


veslaři 

tenis 





Kanoe: 

VŠECHNY KATEGORIE STARTUJÍ PROTI PROUDU, PŘIPLOUVAJÍ PO PROUDU 

(MIMO TOMÍČKŮ)  

Plavba je povolena pouze u pravého břehu 

Start       v Litoměřicích na Labi v Jachtklubu, proti proudu (dle kategorií) … 

Muži, dorostenci: … ke značení  před vpustí do plavební komory v Českých 

Kopistech, zpět po proudu do Jachtklubu (5 km) 

Ženy, dorostenky: … ke značení na „Slavík“, zpět po proudu do Jachtklubu (3 km) 

Žactvo: … ke značení  nad vojenským cvičištěm, zpět po proudu do Jachtklubu. (2 

km) 

Tomíčci: startují po proudu u odbočení ramene Labe před Střeleckým ostrovem 

         (cca 500 m) 

Cíl = Start         v Litoměřicích na Labi v Jachtklubu,  

„Slavík“ 
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levý břeh 
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plavební komory 
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St pravý břeh 

levý břeh 

Kanoe:  Plavba je povolena pouze u pravého břehu 

Start       v Litoměřicích na Labi v Jachtklubu, proti proudu (dle kategorií) … 

Muži, dorostenci: … ke značení před vpustí do plavební komory v Českých Kopistech, zpět po 

proudu do Jachtklubu (5 km). 

Ženy, dorostenky: … ke značení na „Slavík“, zpět po proudu do Jachtklubu (3 km). 

Žactvo: … ke značení nad vojenským cvičištěm + po proudu do Jachtklubu (2 km). 

Tomíčci: startují po proudu u odbočení ramene Labe před Střeleckým ostrovem   (cca 400 m). 

Cíl = Start         v Litoměřicích na Labi v Jachtklubu,  

 

S 

„Slavík“  



S 

St 

Kanoe:   Plavba je povolena pouze u pravého břehu 

Tomíčci: startují u odbočení ramene Labe před Střeleckým ostrovem 

 (nebo až u veslařské loděnice - podle počasí a počtu přihlášených)     (cca 500 m) 

Cíl  v Litoměřicích na Labi v Jachtklubu,  

St 

veslaři 

S 





Kola: TRASY KOL (MIMO TOMÍČKŮ) SE MĚNÍ OPROTI MINULÝM ROKŮM !!!!: 

Start v Litoměřicích před Jachtklubem – po cyklostezce směr koupaliště, 

ČOV, Žalhostice, a dále směr… 

Muži, dorostenci: … do V. Žernosek dále po silnici směr Ústí, na konci V. 

Žernosek doprava po polní cestě (modrá turistická značka) do Malíče a dále po 

silnici do Michalovic dále do kopce na Třídomí (prudší kopec „vyhnívák“) před 

posledním domem prudce doleva a cca po 100 m doprava. Dále přes obec 

Knobloška až k hlavní silnici. Zde doleva, stále rovně až na začátek obce 

Kamýk –K–. Dále po modré turistické až k silnici v obci Malíč. Doprava, po 

silnici z kopce až na hlavní silnici (u kapličky). Zde doleva do V. Žernosek a 

po cyklostezce č. 2 zpět do Litoměřic (23,5 km). 

Ženy, dorostenky: …do V. Žernosek dále po silnici směr Ústí, na konci V. 

Žernosek doprava po polní cestě (modrá turistická značka) do Malíče a dále po 

silnici do Michalovic (Kontrola –K–), dále po neznačené polní cestě (místy 

prudší sjezd) do V. Žernosek a po cyklostezce zpět do Litoměřic – Jachtklub 

(27,5 km) 

Žactvo: …do obce Píšťany, na začátku obce (u benzinové stanice) odbočit 

doleva, dojet až k Labi, zde doprava kolem řeky (po proudu) až k přívozu, 

doprava k silničce, doprava k obci, po 100 m vlevo do kempu (zde Kontrola 

– K-), objet objekt vodárny, zpět k přívozu a proti proudu Labe pod železniční 

most, stále po zpevněné cestě do Žalhostic, opět na cyklostezku č. 2 a zpět 

do Litoměřic – Jachtklub (12 km)  



koupaliště 

ČOV 

Kola: 

 Start v Litoměřicích před Jachtklubem – po cyklostezce směr koupaliště, 

ČOV, Žalhosticea dále směr… 

   SPOLEČNÁ ČÁST PRO VŠECHNY 3 KATEGORIE TAM A ZPĚT 

Muži, dorostenci  Ženy, dorostenky  Žactvo 

POKRAČOVÁNÍ 

 

S 

DETAIL1 dále 



DETAIL 1 zde 

S 

 koupaliště 

PŘI CESTĚ NA TRASU KOL  

SE OBJÍŽDÍ OSTROV VLEVO!  

NEPŘEHLEDNÁ KŘIŽOVATKA S 

PŘEDNOSTÍ ZPRAVA PRO 

VOZIDLA VYJÍŽDĚJÍCÍ Z 

VIADUKTU 

PŘI CESTĚ ZPĚT SE JEDE PO SILNICI 

!! DEJ PŘEDNOST NA HLAVNÍ, DO 

VIADUKTU JE ALE VIDĚT DOBŘE 



DETAIL1 zde 

S 

 koupaliště 

PŘI CESTĚ NA TRASU KOL  

SE OBJÍŽDÍ OSTROV VLEVO 

! NEPŘEHLEDNÁ KŘIŽOVATKA 

S PŘEDNOSTÍ ZPRAVA PRO 

VOZIDLA VYJÍŽDĚJÍCÍ Z 

VIADUKTU 

PŘI CESTĚ ZPĚT SE JEDE PO SILNICI 

!! DEJ PŘEDNOST NA HLAVNÍ, DO 

VIADUKTU JE ALE VIDĚT DOBŘE 

Značení na silnici v tomto 

místě není vidět (dlažba). 

Odbočení bude zdůrazněno 

fáborky (většinou vydrží do 

konce závodu). Místo si 

můžete prohlédnout, je cca 

300 m od startu 



Kola: 

 Start  v Litoměřicích před Jachtklubem – po cyklostezce směr 

koupaliště, ČOV, Žalhostice  a dále směr… 

Muži, dorostenci  Ženy, dorostenky  Žactvo 

ČOV 

S 

S 

   SPOLEČNÁ ČÁST  

PRO VŠECHNY 3 KATEGORIE TAM A ZPĚT 

POKRAČOVÁNÍ 

 



Muži, dorostenci, ženy, dorostenky- ze Žalhostic pokračují po 

cyklostezce č. 2 do Velkých Žernosek. V úseku jsou 

nepřehledná/nebezpečná místa !!!!!!! 

POKRAČOVÁNÍ 

 

DETAIL 2 dále 



DETAIL 2 

zde 

Značení na silnici v tomto místě není vidět (dlažba).  

Pokračování cyklostezky č. 2 NEBUDE zdůrazněno 

fáborky (nevydrží dlouho, nebo jsou převěšovány).  

Dbejte značení cyklostezky.  

           NEPŘEJÍŽDÍTE přes most nad železnicí !!! 



Kola  

muži, dorostenci (A): 



Muži, dorostenci: … do dále po silnici směr Ústí, na konci V. Žernosek doprava po 
polní cestě ( modrá turistická značka) do Malíče a dále po silnici do Michalovic 
(Kontrola –K– je zde jen pro ženy a dorostenky, muži a dorostenci nezastavují) a dále do kopce na Třídomí (prudší kopec 

„vyhnívák“) před posledním domem prudce doleva  a cca po 100 m doprava – 
(pojedete po hrbolaté cestě, „tři kopce“ po levé straně). Dále přes obec Knobloška až k hlavní 
silnici. Zde doleva, stále rovně až na začátek obce Kamýk –K–. Dále po modré 
turistické !! dlážděná „kočičími hlavami“, později dláždění končí a projíždí se branou do sadu, cca po 

200 m ze sadu vyjedete mírně vlevo až k silnici v obci Malíč. Doprava, po silnici z kopce až na 
hlavní silnici (u kapličky) . Zde doleva do  V. Žernosek a po cyklostezce č. 2  
zpět do Litoměřic. 

 
 

 

 

 
 

 

 

K 



Kola  

ženy, dorostenky (B): 



ženy+dorostenky 

K 

Ženy, dorostenky: z V. Žernosek dále po silnici 

směr Ústí, na konci V. Žernosek doprava po 

polní cestě (modrá turistická značka) do 

Malíče dále po silnici do Michalovic (-K-), po 

polní cestě „Třešňovka“ do Velkých Žernosek 

a zpět do Litoměřic – Jachtklub (19 km) 



Ženy, dorostenky: Z V. Žernosek dále po silnici 

směr Ústí, na konci V. Žernosek doprava po 

polní cestě (modrá turistická značka) do 

Malíče dále po silnici do Michalovic (-K-), po 

polní cestě „Třešňovka“ do Velkých Žernosek 

a zpět do Litoměřic – Jachtklub (19 km) 

Malíč 

K 

Michalovice 



Kola  

žáci, žákyně (C): 



Žactvo: …do obce Píšťany, na začátku obce (u benzinové stanice) 

odbočit doleva, dojet až k Labi, zde doprava kolem řeky (po proudu) až k 

přívozu, doprava k silničce, doprava k obci, po 200 m vlevo do kempu (zde 

kontrola –K–), objet objekt vodárny, zpět k přívozu a proti proudu Labe 

pod železniční most, stále po zpevněné cestě  do Žalhostic, opět na 

cyklostezku č. 2  a zpět do Litoměřic – Jachtklub (12 km) 

 

 

 

 

 

  

  

 K 



Kola Tomíčci (T): 

S 

K 
veslaři 

„Slavík“ 

Start v Litoměřicích před Jachtklubem – po cyklostezce kolem veslařské 

loděnice přes Střelecký ostrov k odbočení ramene Labe .....  

....dále kolem vojenského cvičiště na „Slavík“ (K) a zpět k Jachtklubu  (5 km) 





Start v Litoměřicích před Jachtklubem – po cyklostezce kolem veslařské 

loděnice přes Střelecký ostrov k odbočení ramene Labe ..... 

Tomíčci zde mají kontrolu (K) a pokračují na Střeleckém ostrově 

cestou kolem ramene Labe, ne kolem veslařů.  

Muži, dorostenci: ....dále kolem vojenského cvičiště na „Slavík“ a dále 

po cyklostezce před objekt vodní elektrárny (K)  

a zpět k Jachtklubu  (7 km) (na Střeleckém ostrově cestou kolem 

ramene Labe, ne kolem veslařů – OBDOBNĚ OSTATNÍ KATEGORIE) 

Ženy, dorostenky: ....dále kolem vojenského cvičiště na „Slavík“ (K)  

   a zpět k Jachtklubu  (5 km) 

Žactvo: ....dále kolem vojenského cvičiště za cvičiště  (K) 

  a zpět k Jachtklubu  (4 km). 

 

BĚH: 



K 
veslaři 

tenis 

Běh  

Start v Litoměřicích před Jachtklubem – po cyklostezce kolem veslařské 

loděnice přes Střelecký ostrov k odbočení ramene Labe ..... 

Tomíčci zde mají kontrolu (K)  a pokračují na Střeleckém ostrově 

cestou kolem ramene Labe, ne kolem veslařů. . 

K 



K K 

Běh  

Ženy, dorostenky: ....dále kolem vojenského cvičiště na „Slavík“ (K) a zpět (5 km) 

Žactvo: ....dále kolem vojenského cvičiště, za cvičiště  (K) a zpět (4 km). 

 

K 

„Slavík“ 



Běh  

K K 

K 

K 

„Slavík“ 

Muži, dorostenci: ....dále kolem vojenského cvičiště na „Slavík“ a dále po 

cyklostezce k vpustím do plavebních komor (K) a zpět k Jachtklubu  (7km)  


