
POPIS TRASY ULTRA 

KM POVRCH POPIS 

0 – 1,5 
KM - asfalt 

Startujeme v Kemp Děčín a dále probíháme městem po CT 2, 
vedoucí po Labském nábřeží. Přebíháme Tyršův most, hned 
za ním odbočujeme vlevo a sbíháme pod most na začátek 
červené turistické stezky. 

1,5 – 8 
KM 

asfalt,  
šotolina,  

lesní 
cesta,  
trail 

Držíme se červené turistické značky, která se vine 
lesoparkem Pastýřská stěna, přes Červený vrch. Na 2,7 Km 
odbočujeme vpravo, sbíháme na silnici a napojujeme se opět 
na červenou značku. Dále po ní okolo Bělského rybníka 
stoupáme směr Děčínský Sněžník. Mezi 7. – 8. Km lesní cesta 
přechází v kamenitý trail, který končí rozcestím pod Koňskou 
hlavou  

8 – 10. 
KM trail 

Na rozcestí odbočíme vlevo (zelená i červená tur. Značka), 
kde nás čeká závěrečný 2 Km vrcholový výběh k rozhledně 
(1. Občerstvovačka) 

10 – 16 
KM 

trail,  
asfalt, 
lesní 
cesta 

Pokračujeme po červené po vrcholovém plató, následuje 
technický seběh a nakonec nás kamenitý trail vyvede na 
asfaltovou silničku. Za 250m na rozcestí „Na Blátivce“ 
odbočíme vpravo a pokračujeme lesní cestou, kde zá dalších 
200m odbočí vlevo a sbíháme lesní pěšinou k obci Sněžník. 
Trasa se po 800m stáčí přes louku mezi domy a po 1Km 
přebíháme silnici ve vesnici Sněžník a pokračujme polní 
cestou, která se záhy mění v lesní. Běžíme okolo Oborského 
rybníka a končíme na Rosenthalské cestě.  

16 – 19 
KM trail 

Tuto širokou šotolinovou cestu pouze křížíme a po 100m 
,odbočíme vpravo příjemným trailem vedoucím souběžně 
s elektrickým vedením – tzv. telefonka. Po 2 Km se naše 
cesta stáčí vlevo a následuje krátký seběh k lesnímu jezírku 
Fuchsteich. 

19,5 – 
25,5 KM 

lesní 
cesta 
trail 

U jezírka přecházíme na Německé území a naše cesta se 
připojuje k žluté turistické stezce. Po 500m odbočíme z 
široké šotolinové cesty vpravo přes mostek a pokračujeme 
po žluté, úzkou lesní cestou k jezírku Taubenteich. U jezírka 
odbočíme vpravo a po 100 m se napojíme na Hraniční stezku 
Labské pískovce. Tou pokračujeme přes 2. občerstvovačku 
(23,5Km) pod Grosser Zschirnstein. 

   

25,5 – 
29 KM 

Lesní 
cesta 
trail 

Následující kilometry stoupáme k druhému vrcholu trasy – 
Grosser Zschirnstein. Stále se držíme Forststeig Elbsandstein. 
Začínáme prudším stoupáním, pokračujeme pěšinou pod 
skalním masivem a na závěr výšvih na vrcholové plató se 3. 
Občerstvovačkou. 

29 – 37 
KM 

Trail 
lesní 
cesta  
asfalt 

Vracíme se stejnou cestou pouze 800m k prvnímu 
rozcestníku, kde odbočíme vpravo a pokračujeme po 
červené. Následuje technicky náročnější seběh z vrcholu 
Grosser Zschirnstein. Na úpatí se opět napojíme na 
Forststeig Elbsandstein, po které pokračuje zpět k hranicím. 
Klesáme do údolí podél Klopotského potoka. 350 m před 
Klopotským jezírkem s vodopády opouštíme lesní stezku 
Labské pískovce a pokračujeme zelenou turistickou stezkou. 
Po osvěžení následují 2 Km po zelené do Dolního Žlebu. Od 
Kostel nás čeká krátké stoupání ke 4. Občerstvovačce U 
Kosti. 

37 – 43 
KM 

Trail 
lesní 
cesta 

Od Kosti pokračujeme Koňákem k dolnožlebskému 
vodopádu, kde přebíháme potok a příjemnou vrstevnicovou 
stezkou lemující labské údolí (žlutá) doběhneme do Čertovy 
vody. Tady odbočíme vpravo a opět stoupáme vzhůru 
kamenitou cestou (zelená turistická stezka). Po cca 1,5 Km 
stezka kříží širokou šotolinovou cestu a opět pokračuje lesem 
dál k 5. Občerstvovačce na okraji vesnice Maxičky. 

43 – 50 
KM 

Lesní 
cesta 
trail 

asfalt 

Z občerstvovačky pokračujeme vlevo lesní propojkou, která 
ústí u asfaltové silnice.50m pokračujeme pěšinou pod silnicí 
a potom odbočíme společně se žlutou turistickou stezkou 
vlevo. Lesní cesta 2x kříží větší šotolinovou cestu a potom se 
mění v kamenitý trail vedoucí údolím potůčku Ostružník. Po 
2,5 Km přibíháme na hlavní silnici, kterou opět pouze křížíme 
a pokračujeme dál lesní cestou po žluté, která nás vyvede na 
červený vrh. Vbíháme do osídlené městské části, kde 
pokračujeme stále po žluté, prudkým klesáním do Děčína. 
Dál se vracíme do cíle stejnou cestou, jako v úvodu trati přes 
Tyršův most 

 


