
Organizace 
 

Prezentace    Café Zámeček, Přívozní, Lovosice (od 7:00 do 10:00) 

Autobusová doprava kyvadlově ke startu 

Cíl:               chata Lovoš  (9:00 – 17:00) 

Startovné:    dospělí 40 Kč, děti 10 Kč, v ceně je zahrnuta doprava, 

pamětní list a malé občerstvení v cíli. 

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. 

Trasy jsou vedeny většinou  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. 
 

POZOR část pochodu je vedena po stavbě dálnice, 

dbejte pokynů pracovníků stavby. 

Klub českých turistů Lovosice, město Lovosice, 

EUROVIA a.s. a  Metrostav a.s. 

  
 

pořádají 
 

v sobotu 30. dubna 2016 
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Jarní putování okolím Lovoše 

Od startu na nábřeží Labe v Lovosicích vás dopraví autobusy do 

výchozího místa u dálničního tunelu (kromě 7 km, 50 km a cyklo). 

Úvodní část pochodu jde dálničním mostem a tunely. Za  tunely se 

rozejdeme do Středohoří. Cíl je na vrcholu Lovoše (570 m n.m.). 
 

Pěší trasy  

3,5 km Dálničními tunely 
 Trasa pro rodiče s malými dětmi. Po projití tunely 

sestoupíme do Prackovic na nádraží. Odtud se zpět do 

Lovosic dopravíme vlakem. Pořadatel nezajišťuje 

dopravu zpět. 

7 km Pod Opárenským hradem 
 Lehká trasa vedoucí z Velemína po modré značce 

romantickým údolím Milešovského potoka. Z údolí potoka 

u Černodolského mlýna vystoupáme do cíle na Lovoši 

12 km Od dálničních tunelů nejkratší trasou na Lovoš 
 Projdeme dálničními tunely, vystoupáme pod Kubačku na 

žlutou, sejdeme do Dobkoviček a přes Chotiměř do údolí 

Milešovského potoka. Od penzionu Černodolský mlýn 

vystoupáme do cíle na vrcholu Lovoše. 

15 km Dálničními tunely a Portou Bohemikou 
 Projdeme dálničními tunely, sestoupíme do Prackovic, po 

silnici dojdeme do Litochovic a dál po zelené Portou 

Bohemikou až do Malých Žernosek. Proti proudu 

Milešovského potoka romantickým údolím k  Černému 

mlýnu. Odtud vystoupáme na Lovoš  

24 km Dálničními tunely a přes Milešovku  
 Projdeme dálničními tunely, vystoupáme kolem Kletečné 

přes Paškapole až do Bílky. Odtud přes Milešovku po 

modré do Velemína. Po proudu Milešovského potoka 

dojdeme k  Černodolskému mlýnu. Stále po modré 

vystoupáme do cíle na Lovoši. 

38 km Dálničními tunely, přes Milešovku a Lukov 
 Projdeme dálniční tunely, vystoupáme kolem Kletečné na 

Paškapole, Po žluté dojdeme na modrou, po které přes 

Milešovku a Černčice dorazíme do Lukova. Přes Štěpánov 

a Lhotu dojdeme pod Ostrý a přes Březno do cíle na Lovoši  

50 km Přes Milešovku, Lukov, Sutom a Boreč  
 Fyzicky náročná trasa s velkým převýšením nás zavede 

z Lovosic Portou Bohemikou  do Litochovic. Odtud 

vystoupáme přes Paškapole na Milešovku a dál až do 

Lukova. Odtud přes Lhotu a Vlastislav do Sutomi. Dále 

přes Boreč do cíle na Lovoši 

 

Cyklistické trasy 

40 km Okolo Lovoše  

Od startu se vydáme podél Labe do Malých Žernosek. 

Odtud po trase č. 25 vystoupáme Opárenským údolím přes 

Boreč pod zříceninu Košťálova a do Vlastislavi. sjedeme 

do Třebenic.. Pokračujeme po silničkách přes Úpohlavy do 

Siřejovic. Podjedem dálnici do Keblic a zpět do Lovosic..  

56 km Západním Středohořím  

 Z Lovosic do Vlastislavi jako trasa 40 km, po cyklo č.25 

pokračujeme až do Lhoty.  Dále po žluté přejedeme na 

cyklo č. 231, po ní dojedeme až pod Březinou 

Pokračujeme po modré do Černčic a po zelené na 

Paškapole. Po silnici sjedeme přes Žim až do Radejčína. 

Vystoupáme k obeci Kletečná, sjedeme do Chotiměře. 

Dále po zelené do údolí Milešovského potoka, podél 

kterého (trasa č. 25) dojedeme do Malých Žernosek, od 

přívozu podél Labe do Lovosic. 

  
  
 


