
P o p i s  t r a s 

 

Trasa 1. Přes Sloup  a po cyklostezce – celkem 10,0km, st.142m 

Nový Bor SH (start)– vlevo krátce po ŽTZ a dále po vl. zn.  rovně přes potok Šporka  - vlevo 
ulicí Kapitána Jaroše  - vpravo Máchovou ulicí až na třídu T.G.Masaryka – vpravo k 
sokolovně – vlevo podél sokolovny ulicí Hřebenka -  stále ulicí Hřebenka k ČTZ ulice 
Jiráskova (1,5km) -  dále po ČTZ k hradu Slloup (4,0km, kontrola č.1, možná návštěva 
hradu)  - od rozcestníku Sloup-hrad po MTZ obcí Sloup – rozcestník Sloup-rozc. ke hřbitovu 
– stále po MTZ k  ulici Cvikovská (5,4km) – zde opustíme MTZ a jdeme vlevo ulicí Cvikovská 
na křižovatku a pak vpravo ulicí Radvanecká – cca po 100m odbočíme vlevo a ulicí Polní 
pokračujeme na cyklostezku Cesta k sousedům – po ní až k cyklistickému okruhu v Novém 
Boru – zde vpravo a ulicí V Hájku na ulici Kalinova a zde po ZTZ dojdeme na náměstí Míru 
(8,2km) – od rozcestníku Nový Bor-náměstí pokračujeme po ŽTZ přes silniční přechod a 
vlevo k parku – stále po ŽTZ přes park k rozcestníku Nový Bor- U parku – po ŽTZ k Husově 
ulici a stále po ŽTZ kolem fotbalového hřiště až do  SH  (10,0 km, cíl)  
 
Trasa č.2. Přes Sloup  a přes Havraní skály – celkem 14,9km, st.242m 

Nový Bor SH (start)– vlevo krátce po ŽTZ a dále po vl. zn.  rovně přes potok Šporka  - vlevo 
ulicí Kapitána Jaroše  - vpravo Máchovou ulicí až na třídu T.G.Masaryka – vpravo k 
sokolovně – vlevo podél sokolovny ulicí Hřebenka -  stále ulicí Hřebenka k ČTZ ulice 
Jiráskova (1,5km) -  dále po ČTZ k hradu Slloup (4,0km, kontrola č.1, možná návštěva 
hradu)  - od rozcestníku Sloup-hrad po MTZ obcí Sloup – rozcestník Sloup-rozc. ke hřbitovu 
– stále po MTZ k  ulici Cvikovská (5,4km) -  pokračujeme vpravo stále po MTZ - - rozcestí 
Radvanecký rybník (5,8km) – stále po MTZ lesní cestou kolem rybníka na silničku v osadě 
Maxov – vlevo po silničce MTZ  kolem studánky v Radvanci a Radvancem, na konci kolem 
skalního reliéfu Krista vlevo až k rozcestí Radvanec (9,1km, kontrola č.2) -  dále po ZTZ 
vlevo k rozcestí Havraní skály odb. (10km, možnost odbočení a výstupu na vyhlídku a zpět 
cca 0,5km) – po ZTZ dále rozcestí Půlnoční stráň (11,5km) – stále po ZTZ přes vyhlídku 
Jelení skok k rozcestí Lesní hřbitov (12,8km) – po ZTZ Kalinovou ulicí na náměstí Míru 
(13,6km) – od rozcestníku Nový Bor-náměstí pokračujeme po ŽTZ přes silniční přechod a 
vlevo k parku – stále po ŽTZ přes park k rozcestníku Nový Bor- U parku – po ŽTZ k Husově 
ulici a stále po ŽTZ kolem fotbalového hřiště až do  SH  (14,9 km, cíl)  
 
Trasa č. 3. Na Klíč a zpět – 11,7km + 1,9km na Klíč, st.286m + 160m na Klíč 

Nový Bor SH (start) – vlevo po ŽTZ podél hřiště – rozcestí Nový Bor -U Parku – přes park na 
náměstí v Novém Boru (1,3km) – od rozcestníku Nový Bor po ZTZ přes silniční přechod 
rovně a ulicemi města po ZTZ  k rozcestí Nový Bor Arnultovice (2,4km) – stále po ZTZ 
silničkou a pak lesní cestou k rozcestí Pod Zaječím vrchem (4,4km) – pokračujeme MTZ 
cestou podél Zaječího vrchu a lesem se stoupání k rozcestí Sedlo pod Klíčem (6,2km, 
možnost výstupu nahoru po ČTZ na Klíč, tam a zpět +1,9km, st. 160m) – po ČTZ sestupem 
rozcestí Kamzičí studánka  (6,5km, Kontrola č.3) – stále po ČTZ Nový Bor Arnultovice 
(9,3km)- Nový Bor nám. Míru (10,4km) -  od rozcestníku Nový Bor-náměstí pokračujeme po 
ŽTZ přes silniční přechod a vlevo k parku – stále po ŽTZ přes park k rozcestníku Nový Bor- U 
parku – po ŽTZ k Husově ulici a stále po ŽTZ kolem fotbalového hřiště až do  SH  (11,7 km + 
1,9 s výstupem na Klíč, cíl)   



 
Trasa č. 4. Přes Klíč, Rousínov, Martinovým Údolím do Cvikova  a Údolím samoty přes 
Havraní skály – celkem 23,9km + 1,7km na Klíč, st.585m + 130m na Klíč 

Nový Bor SH (start) – vlevo po ŽTZ podél hřiště – rozcestí Nový Bor -U Parku – přes park na 
náměstí v Novém Boru (1,3km) – od rozcestníku Nový Bor po ČTZ přes silniční přechod 
rovně a ulicemi města po ČTZ k rozcestí Nový Bor Arnultovice (2,4km) – po ČTZ a přes lávku 
nad silnicí stoupáním k rozcestí Kamzičí studánka (5,0km, kontrola č.3) – stále po ČTZ k 
rozcestí Sedlo pod Klíčem (5,5km) – prudce nahoru po ČTZ k rozcestí Klíč – odb. (5,7km, 
možnost výstupu na Klíč 1,7km, st. 130M a zpět k odbočce) – po ČTZ strmějším sestupem 
k rozcestí Svor-horní část (6,8km)– Svorem silnicí po ČTZ k rozcestí Svor-kaple (7,7km) – 
stále po ČTZ pod tratí a přes silnici do Rousínova k rozcestí Rousínov (9,6km, oddělení 
Trasy č.5) – dále pokračovat po ŽTZ Martinovým Údolím do Cvikova – rozcestí Cvikov- nám. 
(13,3km, kontrola č.4) – pokračovat po ZTZ směr Údolí samoty – kolem Veselého rybníka, 
lesem a kolem skal a studánky v Údolí samoty k rozcestí Údolí samoty (17,5km) – stále po 
ZTZ k rozcestí Radvanec (18,1km, kontrola č.2) - stále po ZTZ  k rozcestí Havraní skály odb. 
(19,0km, možnost odbočení a výstupu na vyhlídku a zpět cca 0,5km) – pokračovat po ZTZ 
dále k rozcestí Půlnoční stráň (20,5km) – stále po ZTZ přes vyhlídku Jelení skok k rozcestí 
Lesní hřbitov (21,8km) – po ZTZ Kalinovou ulicí na náměstí Míru (22,6km) – od rozcestníku 
Nový Bor-náměstí pokračujeme po ŽTZ přes silniční přechod a vlevo k parku – stále po ŽTZ 
přes park k rozcestníku Nový Bor- U parku – po ŽTZ k Husově ulici a stále po ŽTZ kolem 
fotbalového hřiště až do  SH  (23,9 km + 1,7km na Klíč, cíl)  
 
Trasa č.5. Přes Klíč, Rousínov, Milštejn, přehradu Naděje, Kalvárii u Cvikova do  Cvikova  
a Údolím samoty přes Havraní skály – celkem 33,4km + 1,7km na Klíč, st.902m + 130m na 
Klíč 

Nový Bor SH (start) – vlevo po ŽTZ podél hřiště – rozcestí Nový Bor -U Parku – přes park na 
náměstí v Novém Boru (1,3km) – od rozcestníku Nový Bor po ČTZ přes silniční přechod 
rovně a ulicemi města po ČTZ k rozcestí Nový Bor Arnultovice (2,4km) – po ČTZ a přes lávku 
nad silnicí stoupáním k rozcestí Kamzičí studánka (5,0km, kontrola č.3) – stále po ČTZ k 
rozcestí Sedlo pod Klíčem (5,5km) – prudce nahoru po ČTZ k rozcestí Klíč – odb. (5,7km, 
možnost výstupu na Klíč 1,7km, st. 130M a zpět k odbočce) – po ČTZ strmějším sestupem 
k rozcestí Svor-horní část (6,8km)– Svorem silnicí po ČTZ k rozcestí Svor-kaple (7,7km) – 
stále po ČTZ pod tratí a přes silnici do Rousínova k rozcestí Rousínov (9,6km) – pokračovat 
stále po ČTZ lesem a stoupání ke zřícenině hradu Milštejn – rozcestí Milštejn (11,9km, 
možno odbočit ke skalní bráně hradu a zpět cca 0,3km) – pokračovat po ČTZ k rozcestí 
Pod Suchým vrchem (13,4km) – stále po ČTZ k rozcestí Ledová jeskyně-odb.(13,9km, 
možnost strmě vystoupat k Ledové jeskyni a zpět cca 0,7km) – po ČTZ k rozcestí Naděje-
údolní nádrž (14,3km, samokontrola, oddělení Trasy č.6 ) - po prohlídce přehradní nádrže 
Naděje stále po ČTZ údolím Hamerského potoka kolem restaurace k rozcestníku 
Antonínovo údolí (17,0km) – dále po MTZ Antonínovým  údolím kolem kaple sv. Antonína 
do Trávníku – rozcestí Trávník (18,7km) – stále po MTZ nejprve po silnici a pak lesem 
stoupáním ns Kalvárii u Cvikova k rozcestí Křížový vrch-kalvárie (21,3km) – Křížovou cestou 
a pak městem stále po MTZ do Cvikova – rozcestí Cvikov-nám.(22,8km, kontrola č.4) - 
pokračovat po ZTZ směr Údolí samoty – kolem Veselého rybníka, lesem a kolem skal a 
studánky v Údolí samoty k rozcestí Údolí samoty (27,0km) – stále po ZTZ k rozcestí 



Radvanec (27,6km, kontrola č.2) - stále po ZTZ  k rozcestí Havraní skály odb. (28,5km, 
možnost odbočení a výstupu na vyhlídku a zpět cca 0,5km) – pokračovat po ZTZ dále k 
rozcestí Půlnoční stráň (30,0km) – stále po ZTZ přes vyhlídku Jelení skok k rozcestí Lesní 
hřbitov (31,3km) – po ZTZ Kalinovou ulicí na náměstí Míru (32,1km) – od rozcestníku Nový 
Bor-náměstí pokračujeme po ŽTZ přes silniční přechod a vlevo k parku – stále po ŽTZ přes 
park k rozcestníku Nový Bor- U parku – po ŽTZ k Husově ulici a stále po ŽTZ kolem 
fotbalového hřiště až do  SH  (33,4 km + 1,7km na Klíč, cíl)  
 
Trasa č.6. Dálková trasa CHKO Lužické hory – 44,4km +1,7km na Klíč, + 2,6 na Luž, st 
1252m + 130m na Klíč + 140m na Luž 

Nový Bor SH (start možný v 7.00hod) – vlevo po ŽTZ podél hřiště – rozcestí Nový Bor -U 
Parku – přes park na náměstí v Novém Boru (1,3km) – od rozcestníku Nový Bor po ČTZ přes 
silniční přechod rovně a ulicemi města po ČTZ k rozcestí Nový Bor Arnultovice (2,4km) – po 
ČTZ a přes lávku nad silnicí stoupáním k rozcestí Kamzičí studánka (5,0km, kontrola č.3) – 
stále po ČTZ k rozcestí Sedlo pod Klíčem (5,5km) – prudce nahoru po ČTZ k rozcestí Klíč – 
odb. (5,7km, možnost výstupu na Klíč 1,7km, st. 130M a zpět k odbočce) – po ČTZ 
strmějším sestupem k rozcestí Svor-horní část (6,8km)– Svorem silnicí po ČTZ k rozcestí 
Svor-kaple (7,7km) – stále po ČTZ pod tratí a přes silnici do Rousínova k rozcestí Rousínov 
(9,6km) – pokračovat stále po ČTZ lesem a stoupání ke zřícenině hradu Milštejn – rozcestí 
Milštejn (11,9km, možno odbočit ke skalní bráně hradu a zpět cca 0,3km) – pokračovat po 
ČTZ k rozcestí Pod Suchým vrchem (13,4km) – stále po ČTZ k rozcestí Ledová jeskyně-
odb.(13,9km, možnost strmě vystoupat k Ledové jeskyni a zpět cca 0,7km) – po ČTZ k 
rozcestí Naděje-údolní nádrž (14,3km, samokontrola ?) - odtud stoupáním po ZTZ směr 
Horní Světlá – rozcestí Horní Světlá (15,8km) – silničkou nahoru po ZTZ do osady Myslivny 
– rozcestí Chata Luž (16,8km, možný výstup na horu Luž, tam a zpět cca 2,6km, st. 140m) -  
po ČTZ sestup k hranici CZ/D – rozcestí Waltersdorf CZ/D (17,8km, samokontrola) – 
sestupujeme po ČTZ kolem PP Na Brazilce (možno projít i pro NS) do Dolní Světlé – rozcestí 
Dolní Světlá (19,3km) – po silnici rozcestí ČTZ Dolní Světlá -bus (19,9km) – kousek po silnici 
a pak vlevo stoupáním a klesáním po ČTZ do obce Krompach – rozcestí Krompach (22,9km) 
-  po ZTZ po silnici na Heřmanice k rozcestí Babiččin odpočinek (24,3km) – po MTZ vpravo 
dolů sestup směr Mařenice – rozcestí Mařenice (27,0km) – pokračujeme po MTZ kousek po 
silnici a pak po silničce k rozcestí Antonínovo údolí (28,0km) – dále po MTZ Antonínovým  
údolím kolem kaple sv. Antonína do Trávníku – rozcestí Trávník (29,7km) – stále po MTZ 
nejprve po silnici a pak lesem stoupáním ns Kalvárii u Cvikova k rozcestí Křížový vrch-
kalvárie (32,3km) – Křížovou cestou a pak městem stále po MTZ do Cvikova – rozcestí 
Cvikov-nám.(33,8km, kontrola č.4) - pokračovat po ZTZ směr Údolí samoty – kolem 
Veselého rybníka, lesem a kolem skal a studánky v Údolí samoty k rozcestí Údolí samoty 
(38,0km) – stále po ZTZ k rozcestí Radvanec (38,6km, kontrola č.2) - stále po ZTZ  k rozcestí 
Havraní skály odb. (39,5km, možnost odbočení a výstupu na vyhlídku a zpět cca 0,5km) – 
pokračovat po ZTZ dále k rozcestí Půlnoční stráň (41,0km) – stále po ZTZ přes vyhlídku 
Jelení skok k rozcestí Lesní hřbitov (42,3km) – po ZTZ Kalinovou ulicí na náměstí Míru 
(43,1km) – od rozcestníku Nový Bor-náměstí pokračujeme po ŽTZ přes silniční přechod a 
vlevo k parku – stále po ŽTZ přes park k rozcestníku Nový Bor- U parku – po ŽTZ k Husově 
ulici a stále po ŽTZ kolem fotbalového hřiště až do  SH  (44,4 km + 1,7km na Klíč + 2,6km na 
Luž, cíl do 18.00hod)  



 
SH – sportovní hala  TJ Jiskra Nový Bor (případně start na koupališti) 
ČTZ – červená turistická značka 

MTZ –modrá turistická značka 

ZTZ – zelená turistická značka 

ŽTZ – žlutá turistická značka 

vl. zn. - vlastní značení (fáborky) 
st. - celkové stoupání v metrech 

 
Telefonní čísla: 606 401 670;   736 115 469 

 

K1 – Sloup u hradu (8.00 -13.00)                         Samokontrola – Naděje – údolní nádrž 

K2 – Radvanec rozcestí (8.30 – 16.30)                 Samokontrola -  hranice CZ/D 

K3 – Kamzičí studánka (8.00 – 13.00)                  

K4 – Cvikov náměstí (9.00 – 16.00) 
 

Kontrolní razítka:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


