
PROGRAM SRAZU TOM
30. letní sraz TOM
Mikulášovice - České Švýcarsko
1. - 7. srpna 2011

10.00 - 15.00 hodin příjezd a registrace ú astníků
16.00 hodin slavnostní zahájení (kostel sv. Mikulá e)

č
š

V průběhu dne mo né individuální výlety po okolí.
Doporu ujeme: Tane nice, Weifberg, kostel sv. Mikulá e, kaple Nejsvětější
Trojice, vilémovský železniční viadukt.

ž
šč č

7.30 hodin odjezd ú astníků do Děčína
9.30 hodin plavda lodí Poseidon po Labi do Hřenska

č

Po vylodění společný výlet naučnou stezkou na Pravčickou bránu, Mezní
Louku,do Vysoké Lípy a do Dolského mlýna. Poté společný odjezd do
Mikulášovic.

7.45 hodin odjezd ú astníků do Jiřetína pod Jedlovou
8.30 - 10.00 hodin prohlídka muzea a štoly Jana Evangelisty
10.00 hodin výstup na rozhlednu Jedlová a hrad Tolštejn
12.45 hodin odjezd historického vlaku "Hurvínek"

č

Vlakem zpět do Mikulášovic přes Dolní Poustevnu a vilémovský viadukt.
Jízda historickým vlakem bude ve dvou skupinách (dopolední a odpolední).

10.00 - 15.00 hodin závěr 30. letního srazu TOM a odjezd
účastníků akce

Možnost individuálních výletů dle nabídky doporučených tras.
Návštěva sklářské dílny na dekorování skla s možností namalovat si vlastní
výrobek - toto je možné v průběhu celého srazu.

8.30 a 10.30 hodin odjezd ú astníků do Krásné Lípy
9.30 - 13.00 hodin návštěva expozice "Dům Českého Švýcarska"

č

Po skončení prohlídky společný výlet na rozhlednu Dymník, návštěva města
Rumburk a společný odjezd zpět do Mikulášovic.

8.30 a 11.00 hodin odjezd ú astníků do Šluknova
9.00 - 13.00 hodin návštěva Šluknovského zámku a výstavy

č

Pak následuje výlet do Rožan k Javorové bráně a dále do Lipové u
Šluknova k zámku Lipová. Pak společný odjezd zpět do Mikulášovic.

8.30 a 9.30 hodin odjezd ú astníků na Vlčí Horu
9.00 - 15.00 hodin výstup na rozhlednu Vlčí Hora, výlet do

kyjovského údolí a Brtníků

č

Společně autobusem zpět do Mikulášovic.
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Krásná Lípa - rozhledna Dymník - rumburská Loreta - Rumburk

TRASA 1
Délka trasy: 9 km
Náro nost: mírná až středně kopcovitá
Terén: lesní zpevněné cesty, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

V centru Krásné Lípy stojí Dům Českého Švýcarska, jeho návštěvu rozhodně nesmíte vynechat.
ří

ě ří ě ě
ě Součástí prohlídky je

ů ě Trasa vychází z náměstí v Krásné Lípě
od domu ČŠ zprvu po zelené značce až na rozcestí s modrou. Ta vás zanedlouho dovede na vlakové
nádraží Krásná Lípa. Tento úsek se dá poněkud zkrátit, lze jít jednou z místních ulic (Nemocniční)
podle informačních směrovek, případně se po cestě poptat místních obyvatel. Modrá značka pak
lesem vystoupá až na vrchol kopce, na kterém stojí další z mnoha rozhleden ve zdejším kraji -
Dymník. Z věže se pak vydáme opět po modré značce do nedalekého města Rumburk, tam stojí za
zmínku především Rumburská Loreta v centru města (na křižovatce Komenského a 9. května) - je
to pozoruhodná sakrální stavba, uvnitř areálu bývají pravidelné výstavy či jiné akce (vstupné 30
Kč dospělí, 15 Kč děti). Od kaple je to již kousek na vlakové i autobusové nádraží.

Interaktivní expozice nadchne všechny, kte touží objevovat krajinu eského Švýcarska všemi
svými smysly. Umožní Vám nahlédnout do nejskryt jších zákoutí místní p rody a dozv d t se
n co o historii a kulturních hodnotách tohoto jedine ného území. projekce
dvacetiminutového emotivního filmu "Krajina tajemství" doprovázeného charismatickým
výkladem herc Františka N mce a Vladimíra Dlouhého.

Č

č

značení trasy



Hřensko - Pravčická brána - Mezní Louka - Malá Pravčická brána - Šaunštejn
Vysoká Lípa - Dolský mlýn - Vysoká Lípa

TRASA 2
Délka trasy: 19 km
Náro nost: náročná, kopcovitá, mezi skalami, schody
Terén: lesní zpevněné cesty, pěšiny, stezky, kameny, asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, Národní park ČŠ

č

Zlatá stezka Národního parku České Švýcarsko, přesně tak by se dala tato trasa bez ostychu nazvat.
Proto také právě tudy vede nová naučná stezka vybudovaná správou národního parku. Ideální
dopravou do Hřenska, kde začínáme je po vodě parníkem, od mola se vydáme po silnici po které
vede i červená turistická značka až k odbočce Tři prameny. Tam cesta začíná stoupat do lesa mezi
skalní útvary až pod Pravčickou bránu. Na tento evropský skvost prudce vystoupáme po
upraveném chodníku, pak zpět na červenou a po naučné stezce směrem na Mezní Louku, po cestě
řada zajímavých zastavení, ale zejména překrásné výhledy do srdce Českého Švýcarska. Na
Mezní Louce můžeme navštívit nově vybudované IC a pokračovat dále po červené značce
překrásnou přírodou až na skalní hrádek Šaunštejn. Odtud je to už jenom kousek do obce Vysoká
Lípa, na okraji obce se červená krátce spojí se žlutou právě po ní projdeme obcí a na druhém konci
se napojíme na značku modrou. Ta nás asi po 1 km dovede do údolí řeky Kamenice až k
pohádkovému mlýnu zvanému Dolský. Cesta k němu je sice náročná, ale každý si určitě rád
zavzpomíná na řadu dnes již zlidovělých pohádek, které se právě tam natáčely. Zpět po modré.
Trasu si lze zkrátit vynecháním úseku Mezní Louka Vysoká Lípa (- 6 km), přejezd autobusem.

značení trasy



Šluknov - Rožany - javorová brána - Nové Hraběcí - Solanský rybník - Lipová

TRASA 3
Délka trasy: 9 km
Náro nost: mírná
Terén: lesní zpevněné cesty, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Šluknovský zámek ě
. V u ř

a zámek se postupně opět stal dominantou Šluknovského výběžku.
ě ř Právě u

zdejšího zámku začíná trasa, která vás po devíti kilometrech dovede k dalšímu zámku v Lipové,
ten už takové štěstí neměl a právě prohlídkou jeho okolí můžete vidět kontrast necitlivého přístupu
správy historických památek. Největší vinu měla doba normalizace, kdy na zámku v Lipové sídlila
armáda a další státní subjekty. Vedení obce však stále velmi intenzivně jedná s novými
potencionálními investory, kteří by zašlou slávu zámku a potažmo i celého Lipovského panství
oživili. Snahu nastoupeného směru můžete v Lipové vidět na mnoha místech, především pak na
rekonstrukcích vodních ploch a nebo na opravě historického podstávkového domu, který bude
sloužit jako setkávací centrum. Od zámku k zámku se dostanete po modré turistické značce se
zajímavou zastávkou u "Javorové brány" - j ří ů ů e

a za p ý

nechal postavit majitel Šluknovského panství Arnošt ze Šlejnic ve 2. polovin
16. stol dubn 1986 zámek vyho el a od té doby 20 let chátral a nebyl využíván. V roce 2005 se
za alo s celkovou rekonstrukcí
V letech 2009 - 2010 prob hla také rekonstukce a úprava p ilehlého zámeckého parku.

edine ný p pad sr stu dvou strom druhu javor ml
se spole nou korunou. V roce 1997 byla vyhlášena "brán " amátn strom.

č

č č
č

značení trasy



Jiřetín pod Jedlovou - Křížová Hora - Tolštejn - rozhledna Jedlová - Jedlová

TRASA 4
Délka trasy: 9 km
Náro nost: náročná, kopcovitá, mezi skalami, schody i žebříky
Terén: lesní zpevněné cesty, pěšiny, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Jiřetín pod Jedlovou, centrum Tolštejnského panství, lokalita mnoha lákadel nejen pro aktivní
turistiku, ale také pro sportovce. V obci je rozsáhlý sportovní areál včetně ubytovacích kapacit,
sjezdovky a také nové adrenalinové vyžití na rozhledně Jedlová. Obec je hrdým držitelem
prestižního titulu "Vesnice roku", který získala v roce 1998. Výchozím bodem trasy je centrum
obce v místě informačního střediska. Nedaleko centra směrem na Rybniště je přístupná štola
sv. Jana Evangelisty, kde se dříve dobývalo stříbro. Od štoly se vrátíme zpět do středu obce kde je
možné navštívit také místní muzeum nebo expozici pohádek. K rozhledně a hradu Tolštejn se
vydáme po zelené turistické značce, která vede přes Křížovou horu až k rozcestí s červenou. Po té
se pak vydáme po směru chůze do kopce na rozhlednu Jedlová (774 m n.m.) je to třetí nejvyšší bod
v Lužických horách. Z vrcholu pak budeme pokračovat opět po červené značce k rozcestí U Ranče
kde protneme zelenou, dále pokračujeme směrem ke zřícenině hradu Tolštejn, po prohlídce se
vrátíme zpět na rozcestí se zelenou značkou a po ní pak budeme pokračovat až na vlakové nádraží
Jedlová (cestu si lze mírně zkrátit po tzv. Tolštejnské cestě - viz mapa).
Trasu si lze prodlou it po zelené tam i zpět na Jelení skálu - místo s pěkným rozhledem (+ 2,5 km).ž

značení trasy



Vlčí Hora - Verunčina studánka - Kyjov - Kyjovský hrádek - Kyjovské údolí
Turistický most - Brtnický hrádek - Šternberk - Brtníky

TRASA 5
Délka trasy: 16 km
Náro nost: náročná, kopcovitá, mezi skalami, schody i žebříky
Terén: lesní zpevněné cesty, pěšiny, stezky, kameny, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Vlčí Hora je další z rozhleden, kterou byste při návštěvě tohoto regionu neměli vynechat. Navíc je
na trase atraktivní Köglerovy naučné stezky, ta je historicky nejstarší naučnou stezkou v Čechách,
celá měří 23 km, ale lze jí využít i částečně. My se po ní vydáme právě z rozhledny Vlčí Hora do
Kyjova. Je značená zeleně a po cestě ještě potkáme několik významných zastavení, první je
Verunčina studánka, pak geologická mapa v Zahradách, zřícenina Krásný Buk. Tam se od naučné
stezky odpojíme a budeme pokračovat po zelené značce do Kyjova. Na rozcestí se dáme krátce po
žluté směr Kyjovský hrádek, po cestě se opět spojíme s Köglerovou stezkou, po které projdeme,
lépe řečeno prolezeme několika úzkými skulinami mezi skalami, po schodech vystoupáme na
několik vyhlídek až ke skalnímu hrádku. Od něho se vrátíme zpět na cestu procházející
Kyjovským údolím, je značená červeně a my se vydáme směr turistický most. Na rozcestí u
turistického mostu opustíme červenou a začneme stoupat doprava po zelené k Brtnickému hrádku,
Velkému pruskému táboru na Šternberk až do obce Brtníky. Po cestě si můžeme odbočit také na
Soví vyhlídku nebo Písečnou bránu.
Trasu si lze prodlou it po modré do osady Kopec a pak zkratkou až do Mikulášovic (+ 7 km).ž

značení trasy



TRASA 6
Délka trasy: 9 km
Náro nost: středně těžká kopcovitá, místy strmé srázy
Terén: lesní zpevněné cesty, skalnatý terén, schody
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1

č

Jetřichovice nabízí mnoho možností a různé délky tras, které
můžete podniknou a nikdy nebudete ochuzeni o nádhernou
procházku v centru Národního parku České Švýcarsko.
Informace můžete načerpat v místním informačním středisku
ve středu obce. Naše trasa vede po žluté turistické značce
směrem na Falkenštejn a dále až na spojnici žluté a modré
značky, my se vydáme po modré až na Tokáň. Na tomto místě
stojí stylové lovecké chaty, po krátkém romantickém
rozjímání se kousek vrátíme stejnou cestou zpět na rozcestí
modré a žluté značky. Dále pokračujeme po žluté směr
Purkartický les, tam se žlutá napojí na červenou, my se
vydáme vlevo směrem na Jetřichovice. Cestou postupně
navštívíme Vilemíninu stěnu a Mariinu skálu odkud jsou
překrásné výhledy na České Švýcarsko i Lužické hory.

značení trasy

Jetřichovice - Falkenštejn - Tokáň - Purkartický les - Vilemínina stěna
Mariina vyhlídka - Jetřichovice



Brtníky - Brtnický hrádek - turistický most - Zadní Doubice - Weifberg - Mikulášovice
Tato trasa vede i po území SRN.

TRASA 7
Délka trasy: 16 km
Náro nost: středně náročná, kopcovitá, mezi skalami
Terén: lesní zpevněné cesty, pěšiny, kameny, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Výchozím bodem trasy je obec Brtníky kam lze dojet buď vlakem nebo autobusem. Z vlakové
zastávky vede červená značka na náves kde je hlavní turistický rozcestník, odtud se vydáme po
zelené značce směr Brtnický hrádek. Po cestě mineme Šternberk, což býval lovecký zámeček,
který necitlivou správou zdolal zub času a dřevokazné houby. Po cestě nás čeká ještě odbočka na
Velký pruský tábor (skalní převis) až dorazíme k odbočce na Brtnický hrádek. Po návratu z hrádku
budeme stále klesat do údolí po zelené značce až k turistickému mostu, tam odbočíme vpravo a
pokračovat budeme po červené značce do Zadní Doubice. Červená se na kus cesty spojí s modrou a
dovede nás až ke státní hranici, tu překročíme a pokračujeme po červené až dorazíme k rozcestí se
žlutou, my budeme pokračovat po červené vpravo směr rozhledna Weifberg. Na rozhledně daleký
výhled do všech světových stran do Čech i Německa. Poslední úsek k cíli absolvujeme po žluté
značce, která vede po staré mikulášovické cestě. Ta patřila k jedné z nejvýznamnějších kupeckých
cest v regionu.
Trasu si lze prodlou it od odbočky v Z. Doubici, nedáte se vpravo po červené, ale vlevo po žluté
směr na Hinterhermsdorf po cestě k vidění ještě Niedermühle a vyhlídka Taubenstein. (+ 3 km).

ž

značení trasy



Mikulášovice - Tomášov - Tanečnice - Sebnitz (dinopark)- Dolní Poustevna
Tato trasa vede i po území SRN.

TRASA 8
Délka trasy: 10 km
Náro nost: středně náročná - kopcovitá
Terén: lesní zpevněné cesty, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Trasa vychází z náměstí v Mikulášovicích od informačního střediska, modrá značka vás přes
místní část Mikulášovic s názvem Tomášov dovede až na rozhlednu Tanečnice. Z věže je krásný
kruhový rozhled do okolí Českého i Saského Švýcarska, až sem je to 4 km. Z rozhledny se vydáte
po žluté značce až na hranice s Německem, asi po tři sta metrech dorazíte na větší lesní cestu, zde se
odpojíte ze žluté značky, budete pokračovat vpravo z kopce po neznačené cestě. Asi po 1 km
minete dětské hřiště s odpočívadly a lanovým centrem, napojíte se na vedlejší silnici a po pravé
straně již uvidíte maskované oplocení zdejšího přírodního parku s modely dinosaurů. Pokračujete
stále z kopce, na konci oplocení se dáte vpravo a nacházíte se u pokladny do parku. Prohlídka stojí
za to a věřte, že v areálu si rozhodně přijdete na své (vstupné 4 €, pro skupiny a děti sleva). Od
brány parku je to asi 200 metrů na hraniční přechod do ČR, na první křižovatce se dáte doleva a po
300 metrech dojdete do středu Dolní Poustevny. Odtud můžete využít k cestě zpět do Mikulášovic
autobus nebo vlak, k nádraží dojdete po silnici do kopce z náměstí vlevo.
Trasu si lze prodloužit z Dolní Poustevny do Mikulášovic (+ 8 km), viz Trasa 8b.

značení trasy



Dolní Poustevna - Charlotino údolí - vilémovský viadukt - Vilémov - Mikulášovice
Tato trasa vede i po území SRN.

TRASA 8B
Délka trasy: 8 km
Náro nost: mírná až středně náročná
Terén: pešiny, lesní zpevněné cesty, místy asfaltové cesty, silnice III tř.
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Touto trasou se lze vrátit z Dolní Poustevny do Mikulášovic, zčásti je tato trasa mimo turistické
značení. Je nutné sledovat mapu a držet se instrukcí popisu. Odměnou vám bude zajímavá přírodní
scenérie dosud nezatížená civilizací. Podél Vilémovského potoka můžete při troše štěstí a při
zachování naprostého klidu spatřit například vzácného Bobra evropského. Rozhodně uvidíte
výsledky jeho pracovitosti, po cestě řada povalených stromů a bobřích hrází.
Trasa začíná na hraničním přechodu SRN-ČR (Sebnitz - Dolní Poustevna), na první křižovatce asi
po sto metrech po překročení hranice se vydáte vpravo mezi domy, po chvíli se napojíte na
Vilémovský potok, podél jeho toku vede souběžně střídavě cesta a pěšina. Je třeba jít stále údolím
podél potoka i přesto, že některé cesty budou odbočovat vlevo vzhůru. Asi po 3 km minete
zbořeniště bývalé drůbežárny a vodní elektrárny, opustíte les a v podstatě stanete na modré
turistické značce. Před očima se vám objeví monunentální stavba vilémovského viaduktu
(technická památka - svého času největší železný most v Čechách). Po modré značce uvidíte ještě
zázračný pramen, minete nádraží, asi po 2,5 km opustíte modrou značku, cesta pokračuje podél
železniční trati až na silnici III. třídy (zde pozor na projíždějící auta), asi po 300 metrech budete
procházet kolem památného stromu (Javor klen - nejstarší jedinec v okrese Děčín), naproti
nejstarší továrna na výrobu nožů v Evropě. Po silnici asi 1 km je to do centra Mikulášovic.

značení trasy



Mikulášovice - Weifberg - Obere Schleuse - Hinterhermsdorf - Mikulášovice
Tato trasa vede i po území SRN.

TRASA 9
Délka trasy: 19 km
Náro nost: středně těžká až náročná kopcovitá
Terén: lesní zpevněné cesty, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Trasa vychází z náměstí v Mikulášovicích od informačního střediska, po žluté značce a necelém
kilometru míjíte městské koupaliště, dále vystoupáte na kopec Hančův vrch. Téměř na jeho
vrcholu, který těsně minete, začne trasa klesat až ke státní hranici s Německem. Za hranicí asi 300
metrů je již na dohled nová dřevěná rozhledna Weifberg, krásný kruhový rozhled do okolí Českého
i Saského Švýcarska, až sem je to 3,5 km. Od rozhledny se pak vydáte po červené značce (tzv.
Heidelbacher Weg) až k Niedermühle, odtud už je to nedaleko k nástupnímu molu Obere Schleuse
(převoz pramicemi soutěskou po říčce Křinice - obdoba soutěsek ve Hřensku) až sem je to 9 km.
Zpět se vydáte z konečného přístaviště po červené, asi po 700 metrech se křižuje se zelenou
značkou, vydáte se vpravo směrem do městečka Hinterhermsdorf. Zde možnost návštěvy "

", navštívíte-li Hinterhermsdorf samostatně například s návštěvou rozhledny Weifberg
můžete využít několik lokálních okruhů naučné stezky. Dále se vydáte po modré značce kolem
rozhledny, kterou jste navštívili po cestě tam, na rozcestí se pak vydáte již stejnou cestou po žluté
značce zpět do Čech na mikulášovické náměstí.
Asi 0,7 km se vrátíte k poslednímu rozcestníku a vydáte se vlevo po modré značce, která vede
souběžně s červenou až na další místo s dalekým rozhledem Wachberg. Odtud několik desítek
metrů po modré k rozcestníku, potom po zelené zpět do Čech, asi po 2,5 km minete fotbalový
stadion a znovu koupaliště. Zbytek cesty zpět na mikulášovické náměstí již znáte.

Haus
des Gastes

Trasu si lze zkrátit (- 9 km) a z Hinterhermsdorfu ji nepokra-
ovat do Obere Scheuse na pramice a zůstat v měste ku. Tam

absolvovat některou z okru ních stezek (
ř

.), v okolí také řada historických objektů hrázděných,
roubených i podstávkových domů.

ž

ž ro ní období a jeho
zvláštnosti, zajímavé objekty, stopy po blesku a bou ce, pé e
o les,..

č č
č

č
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V údolí říčky Křinice nedaleko Obere Schleuse je celá řada nejrůznějších možností, jak si trasu
prodloužit a zpříjemnit další návštěvou pozoruhodných míst. V úseku turistických stezek okolo
Niedermühle se nachází mnoho pomníčků, tímto krajem procházel "Pochod smrti". V neposlední
řadě si přijdou na své také ti, co se věnují krajinářské fotografii, malebná zákoutí s množstvím
pozoruhodných útvarů přímo vybízí k uměleckým kompozicím.

značení trasy

značení trasy

značení trasy



Lipová - Lipovský zámek - Jáchym - Anenský vrch - Lobendava - Severní
nejsevernější místo České republiky - Severní

TRASA 10
Délka trasy: 12,5 km
Náro nost: mírná, nenáročná
Terén: lesní zpevněné cesty, stezky, pěšiny, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Trasa vychází z obce Lipová, kam se dostanete individuálně autokarem nebo hromadnou
autobusovou dopravou. Od zámeckého rybníka, který je na rozdíl od zámku již opraven a dává
lepší vyhlídky do budoucna dnes již zašlé slávy lipovského panství. Od zbytků zámku se vydáme
po modré turistické značce směrem ke kapli Jáchym, které na nás sice dýchne trochu toho tajemna,
ale také čeká na kompletní rekonstrukci. Od kaple se vrátíme kousek zpět a stále po modré
pokračujeme do obce Lobendava, na návsi stojí kostel Navštívení Panny Marie. Od rozcestníku se
vydáme po zelené značce směrem do místní části Lobendavy, která se příznačně nazývá Severní.
Nejen, že v obci stojí nejsevernější chalupa v Čechách, ale na katastru se nalézá také nejsevernější
místo naší republiky. Na konci silnice budeme stále pokračovat po turistické značce až na státní
hranice, pak se vydáme přímo po hraniční čáře vlevo a podél hraničních patníků se dostaneme až
na ono magické místo. Kdo na severu byl, měl by tento mys dobré naděje rozhodně navštívit.
Zpátky se musíte vrátit stejnou cestou do Severního, kde skončila silnice a odtud se nechat odvézt
opět mikrobusem a nebo si předem prověřit zda, veřejná doprava v těchto končinách nezklame.

značení trasy



Mikulášovice - Hančův vrch - Weifberg - Hančův vrch - koupaliště - Mikulášovice
Tato trasa vede i po území SRN.

TRASA 11
Délka trasy: 8 km
Náro nost: mírně kopcovitá, nenáročná
Terén: lesní zpevněné cesty, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Trasa vychází ze středu města Mikulášovice od informačního střediska. Po žluté turistické značce
se vydáte směrem k městskému koupališti, které budete míjet po jeho levé straně. Zanedlouho
začne trase stoupat téměř na vrchol kopce Hančův vrch. Dříve tam stále vojenská radiostanice a
opodál také významný radiolokátor protiletecké obrany. Nyní již armáda místo opustila a z
radiostanice je dnes soukromý objekt, který měl původně sloužit jako výletní restaurace. Odtud
cesta opět začne klesat až ke státní hranici s Německem, tu překročíte po souběžných značkách už
je to jenom kousek na dřevěnou rozhlednu Weifberg. Ta byla vystavěna v roce 2000 a je z ní
krásný kruhový výhled do obou Národních parků jak Saského, tak i Českého Švýcarska a
samozřejmě také do chráněné krajinné oblasti Labských pískovců. Stejnou cestou se pak přes
hranice dostaneme zpět téměř až na Hančův vrch, před bývalou radiostanicí se dáme do leva a po
neznačené cestě zvané Zlodějská stezka půjdeme asi1 km až narazíme na zelenou turistickou
značku. Vydáme se po ní ze "Zlodějky" vpravo až dojdeme k městskému koupališti a pak stejnou
trasou jako tam se vrátíme do města k informačnímu středisku..

značení trasy



Mikulášovice - Tomášov - rozhledna Tanečnice - Tomášov - smírčí kříž - Mikulášovice

TRASA 12
Délka trasy: 9,5 km
Náro nost: mírně kopcovitá, nenáročná
Terén: lesní zpevněné cesty, místy asfaltové cesty
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Trasa vychází ze středu města Mikulášovice od informačního střediska, kde na autobusové
zastávce začínají všechny značené turistické cesty KČT. My se vydáme po modré značce směrem
k vlakové zastávce Mikulášovice střed a dále pak na rozhlednu Tanečnice, na kterou ze silnice III.
třídy odbočíme těsně před místní částí města zvanou Tomášov. Po lesní cestě vystoupáme na
vrchol kopce. kde stojí nejsevernější rozhledna České republiky Tanečnice, která je jedním z
dominantních turistických cílů celého regionu. Za dobré viditelnosti je vidět např. Ještěd, Buková
hora, Děčínský Sněžník a řada dalších vrcholů. Krásný je výhled na německé stolové hory kde
dominuje pevnost Königstein, Lilienstein a Schramsteine. Zpět z rozhledny se vydáme stejnou
cestou, pod vrcholem však odbočíme vpravo na státní silničku, po té půjdeme jenom asi 100 metrů
a odbočíme vlevo na širokou lesní cestu zvanou "Zlodějská stezka", asi po 50 metrech se dáme
doprava a po dalších asi 250 metrech se po levé straně v lese nachází tomášovský smírčí kříž. Tento
pískovcový kříž z r. 1753 byl vytesán na usmíření po násilné smrti a byl vyhlášen národní kulturní
památkou. Zpět na silničku a modrou značku vedoucí do města se dostanete stejnou cestou.

značení trasy



Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Vilemínina stěna - Rudolfův kámen - Šaunštejn
Vysoká Lípa - Dolský mlýn - Jetřichovice

TRASA 13
Délka trasy: 15 km
Náro nost: středně těžká kopcovitá, místy strmé srázy
Terén: lesní zpevněné cesty, skalnatý terén, schody, místy žebříky
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1, KČT Šluknovsko

č

Jetřichovice jsou výborným výchozím místem pro celou řadu
výletů v centru Národního parku České Švýcarsko.
Doplňující informace můžete rovněž získat v informačním
středisku na návsi. Trasa vede po červené turistické značce, na
které postupně navštívíme Mariinu skálu, Vilemíninu stěnu,
Rudolfův kámen. Pokračujeme stále po červené až dojdeme k
odbočce na skalní hrad Šaunštejn. Po krátké zacházce se
vrátíme zpět k odbočce a pak pokračujeme po žluté do středu
obce Vysoká Lípa až k hotelu, u kterého je rozcestí s modrou
značkou a odbočkou na Dolský mlýn. Po modré značce
sejdeme do údolí k říčce Kamenice kde stojí zbytky Dolského
mlýna. Právě tam se natáčela celá řada slavných českých
pohádek, po prohlídce tohoto tajemného romantického místa
se vydáme zpět do Jetřichovic po žluté turistické značce.

značení trasy



Česká republika

Jetřichovice a okolí autem 50 km
Hřensko a okolí - soutěsky autem 35 km
Dě ínský zámek autem 50 km
Zámek Bene ov nad Plou nicí autem 45 km
Tiské stěny autem 60 km
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1

č
čš

Německo

Königstein autem 35 km
Bastei autem 40 km
Lilienstein autem 35 km
Schramsteine autem 40 km
Stolpen autem 30 km
Bad Schandau autem 35 km
Mapa: KČT 13, Geodézie - Český sever, Shocart 1

DOPORUCENÉ TRASY
Dal í výlety po okolí jsou náro něj í co do vzdá-
lenosti a následnou přepravu. Vzhledem k jejich
atraktivitě je uvedeme v tomto souhrnu, aby jste
o nich věděli pro případné dal í náv těvy na eho
regionu.

š š

š š š

č

Nebo nabízíme individuální zaji tění dopravy mikrobusem (Wolksvagen 7 míst,
Mercedes 8 míst), dá se také vyu ít osobní auto.

š
ž



Pondělí - volné vstupy
kostel s. Mikuláše, rozhledna Tanečnice, rozhledna Weifberg

Středa - volné vstupy
plavba parníkem Děčín - Hřensko, Pravčická brána

Pátek - volné vstupy
jízda historickým vlakem, Muzeum v Jiřetíně pod jedlovou, štola Jana
Evangelisty, hrad Tolštějn, rozhledna Jedlová
vstupy s poplatkem: lanové centrum Jedlová (150 Kč), sjezd z
Jedlové na koloběžce (cca 100 Kč dle druhu), dle zájmu možnost slev

Úterý - volné vstupy
Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, rozhl. Dymník v Rumburku
vstupy s poplatkem: Loreta Rumburk (15 Kč děti, 30 Kč dospělí)

Čtvrtek - volné vstupy
Šluknovský zámek včetně výstav

Sobota - volné vstupy
rozhledna Vlčí hora

HRAZENÉ VSTUPNÉ
Účastníci 30. letního srazu Turistických oddílů
mládeže mají na celou řadu atraktivních míst
hrazeno vstupné ze srazového poplatku, z
dotace ATOM, příspěvku města Mikulášovice,
Mikroregionu Sever, OPS České Švýcarsko a

Při individuálních výletech si účastníci hradí vstupné sami, lze výhodně využít
množstevní slevy či rodinné vstupné na české i německé straně. V Německu jsou ve
většině případech schopni se domluvit i česky - vstupné se tam platí v eurech, ty lze získat
téměř v každé restauraci. Aktuální kurz si zjistíte v informačním středisku, případně i tam
vám vymění peníze. Přehled výše vstupného na vybraná místa budete mít na srazové
nástěnce nebo si ho zjistíte v informačním středisku.

města luknov. Do míst kde nemusí registrovaní účastníci srazu platit se dostanete na
základě předložení placky s logem akce - .

Š
proto noste toto označení viditelně na oděvu



Potraviny v Mikulášovicích
ENAPO Samoobsluha (náměstí)

Hieu Cao Tran - Potraviny

Petr Leinweber

PARTNER Smí ené zbo í Tam Le Van

Po - Pá 7.00 - 17.30 hodin
So 7.00 - 12.00 hodin
Ne zavřeno

Po - Pá 7.00-18.00 hodin
So - Ne 7.00-18.00 hodin

Po - Pá 7.00 - 12.30, 13.30 - 18.30 h.
So 7.00 - 11.30 hodin
Ne zavřeno

Po - Pá 6.30 - 18.00 hodin
So - Ne 6.30-12.00 hodin

š ž

Restaurace v Mikulášovicích

Pivnice Svatý Hubert,

Restaurace U Vladařů,

Pension - restaurace Ráj poutníků

Restaurace, pivnice - Hotel RON,

Restaurace U erných,Č

Mikulá ovice horní

náměstí u informačního střediska

(z náměstí po modré značce cca 350m)

u kostela sv. Mikuláše

Mikulá ovice dolní 898

š

š

Koupaliště v regionu
Přírodní koupaliště

Kyjovská přehrada

Koupaliště Velký Šenov

ě

ří ě ř

ří ě

ě

Plavecký bazén - Rumburk

Sportcentrum koupališt - Rumburk

P rodní koupališt - Jet ichovice

P rodní koupališt - Doubice

Koupališt - letní sportovní areál

Mikulášovice

- Kyjov

ř

ř

U Nemocnice, Rumburk
http://www.sras.cz

Lesní 1302/12, 408 01 Rumburk

Jet ichovice

Ji etín pod Jedlovou

OBECNÉ INFORMACE
Pro úplnost přinášíme ještě obecný seznam
všech potřebných provozoven, které byste v
průběhu srazu mohli potřebovat. Informace,
které zde nenajdete vám rádi zjistí v místním
informačním středisku, obsluha je tvořena členy
našeho oddílu a ti vám rádi pomohou se vším co bude potřeba. V případě nutnosti řešit
nějaký problém můžete volat na krizový telefon: 739 452 734



Mikulá ovice

luknov

Rumburk

Varnsdorf

Chřibská

Jiřetín pod Jedlovou

Jetřichovice

Dě ín

Krásná Lípa

š

Š

Hřensko

Mezní Louka

Srbská Kamenice

Tisá

č

Mikulá ovice 1007,
407 79 Mikulá ovice
tel.: 739 452 734
e-mail: infomik@mikulasovice.cz
www.mikulasovice.cz

Zámecká 642, 407 77 luknov
tel.: 412 332 711
e-mail: ic@mesto-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.cz

Lu ické nám. 103, 408 01 Rumburk
tel.: 412 331 171
e-mail: mic@rumburk.cz
www.icrumburk.cz

Otáhlova 1260, 407 79 Varnsdorf
tel.: 412 370 859
e-mail: ic.regia@varnsdorf.cz
www.mic.regiavdf.cz

Dolní Chřibská- Saula 284,
407 44 Dolní Chřibská
tel.: 412 384 031
e-mail: isaula@seznam.cz
www.ceskesvycarsko.cz

náměstí Jiřího 300,
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel.: 412 379 336
e-mail: info@jiretin.cz
www.jiretin.cz

Jetřichovice, u aut. Zastávky,
407 16 Jetřichovice
tel.: 777 819 916
e-mail: isjetrichovice@seznam.cz
www.jetrichovice.cz

Zbrojnická 14, 405 02 Dě ín
tel.: 412 540 014
e-mail: decin@ceskosaskesvycarsko.info
www.ceskosaskesvycarsko.info

Křinické nám. 10, 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 383 413
e-mail: informace@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

š
š
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Hřensko-Prav ická brána,
407 17 Hřensko
tel.: 412 554 033
e-mail: brana@ceskosaske-svycarsko.cz
www.ceskosaske-svycarsko.cz

tel.: 412 554 286
e-mail: info@ceskosaske-svycarsko.cz
www.ceskosaske-svycarsko.cz

Srbská Kamenice 224,
407 15 Srbská Kamenice
tel.: 774 441 620
e-mail: info@srbskakamenice.cz
www.ceskesvycarsko.cz

Tisá 205 (budova OÚ),
403 36 Tisá
tel.: 475 222 440
e-mail: ic.tisa@centrum.cz
www.tisa.cz

č

č

Informační střediska v regionu


