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POPIS
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.
Držíme se červené turistické značky, která se vine
lesoparkem Pastýřská stěna, přes Červený vrch. Na 2,5 Km
odbočujeme vpravo, sbíháme na silnici a napojujeme se
opět na červenou značku. Dále po ní lesní cestou stoupáme
směr Děčínský Sněžník. Mezi 7. – 8. Km lesní cesta přechází
v kamenitý trail, který končí rozcestím pod Koňskou hlavou
Na rozcestí odbočíme vlevo (zelená i červená tur. Značka),
kde nás čeká závěrečný 2 Km vrcholový výběh k rozhledně
(1. Občerstvovačka)
Pokračujeme po červené po vrcholovém plató, následuje
seběh, pozor začíná náročnou technickou pasáží (cca. 1
Km). Napojíme se na asfaltovou silničku, kterou
pokračujeme přes křižovatku rovně a stále se držíme
červené, která po 400m odbočuje vpravo lesní cestou.
Sbíháme lesní pěšinou a po 1Km přebíháme silnici ve
vesnici Sněžník a opět se napojujeme na červenou značku.
Za 0,5 km se cesta opět od turistické značky odpojuje,
držíme se vpravo, běžíme okolo Oborského rybníka a
končíme na Rosenthalské cestě.
Tuto širokou šotolinovou cestu pouze křížíme a
pokračujeme rovně, příjemným trailem vedoucím
souběžně s elektrickým vedením – tzv. telefonka. Po cca 2
Km se naše cesta stáčí vlevo a následuje krátký seběh
k lesnímu jezírku Fuchsteich.
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, kde
stezka přechází zpět na šotolinku. K 2.Občerstvovačce jsou
to ještě 3 Km, začínající krátkým prudším stoupáním a
potom už jen sbíháme do údolí říčky Krippenbach.
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Následující kilometry stoupáme k druhému vrcholu trasy –
Grosser Zschirnstein. Stále se držíme žluté značky. Po 3 Km
se profil trati narovnává, a po 1 Km přibíháme
k závěrečnému stoupání. Odbočíme vlevo a po červené
stezce, která se záhy mění v kamenitý trail a my stoupáme
k vrcholu s 3. Občerstvovačkou.
Vracíme se stejnou cestou, následuje technicky náročnější
seběh z vrcholu Grosser Zschirnstein a potom na úpatí
odbočíme vpravo, opět po žluté. Po 600m přibíháme na
rozcestí, kde pokračujeme vlevo zelenou turistickou
stezkou. Vracíme se hraničním přechodem Česká Brána a
následně již asfaltovou silničkou přibíháme k rozcestí U
Buku. Kousek před ním, u dřevěného domečku „U Buku“
odbočujeme vlevo lesní cestou. Tato cesta kopíruje
asfaltku vedoucí kousek níž a po 1 km se na ní prudším
seběhem napojuje. Cestu pouze přebíháme a pokračujeme
rovně po žluté kamenitou pasáží údolím Dolnožlebského
potoka. Po 1,2 Km přibíháme na 4.občersstvovačku.
Odbočíme vpravo a pokračujeme příjemnou vrstevnicovou
stezkou lemující labské údolí (žlutá). Přibíháme
k výraznému rozcestí v Čertově vodě, kde odbočíme vpravo
a 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.
Z občerstvovačky pokračujeme vlevo lesní propojkou, která
ústí na asfaltovou silničku, ze které po 50m odbočíme
společně se žlutou turistickou stezkou vlevo. Následuje
dlouhý technický seběh. Lesní cesta po 400m kříží větší
šotolinovou cestu a postupně 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

