od parkoviště u Malé pev-
nosti po silnici s mírným provozem 
směr České Kopisty. Po okraji obce 
projedete po 600 m až k levému břehu 
Labe, kde  silnice přechází v příjemnou 
cyklostezku se zpevněným povrchem. 
Po ní ujedete 2,4 km proti proudu 
řeky přes Počaply, kde na břehu řeky 
upoutá pozornost jednolodní kostel 
sv. Vojtěcha  zbudovaný v 18. stol. ve 
stylu dynamického baroka  podle plánů 
Kiliána Ignáce Dienzenhofera, jednoho 
z nejvýznamnějších barokních stavitelů 
v Čechách.

Cyklostezka pokračuje do obce 
Nučničky. Vjedete do obce a odbočíte 
k přívozu. Tento dílčí úsek je dlouhý 
necelé 3 km.  
 

 

Přívozem se přepravíte na protilehlý 
břeh Labe do obce Nučnice a po prou-
du se vydáte na poslední úsek dlouhý 
9 km po silnici směrem na Křešice 
a odtud po cyklostezce se střídavě pří-
rodním a zpevněným povrchem okolo 
obce Třeboutice až do Litoměřic. Zde 
projedete pod Tyršovým mostem až na 
Lodní náměstí, kde trasa končí.

UŽITEČNÉ INFORMACE:FLORENTINA, recepce: tel. 739 002 550Malá pevnost Terezín: tel. 416 782 225 (pro objednání průvodce)Přívoz Nučničky – Nučnice: tel. 797 802 227PROVOZNÍ DOBA PŘÍVOZU:                                                                                                                                         
květen – pátek, sobota, neděle 10:00 – 20:00 h.                                                                           

červen až srpen – každý den 9:00 – 20:00 h.                                                                                                                          

září – každý den 13:00 – 18:00 h.                                                                                                                                      

říjen – sobota + neděle 13:00 – 18:00 h.                                                                                                                   
Pluje každou půlhodinu, kapacita je 10 os.  
s koly, za silného větru a velkého deště 
může být přívoz mimo provoz.

0:20 H – 2 KM


