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Trasa č. 3052
Česká Kamenice – Varnsdorf (CZ/D)
 délka trasy: 32 km
 obtížnost: střední
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: dobrá
Začíná v České Kamenici a pokračuje krajinou
Lužických hor přes Studený, Chřibskou, Jiřetín
pod Jedlovou a Studánku do Varnsdorfu. (asi
5 km od Č.Kamenice je možné mimo značnou
trasu navštívit Panskou skálu). Po cestě křižuje
trasy č.21, 211, 3013, 3015. Vede převážně po silnicích, částečně po zpevněných cestách. Značení
je řidší, ale orientace podle něj je dobrá. Úsek
Studánka – Varnsdorf není značen. Doporučené kolo je trekové a horské, fyzická náročnost
střední.

Radtour Nr. 3052
Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz) –
Varnsdorf (Warnsdorf CZ/D)
 Streckenlänge: 32 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder
Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: gut
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Dieses Projekt wurde aus den Mitteln der Europäische Union gefördert.
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Man beginnt in Česká Kamenice und setzt durch
die Landschaft des Lausitzer Gebirges über den
Studený, Chřibská (Kreibitz), Jiřetín pod Jedl-

Zur Oberlausitz gehören unabdenkbar auch die Umgebindehäuser,
die sehr zierlich und romantisch das Ansehen dieser Gegend nachformen. An dieser Radtour befi nden sich viele Restaurants, Museen,
Freizeithäuser und Pensionen, wo der Radfahrer ruhen, und dabei
neue Kräfte schöpfenfort kann. Diese Region wird zum Ziel vieler
Wanderer, Radfahrer und die Steiger. An die Oberlausitz schließt
sich das Zitt auer Gebirge an. Die Umgebung der Orte Jonsdorf
und Oybin, wodurch die Strecke führt, sind vor allem durch die
Sandsteingebilde, schöne Wälder, welche wortgenau die Seele heilen,
bekannt. Die Strecke endet in der Stadt Zitt au, die außer anderem
durch den historischen Dampfzug bekannt ist, der regelmäßig bis in
den schon erwähnten Ort Oybin fährt. Diese Radfahrt ist mittelanspruchsvoll, geeignet ist ein Trekking- oder Mountainbike. Sehr
gut markiert.

 délka: 60 km
 obtížnost: střední
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: výborná

Radtour zu den Umgebindehäusern
Neukirch – Sohland – Eibau – Seifhennersdorf – Waltersdorf
– Jonsdorf – Zitt au
 Streckenlänge – 60 km
 Schwierigkeit – mitt lere

Radtour der schönen Aussichten
Mikulášovice – Weifberg – Hinterhermsdorf – Saupsdorf – Hertigswalde – Tomášov – Tanečnice – Mikulášovice
 Streckenlänge: 17 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: gut
Das nördlichste Teil der Tschechischen Republik bietet sehr
schöne Aussichten, vor allem in die Natur der Nationalpark
Böhmische Schweiz und in die Sächsische Schweiz.
Auf dieser Radtour fi ndet man zwei Aussichtstürme – in
Böhmen den Tanzplan und in Deutschland die Aussichtsturm auf dem Weifberg, die sich in der Nähe von Hinterhermsdorf befi ndet. Die Radfahrer können in Mikulášovice
oder am Weifberg ihre Radtour anfangen. In der Nähe von
Mikulášovice gibt es schönes Freibad, wo man neue Kräfte
schöpfen kann. Auf der tschechischen Seite ist die Radtour mit
Nr. 3041 markiert. Die Radkarte der Tollensteiner Herrschaft
empfohlen.

Trasa podstávkových domů
Neukirch – Sohland – Eibau – Seifhennersdorf –
Waltersdorf – Jonsdorf – Zitt au

K Horní Lužici neodmyslitelně patří podstávkové domy, které velice
jemně a romanticky dotváří tvář této turistické oblasti. Trasa je četná na restaurace, muzea, prázdninové chalupy a pensiony, kde může
cyklista spočinout a načerpat nové síly. Tato oblast je cílem mnoha
vandrovníků, cyklistů i lezců. Na Horní Lužici pak navazuje pohoří
Žitavské hory. Okolí obcí Jonsdorf a Oybin, kudy trasa vede, je
známé především pískovcovými útvary, krásnými lesy, které doslova
léčí duši. Trasa končí ve městě Zitt au (Žitava), která je mimo jiné
známá historickým parním vláčkem, který pravidelně jezdí do již
zmíněného Oybina. Trasa je středně náročná, vhodné trekové nebo
horské kolo. Výborně značená.

oběmi směry dominantní je vždy úvod a závěr což jsou právě
výstupy na zmíněné rozhledny. Nedaleko od středu městečka
také leží překrásné přírodní koupaliště nabízející příležitost
k odpočinku po středně náročné kopcovitější vyjížďce. Podél
trasy je celá řada příležitostí kde se občerstvit a odpočinout.
Na české straně je trasa značena č. 3041, na německé straně
jsou směrovky místního značení. Je vhodné použít mapu Tolštejnským panstvím na kole.
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 Empfohlenes Fahrrad – Trekking- oder Mountainbike
 Markierung – ja
 Orientierung nach der Markierung – sehr gut

Šluknovskem na kole

ovou (St. Georgental) und Studánka (Schönborn) nach Varnsdorf
fort. (Etwa 5 km von Česká Kamenice kann man außer der markierten Strecke die Panská skál/Herrenfels besuchen). Unterwegs kreuzt
man die Strecken Nr. 21, 211, 3013, 3015. Die Tour führt vorwiegend
auf den Straßen, teilweise nur über befestigte Wege. Die Markierung
ist nicht so häufig, aber man kann sich danach gut orientieren. Der
Abschnitt Studánka – Varnsdorf ist nicht bezeichnet. Empfohlen
ist Trekking- oder Mountainbike, Markierung ist gut, physische
Ansprüche mitt lere.

Trasa dalekých výhledů
Mikulášovice – WeifBberg – Hinterhermsdorf – Saupsdorf –
Hertigswalde – Tomášov – Tanečnice – Mikulášovice
 délka: 17 km
 obtížnost: střední až náročná
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: dobrá
Nejsevernější část naší republiky nabízí také překrásné rozhledy,
především do krajiny Českého Švýcarska na české straně hranice
a Saského Švýcarska v Německu. Na této trase se podíváme hned na
dvě rozhledny a to na nejsevernější rozhlednu v ČR Tanečnici nad
Mikulášovicemi a Weifberg nad německým Hinterhermsdorfem.
Nástup příjemného výletu je ve středu Mikulášovic vedle informačního střediska kde můžete načerpat další doplňující informace
popřípadě mapu či nějaký ten suvenýr. Trasu můžete absolvovat
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an der Staatsgrenze im Ort Rožany und über Šluknov geht sie weiter
nach Krásná Lípa und Kytlice, wo sie die Stecke Nr. 21, der nach
Česká Kamenice führt, überquert. Weiter kreuzt sie die Radstrecken
Nr. 3043, 3014, 3013 und 3052, mit welcher sie 1 km parallel läuft . Die
Strecke führt vorwiegend über Straßen mit geringen Verkehr, nur auf
einem 1 km-Abschnitt vor Rybniště (Teichstadr) über einen Wanderweg und genauso etwa einen halben Kilometer hinter Rybniště. Mit
Hinsicht zum technischen Straßenzustand ist geeignet ein Trekkingoder Mountainbike zu verwenden. Die Strecke ist sehr gur markiert,
physische Ansprüche mitt lere.
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gut mit Radfahrermarkierung gekennzeichnet. Der Radweg führt
vorwiegend auf den Straßen III. Klasse, teilweise auch über Straßen
mit geringen öffentlichen Verkehr und befestigte Wege, deshalb ist
für die Durchfaht ein Trekking- oder Mountainbike geeignet.

Trasa č. 3041
Sohland – Lipová (CZ/D)
 délka trasy: 16 km
 obtížnost: střední
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: výborná

Trasa č. 3014
Dolní Poustevna – Hraniční přechod – Horní Jindřichov –
Hraniční přechod
Trasa č. 211
Rožany (CZ/D) – Kytlice
 délka trasy: 34 km
 obtížnost: střední
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: výborná
Tato trasa prochází od severu k jihu napříč Šluknovkým výběžkem. Začíná na státních hranicíh
v obci Rožany a přes Šluknov pokračuje do
Krásné Lípy a Kytlice, kde se kříží s trasou č. 21
vedoucí do České Kamenice. Dále se křižuje
s trasami č. 3043, 3014, 3013 a 3052, se kterou
vede cca 1 km souběžně. Trasa vede převážně po
málo frekventovaných silnicích, pouze cca 1km
úsek před Rybništěm vede po cestě a cca půlkilometrový úsek vede po cestě za Rybništěm.
Vzhledem k technickému stavu silnic je pro její
projetí vhodné trekové a horské kolo. Trasa je
výborně značena, fyzická náročnost je střední.

Radtour Nr. 211
Rožany (Rosenhain) (CZ/D) – Kytlice
(Khaa)
 Streckenlänge: 34 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder
Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: sehr gut
Diese Strecke führt von Norden nach Süden,
quer durch den Schluckenauer Zipfel. Beginnt

 délka trasy: 29 km
 obtížnost: střední
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: výborná
Trasa č. 3014 je situována ve Šluknovském výběžku. Začíná i končí na
hranicích s Německem, a to v Dolní Poustevně a v Horním Jindřichově.
Vede přes Mikulášovice, odkud je možné se vydat po pěší, turisticky značené cestě na cca 2 km vzdálenou rozhlednu Tanečnice nebo vystoupat
na rozhlednu Vlčí Hora, nacházející se nad stejnojmennou obcí. Třetí
rozhledna na trase Dymník se nachází u Rumburku. Celá trasa je velmi
dobře značena cyklistickými značkami. Vede převážně po silnicích III.
třídy, částečně také po účelových komunikacích a zpevněných cestách,
proto je pro její projetí vhodnější použít trekové či horské kolo.

Radtour Nr. 3014
Dolní Poustevna (Niedereinsiedel) – Grenzübergang – Horní
Jindřichov (Oberhennersdorf) – Grenzübergang
 Streckenlänge: 29 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: sehr gut
Der Radweg Nr. 3014 ist in das Šluknovský výběžek (Schluckenauer Zipfel) situiert. Er beginnt und endet an der Staatsgrenze mit
Deutschland, und zwar in Dolní Poustevna und Horní Jindřichov.
Führt über Mikulášovice (Nixdorf), woher man zu Fuß, über
markierte Wanderwege auf den ca. 2 km entfernten Ausichtsturm
Tanečnice (Tanzplan) gehen kann. Auch auf den Ausichtsturm Vlčí
Hora (Wolfsberg), der sich im gleichnamigen Ort befi ndet, kann
man hochgehen. Der dritte Aussichtsturm an dieser Strecke Dymník
(Rauchberg), befi ndet sich in Rumburk. Die ganze Strecke ist sehr

der Klamme von Křinice (Kirnitzschbachklamme) (7 km), Kyjov,
Kreuzung mit der Route Nr. 3029, Ortsteil der Stadt Krásná Lípa,
beliebter Ausflugsort. Empfohlen ist Trekking- oder Mountainbike,
Markierung ist gut, physische Ansprüche mitt lere.

Trasa č. 3032 – národní park
Brtníky – Zadní Doubice – Kyjov
 délka trasy: 9,5 km
 obtížnost: střední
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: dobrá

Trasa začíná i končí na státních hranicích. Před Lipovou se kříží s trasou č. 3043. Vede přes Lipovou, Velký Šenov a Mikulášovice, kde se
rozdvojuje a pokračuje cca 1km ke státním hranicím ve dvou směrech,
a to na Tomášov a Hraniční vrch. Až do Mikulášovic je vedena po málo
frekventovaných asfaltkách, z Mikulášovic pokračuje po zpevněné cestě.
Z Mikulášovic je možné se vydat po pěší, turisticky značené cestě na
cca 2 km vzdálenou rozhlednu Tanečnice. Pro projetí trasy je vzhledem
k technickému stavu silnic vhodné použít trekové či horské kolo. Značení je husté a velice přehledné, fyzická náročnost střední.

Trasa začíná v obci Brtníky, místní část obce Staré Křečany, Křížový
vrch s kaplí a obnovenou cestou, torzo morového sloupu s letopočtem 1682, křižovatka s trasou č.3014, přes osadu Kopec, Zadní
Doubice, most nad soutokem Křinice a Vlčího potoku, křižovatka
turistických cest, Kyjovské údolí, romantická část kaňonu říčky
Křinice (7 km), Kyjov, křižovatka s trasou č.3029, místní část města
Krásná Lípa, oblíbené výletní místo. Doporučené kolo je trekové
a horské, označení je dobré, fyzická náročnost střední.

Radtour Nr. 3032 – Nationalpark
Brtníky (Zeidler) – Zadní Doubice (Hinterdaubitz) – Kyjov
(Khaa)
 Streckenlänge: 9,5 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: gut
Die Strecke beginnt im Ort Brtníky, geht durch den Ortsteil Staré
Křečany (Alt-Ehrenberg), Kreuzberg mit Kapelle und dem erneuerten Weg, Bruchstück einer Pestsäule aus dem Jahrgang 1682,
Kreuzung mit dem Radweg Nr. 3014, über die Ortschaft Kopec
(Hemmehübel), Zadní Doubice, Brücke über den Zusammenfluss
der Křinice (Kirnitzsch) und Vlčí potok (Wolfsbach), Kreuzung
der Wanderwege, Kyjovské údolí (Khaatal), ein romantischer Teil

öffentlichen Verkehr, ab Mikulášovice über einen befestigten Wanderweg. Von Mikulášovice kann man sich zu Fuß über die markierte
Wanderwege zu den 2 km entfernten Aussichtsturm Tanečnice
aufmachen. Für die Durchfahr der Strecke ist es mit Hinsicht zum
technischen Straßenzustand geeignet ein Trekking- oder Mountainbike zu verwenden. Die Markierung ist zahlreich und sehr übersichtlich, physische Ansprüche mitt lere.

Trasa č. 3043
Dolní Poustevna – Filipov (CZ/D)

Trasa č. 3042
Šluknov, Rozcestí U Potoka – 2. Filipov

Tato trasa začíná na státních hranicích v Dolní Poustevně
a končí na státních hranicích v Jiříkově, kde se napojuje na trasu
č. 3042. Dále je tato trasa křížena č. 3014, 3041 a 211. Svým
průběhem kopíruje hranice Šluknovského výběžku. Vede po
málo frekventovaných silnicích a zpevněných cestách. Pro její
projetí je vhodné trekové a horské kolo. Značení je po celé délce
výborné, fyzická náročnost střední.

 délka trasy: 18 km
 obtížnost: střední
 doporučené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: výborná

 délka trasy: 35 km
 obtížnost: střední
 dopouručené kolo: horské, trekové
 značení: ano
 orientace podle značení: výborná

Radtour Nr. 3043
Dolní Poustevna (Niedereinsiedel) – Filipov
(Filippsdorf CZ/D)
 Streckenlänge: 35 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: sehr gut

Trasa vede převážně po zpevněných cestách, částečně po málo
frekventovaných asfaltkách. Vede ze Šluknova a křižuje se s trasou č.
3043, se kterou se opět setkává ve Filipově. Orientace podle značení
je výborná, fyzická náročnost střední. Doporučené kolo je trekové
a horské.

Radtour Nr. 3041
Sohland – Lipová (Hainspach CZ/D)

Radtour Nr. 3042
Šluknov (Schluckenau), Scheideweg Beim Bach –
2. Filippsdorf

 Streckenlänge: 16 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: sehr gut

 Streckenlänge: 18 km
 Schwierigkeit: mitt lere
 Empfohlenes Fahrrad: Trekking- oder Mountainbike
 Markierung: ja
 Orientierung nach der Markierung: sehr gut

Die Strecke beginnt und endet an den Staatsgrenzen. Vor Lipová
überquert sie den Radweg Nr. 3043. Führt über Lipová, Velký Šenov
(Großschönau) und Mikulášovice, wo sie sich trennt und weiter zur
Staatsgrenze, ca. 1 km entfernt, in zwei Richtungen geht, entweder
zu Tomášov (Thomasdorf) oder Hraniční vrch (Grenzberg). Bis
nach Mikulášovice fährt man über asphaltierte Straßen mit geringen

Der Radweg führt vorwiegend über befestigte Wege, teilweise über
asphaltierte Straßen mit geringen Verhehr. Er beginnt in Šluknov
und überquert die Radtrecke Nr. 3043, mit welcher er sich wieder
in Filippsdorf zusammentrifft . Orientirung nach der Markierung
ist sehr gut, physische Ansprüche mitt lere. Empfohlenes Fahrrad
Trekking- oder Mountainbike.

Diese Strecke beginnt an der Staatsgrenze in Dolní Poustevna
und endet an der Staatsgrenze in Jiříkov, wo sie sich an die
Strecke Nr. 3042 anschließt. Weiter ist diese Radtour durch die
Nr. 3014, 3041 und 211 überquert. Diese Radtour zeichnet die
Grenze des Schluckenauer Zipfels ab. Sie führt über Straßen
mit geringen Verkehr und befestigte Wege. Für die Durchfahrt
dieser Strecke ist ein Trekking- oder Mountainbike geeignet,
physische Ansprüche mitt lere.

