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Tipy
na cyklovýlety

TRASA 7 NA KOLE ČESKOSASKÝM ŠVÝCARSKEM 2

POPIS TRASY:

Délka: 39,5 km
Nastoupané metry: 998 m
Náročnost: Náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Mezní Louka
50°52‘24.859“N, 14°19‘1.084“E

Silničky vás povedou údolím říčky Křinice a malebnými skalními 
městy. Trasa nabízí fascinující rozhledy do kraje Labských pís-
kovců ze skalních vyhlídek Falkenstein nebo Bastei.

Výchozím bodem této trasy je obec Mezní Louka. Odtud se vydáte 
po zelené Hlubokým dolem, která vás dovede až k hranicím u býva-
lých Zadních Jetřichovic. Přes hranice pokračujte po modré údolím 
říčky Křinice, po které dojedete k restauraci Altes Zeughaus. Dál 
pojedete po cyklostrase přes skalní město Kleiner Zschand k vo-
dopádu Liehtenheiner Wasserfahl. Touto cyklotrasou budete po-
kračovat a přes Falkenstein se dostanete až k Labi. Podél Labe se 
vrátíte do Hřenska a odtud zpět silničkou na Mezní Louku.

TRASA 9 „POD DOHLEDEM STOLOVÝCH HOR“

POPIS TRASY:

Délka: 41,5 km / 32 km
Nastoupané metry: 864 / 708 m
Náročnost: Náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo 1/ Maxičky
50°48‘39.798“N, 14°10‘57.946“E
Nástupní místo 2/ Sněžník
50°47‘28.742“N, 14°5‘14.388“E

Vine se po silničkách, kde pískovcové monumenty stolových hor 
střídají nenápadná údolí říček a rybníčků. Můžete se jen tak ko-
chat rozmanitostí místní přírody anebo okořenit vyjížďku výstu-
py na stolové hory Děčínský Sněžník a Großer Zschirnstein.

Z Maxiček vyrazíte po cyklotrase 23 (CT 23) směr Děčínský Sněžník. 
Z obce Sněžník k rozhledně jsou to ještě 2 km stoupáním po asfal-
tové cestě. Po návratu z rozhledny se vrátíte cca 2 km po CT 23 zpět 
a na rozcestí ve výrazné pravotočivé zatáčce se dáte doleva. Po 
1,5 km na dalším rozcestí odbočte doprava po žluté Fuchsbach- 
weg. U mostku Alte Flößerbrücke můžete odbočit lesní cestou 
(cca 2 km) na Kristin Hrádek, kde se nabízí výborné občerstvení. Po-
kračujte rovně po zelené k rybníčku Taubenteich. Odtud pojedete 
opět po žluté, která cca po 2 km odbočí, a vy pojedete pořád rov-
ně podél potoka Krippenbach. Na dalším rozcestí se dáte doprava 
po zelené Schifferweg. Na této cestě potkáte odbočku na Großer 
Zschirnstein, vyhlídku na stolové hoře. Můžete si na ni vyjít pěšky 
necelé 2 km po červené turistické značce nebo pokračovat dál. Na 
rozcestí odbočíte doprava po cyklotrase, která přechází v zelenou 
lesní cestu. Touto cestou přejedete hranici na tzv. České bráně a po 
pár stech metrech budete opět na asfaltové cestě, která vás dove-
de zpět na Maxičky.

Lodí – www.labskaplavebni.cz
Vlakem – Elbe-Labe Ticket - příhraniční jízdenka pro nad-
šené turisty a výletníky
Cyklobusem – www.cyklobus.eu

Náš tip: Občerstvení v restauraci Altes Zeughaus – v malebném 
údolí pískovcového města Großer Zschand.
Nej na trase: Lichtenheiner Waserfall - pět metrů vysoký vodo-
pád tryskající mezi mohutnými pískovci. Bastei – unikátní skalní 
most, právem nazývaný perlou Saského Švýcarska.
Praktické: Odbočka na Bastei – před vesnicí Schmilka po zelené 
turistické značce cca 1 km. Kolo uzamkněte dole ve vesnici, stezka 
k mostu vede náročným terénem.

Pokud nemáte dostatek sil pro absolvování trasy tam i zpět, máte 
několik možností alternativní dopravy:

Náš tip: Občerstvení v restauraci Kristin Hrádek – pochutnáte si 
na vybraných staročeských specialitách.
Nej na trase: Děčínský Sněžník – pískovcová stolová hora, která se 
svými 723 m představuje vrchol Děčínské vrchoviny a také je největší a 
nejvyšší stolovou horou v ČR. Dominantou je zde kamenná rozhledna 
nabízející malebné panorama okolního kraje. Großer Zschirnstein – 
tato stolová hora také skýtá nádherné rozhledy, za kterými si ale raději 
vyšlapejte pěšky cca 1,7 km po červené turistické značce.
Praktické: Z obce Sněžník k rozhledně jsou to ještě 2 km stoupá-
ní po asfaltové cestě. Při zpáteční cestě volte přiměřenou rychlost 
s ohledem na ty, kteří ještě k vrcholu šplhají.

TRASA 8 PO STOPÁCH ČESKÝCH VULKÁNŮ

POPIS TRASY:

Délka: 46 km
Nastoupané metry: 970 m
Náročnost: Náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Děčín (Tyršův most)
50°46‘51.784“N, 14°12‘30.593“E

Projížďka v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které na 
pravém břehu Labe dominuje Buková hora. Celou trasu provází 
panorama kaňonu Labe a okolních kopců.

Z Děčína vyjeďte po Labské stezce CT 2 do městské části Boletice. 
Zde z CT 2 odbočte úzkou silničkou vlevo a stoupejte přes osadu 
Lesní Mlýn do Lesné. Na křižovatce pokračujte rovně rozbitou sil-
ničkou, která vás provede rozlehlými pastvinami do vesničky Rytí-
řov. Následuje další táhlé stoupaní přes zříceninu Vraty na vrchol 
Bukové hory. Až se dostatečně pokocháte výhledy skýtající zdejší 
Humboltova vyhlídka, pokračujte silničkou dál do Příbrami. Zde 
odbočíte vlevo do Rychnova a dál táhlým sjezdem přes Fojtovice 
a Heřmanov do Benešova nad Ploučnicí. Odtud vás do Děčína do-
vede Cyklostezka Ploučnice CT 251.

Nej na trase: Buková hora – čedičová homole, na jejímž vrchu 
se tyčí televizní vysílač 223 m vysoký, který je nejvyšší betonovou 
stavbou v Čechách.

Děčín – Boletice – Lesní Mlýn – Lesná – Rytířov – Vyhlídka (zří-
cenina hradu Vraty) – Buková hora (malé občerstvení) – Rychnov 
– Fojtovice – Heřmanov – Benešov n.Pl. – Děčín

Provozní doba Rozhledny Děčínský Sněžník:

duben - červen:  10.00 - 17.00 (PO - NE)
červenec - srpen:  9.00 - 19.00 (PO - NE)
září - říjen:  10.00 - 17.00 (PO - NE)
listopad - březen:  10.00 - 16.00 (SO - NE)
   ZAVŘENO (PO - PÁ)

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín 4
T +420 412 593 111
E info@idecin.cz  

Turistické informační centrum knihovna
Karla Čapka 1441/3  |  405 02 Děčín 1  |  T 412 532 227  |  E info@idecin.cz

Turistické informační centrum hlavní nádraží
Čs. mládeže 89/4  |  405 02 Děčín 4  |  T 727 975 773  |  E info@idecin.cz



Děčínsko nabízí nepřeberné množství cyklistických tras a výle-
tů. Na své si zde přijdou jak nároční cyklisté, tak rodiny s dět-
mi. V letáku vám nabízíme trasy různých délek a obtížností se 

zajímavými typy pro zpestření vašeho výletu. 

Cyklisté vítáni

Trasa vás proveze kaňonem řeky Labe, která je po obou stranách 
lemována mohutnými pískovcovými masivy. Z nástupního místa 
vyrazíte po Labské stezce – CT 2, kopírující kaňon řeky Labe, po 
které se dostanete až do obce Königstein, nad kterou se tyčí impo-
zantní skalní pevnost. Zpět se vrátíte stejnou cestou, případně se 
můžete nechat odvézt lodí z lázeňského městečka Bad Schandau.

Lodí – www.labskaplavebni.cz
Vlakem – Elbe-Labe Ticket - příhraniční jízdenka pro nad-
šené turisty a výletníky
Cyklobusem – www.cyklobus.eu

TRASA 1 LABSKÝM ÚDOLÍM

POPIS TRASY:

Délka: 30 km Děčín - Königstein
Nastoupané metry: 260 m
Náročnost: Snadné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike, in-line
Nástupní místo: Děčín (Tyršův most)
50°46‘51.784“N, 14°12‘30.593“E

Náš tip: Občerstvení v příjemné hospůdce u přístaviště v Dolním 
Žlebu
Nej na trase: Pevnost Königstein – patří mezi jedny z největších 
skalních pevností v Evropě. Leží uprostřed Labských pískovců na 
stejnojmenné stolové hoře.
Praktické: Pokud nemáte dostatek sil pro absolvování trasy tam i 
zpět, máte několik možností alternativní dopravy.

Okruh vás provede okolím Jetřichovic, kterému dominují pískov-
cové skalní vyhlídky jako Rudolfův kámen, Vilemínina stěna nebo 
Mariina skála.

Z Mezní Louky vyrazíte směrem Hluboký důl, nejprve po CT 21 
a následně po CT 3030. Této CT se budeme držet, proveze vás údo-
lím Hlubokého dolu a za ním odbočuje doprava Českou cestou, na 
kterou navazuje CT 3029 vedoucí až na chatu Na Tokáni. Odtud po-
kračujete po CT 3076 do Jetřichovic. Po cestě se nabízejí malebná 
vyhlídková místa jako Rudolfův kámen anebo Mariina skála. Zpět 
se vrátíte přes Vysokou Lípu opět po CT 21 .

TRASA 2 SKALAMI A ÚDOLÍMI

POPIS TRASY:

Délka: 24,5 km
Nastoupané metry: 516 m
Náročnost: Středně náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo 1/ Mezní Louka
50°46‘51.784“N, 14°12‘30.593“E
Nástupní místo 2/ Jetřichovice
50°51‘8.992“N, 14°23‘46.240“E

Náš tip: Občerstvení na Lovecké chatě Na Tokáni
Nej na trase: Krásné výhledy ze skalní vyhlídky Rudolfův kámen 
nesoucí jméno Knížete Rudolfa Kinského, který na jejím vrcholu ne-
chal roku 1824 vybudovat přístřešek.
Praktické: Na Rudolfův kámen je to zajížďka 1,5 km z chaty Na 
Tokáni. Po žluté dojedete na rozcestí Purkartický les, odkud po čer-
vené vystoupíte pískovcovými schody na vrchol.

Trasa klikatící se podél řeky Ploučnice vás zavede ke krásnému 
zámku v městečku Benešov nad Ploučnicí. Dál můžete pokračovat 
po stejné cyklostezce až na zříceninu hradu Ostrý nebo se rovnou 
vydat kopečky přes rozhlednu na Sokolím vrchu zpět do Děčína.

Z Děčína se vydáte po CT 251 směr Benešov nad Ploučnicí. Dál po-
kračujte buď po této CT dál do Františkova nad Ploučnicí s hradem 
Ostrý a stejnou cestou zpět anebo se dejte v Benešově doleva 
směr Ovesná. Po vystoupání do vesnice Dobrná opět odbočíte 
doleva a dojedete k rozhledně na Sokolím vrchu. Z rozhledny vás 
dovede zelená značka zpět do Děčína.

Lehčí okruh vás zavede do labyrintu Tiských stěn, které čas a vnější 
erozní vlivy vymodelovaly do roztodivných útvarů.

Ze Sněžníku vyrazíte po CT 23 k Turistické chatě nad vesničkou 
Tisá, kde začíná prohlídkový okruh Tiských stěn. Dále se okruhem 
po CT 3017 vrátíte do Sněžníku a případně vystoupáte na rozhlednu 
stolové hory Děčínský Sněžník. Pokračovat budete po CT 23, tzv. 
Krušnohorské magistrále, která vás dovede zpět do Děčína.

TRASA 4 PODÉL PLOUČNICE

TRASA 5 DO SVĚTA SKAL

POPIS TRASY:

POPIS TRASY:

Délka: 25,5 km / 31 km
Nastoupané metry: 675 m / 640 m
Náročnost: Středně náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Děčín (Tyršův most)
50°46‘51.784“N, 14°12‘30.593“E

Délka: 26,5 km
Nastoupané metry: 241 m
Náročnost: Snadné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Sněžník (Doprava cyklobusem)
50°47‘29.252“N, 14°5‘13.356“E

Náš tip: Sokolí vrch rozhledna – 51 m vysoká rozhledna nabízí po-
hled na Děčínskou vrchovinu, Labské údolí a při dobré viditelnosti 
i do širokého okolí.
Nej na trase: Zámek Benešov nad Ploučnicí – renesanční kom-
plex, který je také národní kulturní památkou.
Praktické: Návštěvní hodiny pro prohlídku zámku jsou:

Nej na trase: Dřevěná rozhlednou Weifsberg, která nabízí nád-
herný výhled do Saského Švýcarska a přilehlého okolí.

Mezní Louka – Zadní Jetřichovice – Hinterhermsdorf (rozhled-
na) – Zadní Doubice – Kyjov – Doubice – Saula – Tokáň (vyhlíd-
ka) – Táborový důl – Vysoká Lípa – Mezní Louka

Náš tip: Návštěva unikátního skalního labyrintu Tiské stěny, kde 
vítr a čas vymodeloval pískovcové skály do roztodivných tvarů.
Nej na trase: Děčínský Sněžník – pískovcová stolová hora, kte-
rá se svými 723 m představuje vrchol Děčínské vrchoviny a také je 
největší a nejvyšší stolovou horou v ČR. Dominantou je zde kamen-
ná rozhledna nabízející malebné panorama okolního kraje.
Praktické: U Turistické chaty v Tisé uzamkněte kolo a užijte si 
skalní bludiště Tiských stěn.

Z obce Sněžník k rozhledně jsou to ještě 2 km stoupání po asfal-
tové cestě. Při zpáteční cestě volte přiměřenou rychlost s ohledem 
na ty, kteří ještě k vrcholu šplhají.

Provozní doba Rozhledny Děčínský Sněžník:

Silnička vedoucí podél řeky Labe vás dovede za panem Cibichem 
do místního pivovaru Březňák. Z Děčína se vydáte po CT 2 směr 
Těchlovice. V Malém Březně můžete odbočit doleva, pokud chce-
te navštívit historický skanzen Zubrnice vzdálený cca 5 km nebo 
můžete pokračovat po CT 2 až do Velkého Března, sídla místního 
pivovaru. Zpět pojedete stejnou cestou po cyklostezce 2.

TRASA 3 DO PIVOVARU A ZA TRADIČNÍMI ŘEMESLY
V ZUBRNICÍCH

POPIS TRASY:

Délka: 46 km (tam i zpět)
Nastoupané metry: 103 m
Náročnost: Snadné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Děčín (Tyršův most)
50°46‘51.784“N, 14°12‘30.593“E

Náš tip: Návštěva historického skanzenu Zubrnice 
Nej na trase: Pivovar Březňák – možnost prohlídky místního pi-
vovaru s ochutnávkou
Praktické: Otvírací doba skanzenu Zubrnice

Okruh 1 – Historická vesnice
duben:  10.00 - 17.00 (sobota, neděle, svátky)
květen-září: 9.00 - 18.00 (denně; mimo pondělí)
říjen:  10.00 - 16.00 (sobota, neděle, svátky)

Okruh 2 – Mlýnské údolí
květen:  9.00 - 18.00 (sobota, neděle, svátky)
červen-srpen: 9.00 - 18.00 (denně; mimo pondělí)
září:  9.00 - 18.00 (sobota, neděle, svátky)

červen – srpen: 9.00 - 18.00 (denně)
(Začátek poslední prohlídky Dolního zámku v 16.30 hod.
a Horního zámku v 17.00 hod.).
září:  10.00 - 17.00 (denně mimo pondělí)
(Začátek poslední prohlídky Dolního zámku v 15.30 hod.
a Horního zámku v 16.00 hod.).

TRASA 6 NA KOLE ČESKOSASKÝM ŠVÝCARSKEM 1

POPIS TRASY:

Délka: 43 km
Nastoupané metry: 900 m
Náročnost: Náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Mezní Louka
50°52‘24.859“N, 14°19‘1.084“E

Okruh vás povede malebnými zákoutími národního parku České 
Švýcarsko, ke kterým patří např. Kyjovské údolí, Rozhledna Weif-
berg nebo vyhlídka na Tokáni.

Výchozím bodem této trasy je obec Mezní Louka. Odtud se vydáte 
po CT 21, ze které po pár stech metrech odbočíte po CT 3030. Po-
kračujete Hlubokým dolem, který vás dovede až k hranicím u býva-
lých Zadních Jetřichovic. Přes hranice pokračujte po modré údolím 
říčky Křinice, ze kterého odbočíte druhou odbočkou vpravo okolo 
Rudolfova kamene. Tato cyklostezka vás dovede do vesničky Hin-
terhermsdorf. Zde stojí za to vyjet si na rozhlednu Wiefbeg a to po 
modře značené stezce. Potom, co si dostatečně vychutnáte nád-
herná panoramata a výhledy, se vraťte zpět do Hinterhermsdorfu, 
odkud se vydáte po zelené – směr Zadní Doubice. Za hranicemi vás 
čeká malebné Kyjovské údolí, kterým projedete až k Dixovu mlýnu. 
Následuje odbočka vpravo a vracíte se zpět po CT 3029 přes Starou 
Doubici a chatu Na Tokáni do Vysoké Lípy. Odtud už je to jen pár 
kilometrů po CT 21 na Mezní Louku.

duben - červen:  10.00 - 17.00 (PO - NE)
červenec - srpen:  9.00 - 19.00 (PO - NE)
září - říjen:  10.00 - 17.00 (PO - NE)
listopad - březen:  10.00 - 16.00 (SO - NE)
   ZAVŘENO (PO - PÁ)


