POPIS TRASY ULTRASPRINT
KM
0 – 1,5
KM -

POVRCH

asfalt

1,5 – 8
Km

asfalt,
šotolina,
lesní cesta,
trail

8–
10Km

trail

10-12

trail

12–
13Km

trail

13 – 18
Km

lesní cesta
asfalt

POPIS
Startujeme v Kemp Děčín a dále probíháme městem
po CT 2, vedoucí po Labském nábřeží. Přebíháme
Tyršův most a 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, kde nás čeká závěrečný
2 Km vrcholový výběh k rozhledně (1.
Občerstvovačka)
Od rozhledny se vracíme 2 Km zpět stejnou cestou
kamenitým trailem značený zelenou i červenou
turistickou značkou
Na rozcestí odbočíme vpravo, kde nás čeká
z počátku pozvolný 1 Km dlouhý seběh k Rozcestí
Kristin Hrádek
Pokračujeme rovně po zeleně turistické stezce, která
nás zavede do vesnice Maxičky. Zde se napojuje na
asfaltovou silničku po které odbočíme vpravo a stále
se držíme zelené značky až k následující
občerstvovačce.

18 – 25,5
Km

Šotolina,
lesní cesta
trail
asfalt

Z občerstvovačky Maxičky pokračujeme vpravo 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 změní
v kamenitý trail vedoucí údolím potůčku Ostružník. Po
2,5 Km přibíháme na hlavní silnici, kterou pouze křížíme
a pokračujeme dál lesní cestou po žluté, která nás
vyvede na červený vrh. Vbíháme do osídlené městské
části, kde pokračujeme ještě pár set metrů rovně podél
lesa a potom odbočíme vlevo ul. 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 Tyršuv most

