
TJ Klub českých turistů, Česká Lípa Vás zve na turistickou akci

S Adélou Českolipskem

26. ročník  Sobota 2. října 2021

MEMORIÁL  BOHUMILA KINSKÉHO 

Start cyklo a pěších tras: Česká Lípa, Vila Adéla, Děčínská 1414  
         Pěší trasa na 49 km start 6:30 až 8:00, ostatní 7:30 až 10:30
Cíl všech tras:  10:00 – 19:30 Vila Adéla a její zahrada.

            Na startu dostanete mapku, popis trasy i kontroly

Každý účastník obdrží účastnický diplom, občerstvení, drobný dárek  

Popis pěší trasy :  

1. P5   - pěší  městská 5 km krátká : Adéla - Holý vrch 301m – Klášterní 
zahrada a zpět vila Adéla Děčínská 1414.

2. P11 - pěší 11 km Od Adély na Střelnici zast. Odtud  po modré TZ na 
cyklostezku Varhany ke kapličce Manušice – dále po žluté TZ do Horní 
Libchavy  restaurace  – odtud dále po žluté TZ okolo zámku Horní Libchava 
do Dolní Libchavy a do cíle Adéla Děčínská 1414.

3. P27 - pěší  27 km – Od Adély na Střelnici zast. odtud po modré TZ na 
cyklostezku Varhany do Manušic a dále přes Slunečnou stále po modré TZ na 
Rozcestník a odbočkou na Českou skálu 629m zde bude Kontrola. Odtud zpět 
na Rozcestník MTZ. Dále po žluté TZ směr Nová Ves na cyklostezku Varhany a 
po cyklostezce  do Hor. Libchavy okolo stánku s občerstvením a dále stále po 
cyklostezce sejdete k odbočce modré TZ zde odbočíte vpravo polní cestou ke 
kostelu a restauraci  v Horní Libchavě. Od restaurace po žluté TZ okolo školy  a 
okolo zámku Horní Libchava a stále po Žluté TZ Dolní Libchavou dorazíte do cíle
Adéla Děčínská 1414.

4. P49 - pěší  45 km  – od Adély na Střelnici po MTZ (cyklostezce Varhany) 
Manušice –po modré na Slunečnou – Prácheň - Panská skála Info (C1)– 
zelené na Jelení skok – Havraní skály – Radvanec – Sloup – Skalní hrad (C2)  
E10 ČTZ  – Svojkov – Písečná stále E10 - Singeltrek  – Česká Lípa cíl Adéla



Popis cyklotrasy: 
5. C40 - cyklo 37 km – Od Adély ke Střelnici na Cyklostezku 3054, Varhany do 
Volfartice sjezd do obce na cyklotrasu 3056 do Žandova - kontrola Západní roh
náměstí cukrárna čp.176 Varchulík, stále po 3056 do Horní Police  most na 3098 
přes Podlesí a Valteřice na Taneček. Sjezd k rozcestí na Stvolínky, odtud vlevo 
na 3100 přes Kolné, Kozly, Bořetín do Dubice.  Dále průmyslovou zonou 
Dubickou ulicí vlevo do ulice U Brodu na lávku přes Ploučnici,  do podjezdu tratě 
ČD a mezi tratěmi vystoupat na ulici Pod Holým vrchem, odboč napravo a pak 
vlevo ulice Nawkova až křižovatka s Děčínskou vpravo do cíle  Adéla čp.1414 . 

6. C60 -  cyklo 60 km - Od Adély ke Střelnici na Cyklostezku 3054, Varhany do
Volfartice sjezd do obce na cyklotrasu 3056 do Žandova - kontrola Západní roh
náměstí cukrárna čp.176 Varchulík, stále po 3056 do Horní Police  most na 3098 
přes Podlesí a Valteřice na Taneček. Sjezd po 3098 na okraj Stvolínek, zde 
odboč vlevo na cyklotrasu 3098 okolo Koňského rybnika, opatrně přejezd silnice 
I-15, stále po cyklotrase 3098 okolo Milčanského rybníka do Holan k restauraci. 
Pokračuj po 3098 do Zahrádek k zámku. Okolo obecního úřadu sjezd k 
Robečskému potoku na cyklotrasu 3053. Po ní okolo Novozámeckého rybníka, 
přes Karasy s ornitologickou pozorovatelnou ptactva. Na kraji lesa odbočit vlevo
po modré TZ do obce Srní a vpravo odboč na nadjezd nad železnicí na 
cyklotrasu 3045 až k Veselí kde zprava přichází cyklotrasa 3054, která před 
Brenském Mlýnem odbočuje vlevo na Heřmaničky a dále přes Vítkov na 
cyklostezku stále 3054 do centra České Lípy. Za lávkou přes Ploučnici u 
tenisových kurtů před podjezdem I-9 pokračuj rovně do kopce po chodníku pro 
pěší k zastávce MHD a kruhové křižovatce U Soudu na Děčínské ulici pokračuj 
cca 300m do cíle Vila Adéla.

Startovné: Dospělí 30 Kč, členové KČT 20 Kč (průkazku!), děti od 4 do 15 let 10
Kč, mladší zdarma..  
Upozornění pro všechny: Pochod i jízdy se konají za každého počasí a na 
vlastní nebezpečí. Dodržujte pravidla silničního provozu. Nemůžete-li dorazit 
včas do cíle, informujte „kontaktní osoby“.

Kontaktní osoby: 
 Václav Merhulík, Jižní 1820 Česká Lípa, mobil: 725 677 237 
 e-mail: vaclav.merhulik@email.cz 
 Petr Starý, Nové Zákupy 532, 47123 Zákupy, mobil 721 812 154,
 e-mail: petrstary@mujbox.cz  



  Sponzor akce: Městské lesy Česká Lípa, Město Česká Lípa 


