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Lodní
doprava a rafty

Tyršův most, Labská stezka, Hladový kámen, vyhlídkový pavilon Lab-
ská stráž

Další zajímavosti řeky Labe:

Poslední ze tří soutěsek na dolním toku řeky, východně od 
Hřenska, je Edmundova soutěska, dříve nazývaná Tichá nebo 
Dolní. Tento skalnatý kaňon řeky Kamenice tvoří strmé, často 
kolmé skalní stěny, vystupující nad úroveň hladiny do výšky 
50 až 150 merů, s dobře patrným kvádrovým rozpadem pís-

kovců.

Edmundova soutěska

V úseku, kde skály padají 
přímo do vody, nahrazuje 
cestu plavba na člunech. 
Přístup z horního okraje 
Hřenska je pěšinou zprvu 
po levém, pak po pravém 

břehu Kamenice pod skalními převisy se třemi tunely ke splavu, nad 
nímž je dolní přístaviště člunů. Po vodě je možné urazit další úsek 
960 m, na který navazuje pěší stezka po levém břehu k Meznímu 
můstku, odkud je možné pokračovat dál do Divoké soutěsky nebo 
vystoupit po schodech na Meznou. Nad soutěsku vystupuje řada skal 
se zajímavými útvary, např. Skalní rodina či Strážce. 

www.hrensko.cz 
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Výlety lodí k Děčínu a turistice v Českosaském Švýcarsku ne-
odmyslitelně patří. Pozorovat krásy kaňonu řeky Labe přímo  
z paluby u šálku dobré kávy okouzlí každého. Na tak jedinečný 
zážitek spojený s nádhernými přírodními scenériemi a výhle-
dem na dominanty Českého a Saského Švýcarska jistě jen tak 
nezapomenete. Plavbu lze kombinovat s pěší turistikou nebo 
výletem na kole. Cyklostezka totiž vede po břehu řeky, kola je 

možné vzít i na palubu.

Přístaviště osobních lodí 
najdete na Smetanově nábřeží.

Lodí po řece

Společnost nabízí výlety z Ústí nad Labem nebo z Děčína 
do Hřenska, Bad Schandau nebo Drážďan. Velmi atraktivní 
jsou plavby do Míšně, saských lázní Kurort Rathen a na 
zámek Pilnitz. Novinkou je pravidelná linka na trase Ústí 
nad Labem – Děčín – Hřensko. Loď je možné si prona-
jmout na firemní večírky, luxusní oslavu narozenin nebo 
pro váš svatební den.

Pokud hladina řeky dovolí, byla by škoda nevyužít přívozu v  Dol-
ním Žlebu, který celoročně přepravuje osoby a vozidla. Maleb-
ná vesnička v sousedství s Německem vás vrátí do své historie 
prostřednictvím původní architektury a nabídne vám pohled na 
nejhezčí pískovcové skály široko daleko. V tomto horolezeckém 

ráji se můžete občerstvit ve stylových hospůdkách. 

Přívoz v  Dolním Žlebu

Labská plavební společnost 

Labská plavební společnost s.r.o
Kamenická 199  |  Děčín
+420 777 037 379
+ 420 725 933 730
kapitan@labskaplavebni.cz
www.labskaplavebni.cz

Za hranice - půjčovna lodí
+420 776 011 495
info@zahranice.com
www.zahranice.com

Přívoz Dolní Žleb
+420 775 866 527 (převozník)
www.restaurant-dolni-grund.cz

Za hranice

Vyzkoušejte si, jaké to je být kapitánem malé 
loďky s vlastní posádkou. Zábavu a dobrodruž-
ství nabízí půjčovna nafukovacích lodí a raftů 
„Za hranice vydej se dál“. Proplujte krajinou 
unikátního Labského kaňonu, nechte se uná-
šet plynulým tempem řeky, zamávejte soše 
svatého Vojtěcha a vychutnejte si pohled na pískovcové masivy. 
Klidná voda je vhodná pro vodácké začátečníky i rodiny s dětmi, 
velké rafty jsou ideální pro větší skupiny. To vše samostatně nebo 
v doprovodu zkušeného instruktora. Výlet lze kombinovat s dal-
ším sportovním vyžitím, půjčovna zajistí dovoz kol nebo in-line 
bruslí do cílové stanice.

V případě zájmu se můžete plavit dál po Labi do turisticky oblíbe-
ných obcí Dolní Žleb, Hřensko, Schmilka či Bad Schandau.

Při dobrém stavu vody vyzkoušejte živější a divočejší dolní tok 
říčky Ploučnice. Anebo si na Labi uspořádejte zajímavou 
firemní akci či školní dobrodružný výlet. 

Nahlédněte přímo do srdce největšího českého přístavu v pří-
stavním překladišti Loubí, který pravděpodobně znáte z filmů 
Sny o Zambezi (1982), Chobotnice z II. patra (1986) či ze seriálu 
Cirkus Bukowsky (2013). Obří jeřáby, nákladní lodě a divoká pří-
roda okolo ve vás jistě zanechají hluboký dojem.  Přístaviště je 
domovem zadokolesového motorového remorkéru Beskydy, po-
sledního tažného remorkéru s tímto systémem pohonu na Labi, 
který je příležitostně přístupný k prohlídkám.

Největší české přístaviště 


