
Organizace 
Start:         cukrárna John na náměstí  (7:00 – 10:00) 

Autobusová doprava kyvadlově od startu do výchozího 
místa pod obcí Kletečná 

Cíl:               chata Lovoš  (10:00 – 17:00) 
Startovné:    dospělí 40 Kč, děti 20 Kč 

Obecné informace 
Bezpečnost: 
Účast je na vlastní nebezpečí. 

Informace: 
Milena Šiklová, mobil: 606 104 302 
KČT Lovosice, 8. května 7, Lovosice 
e-mail:  kct.lovosice@gmail.com,  http://www.kct.lovosice.net/ 
Mapy 
České středohoří – západ (edice KČT č. 10), 1:50 000. 

Obecné 
Trasy jsou vedeny v  naprosté většině po značených turistických 
cestách. Pohybujete se v chráněné krajinné oblasti České středohoří, 
dodržujte základní pravidla ochrany přírody a pohybu v ní. 
Kilometráž u pěších tras nezahrnuje vzdálenost z  cíle do Lovosic. 
V ceně je zahrnuta doprava, pamětní list a malé občerstvení v cíli. 

Chata Lovoš 
Jediná vrcholová turistická chata v Českém středohoří je otevřena v 
sobotu od 9:00 do 18:00 hodin a v neděli od 9:00 do 17:00 hodin. 
Možnost ubytování 16 osob, mobil 607 184 600. 

Ulri čina stezka v Třebívlicích (trasa IVV) 
okruh 10 km okolím Třebívlic, propozice, popis trasy a razítko IVV 
obdržíte v exposici Ulriky von Lewetzov.  

Naučná stezka Lovoš (trasa IVV) 
okruh 14 km při přechodu Lovoše, propozice a popis trasy obdržíte 
na startu, razítko IVV v cíli na Lovoši. 

Klub českých turistů Lovosice, 
a město Lovosice 

 

pořádají 
 

v sobotu 28. dubna 2012 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   



Jarní putování okolím Lovoše 
Od startu na náměstí v Lovosicích dopraví účastníky autobus do 
výchozího místa všech tras (kromě 50 km) pod obec Kletečná (450 m 
n.m.) Účastníci mohou obdivovat reliéf Českého středohoří protnutý 
odvážnou stavbou dálnice. Cíl je jako obvykle na vrcholu Lovoše 
(570 m n.m.). 
 

Pěší trasy  
7 km Opárenským údolím  
 Z Velemína (zastávka autobusu) po modré sejdeme do 

údolí Milešovského potoka. Příjemná silnička nás povede 
kolem bývalých mlýnů a pod dálničním mostem až k 
Černému mlýnu, abychom vystoupali do cíle na Lovoši. 

10 km Z Kletečné nad dálničními mosty 
 Z výchozího místa sejdeme do Dobkoviček. Ze žluté 

značky se nám otevřou pohledy do labského údolí a na 
odvážnou stavbu dálnice. Sejdeme neznačenou cestou do 
Opárenského údolí k Černému mlýnu, odkud vystoupáme 
po modré do cíle na Lovoši. 

16 km Po úpatí Kletečné a Milešovky 
 Z výchozího místa obejdeme po zelené horu Kletečná, 

překročíme frekventovanou E55 (POZOR) a po žluté po 
úpatí Milešovky k rozcestí „Nad Velemínem“. Sestoupíme 
do Velemína, odtud po modé shodně s trasou 7 km až do 
cíle na vrcholu Lovoše 

21 km Přes Milešovku 
 Z výchozího místa obejdeme po zelené horu Kletečná, 

překročíme frekventovanou E55 (POZOR) a  pokračujeme 
až do obce Bílka. Po červené vystoupáme na Milešovku, 
z vrcholu se vrátíme na zpět na červenou, po které dojdeme 
pod zříceninu Ostrého, odtud po modré značce přes  
Březno až ke „Stružence“, dále do žluté do sedla Lovoše. 
Ze sedla po modré do cíle na vrcholu Lovoše. 

31 km Okolo Kletečné, Milešovky a Hradišťan 
 Z výchozího místa obejdeme po zelené horu Kletečná, 

překročíme silnici E55 (POZOR) a  pokračujeme až do 
Černčic. Dále po modré přes Březinu do Lukova. Z Lukova 
po červené k  hájovně Buková, žlutou spojkou do Lhoty a 
opět po červené až pod Ostrý. Odtud po modré značce přes 
Březno až ke „Stružence“, dále do žluté do sedla Lovoše. 
Ze sedla po modré do cíle na vrcholu Lovoše. 

50 km Portou Bohemicou a západním Středohořím  
 Fyzicky náročná trasa vychází z Lovosic. Vede podél Labe 

po cyklostezce až k přívozu v Malých Žernosekách. Odtud 
kolem stanice ČD do obce a dál po zelené do Litochovic, 
pokračuje po žluté do Radejčína a opět po zelené až do 
Černčic. Odtud trasou jako 31 km do cíle na Lovoši. 

 
 

Cyklotrasy  
 

70 km Z Lovosic Portou Bohemicou a zpět  s výhledy na Lovoš 
 Od startu se vydáme po cyklostezce podél Labe do Malých 

Žernosek. Převezeme se přes Labe do V. Žernosek a dáme 
se po proudu po stezce č. 2 do Ústí n.L. Po železničním 
mostě překročíme Labe. Po stezce č. 3090 a 3092 
vystoupáme kolem Větruše přes Stebno a až k Radejčínu. 
Po silnici do kopce do Kletečné, sjedeme do Velemína a 
přes Milešov až do  Vlastislavi. Odtud po stezce č. 25 přes 
Sutom, Boreč a Oparno k přívozu a zpět do Lovosic.  

35 km Z  Lovosic údolím Modly s výhledy na Lovoš 
 Od startu se vydáme po cyklostezce podél Labe do Malých 

Žernosek k přívozu. Dále po stezce č.25 proti proudu 
potoka k Černému mlýnu a stále údolím až do Velemína. 
Po silnici do Milešova, vystoupáme nad Kocourov a 
sjedeme širokým údolím Modly do Vlastislavi. Odtud po 
stezce č. 25 přes Sutom, Boreč a Oparno k přívozu a zpět 
do Lovosic. 


