
Aktivity Ústeckého kraje 
v oblasti udržitelné mobility



• rozvoj cykloturistiky a navazujících služeb

• zlepšení fyzické kondice a zdravotního stavu

• rozvoj udržitelné mobility

• snížení negativních dopadů automobilové 
dopravy na životní prostředí – ovzduší, hluk

• úspora času a financí

• řešení městské mobility vč. parkování

• rozvoj infrastruktury pro pohyb 
hendikepovaných osob

• pozitivní image

Pozitivní dopady
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Měření návštěvnosti
10/2021 – 10/2022

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost

Benešov nad Ploučnicí 38 726 441

Cínovec 29 194 937

Cínovec2 429 109

Děčín - Křešice 156 989 2 002

Děčínský Sněžník 19 351 337

Fojtovice 11 196 282

Hněvice 69 755 1 372

Klíny 22 617 1 291

Mníšek 274 44

Moldava 27 123 687

Roudnice nad Labem 131 624 1 788

Třeboutice 116 558 2 260

Velké Březno 114 902 1 710

Vitíška 41 364 1 449

Vrch Tří pánů 31 901 811







2015 dokončen úsek Těchlovice – Jakuby





2015 dokončen úsek MVE Litoměřice - Třeboutice







Cyklostezka 
Ploučnice

• vedení trasy: Děčín – Malá Veleň - Benešov n. Pl. 
– Františkov n. Pl., Starý Šachov – Liberecký kraj

• koncipována v maximální míře jako přírodě blízká 
trasa při zachování komfortu pro cyklisty

• významné napojení na Labskou stezku v Děčíně

• tvoří spojnici Ústeckého a Libereckého kraje 
(Ralsko, Máchovo jezero)

• v trase se nachází cenné přírodní lokality 
(Soutěsky) a významné památky (zámek 
Benešov n. Pl., hrad Ostrý ve Františkově n. Pl.)
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Cyklostezka Ohře

• spojnice s Karlovarským krajem (pokračuje k 
prameni Ohře v Bavorsku), celkem asi 250 km

• v Litoměřicích je významné napojení na Labskou 
stezku

• stezka vína, chmele a piva (Chrám chmele, 
Svatostánek českého vinařství) 

• cenné přírodní lokality, specifický krajinný ráz (České 
středohoří, podkrušnohoří, Doupovské hory)

• četná historická královská města a velké množství 
památek na trase, kombinace městských a 
přírodních úseků
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Krušnohorská 
magistrála

• v celé délce napojení na síť cyklotras v Sasku 
• magistrála je vhodná pro cyklisty, pěší turisty a 

lyžaře
• v trase se nachází cenné přírodní lokality 

(rašeliniště, vodní nádrže, přírodní park)
• Krušnohorská lidová architektura a řemesla, 

technické památky
• obdobný krajinný ráz jako Šumava, ale bez 

masivní turistiky





Labská stezka

• fungující cykloturistický produkt evropského 
významu

• Labská stezka je jedinou cyklistickou trasou I. 
třídy v ÚK (pramen Labe – Cuxhaven, 
EUROVELO 7, Greenway Labe)

• trasa prochází Českým středohořím a Labskými 
pískovci (jedinečné přírodní lokality)

• na trase se nacházejí města a obce s vinařskou 
tradicí (Roudnice n. L., Litoměřice, Velké 
Žernoseky)
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Pavel Hajšman

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor regionálního rozvoje

hajsman.p@kr-ustecky.cz

+420 475 657 560
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