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Náš výlet startuje v Jetřichovicích a celý povede národním parkem České Švýcarsko. Z obce
pojedeme po cyklotrase 3076, na níž můžeme už od začátku sledovat krásné pískovcové
věže a další útvary, kolem nichž budeme stoupat až na Tokáň. Z Tokáně budeme sjíždět
po cyklotrase 3029 Táborovým a Mokrým dolem kolem Ptačích kamenů. Poté odbočíme
doprava na cyklotrasu 3030, po které se dalším klesáním dostaneme až do bývalých
Zadních Jetřichovic. Z nich zahneme doleva a budeme stoupat dál po stejné cyklotrase.
Pojedeme kaňonem Hlubokého dolu, na druhé straně cesty zase můžeme vidět Pusté skály.
Na rozcestí zvaném Hluboký důl se dáme doleva. Po chvíli uvidíme odbočku k asi půl kilometru
vzdálené Malé Pravčické bráně a tato drobná zajížďka se rozhodně vyplatí. Červeně značená
cesta by nás dovedla i k bývalému skalnímu hradu Šaunštejn, ale tu musíme absolvovat
pěšky. Stejnou cestou se vrátíme zpět na cyklotrasu 3030, ze které odbočíme opět doleva
na cyklotrasu číslo 21 směrem na Vysokou Lípu. Z Vysoké Lípy budeme neustále následovat
trasu číslo 21, po níž se dostaneme zpět do Jetřichovic. Na okraji Jetřichovic si ještě můžeme
všimnout zrekonstruovaného Starého mlýna.

Na kole Labskými pískovci

Cyklovýlet nejsevernější oblastí Čech

Hřensko – Jetřichovice

Rumburk – Šluknov

Jako výchozí bod jsme si zvolili obec Hřensko. Z ní budeme stoupat po cyklotrase číslo 21
na Mezní Louku. Odtud pokračujeme dál po trase do Vysoké Lípy a následně do Jetřichovic.
Do této obce nebudeme zajíždět, ale zahneme doprava na trasu 3076. Pojedeme kolem
Dolského mlýna a náročným stoupáním se dostaneme na Kamenickou Stráň. Po této
trase pojedeme ještě několik kilometrů, až nakonec dorazíme do Růžové, kde trasa končí.
Na rozcestí Růžová – bus zahneme doleva po neznačené cestě. Kolem větrného mlýna nás
cesta dovede až k modré turistické značce. Na modrou zahneme doprava přes Arnoltice až
na rozcestí Suchá Kamenice. Zde si můžeme udělat zajížďku na vyhlídku Belvedér, ale vrátit
se musíme stejnou cestou. Po červené turistické trase pak budeme klesat podél říčky Suchá
Kamenice zpět do Hřenska.

Na startu naší trasy vyrazíme po cyklotrase 3042 A směrem na Filipov. Na hraničním bodu CZ/D
Vyhlídka přejedeme státní hranici a dostaneme se do Neugersdorfu. Tam se napojíme
na německou cyklotrasu vedoucí podél řeky Spree (Spréva). Na této trase budeme projíždět
obcemi Ebersbach, Neusalza-Spremberg, Taubenheim, Neusorge a před Sohlandem zahneme
doleva. Touto cestou dojedeme do Hohbergu, kde už je hranice zpět do České republiky,
za kterou hned v Rožanech začíná cyklotrasa 211. Po té se vydáme do Šluknova a Starých
Křečan. Za Starými Křečany, na křížení tras, zahneme doleva na cyklotrasu číslo 3014, po které
se kolem vrchu Dymník dostaneme zpět do Rumburka. Kratší variantu cesty začneme taktéž
v Rumburku, ale po trase číslo 3042 vyjedeme na druhou stranu, tedy doleva. Po této trase
se dostaneme do Království a téměř i do Šluknova. Přímo do Šluknova se pak dostaneme
po modré turistické značce. Odsud je už cesta stejná jako u dlouhé varianty.

Labská stezka

MTB okruh Labskými pískovci

Drážďany – Hřensko – Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice –
Roudnice nad Labem – Štětí – Praha

Děčín – Tisá

Tento mountainbikový okruh zahájíme na levém břehu Labe u Tyršova mostu v Děčíně. Z něho
se vydáme doleva po silnici směrem do městské části Děčín-Podmokly, ze které je to kousek
do děčínské zoo i na vyhlídku Pastýřská stěna. Jestliže chceme navštívit jedno ze zmíněných
míst, budeme se řídit místním silničním značením, které nás k nim dovede. Od vyhlídky
pak budeme pokračovat doleva prudším stoupáním až na vrchol Pastýřské stěny, dokud
nenarazíme na červenou turistickou značku. Z ní odbočíme doprava technickým sjezdem
do lokality Červený vrch, až se dostaneme na místní komunikaci, po níž se dáme doleva. Po pár
stech metrech zahneme doprava opět na červenou turistickou značku. Asi po půl kilometru
dojedeme na rozcestí u Terezínského rybníka, kde se napojíme na cyklotrasu číslo 3017. Až
do Bělé pojedeme po silnici, poté už budeme stoupat po široké lesní  vrstevnicové cestě. Asi
po dvou kilometrech se cyklotrasa spojí s červenou turistickou značkou, po níž naše cesta
povede až k památnému dubu, u kterého se dáme doprava opět po cyklotrase číslo 3017.
Projedeme okolo Vlčího jezírka a na rozcestí u Kristina hrádku odbočíme doleva na zelenou
turistickou značku. Ta nás zavede k vyhlídkovému místu Koňská hlava a později i k dominantě
– Děčínskému Sněžníku s rozhlednou. Z vrcholu sjedeme do obce Sněžník, kde se opět
vrátíme na cyklotrasu číslo 3017. Než dojedeme na rozcestí Nad Rájcem, můžeme obdivovat
krásné skalní útvary Tiských stěn. Na rozdělení cest pojedeme po žluté turistické trase, po níž
se dostaneme do Ostrova, odkud se vydáme dál po červené trase. Z ní přibližně po jednom
kilometru zahneme doleva na neznačenou cestu. Na ní se budeme stáčet doprava, dokud
nás cesta nenavede k Oborskému rybníku. Poté pojedeme rovně až k silnici, na které se
dáme doleva směrem na cestu zvanou Telefonka. Ta nás dovede přímo ke Kristinu hrádku.
Asi po třech kilometrech se dostaneme na zelenou turistickou značku, po které pojedeme
do Maxiček a z nich budeme klesat technicky náročnějším sjezdem zpět do Děčína k Tyršovu
mostu.

Vyhlídka Belvedér
Loreta v Rumburku

Zajímavosti na trase:
Tolštejn

Jetřichovice

Zajímavosti na trase:
Už ve Chřibské si můžeme všimnout zachovalých starých lidových staveb zvaných podstávkové
domy. Většina z nich je kulturní památkou. O něco později si vyjedeme ke zřícenině hradu
Tolštejn. Název vznikl z německého jména Dohlenstein (Kavčí hrad). První zmínky o hradu
pocházejí ze 13. století. Prvním majitelem byl Vaník z Vartenberka. Zánik hradu způsobila
třicetiletá válka, kdy byl zapálen a poničen. Když dojedeme do Jiřetína, můžeme navštívit
Hornické muzeum a Stříbrnou štolu sv. Jana Evangelisty. Hornické muzeum se nachází
na náměstí v budově bývalé fary z roku 1755.  Původní fara roku 1750 vyhořela. V roce 1994
prošla rekonstrukcí. Od roku 1998 je zde otevřeno muzeum se dvěma expozicemi. Jedna
nabízí historii dolování a druhá dějiny hradu Tolštejna. Štola byla založena v roce 1782. Těžil se
zde hlavně stříbronosný galenit a měděná ruda chalkopyrit. Koncem 19. století byla těžba kvůli
malému výnosu zastavena. Doly definitivně zanikly roku 1910. Zhruba v polovině 440 metrů
dlouhé chodby je prostor zvaný kaple. Štola byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1999. Nad
Jiřetínem na Křížové hoře dal na přelomu 17. a 18. století místní farář Wenzel Grutler vystavět
první dřevěné kříže. Na to navázal farář Gottfried Liessner, který začal s výstavbou křížové
cesty, vysvěcené v roce 1764. Na vrcholu hory je kostel a kamenná kaple. Dále na trase budeme
zastavovat v Krásné Lípě. Nachází se zde Dům Českého Švýcarska se stálou expozicí pod
názvem České Švýcarsko. Můžeme se v něm dozvědět mnoho užitečných informací. Na cestě
do Kyjova můžeme spatřit původně královský hrad Krásný Buk, pocházející ze 13. století, nad
říčkou Křinicí. Roku 1339 byl hrad dobyt a už nikdy nebyl obnoven. Dnes jsou patrné základy
válcové věže a mohutný kruhový val. Když budeme projíždět Doubicí, uvidíme venkovní galerii
dřevěných soch. Na konci výletu v Dolní Chřibské vystoupáme ke Chřibskému hrádku, jehož
nepatrné zbytky zůstaly na skalním ostrohu. Byl založen za Michalovců ve 14. století, ale ještě
v témže století zanikl.

Zajímavosti na trase:
Na začátku výletu máme možnost spatřit nad severovýchodním okrajem Jetřichovic skalní
hrad Falkenštejn, jenž byl vystavěn na vysoké skále, která je součástí masivu Havraních
kamenů. Dochovalo se z něj několik neúplných místnůstek. Při stoupání na Tokáň budeme
míjet další zajímavá místa, jako jsou Krkavčí skála nebo Vlčí jámy. S Tokání je spojena zajímavá
historie. V místě bývalé hájovny vyhořel v r. 1905 lovecký zámeček, který nahradily dnešní sruby
postavené v alpském stylu. V r. 1938 se zde setkal lord Runciman, host Oldřicha Ferdinanda
Kinského, s henleinovskou šlechtou Česka. Za Tokání nás čeká sjezd údolím Táborového dolu,
které nás bude svírat svými mohutnými skalisky. Před odbočením na trasu 3030 pojedeme
ještě kousek širším údolím jménem Mokrý důl, kde můžeme vidět zajímavé skalní útvary pod
názvem Ptačí kameny. Poté, co se dáme doprava, bude naše cesta směřovat po takzvané
České silnici až do bývalých Zadních Jetřichovic. Je to zaniklá vesnička ležící kdysi u Křinického
potoka blízko hranic s Německem. Dále pojedeme údolím Hlubokého dolu, po nějaké době
stoupání si můžeme z rozcestí další půl kilometr vystoupat k Malé Pravčické bráně. Jde
o přírodní skalní oblouk s výškou asi 2,3 m a šířkou 3,3 m. O kousek dál narazíme i na bývalý
loupežnický skalní hrad Šaunštejn. Byl vystavěn na konci 14. století. Nachází se ve výšce
340 m n. m., ale do dnešní doby se z něj kromě hradní cisterny nic nezachovalo. Na závěr
naše oko jistě upoutá zrestaurovaný Starý neboli Günterův mlýn. Díky své krásné pohádkové
atmosféře si ho vybrali filmaři k natáčení Pyšné princezny.

Hřensko je obec, kde Labe opouští Českou republiku a taktéž je nejníže položenou obcí
v ČR. Je také vstupní branou do národního parku České Švýcarsko. Značná část obce se
rozkládá v údolí řeky Kamenice a je obklopena mohutnými skalisky. U obce Jetřichovice jistě
nepřehlédneme zrestaurovaný Günterův mlýn, který si kvůli jeho pohádkové atmosféře vybrali
filmaři k natáčení Pyšné princezny. Tato pohádka se natáčela i v Dolském mlýně, který dlouho
sloužil svému účelu, ale po druhé světové válce začal chátrat a dnes je již pouhou ruinou.
O kus dále v obci Růžová je jednou z významných staveb zachovalý větrný mlýn, postavený
v roce 1878. Pokud si za obcí Arnoltice uděláme zajížďku k vyhlídce Belvedér, bude na nás
čekat nejstarší upravená vyhlídka Českého Švýcarska, ze které se nám naskytne krásný výhled
na kaňon Labe. Nachází se zhruba 130 metrů nad údolím Labe. Byla postavena roku 1711.  Vedle
vyhlídky stojí stejnojmenný hotel s restaurací, kde se můžeme občerstvit.

Zajímavosti na trase:
V Rumburku můžeme obdivovat krásy centra města, jako je klášter kapucínů s kostelem
sv. Vavřince, zámek, kostel sv. Bartoloměje či morový sloup na Lužickém náměstí
připomínající morovou epidemii, která postihla zemi roku 1680. Mimo jiné můžeme navštívit
místní muzeum s expozicí věnovanou rumburské vzpouře. Za hranicemi u obce Ebersbach
se na vrchu Schlechteberg tyčí do výšky 22 metrů stejnojmenná moderní rozhledna. Byla
postavena v roce 1998 a vede na ni 108 schodů. Z jejího vrcholu se nám nabídne krásný výhled
na Lužické a Jizerské hory, Krkonoše a blízké okolí. V nejsevernějším městě České republiky,
ve Šluknově, můžeme navštívit nově zrekonstruovaný renesanční zámek, který donedávna
po velkém požáru chátral. K prohlídce jsou zpřístupněny téměř všechny prostory zámku.
Poslední zajímavostí na trase je rozhledna Dymník. Je to 15 metrů vysoká kamenná rozhledna,
která byla vystavěna roku 1896 a naskýtá se z ní krásný výhled do Lužických hor.

Praktické informace:
Oblast: Šluknovský výběžek
Délka: 48 km / 30 km
Převýšení: 670 m / 440 m
Náročnost: střední / nízká
Typ kola / povrch: horské kolo / trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 101
Nástupní místo: Rumburk (parkoviště)
GPS: 50°57‘9.304“N, 14°33‘23.740“E

Důležité tipy:
Muzeum Rumburk – info na http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=46
Zámek Šluknov – prohlídky probíhají denně od 10.00 do 16.00, každou celou hodinu
Rozhledna Dymník – volně přístupná
Pastýřská stěna – Děčín

Praktické informace:

Dopravní dostupnost: auto

Praktické informace:
Oblast: Českosaské Švýcarsko
Délka: 22 km
Převýšení: 550 m
Náročnost: střední
Typ kola / povrch: horské kolo, trekové kolo, e-kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 101

Nástupní místo: Chřibská – náměstí
GPS: 50°51‘47.697“N, 14°28‘56.568“E
Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Chřibská, Rybniště – výhodnější)
Informační centrum:
Dolní Chřibská: pouze v sezoně – Saula – Dolní Chřibská 284, Chřibská, 407 44
tel.: +420 412 384 031, e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz        
Jiřetín pod Jedlovou: nám. Jiřího 300, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56
tel.: +420 412 379 336, e-mail: info@jiretin.cz, www.jiretin.cz

Zajímavosti v okolí:
Hřensko – Labské pískovce, Günterův mlýn, Dolský mlýn, větrný mlýn v Růžové, vyhlídka Belvedér

Oblast: Labské pískovce
Délka: 44 km
Převýšení: 1650 m
Náročnost: vysoká
Typ kola / povrch: horské kolo (celoodpružené)
Doporučená mapa: SHOCart č. 101 a 107

Důležité tipy:
V soutěsce bývá chladněji – větrovku s sebou

Nástupní místo: Děčín – Tyršův most
GPS: 50°46‘52.121“N, 14°12‘23.132“E (parkoviště)

Informační centrum:
Hřensko: Hřensko 82, Hřensko, 407 17, tel.: +420 412 554 286,
e-mail: info@ceskosaske-svycarsko.cz, www.ceskosaske-svycarsko.cz

Falkenštejn

Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Děčín – hl. n., Děčín – východ)
Informační centrum: Děčín: Karla Čapka 1441/3, Děčín 1, 405 01
tel.: +420 412 532 227, e-mail: info@idecin.cz,
infocentrum@dcknihovna.cz, www.idecin.cz

Nástupní místo: Jetřichovice
GPS: 50°51‘8.723“N, 14°23‘47.318“E

Tisá: Tisá čp. 205, Tisá, 403 36, tel.: +420 475 222 440

Dopravní dostupnost: auto

Zajímavosti v okolí:
zámek Děčín, vyhlídka Pastýřská stěna, Zoo Děčín, Děčínský Sněžník, Vlčí jezírko, Kristin
hrádek, Tiské stěny

Informační centrum:
Jetřichovice: Jetřichovice 393, 407 16, tel.: +420 412 554 286
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz, www.ceskesvycarsko.cz

Důležité tipy:
Zoo Děčín – otevřena po celý rok, více info na www.zoodecin.cz nebo na tel.: +420 412 531 164

Zajímavosti v okolí:
Falkenštejn, Malá Pravčická brána, Šaunštejn, Jetřichovické stěny, Starý mlýn

Zámek Děčín – info na www.zamekdecin.cz nebo na tel.: +420 412 518 905, +420 775 862 639,
možnost uzamčení kola na cyklostojanech v ulici Dlouhá jízda vedoucí k zámku

Důležité tipy:
V národním parku lze jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách;
pod Malou Pravčickou branou lze kolo zamknout ke stojanu.

Krásná Lípa: Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, 407 46
tel.: +420 412 383 413, e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz
Zajímavosti v okolí:
zachovalé lidové stavby v Chřibské – podstávkové domy, Tolštejn, Stříbrná štola
sv. Jana Evangelisty, Hornické muzeum, Křížová hora, Mnišská kaplička, Krásný Buk, dřevěné
sochy v Doubici, Chřibský hrádek

Rozhledna Děčínský Sněžník – vstupné: dospělí 20 Kč / děti do 15 let 5 Kč
Tiské stěny – návštěva skalního města
www.tisa.cz

Cyklopůjčovna – www.cyklopujcovna.com

Děčín
Přívozy v Ústeckém kraji
Hřensko – Schöna: celoročně, 1. 4. – 30. 9. 7.45–21.45 h., 1. 10. – 31. 3. 8.30–17.30 h.
www.hrensko.cz
Dolní Žleb – Hřensko: celoročně, 1. 4. – 31. 10. 8.00–12.00 h., 13.00–20.00 h., 1. 11. – 31. 3.
8.00–12.00 h., 13.00–18.00 h.
www.labskaplavebni.cz
Církvice – Dolní Zálezly: 1. 7. – 31. 8. 10.35–18.05 h.
www.usti-nad-labem.cz
Velké Žernoseky – Malé Žernoseky: 1. 5. – 31. 10. 8.00–19.30 h.
www.malezernoseky.cz
Nučničky – Nučnice: duben–říjen 8.00–20.00 h., od 12. 9. do 19.00 h., tel.: +420 601 352 503,
+420 722 490 920
www.obec-travcice.cz
Mosty v Ústeckém kraji
Děčín (Tyršův most), Ústí n/L (Mariánský most, most Edvarda Beneše),
Litoměřice (Tyršův most),
Roudnice n/L, Štětí, Mělník-Brozánky
Lodní plavba
Hřensko – Děčín / Ústí nad Labem; Děčín / Ústí nad Labem – Litoměřice
www.labskaplavebni.cz
Litoměřice – Ústí nad Labem (Vaňov); Litoměřice – Štětí
www.labskaparoplavba.cz; Praha – Mělník, www.paroplavba.cz

Rozhledna Schlechteberg – volně přístupná

Nástupní místo: Hřensko (parkoviště)
GPS: 50°52‘25.714“N, 14°14‘10.625“E

Oblast: Šluknovský výběžek
Délka: 40 km
Převýšení: 820 m
Náročnost: střední
Typ kola / povrch: horské kolo, e-kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 101

Již v samotném Děčíně, nejníže položeném městě České republiky, nás upoutá mnoho
zajímavostí. Nad soutokem Labe s Ploučnicí se tyčí děčínský zámek, který byl postaven na místě
původního hradu z dob Přemyslovců. Další dominantou města je naše nástupní místo – Tyršův
most, který byl vybudován na původních kamenných pilířích a nahradil tak předešlý řetězový
most. Dalším zajímavým místem je skalní vyhlídka Pastýřská stěna s budovou restaurace, která
byla postavena jako napodobenina hradu na 150 metrů vysoké skále na levém břehu řeky Labe.
Je odtud nádherný výhled na Děčín. Celá stavba je viditelná z velké dálky. O kousek dál můžeme
navštívit Zoo Děčín. Na cyklotrase číslo 3017 pak budeme míjet Vlčí jezírko, kde se můžeme
za horkého počasí i osvěžit. Dalším cílem je mohutná stolová hora Děčínský Sněžník, na které
se vyjímá kamenná rozhledna. Lze z ní spatřit Lužické hory, Českosaské Švýcarsko, Krušné hory
a České středohoří. Za dobrého počasí jsou viditelné i Krkonoše. Asi po 17 kilometrech naší cesty
narazíme na hotel a restauraci Kristin hrádek stojící nedaleko německých hranic. Původně to byl
lovecký zámeček, který nechal v první polovině 18. století vystavět Jan Josef Thun-Hohenstein
a pojmenoval ho po své manželce Marii Kristýně. V 90. letech minulého století byl tento objekt
po dlouhé době chátrání opraven. Během sjezdu do Dolního Žlebu nás zaujme unikátní skalní
masiv Labských pískovců na druhém břehu řeky Labe.

Zajímavosti v okolí:
centrum města Rumburk, rozhledna Dymník, rozhledna Schlechteberg před Ebersbachem,
šluknovský zámek

Oblast: Labské pískovce
Délka: 39 km
Převýšení: 950 m
Náročnost: střední–vysoká
Typ kola / povrch: horské kolo, trekové kolo
Doporučená mapa: SHOCart č. 101

Praktické informace:

Zajímavosti na trase:

Informační centrum:
Rumburk: Lužické náměstí 103, Rumburk, 408 01, tel.: +420 412 331 171,
e-mail: info@icrumburk.cz, www.icrumburk.cz

Praktické informace:

Chřibská

Cesta Maxičky – Kristin hrádek

Dopravní dostupnost: auto, vlak (stanice Rumburk)

Suchá Kamenice

Ústecký kraj je místem, kterým do České republiky turisté a návštěvníci přicházejí, a je také
místem, kde se s ní loučí. Čeká na nás jeden z nejkrásnějších úseků z celé Labské cyklostezky
podél řeky Labe a jejím kaňonem, lemovaným v první části dech beroucími skalními stěnami
Labských pískovců.
Celá trasa výletu měří 110 km a start naší cesty bude v téměř pohádkově barevném
lázeňském městečku Bad Schandau v Německu. Z něho se vydáme po levém břehu Labe
pohodovou trasou po cyklostezce do Dolního Žlebu, kde na toho, kdo bude unaven, čeká
příjemná restaurace s terasou. Zkuste se zde položit na teakové lehátko a nechat na sebe
působit majestátnost okolních skal. Na druhé straně řeky jsme cestou minuli Hřensko, nejníže
položenou obec v České republice (115 m n. m.) a vstupní bránu do národního parku České
Švýcarsko. Je výchozím místem pro výlety na Pravčickou bránu či plavbu soutěskou řeky
Kamenice a za dalšími krásami. Budete-li mít zájem, dostanete se z Dolního Žlebu do Hřenska
přívozem.
Dále pojedeme do Děčína, malebného města s dominantou zámku nad řekou, jehož prohlídku
spojenou s návštěvou Růžové zahrady si určitě nenechte ujít. Právě pod zámkem je most přes
řeku, po němž vede i cyklostezka a přivede nás na pravý břeh, po kterém budeme pokračovat
v naší jízdě do Velkého Března, kde je možné udělat další zastávku. Najdeme zde zámek Velké
Březno, přibližující historii rodiny Chotků, a v jeho těsné blízkosti světoznámý pivovar, kde vaří
znamenité pivo Březňák. V obou objektech je možná prohlídka. První úsek cesty zakončíme
v krajském městě Ústí nad Labem, největším městě regionu. Zde se můžeme ubytovat
a prohlédnout si zajímavosti i památky. V něm jsme již plynule přejeli do dalšího přírodními
krásami nešetřícího úseku naší jízdy, a to do Českého středohoří.
Výlet pokračuje stále po pravém břehu řeky Labe, po příjemné stezce do Velkých Žernosek,
centra vinařství, sevřeného v úzkém kaňonu labského údolí, který je označován jako Porta
Bohemica – Brána do Čech. Pokračujeme dále do Litoměřic, bylo by ale škoda cestou
nenavštívit Žernosecké jezero, kde všechny určitě zaujme možnost koupání, přístav, hotel
a další příležitosti k rekreaci.
A již nás čeká vínem opojené město s historickým centrem a mnoha památkami, na které
stojí za to si vyhradit čas a vše si prohlédnout. Kdo bude chtít, najde zde mnoho možností
ubytování, nebo může pokračovat dál stále po Labské cyklostezce až do Roudnice nad
Labem. Cesta vede po pravém břehu řeky nebo, nechceme-li minout josefínské město Terezín,
po jejím levém břehu jako alternativa. Při této variantě můžeme vyzkoušet jeden z mnoha
roztomilých labských přívozů v Nučničkách a přeplavit se zpět na pravý břeh, či pokračovat
do Roudnice nad Labem stále po stejné straně řeky.
Celý výlet na území Ústeckého kraje končí kousek za městem Štětí, ale cyklostezka pak
pokračuje dále do Mělníka a Prahy. Na druhé straně, na území Německa, doporučujeme
prodloužit si výlet o putování ojedinělým údolím Labe do malebných historických měst Pirna
a Drážďany a dále až do města porcelánu Míšně. Uvidíte, že vaše vzpomínka na náš region
bude provázena spokojeností a úsměvem.

Turistická informační centra

Z malebného městečka Chřibská vyrazíme po značené cyklotrase 3052, po několika kilometrech
se k ní připojí cyklotrasa 211, po které budeme pokračovat dál až k rozcestí Chřibská u žst.
Z něho se vydáme po cyklotrase 3013, která nás povede kolem druhého nejvyššího vrchu
Lužických hor Jedlové. Na křižovatce tras zvané Tolštejnská cesta pojedeme doleva po čísle
3015, které nás zavede až pod samotný hrad Tolštejn. K němu si uděláme asi 300metrovou
zajížďku po červené. Poté, co si hrad prohlédneme, sjedeme zpět na cyklotrasu, po níž se
dostaneme do Jiřetína pod Jedlovou. Tam na nás čeká mnoho zajímavostí spojených s těžbou
mědi, olova, cínu a stříbra. Z Jiřetína se dáme buď po cyklotrase číslo 3052, a nebo po zelené
křížovou cestou na Křížovou horu (po této cestě ale budeme muset kolo na vrchol asi 300 m
tlačit či nést). Na vrcholu je kostel a kaple. Kousek ještě pojedeme po zelené, pak se napojíme
na trasu 3052, po které se dostaneme do Jedlové. Z obce se dáme po červené turistické trase.
Ta nás dovede opět na rozcestí Chřibská u žst. Z něho se naše cesta bude ubírat směrem
do Krásné Lípy po trase číslo 211. Poté, co projedeme Rybništěm, se po několika kilometrech
na trasu připojí červená. Na tomto místě se nachází Mnišská kaple. Asi po čtyřech kilometrech
se dostaneme do již zmíněné Krásné Lípy. Tam můžeme navštívit Dům Českého Švýcarska.
Dále budeme pokračovat po trase číslo 3013 až do Kyjova. Během cesty pojedeme obcí Krásný
Buk, kde se kousek nad ní nachází stejnojmenný hrad. Z Kyjova se vydáme po trase číslo 3029
přes Doubici a podél Doubického potoka do Dolní Chřibské. U infocentra zvaného Saula
můžeme odbočit ke Chřibskému hrádku nebo jet dál po silnici směrem do Dolní Chřibské.
Na křižovatce se dáme doleva po trase 3052, která nás dovede zpět na náměstí v Chřibské.

Zámek Šluknov

Tourist information centers / Touristeninformationszentren

Jetřichovice

Mezní Louka
Mezní Louka
tel.: +420 412 554 286
e-mail: info@ceskosaske-svycarsko.cz
www.ceskosaske-svycarsko.cz
Mikulášovice
Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice
tel.: +420 739 452 734
e-mail: infomik@mikulasovice.cz
www.mikulasovice.cz
Rumburk
Lužické nám. 103, 408 01 Rumburk
tel.: +420 412 331 171
e-mail: mic@rumburk.cz
www.icrumburk.cz
Srbská Kamenice
Srbská Kamenice 224
407 15 Srbská Kamenice
tel.: +420 412 516 160
e-mail: info@srbskakamenice.cz
www.ceskesvycarsko.cz    
Šluknov
Zámecká 642, 407 77 Šluknov
tel.: +420 412 332 711
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.cz
Varnsdorf
Otáhalova 1260, 407 47  Varnsdorf
tel.: +420 412 370 859
e-mail: ic.regia@varnsdorf.cz
www.mic.regiavdf.cz
Tisá
Tisá 205 (budova OÚ), 403 36 Tisá
tel.: +420 475 222 440
e-mail: ic.tisa@centrum.cz
www.tisa.cz

Okruh národním parkem České Švýcarsko

Česká Kamenice
nám. Míru 73, 407 21 Česká Kamenice
tel.: +420 412 582 600
e-mail: info@ceska-kamenice.cz
www.ceska-kamenice.cz/turistika/ic
Děčín
Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín
tel.: +420 412 532 227
e-mail: info@decin.cz
www.mmdecin.cz
Chřibská
Dolní Chřibská – Saula 284,
407 44 Dolní Chřibská
tel.: +420 412 384 031
e-mail: isaula@seznam.cz
www.ceskesvycarsko.cz
Hřensko
Hřensko – Pravčická brána, 407 17 Hřensko
tel.: +420 412 554 033
e-mail: brana@ceskosaske-svycarsko.cz
www.ceskosaske-svycarsko.cz
Hřensko
Hřensko 82, 407 17 Hřensko
tel.: +420 412 554 286
e-mail: info@ceskosaske-svycarsko.cz
www.ceskosaske-svycarsko.cz
Jetřichovice
Jetřichovice, u aut. zastávky
407 16 Jetřichovice
tel.: +420 777 819 916
e-mail: isjetrichovice@seznam.cz
www.jetrichovice.cz
Jiřetín pod Jedlovou
náměstí Jiřího 300,
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel.: +420 412 379 336, e-mail: info@jiretin.cz
www.jiretin.cz
Krásná Lípa
Křinické nám. 10, 407 46 Krásná Lípa
tel.: +420 412 383 413
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

1 Na kole Šluknovským výběžkem
Chřibská – Krásná Lípa – Doubice
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Jetřichovice

Vydal Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 657 111; fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz; www.kr-ustecky.cz

Chřibská

Důležité tipy:
Hrad Tolštejn – otevřen celoročně 9.00–21.00, vstupné 15 Kč

Půjčení kol
www.cyklopujcovna.com, +420 739 561 932
Infocentra
Hřensko – Hřensko 82, Hřensko, 407 17
tel.: +420 412 554 286, e-mail: info@ceskosaske-svycarsko.cz
www.ceskosaske-svycarsko.cz
Děčín – Karla Čapka 1441/3, Děčín 1, 405 02
tel.: +420 412 532 227
e-mail: info@idecin.cz
www.mmdecin.cz
Ústí nad Labem – Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: +420 475 271 700, e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Lovosice – Osvoboditelů 109/12, Lovosice, 410 30
tel.: +420 416 536 677, e-mail: info@meulovo.cz
www.meulovo.cz
Litoměřice – Mírové náměstí  16, Litoměřice, 412 01
tel.: +420 416 732 440, e-mail: info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz
Terezín – nám. ČSA 179 , Terezín, 411 55
tel.: +420 416 782 616, e-mail: info@terezin.cz
www.terezin.cz
Roudnice nad Labem – Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, 413 01
tel.: +420 416 850 201, e-mail: info@roudnicenl.cz
www.roudnicenl.cz
Štětí – Obchodní 547, Štětí, 411 08
tel.: +420 416 812 715, e-mail: infocentrum@steti.cz
www.steti.cz
Další informace: elberadweg@kr-ustecky.cz, www.elberadweg.de

Cyklomapa
1 : 100 000

Stříbrná štola sv. Jana Evangelisty
otevírací doba: květen–říjen, ÚT–NE 10.00–16.00,
vstupné: dospělí 50 Kč / děti do 15 let 30 Kč, větrovku s sebou – ve štole je chladno!
další info na tel.: +420 607 856 819
Hornické muzeum
otevírací doba: ÚT–PÁ 8.00–16.00, SO–NE 9.00–14.00, vstupné 15 Kč
Dům Českého Švýcarska – otevírací doba na www.ceskesvycarsko.cz
vstupné: dospělí 50 Kč / děti, studenti, důchodci 25 Kč

Šaunštejn

Cyklopůjčovna – www.cyklopujcovna.com

Výškový profil trasy

Větrný mlýn v Růžové

Výškový profil trasy

Rozhledna Dymník

Výškový profil trasy

Kaňon Labe z Růžové vyhlídky

Výškový profil trasy

Výškový profil trasy
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Oblast: Českosaské Švýcarsko, České středohoří (cyklotrasa č. 2)
Délka: 110 km
Náročnost: nízká
Typ kola / povrch: trekové kolo, horské kolo
Doporučená mapa: SHOCart: Labská stezka, Drážďany – Praha; Labská cyklostezka: Labská
cyklostezka – Podrobný průvodce
Nástupní místa: Drážďany, Bad Schandau (SRN), Hřensko, Děčín, Ústí nad Labem,
Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí, Praha (ČR)
Dopravní dostupnost: auto, vlak (zvýhodněné jízdenky Labe-Elbe a varianty SONE,
více na www.cd.cz)

Pravčický důl

www.branadocech.cz

Ústecký kraj • Usti Region • Region Usti

neznačená cyklotrasa • cycle track not signposted • nicht beschilderte Radroute

2

trasa výletu • bike trip • Strecke des Fahrradausflugs

2

výchozí bod výletu • starting point of the trip • Ausgangspunkt der Reise

