
Platnost od 30. 3. do 10. 11. 2019

www.dopravauk.cz

902 lodní linka DÚK 
Ústí n. L. centrum – Děčín  
– Dolní Žleb – Hřensko  
– Bad Schandau

Jízdné

Linka 902 je na území Ústeckého kraje plnohodnotně zapojena 
do Tarifu DÚK, konkrétní cenu jízdného si můžete spočítat na tarifním 
počítadle na www.dopravauk.cz, v úseku Hřensko – Bad Schandau 
platí přeshraniční tarif – jednosměrné jízdné: dospělý 40 Kč/dítě 20 Kč. 

S ohledem na dlouhou jízdní dobu zde platí výjimka z časové platnosti. 
Na loď lze přistoupit i s již dříve zakoupenou jízdenkou Dopravy 
Ústeckého kraje. V okamžiku nástupní kontroly musí být jízdenka platná 
ještě nejméně 30 minut. 

Pokud pro váš výlet využijete kromě lodi také vlak nebo zelené autobusy, 
zvažte možnost zakoupení papírové jednodenní síťové jízdenky DÚK. 
Cenu vašeho konkrétního jízdného zjistíte v kalkulátoru jízdného DÚK 
na www.dopravauk.cz.

LODNÍ LINKA 902 – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Vydává Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem
Informace Dopravy Ústeckého kraje č. 12/2019.  

Změna platnosti údajů vyhrazena. Uzávěrka 18. 3. 2019

 › Průvodcovské hlášení na všech palubách, kdy jsou cestující 
podle polohy lodi informováni o jednotlivých zajímavostech 
podél plavební trasy.

 › Všechny prostory jsou na lodích nekuřácké.
 › Všechny lodě jsou vybaveny kuchyní s nabídkou jídel a nápojů.

Omezená možnost rezervace míst

Skupinám je umožněno předem rezervovat místo u stolu na plavbu 
pouze v omezeném počtu v dopravcem určeném prostoru. Podmínkou 
rezervace je objednávka gastronomických služeb. Na rezervaci není 
automaticky nárok. Žádost o rezervaci u dopravce na telefonním čísle 
601 382 143 nebo e-mailem dispecerlod@post.cz.

Provozovatel: Labská plavební společnost, s.r.o.

Základní provoz osobní lodní dopravy DÚK je založen na pravidelných 
linkách 901 Ústí nad Labem – Litoměřice a 902 Ústí nad Labem 
– Děčín – Hřensko. S ohledem na špatnou splavnost řeky Labe 
v letních měsících v úseku Ústí nad Labem – Děčín, nepluje linka 902 
po celou dobu sezóny. V této době je naopak posílen provoz linky 
číslo 901 o plavby do Roudnice nad Labem. Mimo pravidelné plavby 
je připravena nabídka mimořádných plaveb linky 901 do měst Štětí, 
Mělník, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Neratovice nebo plaveb 
linky 902 do německého Bad Schandau.

Plavba lodí na lince 902, tj. případné zpoždění i odřeknutí plavby závisí 
na plavebních podmínkách, zejména na zaručeném vodním stavu 
na vodočtu Ústí nad Labem (www.pla.cz). Plavba na úseku Ústí nad 
Labem – Hřensko není možná při hodnotě pod 150 cm.

Zda loď pluje či ne se dovíte na webových stránkách provozovatele 
lodí www.labskaplavebni.cz nebo u dispečera společnosti – 
dispecerlod@post.cz nebo tel. 601 382 143.

Loď: na lince 902 se střídají lodě Bohemia, Orion, Poseidon a Porta 
Bohemica s obvyklou kapacitou až 300 cestujících (součet sedících 
i stojících pasažérů).

Na lodích jsou připraveny služby, které zpříjemní plavbu cestujícím 
všech věkových kategorií.

 › Interiér lodí je uspořádán na venkovní otevřené a vnitřní 
uzavřené paluby s tím, že uzavřené budou v případě chladného 
počasí vytápěny.

 › Samozřejmostí jsou oddělené toalety.
 › Pro děti je k dispozici malý koutek vybavený hračkami.
 › Lodě umožňují přepravu dětských kočárků a až 20 jízdních kol. 



Sousedská plavba
Tato plavba nabízí ještě krásnější výhledy, než plavba do Hřenska. 
Z paluby lodi můžete obdivovat monumentálnost skal a říčního údolí, 
aniž byste udělali jediný krok. Pokud se nerozhodnete vystoupit 
v Hřensku, můžete si mimořádně vychutnat plavbu i za hranicemi České 
republiky. Lázeňské městečko Bad Schandau je atraktivním cílem 
s mnoha zajímavostmi. 

Trasa: Ústí n. L. centrum – Děčín – Dolní Žleb – Hřensko  
– Bad Schandau a zpět

Termín: Jede 18. 4., 3. 5. a 10. 5.
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Ústí n.L.-Bad Schandau


9:30 11:25 12:00* 12:15 13:00

Bad Schandau-Ústí n.L. 19:30 16:30 15:25* 
14:10 příj. 
15:10 odj.

13:10 

Bad Schandau  › přístavní můstek u lázní Toskana Therme 
 › s jízdenkou Labe-Elbe možnost celodenního 

cestování v rámci linek VVO
Hřensko  › přístavní můstek u autobusové zastávky 

Hřensko nábř. – Hřensko přístaviště
 › možný přestup na autobusové linky DÚK 434 

Krásná Lípa – Chřibská – Jetřichovice  
– Hřensko, Mezná – Děčín a 435 Česká 
Kamenice – Labská stráň – Hřensko – 
Schmilka, na přívoz Schöna – Hřensko

Dolní Žleb  › přístavní můstek u železniční stanice Dolní 
Žleb

 › možný přestup na železniční linky U28 Dráha 
národního parku, RE 20 Drážďany – Děčín  
– Ústí nad Labem – Litoměřice 

 › obcí prochází cyklostezka Praha – Drážďany 
s kvalitním asfaltovým povrchem, jak pro 
cyklisty, tak pro milovníky in-line bruslí

Děčín  › přístavní můstek pod Tyršovým mostem 
u městské knihovny

 › přestup na MHD, autobusové a železniční 
linky DÚK

Ústí nad Labem 
centrum

 › přístavní můstek ve tvaru lodě u hl. nádraží ČD

 › přestup na MHD, autobusové a železniční 
linky DÚK

Pískovcovým kaňonem
Na této plavbě vás čekají úchvatné výhledy z lodi na labské údolí. 
První zastávka je v Děčíně, městě s nepřehlédnutelným zámkem. 
Na cestě mezi Děčínem a Hřenskem vás obklopí krásy Národního 
parku České Švýcarsko. Loď pluje obrovským kaňonem řeky Labe, 
z paluby se můžete kochat pískovcovými skalami. Okolí Hřenska 
má mnoho turistických cílů a je jen na vás, který si vyberete.

Trasa: Ústí n. L. centrum – Děčín – Dolní Žleb  
– Hřensko a zpět
Termín:  30. 3. – 2. 6. a 28. 9. – 10. 11., soboty, neděle a svátky
 Kromě víkendů a svátků pluje také 30. 4., 2. 5. a 9. 5.
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Ústí n.L.-Hřensko
 9:30 11:25 12:00* 12:15

Hřensko-Ústí n.L 19:30 16:30 15:25* 15:10 



* loď zastavuje podmíněně jen při zajištěném vodním stavu v Ústí n.L. nad 180 cm

Turistické zajímavosti v okolí trasy:

 › Zámek Děčín a Růžová zahrada

 › ZOO Děčín

 › Via Ferrata Pastýřská stěna v Děčíně

 › Pravčická brána

 › Edmundova a Divoká soutěska

 › Klopotský vodopád

PRAVIDELNÉ PLAVBY| Ústí n.L. – Hřensko

Přístaviště linky 902

MIMOŘÁDNÉ PLAVBY| Ústí n.L. – Bad Schandau


