Litoměřice
Kraj: Ústecký

Okres: Litoměřice

Správní obvod: Litoměřice

GPS souřadnice: 50.538420N, 14.130546E

Nadmořská výška: 136 m n. m.

První pís. zmínka: 1219 (800 let)

Počet obyvatel: 23 437

PSČ: 412 01

Adresa URL: www.litomerice.cz

Doprava Litoměřice
Město leží na silnici I. třídy č. 15. Doprava do a v Litoměřicích je možná vlakem, autobusem, MHD a
říční.
Železniční - buďto z Dolního nádraží do Ústí nad Labem, Děčína, Štětí a Mělníka, nebo z
Horního nádraží do nedalekých Lovosic, vzdálenější České Lípy a dalekého Liberce (obě dvě
železniční tratě prochází městem, křižují se, ale nejsou navzájem nijak propojené pro účely
hromadné dopravy osob). Trať vedoucí podél řeky z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem a Děčína je
tratí hlavní. Dolní nádraží ve stanici Litoměřice-město je malou rychlíkovou stanicí, trať z Lovosic do
České Lípy je tratí vedlejší (místní dráha).

Silniční - město má v současnosti k dispozici také rychlé dálniční spojení s Prahou. Z dálnice D8 lze
sjet z předposledního dálničního exitu v Lovosicích a po novém přivaděči, který tvoří i nedávno
zprovozněný most generála Chábery se lze rychle dostat až do města.

Pěší mezi dvěma břehy - na území města se nachází v současné době 2 mosty. Starší je ocelový
silniční Tyršův most přes řeku Labe, který spojuje levý břeh řeky Labe a Ohře s pravým
břehem řeky Labe. Od prosince 2009 je v prostoru mezi Litoměřicemi a Lovosicemi v provozu nový silniční
Most generála Chábery na západním přivaděči II/247 do Litoměřic, který byl vyprojektován tak, aby
umožnil bezpečný průjezd všech vozidel přes řeku i v době zvýšené hladiny v řece resp. v době
povodní.

Autobusová - veřejnou dopravu na trase Praha, Roudnice nad Labem, Terezín, Lovosice, Ústí nad Labem
také zajišťují běžné linkové autobusy veřejných dopravců, cesta do Prahy trvá zhruba 1 hodinu
jízdy, cesta do Lovosic zhruba 10 minut, cesta do Ústí nad Labem přibližně půl hodiny.

Místní - městská autobusová doprava v Litoměřicích označené písmeny B, a D, za místní dopravu
jsou považovány i linky vedené do sousedních měst Bohušovice nad Ohří přes Terezín a linka do
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Lovosic.

Říční - Litoměřice jsou, díky své výhodné poloze na řece Labi, a to odedávna, též
vnitrozemským říčním přístavem. Oproti jiným městům ležícím na splavných úsecích Labe
však není tento přístav prozatím příliš využíván. Občas zde kotví turistické výletní lodě
plující po řece z nedalekého Saska.
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