2014

Autobusem & vlakem
Na túry podél Dráhy
národního parku

Cestou necestou

Přehledně

Buďte srdečně vítáni …

... v Saském a Českém Švýcarsku.
Malebné krajinné útvary s množstvím skalnatých věží a hlubokými,
divoce romantickými propastmi uprostřed rozsáhlých lesů jsou
oblíbeným cílem. Od července 2014 jsou obě dvě oblasti národních
parků navzájem těsněji propojeny a jsou snadněji dosažitelné vlakem:
díky dobudování kolejí, jež chyběly mezi městy Sebnitz a Dolní
Poustevna, propojuje Dráha národního parku (linka U 28) města
Rumburk, Sebnitz, Bad Schandau a Děčín.
Připravili jsme pro Vás ty nejkrásnější turistické výlety podél trasy
Dráhy národního parku. Našimi tipy Vás chceme upozornit na
nejvýznamnější památky, na příležitosti k chutnému stravování
a na překrásné výhledy. Přiložena je vždy také přehledná mapa.
Při výletech Vám také doporučujeme používat turistické mapy
vydávané společností Sachsen Kartographie a cestování veřejnou
dopravou, abyste se mohli na Vámi zvolenou trasu vydat a také ji
zakončit bez stresu a zbytečných starostí.
Cestování autobusem či vlakem je velmi jednoduché. Na tratích
provozovaných dopravním sdružením Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)
platí jedna jízdenka po celou trasu jízdy: v lokálkách, příměstských
vlacích, tramvajích, autobusech a také téměř na všech přívozech.
Denně jsme Vám osobně k dispozici naší radou – zavolejte nám
na naši infolinku +49 (0)351 / 852 65 55.
Přejeme Vám příjemné zážitky v krajině Labských pískovců.
Váš Verkehrsverbund Oberelbe
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Tipy pro Vaši jízdu
Přehled tarifů

Dráha národního parku se v Čechách i v Německu řídí tarify
Českých drah (ČD), Německé dráhy (DB) a dopravního sdružení Horní
Labe (VVO): Jedete-li ze Sebnitz do Bad Schandau, platí tarif VVO,
jedete-li ze Šluknova do Rumburku a dále do České Lípy, platí tarif ČD.
Pro přeshraniční jízdy a výlety platí dvě zvláštní nabídky tarifů:
Děčín-Přípeř

Regiotarif Šluknov-Labe (Tarif U 28)
Jedete-li pouze Dráhou národního parku (linka U 28) mezi Německem
a Českou republikou, platí tarif Regiotarif Šluknov-Labe (Tarif U 28).

Jízdenka Labe-Elbe

Jedete-li např. jen z Bad Schandau do Děčína nebo ze Sebnitz do
Rumburku, koupíte si příslušnou jízdenku u průvodčího. Pro turisty jsou
jednotlivé jízdenky a jízdenky zpáteční obvzlášť praktické.

Pro delší trasy se vyplatí jízdenka Labe-Elbe, přeshraniční nabídka
pro výletníky a turisty. Jedná se o jízdenku pro jednotlivce nebo pro
malou skupinu do pěti osob.

Jízdenku si můžete zakoupit
u průvodčího ve vlacích linky U 28
na železničních pokladnách v Čechách
(např. nádraží v Děčíně, Rumburku, Šluknově).
Do budoucna bude jízdenka k zakoupení i v automatech Německé dráhy (DB).
Kompletní přehled ke všem cenám najdete na internetu.

Po označení jízdenky můžete jezdit až do 4 hodin následujícího dne
po celém území regionu VVO a v Ústeckém kraji, jízdenka platí i ve všech
přeshraničních regionálních spojích. K tomu patří mj. Dráha národního
parku, převoz Schöna – Hřensko a autobusová linka z Bahratalu do Tisé.
V Ústeckém kraji platí ve všech vlacích ČD, ve vlacích společnosti trilex
mezi Žitavou a Rybništěm jako u téměř všech regionálních a městských
dopravních společností.
Jízdenka Labe-Elbe je k dostání
v České republice na pokladnách
zúčastněných dopravců
Informace o dopravních spojení
www.jizdnirady.idnes.cz
www.vvo-online.de/cz

Dráha národního parku u Krippenu
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky

vyhlídka Brand

1 Na vyhlídku Brand

Porschdorf – Brand – Luftkurort Rathen

Váš výlet začíná ve stanici
Porschdorf. Z nádraží se vydejte
vlevo a jděte po trase značené
červeným bodem. Krátce před
koncem obce Porschdorf zahněte
nejprve vlevo a pak hned zase
vpravo na lesní cestu s modrým
pruhovým značením směrem na
Brand. Poté, co zdoláte zhruba
850 schodů nesoucích jméno
Hospoda Brand
Brandstufen, si můžete vychutnat
vyhlídku i možnost občerstvení.
Pak pokračujte po modrém pruhovém značení. Po červeném pruhovém
značení se vydejte směrem k mlýnu Waltersdorfer Mühle, tato cesta uhýbá
po 500 metrech doleva. V údolí Schulzengrund jděte po červené pruhové
značce po cestě Füllhölzelweg. Po 300 metrech přejděte most vpravo
a pokračujte po červené pruhové značce dále směrem k obci Kurort
Rathen. K zastavení Vás zde láká mlýn Waltersdorfer Mühle.
Následně pokračujte po 500 metrech vlevo do kopce po cestě Füllhölzelweg. Po výstupu přejděte silnici a vpravo pokračujte po lesní cestě značené
červeným pruhem (Füllhölzelweg) směrem k obci Kurort Rathen.

Občerstvit se můžete v hostinci Kurort Rathen. Abyste se dostali zpět na
nádraží, využijte labského přívozu (zde neplatí tarif VVO).
Spoje
příjezd: U 28 – stanice Porschdorf
návrat:
labský přívoz, vlaky S-Bahn S 1 – stanice Kurort Rathen
Informace o trase
délka 7 km, trvání 2,5 – 3 hodiny, strmý výstup (schody Brandstufen),
střední obtížnost

6
Vyhlídka
| Využijte
Brand
jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky

Wolfsschlucht /
Teufelsbrücke

hostinec
Polenztal

2 Údolí Polenztal

Porschdorf – Polenztal – Hohnstein – Luftkurort Rathen

Ze stanice Porschdorf se vydejte vlevo a pokračujte po červeném
bodovém značení. Na nejbližší větší silnici se držte vpravo a posléze
odbočte do údolí Polenztal. Za kamenným mostem přes říčku Polenz
pokračujte vpravo okolo mlýna Waltersdorfer Mühle a hostince
„Polenztal“. Následně se držte vlevo a po zeleném pruhovém
značení dojdete až do obce Kurort Rathen. Přitom projdete roklinou
Wolfsschlucht na skálu Hockstein, na jejímž vrcholu přejdete most
Teufelsbrücke (Čertův most). Poté, co odbočíte vlevo, přejdete silnici
a pokračujete po cestě Knotenweg. Pokud se na jeho rozbočení budete
držet vpravo, dojdete k přehradě Amselsee, kde si můžete vypůjčit loďku.
V obci Kurort Rathen se můžete občerstvit. Po překonání Labe přívozem
(zde neplatí tarif VVO) pokračujte pěšky na nádraží.

Spoje
příjezd: U 28 – stanice Porschdorf
návrat:
přes Labe přívozem, vlaky S-Bahn S 1 – stanice Kurort Rathen
Informace o trase
délka 15 km, trvání 4 hodiny, náročný výstup na Hockstein,
nízká až střední obtížnost

8
Pohled
| Využijte
do údolí
jízdenky
Polenztal
Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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Saské Švýcarsko

hrad

Krajina pro romantiky

stanice
Lohsdorf

3 Stará česká skleněná cesta

Goßdorf-Kohlmühle – Lohsdorf – Hohnstein – Brand – Porschdorf

Tato trasa začíná ve stanici Goßdorf-Kohlmühle. Ze stanice se vydáte
vpravo a přejdete železniční přejezd, pokračujete údolím vzhůru a
následujete žluté pruhové značení až do obce Lohsdorf. Zde půjdete
vpravo přes louku a na příštím rozcestí zabočíte vlevo. Poté, co přejdete
železniční trať, vejdete do údolí Schwarzbachtal.
Odtud si můžete výlet prodloužit o prohlídku hrádku Goßdorfer
Raubschloss. Pokračujte po cestě, která vede převážně souběžně s
někdejší úzkokolejkou a projděte či obejděte tunel Maulbergtunnel.
Vydáte-li se na horním konci údolí odbočkou vlevo, dorazíte k nádraží
Lohsdorf. V obci jděte přímou silnicí až k jejímu konci a pak se
držte vpravo. Zde začíná Stará česká skleněná cesta. Před osadou
Sachsenberg-Siedlung v obci Hohnstein přejděte silnici a pokračujte
mírně vlevo, po chvíli podél zahrádkářské kolonie k silnici. Po silnici
pokračujte vpravo.
Odtud, půjdete-li rovně dále, můžete prodloužit výlet o prohlídku
obce Hohnstein: Projděte okolo koupaliště, parkoviště Eiche a radnice
až na náměstí. Poblíž se nacházejí hrad a kostel. Poté se toutéž cestou
vraťte. Pokračujte dále po modrém pruhovém značení až na konec
trasy. Po 300 metrech přejdete mírně vpravo úzkou uličku a pokračujete
vpravo a poté hned vlevo vzhůru k silnici. Vpravo po silnici dojdete až
k někdejšímu nádraží.
Pokud si Hohnstein prohlédnout nechcete, sejděte posléze ze
silnice vlevo cestou u plotu a pokračujte podél trasy úzkokolejky nad
koupalištěm až k někdejšímu nádraží.
Na cestě od nádraží jděte vlevo k silnici Brandstraße a pokračujte po
modré pruhové značce až k vyhlídce Brand. K sestupu využijte poslední
odbočku před vyhlídkou Brand, projděte kolem vyhlídky na skály
Hafersäcke a sejděte po schodišti Brandstufen.
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vyhlídka Brand

Goßdorfer
Raubschloss

V údolí pokračujte po cestě kolem říčky Lachsbach až k počátku údolí
Polenztal. Modré pruhové značení vás dovede v obci Porschdorf ke
stanici.
Spoje
příjezd: U 28 – stanice Goßdorf-Kohlmühle
návrat:
U 28 – stanice Porschdorf
Informace o trase
délka 17 km, trvání 5 hodin, strmý výstup na schodišti Brandstufen,
nízká až střední obtížnost
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky
4 Dvakrát nastejno

Mittelndorf – Goßdorf – Waitzdorf – Porschdorf

Ve stanici Mittelndorf podejděte
železniční most, zprava minete
turistickou tabuli a po červeném
bodovém značení jděte po
cestě Sebnitztalweg. Na další
křižovatce se držte vpravo
a sledujte žluté pruhové značení
ve směru Schwarzbachtal
(hrádek Goßdorfer Raubschloss).
Cesta vás povede pod
železničním náspem. Krátce
poté přejdete úzký mostek po
Výšina Waitzdorfer Höhe
levé ruce ve směru Goßdorfer
Raubschloss /Hankehübel.
Na příští značce odbočte vpravo z kopce ve směru Goßdorf, následuje
výstup do kopce. Odměnou za náročné stoupání vám bude výhled
na železniční trať. Na konci lesa pokračujte rovně přes louku (nikoli
ve směru nádraží Goßdorf-Kohlmühle) a jděte na příští malé křižovatce
cest podle směrovníku směrem Gickelsberg / Goßdorf. Přitom se držte
vlevo. V obci Goßdorf cesta pokračuje vlevo alejí Kirschallee směrem
na Gickelsberg, minete zastávku Goßdorf Ortsamt (linka 235) a po
zhruba 300 metrech odbočte vpravo (ulice Am Gickelsberg) směrem
k mlýnu Kohlmühle. Po 100 metrech pokračujte podle ukazatele směrem
na Gickelsberg, po lesní cestě vpravo, následně pokračujte vlevo.
Po pravé straně uvidíte 413 metrů vysoký Gickelsberg.
Dále pokračujte po cestě Wiesenweg a po silnici do obce Waitzdorf.
Na příští křižovatce jděte po silnici doprava směrem na Honhstein,
po 200 metrech odbočte na lesní cestu a po cestě Hauptweg dojděte
k výšině Waitzdorfer Höhe.
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Goßdorfer
Raubschloss

Nejprve běžte po polní cestě a na příští křižovatce po cestě lesní.
Odbočíte-li na konci lesa vlevo na polní cestu, můžete se občerstvit
v obci Waitzdorf. Červené pruhové značení vás po cestě Malerweg
(Malířská cesta) povede směrem k vyhlídce Brand. Po klesání odbočte
vlevo na silnici a po 400 metrech přejděte most, než sestoupíte podél
toku Tiefer Grundbach do údolí. V obci Porschdorf následujte modré
pruhové značení ke stanici.
Spoje
příjezd:
návrat:

U 28 – stanice Mittelndorf
U 28 – stanice Porschdorf

Informace o trase
délka 11 km, trvání 3,5 – 4 hodiny, zpočátku náročný výstup
a strmé klesání u obce Waitzdorf, střední obtížnost
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky
5 Horní trasa

Prinz-GeorgTurm

Amtshainersdorf – Schönbach – Krumhermsdorf – Mittelndorf

Věž PrinzGeorg-Turm

Tato trasa začíná ve stanici Amtshainersdorf.
Ze stanice vyjděte doleva, přejděte most
a pokračujte po červeném bodovém značení až
k hostinci Gasthof Sebnitztal. Na dalším mostě se
držte vlevo a pokračujte po silnici. Žluté pruhové
značení vás dovede zleva kolem hostince přes
Schönbach až na horu Unger. Věž Prinz-Georg-Turm
na 537 metrů vysokém Ungeru je přístupná a nabízí
pěkný kruhový rozhled na okolní krajinu a hory.
Dále pokračujte sestupem po silnici, doleva po lesní
cestě do obce Krumhermsdorf, kde minete stanici.
Na začátku obce se držte vlevo a pokračujte po
silnici dále po zelené pruhové značce až na konec.
Přejděte silnici a přes kopec Krumhermsdorfer
Berg přijdete do obce Ulbersdorf. Minete hostinec
a dojdete k vrchu Hutberg. Na konci obce
pokračujte po polní cestě vpravo přes Schirm
a na okraji lesa jděte vlevo, abyste došli ke stanici
Mittelndorf.

Spoje
příjezd: U 28, autobusové linky 236, 237 – stanice Amtshainersdorf
návrat:
U 28 – stanice Mittelndorf
Informace o trase
délka 16 km, trvání 4,5 hodiny, náročný výstup na Unger,
možná zkratka v Krumhermsdorf, střední až vysoká obtížnost
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky

Pravěký
park

6 Vysoká silnice

Amtshainersdorf – Tomášov – Sebnitz

Tato trasa začíná ve stanici Amtshainersdorf. Odtud jděte doleva přes
most a pokračujte po červeném bodovém značení. Pokračujte doprava
po žlutém pruhovém značení ulicí Siedlerstraße až po rozcestí, kde
půjdete vpravo až k nejbližší větší silnici, kde opět jděte doprava.
V pravé zatáčce jděte vlevo do kopce až k silnici Alte Hohe Straße,
zde nejprve doleva po červeném pruhovém značení až k odbočce
a poté mírně vpravo podle ukazatelů cesty Panoramaweg.

Rozhledna na Tanečnici

Později přejděte ulici –
krátká odbočka k vyznačené
vyhlídce se vyplatí – a pokračujte
po žluté pruhové značce až
k hranici. Cesta vede k turistickému
hraničnímu přechodu a do
Tomášova. Za Tomášovem
jděte vlevo po modré značce
k Tanečnici, kde se z výšky
597 metrů otevře pěkný výhled
na Saské Švýcarsko. Sestup
začíná po žluté značce vpravo
od hostince, po ostré odbočce
vlevo a dále přes turistický
hraniční přechod k chatě
Mannsgrabenhütte. Povede
vás žluté bodové značení.

Na křižovatce pod rekreační oblastí Forellenschänke jděte první
cestou vpravo (ukazatel Urzeitpark / Pravěký park), z kopce dolů.
V blízkosti hraničního přechodu na silnici odbočte vlevo a pokračujte
dále po žlutém bodovém značení až k nádraží Sebnitz.
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Hochseilgarten
Forellenschänke
Tanečnice
Mannsgrabenhütte

Spoje
příjezd: U 28, autobusové linky 236, 237 – stanice Amtshainersdorf
návrat:
U 28 – nádraží Sebnitz
Informace o trase
délka 16 km, trvání 4 hodiny, v úvodu stoupání,
delší sestup z Tanečnice, mírná až střední obtížnost
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky
7 Hraniční cesta

Hinterhermsdorf – Weifberg – Wachberg – Sebnitz

Od zastávky Erbgericht v
obci Hinterhermsdorf jděte vlevo
směrem do kopce. Modré pruhové
značení vede až do města
Sebnitz. Na kraji lesa odbočte
na žluté bodové značení na
kopec Weifberg, kde vás ve
výšce 478 metrů čeká rozhledna.
Výhled z vrchu Weifberg
Na sestup se vydejte po červeném
pruhovém značení.
Na další cestě jděte doprava a u úpatí kopce doleva na cestu
Dr.-Alfred-Meiche-Weg směrem ke kopci Wachberg. Jakmile se lesní
cesta přímo přiblíží louce, držte se na kraji lesa vpravo. Po silnici
vpravo pokračujte na vrchol kopce Wachberg. Dále pokračujte po
modrém pruhovém značení. Odbočka k vyznačené vyhlídce na obec
Saupsdorf se vyplatí.

vyhlídka

Po silnici pokračujte vpravo směrem na Waldhaus. V místě, kde
se klesající silnice stáčí doprava, pokračujte cestou vedoucí přímo.
Později jděte podél silnice vlevo, pak vzhůru vpravo a poté opět vlevo
pěšinou k vrchu Buchberg. Zde silnici přejděte, cestou půjdete kolem
kostela sv. Petra a Pavla v Sebnitz a přes náměstí. Ulicí Am Brauhaus
a za podjezdem nalevo se dostanete k nádraží.
Spoje
příjezd: 241, 268 – Hinterhermsdorf, Erbgericht
návrat:
U 28 – nádraží Sebnitz
Informace o trase
délka 14 km, trvání 4 hodiny, pohodlná cesta,
strmější sestup od Waldhaus, střední obtížnost

18
Náměstí
| Využijte
v Sebnitz
jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky
8 Do údolí Křinice

Sebnitz – Ottendorf – Großstein – Lichtenhainer Wasserfall

Tato trasa začíná na nádraží v Sebnitz. Odtud se vydáme doprava
z kopce. Červené pruhové značení vede až před obec Lichtenhain.
Projděte podjezdem pod železnicí a jděte uličkou z kopce dolů na
náměstí. Přejděte náměstí a v levém horním rohu vejděte do ulice
Hertigswalder Straße, případně Kirchstraße. Přejděte nejbližší větší silnici
a vydejte se stoupající cestou mírně vpravo.
Zde jsou dvě stoupání rozdílné obtížnosti, snazší se nachází vpravo.
Nad cestou se držte vpravo až k místu, kde žluté pruhové značení
odbočuje vlevo a poté, co přejdete potok, opusťte žlutou značku.
Po zeleném bodovém značení jděte doleva do obce Ottendorf.
U hostince se vydejte klesáním vpravo a přímo vzhůru k vrchu
Endlerkuppe. U památníku je možné udělat odbočku k lípě „Schmids
Linde“. Následně se vydejte mírně vlevo po zeleném pruhovém značení
až k mlýnu Felsenmühle a poté na skálu Großstein.
Po vstupu do lesa se držte vlevo
a poté sestupte vpravo k mlýnu
Felsenmühle. Zde překročte Křinici,
vejděte do údolí Kleiner Zschand
a držte se přitom červeného
pruhového značení. Po 500 metrech
jděte vpravo, rovně přes křížení
cesty značené červeným bodem
a doprava ke skalní bráně Kuhstall.
Odtud je také možná odbočka
na schody Himmelsleiter. Pokračujte
dále po červeném bodovém
značení a zakrátko odbočte
vlevo, sestoupíte k vodopádu
Výhled ze skály Großstein
Lichtenhainer Wasserfall.

20 | Využijte jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)

Lichtenhainer
Wasserfall

Felsenmühle
Kuhstall

Spoje
příjezd: U 28 – nádraží Sebnitz
návrat:
tramvaj Kirnitzschtalbahn,
autobusová linka 241 – Lichtenhainer Wasserfall
Informace o trase
délka 16 km, trvání 4 hodiny, strmý výstup za Sebnitz,
další stoupání středně náročná, střední obtížnost
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky
9 Panoramatická cesta

Goßdorf-Kohlmühle – Altendorf – Mittelndorf – Beuthenfall

Výchozím místem je stanice
Goßdorf-Kohlmühle. Zde přejděte
vpravo železniční přejezd
a pokračujte podél trati údolím
vzhůru. Na odbočce směrem
na Altendorf jděte vpravo a za
zahrádkami opět vpravo na vrch
Adamsberg.
Dále pokračujte do obce Altendorf, kde na silnici zahnete dvakrát
vlevo, a u konce obce se vydáte mírně vpravo po cestě Panoramaweg
(Panoramatická cesta). Značena je žlutým bodem až do obce
Mittelndorf. Budete-li se na první větší cestě držet vpravo, otevře
se vám pod lesem první výhled na Saské Švýcarsko.
Pokračujte po cestě dolů přes louku a poté se vydejte vlevo do
obce Mittelndorf. U zahradnictví se vzorovou zahradou se držte
vpravo, jděte dlouhou táhlou zatáčkou a před rybníkem vpravo
až na konec obce. Dojdete na cestu značenou zeleným pruhem
zvanou Schaarwändeweg, která klesá ke stanici Beuthenfall.

Panoramatická
cesta

Spoje
příjezd: U 28 – stanice
Goßdorf-Kohlmühle
návrat: tramvaj Kirnitzschtalbahn,
autobusová linka 241 – Beuthenfall
Informace o trase
délka 10 km, trvání 3 hodiny,
větší stoupání z počátku
a větší klesání ke konci,
mírná až střední obtížnost
Tramvaj Kirnitzschtalbahn

22
Na Panoramatické
| Využijte jízdenky
cestě
Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky

10 Velká panoramatická cesta

Sebnitz – Lichtenhain – Mittelndorf – Altendorf – Bad Schandau

Tato trasa začíná na nádraží Sebnitz. Zde podejděte dráhu
a pokračujte malou uličkou z kopce na náměstí. Přejděte náměstí do
levého horního rohu, do ulice Hertigswalder Straße, příp. Kirchstraße.
Přejděte nejbližší větší ulici a pokračujte mírně vpravo do kopce.
Zde jsou dvě stoupání rozdílné obtížnosti, snazší stoupání se
nachází vpravo. Poté, co vystoupáme vzhůru, napojíme se na cestu
Panoramaweg (Panoramatická cesta). Tato je vyznačena převážně
žlutým bodovým značením až do Bad Schandau. Pod vrchem
Hochbuschkuppe vede cesta na konci lesa vlevo podél pole.
Pokračujte po větší cestě vpravo do obce Lichtenhain.
V obci Lichtenhain přejděte mírně doleva ulici ke konci obce a posléze
se vydejte směrem k údolí vlevo. Před lesem se vydejte vpravo, za lesem
pak opět po větší cestě. Před obcí Mittelndorf pokračujte mírně vlevo
směrem k obci. U rybníka se držte vlevo a na rozcestí za zahradnictvím
se vzorovou zahradou jděte opět vlevo. V lese jděte levou zatáčkou
do kopce, cesta vede kolem lesa a před silnicí odbočte vlevo do obce
Altendorf. Projděte obcí a před jejím koncem a hostincem Heiterer Blick
odbočte do ulice, abyste Altendorf opustili. Před lesem cesta klesá
doprava směrem na Kiefricht. Na parkovišti jděte doleva a na příští
odbočce zvolte pravou cestu rovně skrz zahrádkářskou kolonii k ruině
zámku Bad Schandau.

Panoramatická
cesta

ruina
zámku

Následuje strmý sestup. Na křižovatce se vydejte cestou, která obíhá
kopec zprava a nakonec jděte doleva z kopce. V Bad Schandau jděte
přímo k náměstí. Přes Labe použijte přívoz (platí tarif VVO), takto se
dostanete k nádraží.
Spoje
příjezd: U 28 – nádraží Sebnitz
návrat:
U 28, vlaky S-Bahn S 1, RE 20 – nádraží Bad Schandau
Informace o trase
délka 17 km, trvání 5 hodin, za Sebnitz náročné stoupání,
na konci trasy strmé klesání, střední obtížnost

24
U obce
| Altendorf
Využijte jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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Saské Švýcarsko
Krajina pro romantiky
11 K hoře Lilienstein

Rathmannsdorf – Prossen – Lilienstein – Waltersdorf – Porschdorf

Výchozím místem této trasy je
nádraží Rathmannsdorf, ze
kterého vyjdete směrem vpravo.
Jděte vpravo po silnici do Prossen
po žlutém pruhovém značení.
Za Prossen sejděte z Labské
cyklostezky/Elbradweg doprava
delším stoupáním k Sellnitz.
Od Sellnitz pokračujte přímo
a držte se na rozcestí za loukou
mírně vlevo až ke křižovatce cest
Výhled z vrchu Lilienstein
pod Liliensteinem.
Alternativa 1: Pokračujte po žlutém a modrém pruhovém značení k
severnímu výstupu na Lilienstein (415 m n. m.). Projděte kolem hostince
a z hory sestupte na jižní straně. Dojděte ke kraji lesa a poté pokračujte
doleva po neznačené cestě podél lesa, která vede na již známou
křižovatku cest.
Alternativa 2: Od křižovatky cest jděte doleva po neznačené cestě
lesem, pak po kraji lesa a doprava jižním výstupem na Lilienstein.
Poté projděte kolem hostince a sestupte na opačné straně hory severní
cestou na již známou křižovatku.

Lilienstein

Z křižovatky jděte nejprve po cestě značené modrým pruhem směrem
k obci Waltersdorf. Na místě, kde modré značení odbočuje vlevo,
pokračujte přímo a po silnici dojděte do obce Waltersdorf. Zde ve
Waltersdorfu vás žluté bodové značení dovede ke stanici Porschdorf.
Spoje
příjezd: U 28 – nádraží Rathmannsdorf
návrat:
U 28 – stanice Porschdorf
Informace o trase
délka 14 km, trvání 4 hodiny
delší stoupání za Prossen a na Lilienstein, střední obtížnost
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Lilienstein
| Využijte jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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České Švýcarsko

Přírodní zážitek ve vzdušné výši
12 Pískovcové věže v Labském údolí
Čertova Voda – Maxičky – Labské nábřeží – Děčín

Děčínský zámek

Trasa začíná cestou po žluté na
rozcestník Čertova Voda, dále
po zelené na rozcestník Maxičky
a nakonec po žluté do Děčína.
Čertova Voda je ves spadající
pod město Děčín, dnes má
převážně rekreační charakter.
Často ji navštěvují horolezci, které
lákají okolní pískovcové věže.
Maxičky je osada založená
dřevorubci, jež byla dále rozšířena
v rámci podnikatelských aktivit
Thunů v letech 1713 – 1748.
Trasa prochází romantickými lesy
a skalnatou roklinou.

Spoje
Příjezd: U 28 – železniční stanice Čertova Voda
Návrat: U 28 – Děčín hlavní nádraží
Informace o trase
délka 8,5 km, střední obtížnost

28
Čertova
| Využijte
Voda jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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České Švýcarsko

Přírodní zážitek ve vzdušné výši
13 Labský kaňon s krásným výhledem
Dolní Žleb – přívoz – Belvedér –Labská Stráň –
údolí Suché Kamenice – Hřensko

Vystoupíte z přívozu a dáte se po zelené na Belvedér, po červené
na Labskou Stráň a dále po červené k Suché Kamenici, ústí Suché
Kamenice a do Hřenska. Belvedér je nejstarší upravená vyhlídka
Českého Švýcarska, na okraji vysoké skály asi 130 metrů nad hladinou
Labe. V protější skále byla vytvořena salla terena v podobě grotty –
umělé jeskyně, vyzdobené vysokým arkádovým obloukem zakončeným
kamennou divadelní maskou. Z vyhlídky můžete shlédnout jeden
z nejkrásnějších pohledů do kaňonu Labe. Na závěr přijdete do
Hřenska, nejníže položené obce ČR tvořící vstupní bránu do Národního
parku Českého Švýcarska.

Belvedér

Spoje
Příjezd: U 28 – železniční stanice Dolní Žleb
Návrat: U 28, vlaky S-Bahn S 1 – Schöna
Informace o trase
délka 7 km, střední obtížnost
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Vyhlídka
| Využijte
Belvedér
jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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České Švýcarsko

Přírodní zážitek ve vzdušné výši
14 Tanečnice a pravěký park

Mikulášovice – Tanečnice – Sebnitz – Dolní Poustevna

Urzeitpark

(Přijedete-li vlakem, je možné tuto trasu využít jen o víkendu.)
Z místního vlakového nádraží se vydáme po silničce přes koleje vzhůru
do osady Tomášov. Těsně před osadou po 2 km chůze odbočíme
vpravo a po modré k rozhledně Tanečnice (597 m n. m.). Cesta je
pohodlná – štěrková, v polovině cesty na vrchol Tanečnice je parkoviště.
Kamenná osmiboká rozhledna z roku 1904 je vysoká 26 m.
Od rozhledny je možné se vrátit zpět do města, nebo pokračovat po
žluté z kopce až ke státní hranici. Po dalším asi 1 km dorazíme na větší
zpevněnou cestu, na níž opustíme žlutou značku a vydáme se vpravo.
Po dalším 1 km dojdeme k úpatí kopce, kde se nalézá historická
zahrada plná plastik živočichů z období dinosaurů „Urzeitpark“.
Asi 100 metrů od vstupní brány je hraniční přechod do Čech, ve středu
městečka Dolní Poustevna staví autobus, na kopci asi 0,5 km odtud je
stanice ČD (nově otevřený železniční hraniční přejezd do Německa).

Rozhledna

Trasa vhodná pro turisty i zdatnější cyklisty. V zimě mohou běžkaři pod
rozhlednou Tanečnice na německé straně využít tratí pro běžkaře.
Spoje
Příjezd: U 28 – nádraží Mikulášovice střed
Návrat: U 28 – nádraží Dolní Poustevna
Informace o trase
délka 8 km, střední obtížnost

32
Pravěký
| Využijte
park jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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České Švýcarsko

Přírodní zážitek ve vzdušné výši
přírodní
koupaliště

15 Přes hory Weifberg a Wachberg

Mikulášovice – Weifberg – Wachberg – Mikulášovice

(Přijedete-li vlakem, je možné tuto trasu využít jen o víkendu.)
Z nádraží se vydáme směrem
ke středu města, po 200 metrech
odbočíme vpravo na žlutou.
Kolem přírodního koupaliště
a sportovního areálu vystoupáme
na Hraniční vrch (521,2 m n. m.),
pak pokračujeme stále po žluté
až ke státní hranici.
Na německé straně hranice
projdeme asi 250 metrů lesem
a na okraji se nám otevře již pohled
na nedalekou dřevěnou rozhlednu
Weifberg (478 m n. m.). Kruhový
rozhled umožňuje vidět nádherné
scenérie Saského i Českého
Švýcarska. Od rozhledny se
vrátíme kousek zpět po modrém
a souběžně červeném značení
k okraji lesa a odbočíme vlevo.
Pokračujeme lesem téměř po státní
hranici asi 2,5 km až k výletní
restauraci Wachberg. Od ní se
nabízejí překrásné rozhledy na
Saské Švýcarsko. Dále pokračujeme
asi 200 metrů po modré TZ k
rozcestí se zelenou TZ, která nás
pak dovede zpět do Čech.

Rozhledna Weifberg

34 | Využijte jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)

Tři pohodlné kilometry mírného klesání a jsme zpět na přírodním koupališti
v Mikulášovicích. Zpět do středu města nebo na nádraží ČD je to už
necelý kilometr. Trasa vhodná pouze pro pěší turisty.
Spoje
Příjezd:
Návrat:

U 28 – nádraží Mikulášovice střed
U 28 – nádraží Mikulášovice střed

Informace o trase
délka 10 km, střední obtížnost
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České Švýcarsko

Přírodní zážitek ve vzdušné výši
16 Údolím Bílého potoka přes horu Weifberg
Mikulášovice – údolí Bílého potoka – Zadní Doubice - Obere
Schleuse – Hinterhermsdorf – Weifberg – Mikulášovice

(Přijedete-li vlakem, je možné tuto trasu využít jen o víkendu.)
Z nádraží ČD Mikulášovice horní se vydáme po turistické stezce zelené
barvy směrem vlevo přes koleje k lesu. Na nedalekém hřbetu návrší
jsou pěkné výhledy do Českého Švýcarska a Lužických hor. Po zelené
TZ z kopce dojdeme do údolí Bílého potoka až ke státní hranici, pak
pokračujeme podél potoka na německé straně hranice po žluté TZ do
Zadní Doubice. Pokračujeme stále po žluté TZ údolím říčky Křinice,
po spojení s červenou TZ pokračujeme po této značce, až do Obere
Schleuse. Tam je možnost splout úsek Křinice na lodičkách, potom opět
po červené TZ až do Hinterhermsdorfu. Úsek mezi Obere Schleuse
a Hinterhermsdorfem si lze zkrátit využitím zelené a modré TZ (sledujte
místní turistické značení), v tomto úseku lze též sezonně využít přepravu
na koňských povozech. Ze středu obce po modré TZ vystoupáme
ke dřevěné rozhledně Weifberg (478 m n. m.), těsně před státní hranicí
se napojíme na žlutou TZ. Ta nás dovede přes Hraniční vrch (521,2 m
n. m.), pak kolem přírodního koupaliště do Mikulášovic na nádraží ČD
střed. Trasa vhodná pouze pro pěší turisty.

Weißbachtal

Obere
Schleuse

Spoje
Příjezd: U 28 – nádraží Mikulášovice horní
Návrat: U 28 – nádraží Mikulášovice střed
Informace o trase
délka 18 km, střední až náročná obtížnost
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| na
Využijte
lodičkách
jízdenkyvLabe-Elbe
Obere Schleuse
nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)
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České Švýcarsko

Přírodní zážitek ve vzdušné výši

Loreta

17 K vyhlídkové věži, klášteru a roubenkám

kostel sv.
Bartoloměje

Rumburk – Dymník – Rumburk

Po příjezdu na vlakové nádraží
v Rumburku se vydáme Nádražní
ulicí až na její konec.
Přejdeme silnici, odbočíme vlevo
a pokračujeme po Třídě 9. května
směrem k centru města. Dojdeme
až ke světelné křižovatce. Cestou
míjíme park Rumburské vzpoury,
Městskou knihovnu-bývalý klášter,
kostel sv. Vavřince a samotnou
Loretu, kde v doprovodu průvodce
můžeme obdivovat krásu svatých
schodů či černé Madony.
Od Lorety se vydáme po ulici
Komenského, kolem budovy
Gymnázia po ulici Sukova.
Za budovou školy odbočíme
vlevo. Nyní se nacházíme
v ulici Zimní. Na jejím konci se
pak dáme doleva a následně
zahneme vpravo do ulice Příkrá,
která plynule navazuje na ulici
Šmilovského. Zde můžeme
obdivovat roubené domy jako
Loretánské slavnosti
ukázku lidové architektury.
Dojdeme k hlavní silnici Komenského a na náměstí Dobrovského. Zde se
nachází Speciální základní škola a kostel sv. Bartoloměje. Pokračujeme
na Lužické náměstí, kde uvidíme morový sloup a měšťanské domy
s historickým podloubím. Najdeme zde také hotel a restauraci Lužan.

38 | Využijte jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)

Z Lužického náměstí se vydáme
po turistické modré směrem
k Muzeu se stálou expozicí
Rumburské vzpoury, přespopraviště
až na Dymník. Cesta na rozhlednu
také nabízí možnost procházky
po naučné stezce, která vede
kolem koupaliště s restaurací
a penzionem a dále kolem
přehrady k rozhledně. Občerstvit
se můžeme i ve stejnojmenné
lovecké chatě pod rozhlednou
na Dymníku.

Rozhledna Dymník

Spoje
Příjezd:
Návrat:

U 28 – nádraží Rumburk
U 28 – nádraží Rumburk

Informace o trase
délka 6,5 km k restauraci Dymník, střední obtížnost
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České Švýcarsko

Přírodní zážitek ve vzdušné výši
18 Naučná stezka Dolní Poustevna
Dolní Poustevna – Nová Víska

Naučná stezka má délku 4882 m (do této délky nejsou zahrnuty trasy
k jednotlivým památkám znázorněných na infotabulích). Vytvoření naučné
stezky v Dolní Poustevně vychází z rekonstruovaných kamenných křížů
a dalších historických památek (kulturní památka socha Piety, kostel apod.).
Naučná stezka obsahuje
4 infotabule s přiloženou mapou
NS, popisem jednotlivých
památek a informacemi
o legendách, které se vážou
k těmto památkám. Ústředním
místem je vrch Poustevník, kde
byl v roce 1863 postaven Pruskými
vojáky kříž a ke kterému vždy
vedlo procesí z Nové Vísky do
Horní Poustevny.
Spoje
Příjezd: U 28 – nádraží
Dolní Poustevna
Návrat: U 28 – nádraží
Dolní Poustevna
Informace o trase
délka 6 km, nízká obtížnost
Misijní kříž před kostelem
v Dolní Poutevně
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Nově zrekonstruovaný
kostel v Dolní Poustevně
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Verunčina
studánka

19 Přes Vlčí horu do Kyjovského údolí

geologická
mapa

nádraží Brtníky – Křížová cesta na Křížovém vrchu –
rozhledna Vlčí hora – Kyjov – Kyjovský hrádek – Kyjovské údolí –
údolí Vlčího potoka a zpět

(Přijedete-li vlakem, je možné tuto trasu využít jen o víkendu.)
Z Brtníků se vydáme po červené značce přes Křížový vrch (opravená
křížová cesta a kaple Nejsvětější Trojice, kaplička Božího hrobu) až
na rozcestí pod Vlčí horou. Zde červená značka odbočuje doprava,
my se dáme rovně po žluté značce na vrchol Vlčí hory (580 m n.m.) s
rozhlednou. Dále sestup po pokračující žluté značce (možnost odbočení
k Verunčině studánce – pěkně upravený pramen). Žlutá značka se pod
Vlčí horou setká opět s červenou. Zde je možnost odbočení po žluté
značce k místní zajímavosti – geologické mapě v obci Zahrady. Jedná se
o terénní plastickou mapu zdejšího okolí sestavenou z autentických druhů
hornin. Prohlídka mapy je možná s odborným výkladem. Geologická
mapa je otevřena od konce května do konce září každý den kromě
pátku a soboty, a to vždy od 8 do 17 hodin. Návrat od mapy po stejné
cestě zpět na rozcestí pod Vlčí horou (odbočení k mapě a zpět je 3 km).
Od rozcestí pod Vlčí horou pokračujeme po červené značce přes
obec Vlčí Hora (roubené chaloupky, výhled na Lužické hory). Za obcí
červená značka klesne do údolí zvané Dlouhý důl. Tímto údolím prochází
místní komunikace. V místě, kde červená značka křižuje tuto komunikaci,
odbočíme a scházíme po této neznačené silničce údolím s malebnými
chaloupkami až do obce Kyjov (v obci je možnost občerstvení). V Kyjově
u penzionu Petra při hlavní silnici přijdeme na žlutou značku. Po ní se dáme
ze silnice doprava. Žlutá značka nás vede v úseku necelých dvou kilometrů
po různých skalních vyhlídkách a za Kyjovským hrádkem klesne dolů do
Kyjovského údolí. Tímto údolím lemovaným vysokými skalami jdeme po
červené značce podél toku Křinice až na rozcestí Turistický most.
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Turistický
most

Kyjovský
hrádek

Zde odbočíme doprava na zelenou značku do údolí Vlčího potoka. Po
chvíli zelená značka uhýbá z údolí doleva prudce vzhůru, my však pokračujeme dále neznačenou pohodlnou cestou údolím proti proudu Vlčího potoka
(tato cesta je v terénu značená žlutou tabulkou jako cyklotrasa č. 3033).
Tato cesta krásným skalnatým údolím nás vyvede na silnici mezi Vlčí Horou
a Brtníky. Odbočíme doleva a silnice nás po 1 km dovede do Brtníků.
Spoje
Příjezd: U 28 – nádraží Brtníky
Návrat: U 28 – nádraží Brtníky
Informace o trase
délka 15 km, střední obtížnost
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20 zimní túra: Brtnické ledopády,

Údolí Vlčího potoka a Křinice

nádraží Brtníky – Brtnické ledopády a Jeskyně víl
v Kyjovském údolí a zpět
(Přijedete-li vlakem, je možné tuto trasu využít jen o víkendu.)
Z Brtníků vyjdeme po zelené
značce přes Šternberk.
Asi 1 km za Šternberkem je
v terénním sedle rozcestí pěti
cest zvané Písečná brána.
Zde odbočíme ze zelené značky
doleva, po jediné pěšince jdoucí
dolů. Asi po 150 m je vpravo
velký převis, ve kterém bývá
Skalní převis Opona
krásná ledová výzdoba
pojmenovaná Opona.
Od Opony se vrátíme nahoru zpět na zelenou značku. Po ní
pokračujeme dále, mineme odbočku k Velkému pruskému táboru
(skalní převis, bez ledové výzdoby) a odbočku k Brtnickému hrádku
(skalní hrádek, v zimě obtížně přístupný). Zelená značka klesne
prudce dolů do údolí Vlčího potoka. Zde se můžeme rozhodnout,
zda absolvujeme delší výlet s návštěvou Jeskyně víl nebo kratší
s vynecháním této jeskyně.
Pokud se rozhodneme pro delší variantu výletu, pokračujeme dále
po zelené značce na rozcestí Turistický most. Zde odbočíme doleva
na červenou značku a po ní jdeme Kyjovským údolím proti proudu
Křinice. Po 2 km odbočuje doleva cesta se směrovkou Jeskyně víl.
Směrovky nás dovedou na protější stráň do jmenované jeskyně
s křišťálově průzračnými rampouchy tvaru stalaktitů, stalagmitů i
stalagnátů. Návrat je po stejné cestě a dále jako kratší varianta výletu.

44 | Využijte jízdenky Labe-Elbe nebo Regiotarif Šluknov-Labe (viz str. 4 / 5)

Šternberk

Jeskyně víl
Velký sloup

V případě, že se rozhodneme
pro vynechání Jeskyně víl,
v údolí Vlčího potoka odbočíme
ze zelené značky doleva
po vozové cestě a jdeme po
ní proti proudu Vlčího potoka.
Cesta je značena jako cyklotrasa
(č. 3033). Mineme malou ledovou
výzdobu Betlém (vpravo nad
potůčkem). Na první odbočce
doprava do údolí odbočíme
a pěšina nás po 100 m dovede
k ledopádu Velký sloup.

Opona

Brtnický
hrádek

Betlém

Turistický
most

Jeskyně víl

Vrátíme se zpět na cestu v údolí Vlčího potoka (cyklotrasa) a po ní
pokračujeme proti proudu Vlčího potoka krásným skalnatým údolím až
na silnici. Odbočíme doleva a silnice nás po 1 km dovede do Brtníků.
Spoje
Příjezd:
Návrat:

U 28 – nádraží Brtníky
U 28 – nádraží Brtníky

Informace o trase
délka kratší varianta 9 km, delší varianta 14 km, střední obtížnost
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21 K pramenu Mandavy

nádraží Brtníky – kopec Hrazený (Šluknovská pahorkatina) –
Ptačí vrch – prameny Mandavy a zpět

(Přijedete-li vlakem, je možné tuto trasu využít jen o víkendu.)
Z Brtníků vyjdeme po červené značce ve směru na Šluknov.
Červená nás vede okolo nádraží a stoupá vzhůru až na hřeben,
z kterého mírně klesne na turistické rozcestí Zelený kříž (pěkně
opravený křížek). Zde se dáme po zelené značce pod vrchol kopce
Hrazený (610 m n.m.). Poblíž vrcholu kopce je značená vyhlídka
na severovýchodní část Šluknovského výběžku.
Dále pokračujeme po červené značce dolů z kopce, pod kopcem
odbočíme doprava po červené. Ta nás dovede opět k rozcestí
Zelený kříž. Od tohoto rozcestí se dáme doleva po zelené značce.
Ta vede kolem Ptačího vrchu až k samotě Hájenka (rekr. středisko).
Odtud se nám otevře krásný panoramatický výhled na Lužické hory
a část Českého Švýcarska.
Nyní sejdeme ze zelené značky podle směrovky k pěkně upraveným
pramenům Mandavy. Poblíž těchto pramenů prochází hlavní evropské
rozvodí Labe Odra. Od pramenů pokračujeme dále po neznačené
cestě, která začne klesat a po 1 km nás dovede do Brtníků.

Zelený kříž
Hájenka

Prameny
Mandavy

Spoje
Příjezd:
Návrat:

U 28 – nádraží Brtníky
U 28 – nádraží Brtníky

Informace o trase
délka 10 km, střední obtížnost
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22 Kaple Nejsvětější Trojice v Království
železniční zastávka Šluknov – Království –
železniční zastávka Valdek

Trasa vede ze železniční zastávky Šluknov po modré značce směrem na
Jiříkov/Království, dojdete k firmě PLASTON CR s.r.o. Za ním přes silnici
v pravotočivé zatáčce pokračuje nadále tato modře značená cesta,
ale zároveň se napojíte na cyklotrasu č. 3042, po které bude tato trasa
vést. Jdete pohodlnou cestou, vedoucí zástavbou podél Rožanského
potoka. Na cestě můžete navštívit místní Ranč K („konírna“), který nabízí
jízdy na koních, výukové hodiny s cvičitelem (nutno telefonicky objednat,
viz. kontakt níže), prohlídku stájí, ale i příjemné posezení v Country klubu
„Na Konírně“ s terasou a výhledem do okolní krajiny.
Dalším zajímavým cílem na trase č. 3042
je Kaple Nejsvětější Trojice z roku 1748
s výhledem na městskou část Království.
Jedná se o nejstarší dochovanou
kapličku v obci, která byla v roce 2010
kompletně obnovena a znovu vysvěcena.
Cyklotrasou pokračujete dál až k
rozcestníku křižujícím se se zelenou trasou,
Cyklistika v
po které dojdete lesní cestou k železniční
Českém Švýcarsku
zastávce Valdek.

Hipoturistika v Českém Švýcarsku

Ranč K

Kapelle

Spoje
Příjezd: U 28 – železniční zastávka Šluknov
Návrat: U 28 – železniční zastávka Valdek
Informace o trase
délka 7 km, střední obtížnost
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