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Prohlížejte si fotky z dovči ve
správném outfitu ;)
Reklamní předměty města Děčína najdete ve všech
správných íčkách.
KELÍMEK NA
VĚČNÉ ČASY
OLDSCHOOL
POHLED

o
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,
Děčín
aktivní rodiny

365 dní
ŠÁTEK, KTERÝ SE
HODÍ VŽDYCKY A
NA VŠECHNO
41

Sohland

NA ZÁPISKY
Z CEST

Cunnersdorf

Severní
Lobendava

Neustadt

Šluknov - Rožany /
Sohland

43

31

Dolní
Poustevna

Hohnstein
Zámek Hohnstein

TUŽKA
PROPISKA

Stadt
Wehlen

NÁRODNÍ PARK
SASKÉ ŠVÝCARSKO

Bastei

Vilémov

42

29

Lipová

Ukázkový podstávkový
dům Lipová

Velký
Šenov

35

36

Ebersbach

Zámek Šluknov

Království

37

39

34

33

30

Hrazený

Bazilika Panny Marie
Pomocné Filipov

608 m

32

Lilienstein
Pevnost Königstein

Königstein

29

Kirn

itzs

ch

417 m

Zadní Jetřichovice /
Hinterhermsdorf-Rabensteine

Hřensko /
Schmilka

Kyjovská skalní stezka

Soutěsky Křinice

Rumburk /
Seifennersdorf

20

14 15 23

18

Zirkelstein

Loreta

23

Dymník 516m

Vlčí hora 581m

Křinice

Zadní Doubice /
Hinterhermsdorf

552 m

21

19

Kuhstall

Varnsdorf /
Seifennersdorf

17

16

25

Hrádek

Pravčická brána

26

385 m

29

Soutěsky Kamenice

Gr. Zchirnstein

Kame

nice

562 m

Vyhlídka Belvedér

Sklaní hrad Šaunštejn

Rozhledna Janov

Jetřichovické vyhlídky

Pastevní vrch

552 m

28

402 m

Labská cyklostezka
Labe

Rumburk /
Neugersdorf

24

38

Wiefberg 478m

Schrammsteine

Lab
e

TURISTICKÝ
PAS

Jiříkov /
Neugersdorf

22

Křinická tramvaj

Gr. Winterberg

Dolský mlýn

27

Růžovský vrch

10

29

Jedlová 774m

619 m

Luž

Tolštejn

Tiské stěny

Kámen

Růžový hřeben

Děčín

Děčínský Sněžník 723m

Tisá

Kunratice

Ludvíkovice

ZOO Děčín

9

Janská

Huntířov

8

BATOH, VE
KTERÉM SI
VŠECHNO
ODNESEŠ

13

Zámek Děčín

7

Sokolí vrch 506m

Dobrná

Jílové

10

Studenec 737m

Markvartice

Cyklostezka Ploučnice P

Malá Veleň
Velký Chlum

lou

čn

ice

Zámek Benešov
nad Ploučnicí Kostel narození
Panny Marie
6

5

Prysk

Dobkovice

351 m

Malé Březno

3

Zámecký vrch

Dolní
Habartice

11

530 m

Nový Oldřichov

Františkov
nad Ploučnicí

Hrad Ostrý

Velká Bukovina

Rozhledna Kohout 589m

Merboltice

11
4
Rozhledna Strážný vrch 601m

TURISTICKÁ
INFORMAČNÍ CENTRA
MĚSTA DĚČÍN

KNIHOVNA

To jsme
my.

Tým cestovního ruchu

Karla Čapka 1441/3
405 02 Děčín
+420 412 532 227
info@idecin.cz

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Čsl. Mládeže 89/4
405 02 Děčín
+420 727 975 773
info@idecin.cz

www.
idecin.cz

Kamenický
Šenov
Panská skála

Benešov nad Ploučnicí
2

Vrabinec

670 m

Kytlice

Česká
Kamenice

Veselé

Horní
Habartice

793 m

Pěnkavčí vrch

Jehla

Kaple narození Panny Marie

12

Labská cyklostezka

670 m

478 m

1

Libouchec

TAŠKA,
BEZ KTERÉ
DO ZELENINY
NECHOĎ

Větrný mlýn Kottmar

Kottmar
Rodiny s dětmi najdou přímo
ve městě mnoho zajímavých
Walddorf
Jiříkov
Sebnitz
aktivit, na které budou dlouho vzpomínat. Ti odvážnější si
Mikulášovice
Neugersdorf
mohou
zajít na největší
komplex zajištěných cest a vylézt
Rumburk
Brtníky
si sto metrů dlouhé trasy na vrchol Pastýřské stěny. Cestou
Bad Schandau
Leutersdorf
NÁRODNÍ PARK
Staré
se mohou kochat překrásnými výhledy na město a jeho
SASKÉ ŠVÝCARSKO
Křečany
Hinterhermsdorf
Vlčí Hora
Seifhen- a na nejhlubší pískovcový kaňon Evropy.
dominantu zámek
Zeughaus
nersdorf
ReinhardtsdorfSněžná
Schöna
Kyjov
Ferratových cest různé obtížnosti je 16 a s jejich výstupem
Krásná
NÁRODNÍ PARK
Doubice
mohou
Lípa pomoci zkušení instruktoři. Ty je možné si objednat v
Mezní Louka
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Hřensko
Mezná
Großschönau
Varnsdorf
Rybniště
Turistickém
informačním centru. Stejně tak si lze zapůjčit raft
Labská Janov
Horní Podluží
Stráň
Vysoká Lípa
a projet se Labským
Dolní Podlužíkaňonem po řece. Skvělou kombinací je
Rynartice
Jiřetín
Chřibská
Jetřichovice
Růžová
pod Jedlovouzpět na kole po Labské stezce. I tuto službu
potom
návrat
Arnoltice
Studený
Bynovec
Vám zařídí informační centrum.
Maxičky
Srbská Kamenice
40

Dolní Poustevna /
Sebnitz

Tanečnice 597m

RŮZNÁ TRIČKA,
ALE BOŽÍ JE JEN
JEDNO

Nejníže položené město na Labi je ideálním místem pro
relaxaci a volný čas. Město ležící v těsném sousedství národního parku České Švýcarsko nabízí dobrodružné výpravy za
překrásnou přírodou protkanou četnými vyhlídkami, romanOppachzákoutími a velkolepými skalními masivy. Adrenalin,
tickými
Taubenheim
památky, výlety po řece, zoologická zahrada, aquapark nebo
jen relaxace u dobrého vína nebo kávy, to je jen stručný
Friedersdorf
Šluknovvýčet možností, které zde můžete zažít.

Polevsko
Klíč

Svor

759 m

NAVŠTIVTE NAŠE
Nový Bor
ÍČKA, RÁDI VÁM
Skalice
Lindava
POMŮŽEME
S VÝBĚREM
Sloup v Čechách
Chotovice
Volfartice
UBYTOVÁNÍ, VÝLETU,
ZKRÁTKA VÁS
NASMĚRUJEME
Okrouhlá

Horní Světlá

V horkém letním počasí si pak
Krompach
můžete odpočinout v zoologické
zahradě. Ta je ukryta v lesoparku na
Pastýřské stěně. Její návštěvu spojte
s návštěvou další dominanty města,
vyhlídkové restaurace.

Za návštěvu jistě také stojí děčínský
zámek a jeho prohlídky s Černým
rytířem, zámecký park a zahrady s
pávy. Zámek na skále s interesantní
přístupovou cestou a nádhernou Růžovou zahradou rozhodně nesmíte
při návštěvě Děčína vynechat.
Pokud jste lovci filmových míst, v Děčíně a okolí jich najdete
nepřeberné množství. V nedalekém skalním městě Tisá se
natáčely Letopisy Narnie, pohádka Malá mořská víla a několik amerických akčních filmů. V tajemném Dolském mlýně se
natáčela legendární Pyšná princezna.

ha možností,
Děčín je město mcnho přírodních
neopakovatelný ích zážitků. Přijeďte
scenérii a aktivnmi. Litovat určitě
se přesvědčit sa
nebudete.
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Výlety & Adrenalin

www.
idecin.cz

Cyklovýlet
se třemi NEJ!

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
fotoaparát, dostatek tekutin, pár
korun i eur

Vezměte svá kola a pojeďte s námi
na výlet! Uvidíte jednu z nejstarších
rozhleden v České republice,
ale i jednu z největších horských
pevností v Evropě, navíc se projedete
nejkrásnější částí Labského kaňonu.

PŮJČOVNY KOL, ELEKTROKOL:
Cyklopujcovna.com, půjčovna kol
ČD Děčín-hlavní nádraží

212
m.n.m.

www.
cyklopujcovna.com

START SMĚR SNĚŽNÍK

A JEDE SE DO KÖNIGSTEINU

A LABSKÝM KAŇONEM ZPĚT DO DĚČÍNA

Náš cyklovýlet začíná v Děčíně, odkud se vydáme asi 15 km
po Krušnohorské magistrále č. 23 za stálého stoupání až do
obce Sněžník. Trasa vede po asfaltové cestě mezi lesy, které
nás ochrání před přímým sluncem.

Po shlédnutí úžasných výhledů a možnosti občerstvení v
jedné z několika restaurací pod rozhlednou se vydáváme dále
po naší cyklotrase směr hraniční německá obec RosenthalBielatal. Po chvíli jízdy na asfaltové cyklostezce dorazíme do
městečka, které nás okouzlí malebnými domky s upravenými zahradami. Odsud naše cesta vede už jen dolů z kopce.
Držíme se směrovek na Königstein a po několikaminutovém
sjezdu již zahlédneme v dáli mohutnou pevnost, největší
vojenskou pevnost a hrad v celé Evropě!

Pokud jsme již navštívili pevnost nebo ji jen obhlédli zvenčí,
můžeme pokračovat zpět směr Děčín, a to něco málo kolem
25 kilometrů po Labské stezce č.2. Krásná asfaltová rovinatá
cesta vede údolím Labského kaňonu. Z této cesty nás bude
bolet za krkem z neustálého zvedání hlavy při obdivování
skalních útvarů a vyhlídek, které se nad námi budou tyčit.

Pokud se na tento výšlap necítíme, můžeme se na Děčínský
Sněžník svézt cyklobusem číslo 433, který vyjíždí z autobusového nádraží v Děčíně. Doveze nás až na zastávku pod
rozhlednou (Jílové, Sněžník, restaurace Hraničář), ze které to
máme už jen dva kilometry lehkým stoupáním ke kamenné
dámě, 33 metrů vysoké rozhledně, která se hrdě zařazuje
mezi nejstarší rozhledny České republiky a navíc leží na
největší stolové hoře naší země –
rozhledna Děčínský Sněžník. Z rozhledny se nám naskytnou výhledy
do celého Českého Švýcarska a při
dobré viditelnosti můžeme spatřit
POKUD SE NA TENTO
i Drážďany, Jedlovou, Ještěd,
VÝŠLAP NECÍTÍME,
Sněžku, Milešovku a dokonce Říp.
MŮŽEME SE NA

Praktické info:
Pevnost je otevřena od dubna do října od 9:00 do 18:00,
zbývající měsíce je otevřeno večer o hodinu méně. Dospělí
návštěvníci zaplatí v létě do celého areálu vstupné 10 eur,
v zimních měsících 8 eur. Připlatit si můžete za audioprůvodce, a to ve výši tří eur. Podrobnější info se dozvíte na:
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Rozhledna je otevřená o
letních prázdninách denně
od 9:00 do 19:00, zbytek roku
denně od 10:00 do 17:00. Výjimkou je listopad až březen, kdy
je otevřeno pouze o víkendu
a svátcích od 10:00 do 16:00.
Vstupné na rozhlednu je 30 Kč,
děti od 6 let a studenti platí
polovinu.

Z Dolního Žlebu už to máme jen několik málo kilometrů do
cíle, do centra Děčína, během kterých můžeme pozorovat
skalní útvary na druhém břehu, jako je vyhlídka Belvedér, Labská stráž, Růžová vyhlídka a mnoho dalších.

www.
festung-koenigstein.de/cs

DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK
SVÉZT CYKLOBUSEM
ČÍSLO 433

Praktické info:

Na trase uvidíme na protějším břehu například lázeňské
město Bad Schandau s termálními lázněmi, za hraničním
přechodem Schmilka následuje turisticky hojně navštěvované Hřensko, poté již Dolní Žleb se zajímavou restaurací a
přívozem Dolní Grund, kde se můžeme občerstvit a na terase
se kochat pohledy na Labe.

Tipy klovýlety
na cy

ík:

Sněžn

)
(PO - NE
- 17.00
)
10.00
(PO - NE
)
19.00
9.00 (PO - NE
)
- 17.00
10.00
(SO - NE
- 16.00 - PÁ)
00
10.
ENO (PO
ZAVŘ

TUR

km
: 39,5
: 998 m
Délka
metry
upané
né
ike
Nasto
Nároč
lo, E-b
nost:
vé ko
Nároč
kingo
uka
la: Tre
zní Lo
Typ ko
sto: Me 1.084“E
pní mí
19‘
stu
Ná
9“N, 14°
‘24.85
50°52

ecin.cz
hovna
m kni | E info@id
centru
rmační T 412 532 227
raží
cké info
.cz
ín 1 |
Turisti
vní nád info@idecin
02 Děč
m hla
1/3 | 405
centru 975 773 | E
rmační
T 727
cké info Děčín 4 |
isti
Tur
02
| 405
e 89/4
mládež
ka 144

Karla Čap
Čs.

ISTI

CKÉ

INFO

CE
RMA

PŘEHLED CYKLOVÝLETŮ
V OKOLÍ DĚČÍNA
NAJDETE VE SKLÁDAČCE
TIPY NA CYKLOVÝLETY.
ŽÁDEJTE V NAŠICH
ÍČKÁCH.
Vidíte, v Děčíně se na kole
opravdu nudit nebudete.
Tipy na další cyklovýlety
najdete na Turistickém
portálu města.
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Pokračujeme stále po červené trase a bez výškových rozdílů
na okraj pláně nad obcí Labská Stráň. Vydáme se k nejstarší
upravené vyhlídce Českého Švýcarska Belvedér. Skalní terasa,
vybudovaná v 18. stol. ke koncertním účelům, s překrásným
výhledem do údolí Labe se nachází asi 180 m nad řekou. Poblíž
terasy stojí stejnojmenný hotel. Posezení a občerstvení nabízí
místní restaurace. Naše cesta dál pokračuje do obce Labská
Stráň a dál klesá do údolí romantického a tajuplného skalního
kaňonu Suché Kamenice a končí na silnici vedoucí do obce
Hřensko. Tam naše cesta končí. Zpět nás doveze autobus, vlak
nebo výletní loď.

Výlety & Adrenalin

Nejkrásnější výhledy
do kaňonu Labe
ITINERÁŘ

DĚČÍN - NEMOCNICE –
STOLIČNÁ HORA 1 KM –
LABSKÁ VYHLÍDKA 2 KM –
NAD LOUBÍM, ROZCESTÍ
4 KM – SPÁLENISKO,
VYHLÍDKA 5 KM – RŮŽOVÝ
HŘEBEN, VYHLÍDKA 6 KM –
BELVEDÉR 11,5 KM – LABSKÁ
STRÁŇ 12 KM – ÚDOLÍ SUCHÉ
KAMENICE 14,5 KM – SUCHÁ
KAMENICE, ÚSTÍ 17 KM –
HŘENSKO, NÁBŘEŽÍ 18 KM

Na cestu se vydáme od stanice městské hromadné dopravy
č. 201, 207 (Děčín, Nemocnice) po červené turistické značce
vedoucí lesoparkem Kvádrberk. Stoupání pohodlnou kamennou cestou na vyhlídkovou plošinu Stoličné hory s pískovcovým obeliskem nás přenese do časů minulých. Na samém
vrcholu se před námi otevře překrásný pohled na město a
Labský kaňon. Po červené turistické značce pokračujeme
dál po hřebeni. Naše trasa pokračuje po příjemné cestě až k
vyhlídkovému pavilonu Labská stráž. Odtud nás vede červená
značka nad hlubokým údolím Loubského potoka, odkud
můžeme vidět protilehlé pískovcové stěny a věže. Klesající
cesta nás zavede až k okraji obce Ludvíkovice, kde za místním
hřbitovem cesta sestoupí do údolíčka k rozcestí Nad Loubím,
zde trasu přetíná zelená turistická značka.

ČAS VÝLETU
7 HODIN

Přibližný čas výletu i s obědem.
JÍZDNÍ ŘÁD LODI
www.
labskaplavebni.cz
PŘÍVOZ HŘENSKO - SCHÖNA
www.
hrensko.cz
Vlakem zpět Schöna - Děčín

O kus dál začneme opět stoupat zalesněným terénem až na
hranu pískovcové terasy nad řekou. Cesta nás vede až k rozcestí Růžový hřeben. Na stejnojmennou vyhlídku nás dovede
300 m dlouhá odbočka. Skalní stěna s četnými pískovcovými
věžemi nabízí skvostný pohled z ptačí perspektivy. Vyhlídková plošina, zvaná Růžová vyhlídka, je opatřena zábradlím a
lavičkou.
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JÍZDNÍ ŘÁDY
www.
kr-ustecky.cz
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Výlety & Adrenalin

Z Labského údolí
k vrcholkům světa
Pískovcové skalní masivy se v
Českosaském Švýcarsku tyčí snad na
každém kroku, není proto divu, že
z kraje na březích Labe pochází celá
řada výborných horolezců. Mezi ně
bezesporu patří i Jindřich Hudeček,
zakladatel společnosti HUDYsport.

ODHODLÁNÍ A STYL

Z PÍSKU DO VYSOKÝCH HOR

Vybaven lodním lanem a třemi karabinami se Jindra pouštěl
do stále odvážnějších výstupů. Tehdejší skromná výstroj činila
z lezení čiré dobrodružství, kdy lezec musel obstát nejen
po fyzické, ale hlavně po psychické stránce. Trend doby byl
jasný, a to lézt obtížné cesty, které se daly jen těžko odjistit.
Chyba mnohdy znamenala přinejmenším vážný úraz. Morálu
měl Hudy vždy na rozdávání, a tak i dnes dává přednost
linkám, ve kterých si zabojuje se strachem. Lezení pro něj
zkrátka není jen o výkonu, ale hlavně o dobrodružství.

V roce 1983 se Jindra dostal do československé horolezecké
reprezentace a vydal se za hranice. Parádní zářez si připsal už
na zimním zájezdu do Slovinska, kdy s Mírou Mikyškou přelezli 20 let nezopakovaný prvovýstup v severní stěně Triglavu.
Z Evropy se poté přesunul do severní Ameriky, kde se po
vzoru Míry Šmída, vynikajícího horolezce a zakladatele Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad
Metují, vrhl do sólových výstupů v národním parku Yosemite. Vybral si legendární cestu The Nose na více než kilometr
vysoký El Capitan. Stěnu prostoupil s pouhými dvěma bivaky
a minimem vybavení, lehčí úseky proto lezl bez jištění.

Jindra nikdy nepatřil mezi silové lezce, netrávil čas na umělých stěnách ani v posilovně. Příroda mu však nadělila úžasný
cit pro pohyb na skále, chybějící sílu tak doháněl precizní
technikou a bojovností. Ostatně i díky tomu prostoupil v 80. a
90. letech v Labském údolí řadu těžkých cest až do obtížnosti
XIc. Ze svého umu nic neztratil ani po padesátce. Ještě dnes
dokáže mladým lezcům ukázat některou z pískařských fines.

Roku 1987 se Hudy zúčastnil pokusu o prvovýstup na Mount
Everest, kde dosáhl výšky 8300 m. Do vysokých hor se už
nevrátil, své úsilí nasměroval k jiné disciplíně – závodům v
lezení na obtížnost. Brzy se zařadil do světové špičky a sbíral
jeden úspěch za druhým. V letech 1989 a 1990 přivezl historicky první české medaile ze Světového poháru, ve kterém se
celkově nejlépe umístil na skvělém 10. místě. Krom soutěžních
klání také více lezl ve vápencových skalních oblastech, kde se
opět zařadil mezi ty nejlepší. Důkazem budiž to, že mu Heinz
Zak věnoval kapitolu ve své knize Rock Stars.

VÍTR VE VLASECH
ÚSPĚCH NA OBCHODNÍM POLI

Jindra, přáteli přezdívaný Hudy, vyrůstal
v Jílovém u Děčína, do skal to měl tedy
opravdu jen kousek. První lezecké krůčky
podnikl s kamarády ve stěnách lemujících
Labské údolí. Mladého talentu si brzy
všimli ostřílení matadoři Zdeněk Weingartl a Karel Bělina. Pod jejich křídly začal
Hudy lézt pravidelně a z lehkých cest
v obtížnosti II a III se rychle posunul do
těžkých linií klasifikovaných stupni VIIb
a VIIc.
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Po revoluci se Hudy vrhl do podnikání a v roce 1990 otevřel v
Hřensku první obchod s outdoorovým vybavením. Za minulého režimu se kvalitní výstroj sháněla jen těžko, řadu věcí si
lidé dokonce vyráběli sami, a tak se možnost obsadit díru na
trhu přímo nabízela. Správnost rozhodnutí stvrdila léta následující, kdy z malého krámku vyrostla síť 38 specializovaných
prodejen v České republice a na Slovensku.
Páteř společnosti HUDYsport dnes tvoří na tři stovky zaměstnanců, z nichž drtivá většina vyráží ve volném čase do hor
blízkých i vzdálených. Veškeré prodávané vybavení testují na
vlastní kůži, ve svém oboru jsou proto opravdovými odborníky. Jejich zkušenosti se promítají jak do obchodu, tak do
vývoje produktů značek Direct Alpine a Rock Empire, které
tvoří nedílnou součást firmy.

Devadesátá léta přinesla Jindrovi krom podnikání i splnění
snů ve sportech, které jsou stejně jako lezení okořeněny
řádnou dávkou adrenalinu. Naplno se věnoval závodům
silničních motocyklů, automobilovým závodům na okruhu a
basejumpingu.
Na skály ovšem nikterak nezanevřel. Každoročně se vydává do Patagonie, kde se mu v posledních letech podařilo
prostoupit celou řadu těžkých linií. V roce 2011 se Standou
Štěpánem a Michalem Brunnerem vylezl na úchvatné žulové
jehly Cerro Torre a Fitz Roy. Roku 2015 dokončil s Michalem
Brunnerem prvovýstup na Aguja Poincenot a hned v další
sezóně přidal s Radkem Grohem první český zimní výstup na
Fitz Roy.
S přibývajícím věkem nepolevuje, za lezením cestuje po celém světě. Stále se však vrací do míst, kde začínal. Rozervané
Labské pískovce má prostě v krvi.
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UNIKÁTNÍ PŘÍSTUP NA
ZÁMEK
292 m dlouhá cesta zvaná Dlouhá jízda je architektonickým skvostem v celorepublikovém měřítku. Ze dvou třetin je Dlouhá jízda kutána přímo
do skály a zasloužili se o to horníci z nedaleké
Krupky, kteří ji budovali 6 let.

Kultura

Zámek Děčín
vás vítá

OTEVÍRACÍ HODINY

PO - NE 9:00 - 17:00

jsme jedním
z nejstarších

V DOBĚ
PRÁZDNIN
OTEVŘENO
DO 18:00

NEUSTÁLE SE
ROZVÍJEJÍCÍ
EXPOZICE
V roce 2017 i 2018 jsme
rozšířili prohlídkovou trasu
Návštěva u knížete Františka. Nejnovějším lákadlem je navrácení torza původní zámecké
knihovny. Za dob rodiny Thun-Hohenstein (poslední majitelé
zámku) na zámku bylo až 90 000 knih, z toho na tři stovky
rukopisů a 80 prvotisků.

www.
zamekdecin.cz
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/zamekdecin

Jsme jedním z nejstarších památkových
objektů v České republice, první písemné
zmínky o dřevěném hradišti jsou z roku
1128. Díky 150 místnostem se řadíme také
mezi největší zámky v České republice.
Počet návštěvníků každoročně stoupá
a proto jsme také nejnavštěvovanějším
zámkem Ústeckého kraje, kdy v roce 2017
si cestu na zámek našlo 66 000 platících
návštěvníků.

5 PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ

ZÁMECKÉ
ZAHRADY
Kdo se raději kochá přírodou, měl
by navštívit naše zahrady. Na severní straně naleznete krásnou barokní
Růžovou zahradu, která patří mezi
umělecky nejcennější části zámeckého areálu. Terasovité zahrady na
jižním svahu se proslavily mimořádnými sbírkami orchidejí, kamelií,
azalek a rhododendronů.

NEŠTASTNÝ OSUD
ZÁMKU PO R. 1932
V tomto roce zámek Thunové prodali Československému
státu a ten zde vytvořil kasárna. Během necelých 60 let se
zde střídaly armády, a to až do roku 1991. V tomto roce zámek
získalo město Děčín a začalo s nákladnou rekonstrukcí, která
do dneška stála zhruba 650 miliónů korun.

ZNÁMÉ OSOBNOSTI
NA ZÁMKU
Zámek navštívil Fryderyk Chopin, který zde zkomponoval
tzv. Děčínský valčík. Mezi největší zajímavosti ovšem řadíme
návštěvu mladičké císařovny Sissi, která si tu spolu se svým
manželem Františkem Josefem I. roku 1854 odbyla svou první
panovnickou povinnost. Mezi další osobnosti, které zámek
navštívily, patří např. František Palacký nebo bratři Mánesovi.

Při prohlídce okruhu BAROKNÍ PERLY navštívíte např. Růžovou zahradu a kostel Povýšení svatého Kříže. ZLATÁ LÉTA
DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU a NÁVŠTĚVA U KNÍŽETE FRANTIŠKA
Vás zavedou do soukromých pokojů jižního a západního
křídla. KOMTESA ukáže zámek i těm nejmenším návštěvníkům
a kdo má pro strach uděláno, tak může prozkoumat zámecké
sklepení s ČERNÝM RYTÍŘEM Zikmundem z Vartenberka.
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Gastro & Ubytování

Stylová restaurace
a ubytování ve
francouzském stylu

oderní
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e tak
gastronomie budeětmusíte
nadšeni, že se urč. it
vrátit

Apartmány nabízejí našim hostům dva prostorné pokoje,
stylovou kuchyň, šatnu a koupelnu s toaletou. Úschovna kol
a nabíjení elektrokol je samozřejmostí. V případě samostatného stravování je možné v naší restauraci ochutnat alespoň
dobrou kávu nebo kvalitní víno. Budete překvapeni jejími
zajímavými interiéry. Těšíme se také na malé návštěvníky.
Ti nejmenší si mohou zkrátit čas čekání malováním, ty starší
budou mít radost z WIFI.

Hezké a stylové prostředí penzionu
U růžové zahrady se postará o Váš
romantický pobyt. Zajímavé interiéry
v souladu s vynikající kuchyní
uspokojí i náročného zákazníka.

Kromě francouzských specialit nabízíme
také českou kuchyni. Zajímavé menu může
být však upraveno na přání zákazníka.
Příležitostně se zde konají také jazzové
večery.

PŘIJĎTE
SI DÁT
SNÍDAŇOVÉ
MENU

Interiér naší restaurace byl
ovlivněn eklekticismem.
Pro naši restauraci je typická otevřená kuchyň. Naši
hosté tak mají příležitost
podívat se přímo na přípravu pokrmů. Den je možné
začít příjemně snídaňovým
menu.
Poloha na pěší zóně a současně bezprostřední blízkost
kostela Povýšení sv. Kříže a Růžové zahrady tvoří nezapomenutelnou atmosféru. Pohled z okna na děčínský zámek, sala
terrenu, gloriet, takzvanou Dlouhou jízdu a kostel Povýšení
sv. Kříže (díky kopii obrazu Panny Marie přivezenému v roce
1752 z Říma a vysvěcenému papežem Benediktem XIV. se
stala kaple poutním místem) nebo pobyt na letní terase se
hluboce vryjí do vzpomínek návštěvníků.
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DĚČÍN JE SKVĚLÝM VÝCHOZÍM
MÍSTEM PRO VÝLETY DO ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA A NÁVŠTĚVU
DRÁŽĎAN (S ZWINGEREM A NAPŘ.
SIXTINSKOU MADONOU). NEDALEKO
OD APARTMÁNU JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT AQUAPARK, VYLÉZT SI VIA
FERRATU NEBO PROJET SE VÝLETNÍ
LODÍ.

manželé

Lorencovi

Majitelé milující design jsou připraveni zákazníkům maximálně vyjít
vstříc a připravit společenské nebo i
další soukromé akce i po designové
stránce. Neumí navrhovat zajímavé
interiéry pouze pro pension nebo
restauraci. O tom se můžete přesvědčit v jejich obchodě, který je ve
stejné budově z roku 1892, kde se
nacházejí dva vzorové apartmány o
celkové ploše 77 m2.

www.
uruzovezahrady.cz
U RŮŽOVÉ ZAHRADY
Křížová 17/15 / 405 02 Děčín 1
+420 702 994 622
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Gastro & Ubytování

NAJDETE U NÁS KLID
A POHODU.

Báječné snídaně v

Na skleničku
do podzámčí
Jsme rodinná kavárna Coffee & Books. Specializujeme se na
vás - naše hosty, protože vás máme rádi a chceme abyste
se u nás cítili jako doma. Nejsme řetězec, jsme lokální a naše
lokálnost nás baví. Používáme suroviny od místních dodavatelů. Chleba a káva z Děčína, uzeniny z Litoměřic, cider z
Rumburku, pivo z Varnsdorfu. Celý den nabízíme k snídani
řadu jak slaných tak sladkých jídel, které můžete zalít spoustou výborné kávy podle vaší chuti. Váš den nastartují báječná
smažená vajíčka s kváskovým chlebem, máslem a moštem
nebo jedinečný chlebich - zapečený chléb se šunkou, pršutem, sušenými rajčaty a rukolou. Croissanty s marmeládou,
nutelou či čerstvé teplé vafle se šlehačkou, marmeládou
nebo zmrzlinou. Málem bych zapomněla na čerstvé jogurtové
parfait s čertvým ovocem a domácí granolou.

Vinotéka Děčín má dlouholetou
tradici. V nabídce vinotéky je velká
nabídka vín z Čech a Moravy.

ZÓNĚ
V TURISTICKÉ SESA
VENKOVNÍ TERAY SE
SLUNEČNÍK
www.
vinotekadecin.cz
VINOTÉKA DĚČÍN
Křížová 435/9 / 405 02 Děčín 1
novotnadc@seznam.cz

OTEVÍRACÍ HODINY

PO - PÁ 7:00 - 20:00
SO 8:00 - 20:00
NE 9:00 - 18:00

vinotekadecin

U NÁS MŮŽETE BEZ
PROBLÉMŮ PLATIT
PLATEBNÍMI KARTAMI VISA,
MASTERCARD A MAESTRO.

OTEVÍRACÍ HODINY

www.
coffeeabooks.cz

14 | ČASOPIS PRO TURISTY 2019

TĚŠÍME SE NA VÁS :)

Dvakrát v měsíci pořádáme řízené degustace s vinaři. Dále
pořádáme tzv. průběžné degustace jednotlivých odrůd vín v
průběhu týdne.
V turistické sezóně je
otevřena i venkovní terasa
se slunečníky, která vybízí
k posezení v příjemném
prostředí pěší zóny přímo
pod Růžovou zahradou. Ve
vinotéce vaříme i vynikající
děčínskou kávu CAFFé08.

Hotel
Aquapark Děčín

PO - PÁ
9:00 - 18:00
SO
8:00 - 12:00

Z českých vín u nás najdete převážně regionální vinařství z
Malých a Velkých Žernosek, Loun, Žalhostic, Třebívlic, Roudnice nad Labem a Mělníka. Moravská vína u nás zastupuje cca
35 vinařství ze všech vinařských oblastí Moravy. Tuto nabídku
doplňujeme vybranými zahraničními víny z Chile, Argentiny,
Nového Zélandu, Mexika, USA, JAR, Rumunska a Bulharska.

Nejsme cukrárna, přesto si sami
vyrábíme většinu dezertů. Čokomaus s belgickou čokoládovou pěnou, domácí cheescake,
mrkvové dortíky podle receptu
z Wyomingu… prostě musíte
přijít ochutnat. A ty zmrzlinové
poháry….hmmm. Zárukou kvality je náš mlsný jazyk.

Výlety & Adrenalin

Aquapark Děčín
Oblouková 1400/6
405 02 Děčín IV
+420 412 704 211
info@dcsportovni.cz
www.
aquaparkdecin.cz

Aquapark Děčín
Aquapark Děčín je jedním z největších
a nejmodernějších rekreačně
sportovních komplexů s termální
vodou v České republice.
Aquapark se rozprostírá přímo u Labské cyklostezky a
nabízí návštěvníkům unikátní kombinaci vnitřní kryté části s
venkovním areálem. Krytá část aquaparku nabízí
25m bazén, dětský bazén, 3 tobogány, vodní hřib,
divokou řeku, dnový rošt, masážní lavice, chrliče,
dětskou říčku, masážní trysky, 2 whirpooly, dětské
brouzdaliště a restauraci. V prvním patře se nachází wellness centrum, zde jsou k dispozici sauny,
Relax klub s privátní saunou a vířivkou, masáže,
tělocvična, venkovní terasa.
Ve venkovním areálu se nachází několik bazénů 50m, 25m, rekreační bazén s atrakcemi, masážními
lavicemi a divokou řekou, brouzdaliště pro děti
a nerezový bazén s parametry pro vodní pólo a
potápěčskou jámou o maximální hloubce 6m. Díky
termální vodě je možno využívat venkovní 25m
bazén celoročně při teplotě vody okolo 28°C.
Ve venkovní části aquaparku je dětský koutek
a sportovní areál se dvěma beachvolejbalovými kurty s možností úpravy na plážový fotbal,
nohejbalové hřiště, které slouží zároveň jako velké
basketbalové hřiště s možností rozdělení na dva
streetballové kurty a pétanque.
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Nedílnou součástí zoo je již 13 let také expozice Rajské ostrovy. Návštěvníci ji najdou v centru města cca 700 m od zoo.
Tato unikátní expozice zve k pozorování fauny i flory mořského korálového útesu, živočichů tropických pralesů, polopouští či mangrovových pobřeží. Pozorovat tu můžete zvířata
jako klaun očkatý, perutýn ohnivý, leguán kubánský, agama
Weberova, outloň malý, trnucha skvrnitá, krajta tygrovitá…

Expozice
Rajské ostrovy
KVĚTEN - SRPEN
OTEVÍRACÍ HODINY

9:00 - 19:00
ZÁŘÍ - DUBEN

EXPOZICE RAJSKÉ
OSTROVY JE
BONUSEM PRO
NÁVŠTĚVNÍKY ZOO!

OTEVÍRACÍ HODINY

DENNĚ 9:00 - 18:00

Expozice Rajské ostrovy
Teplická 19 / 405 02 Děčín IV
+420 412 531 531 / tic@zoodecin.cz

zoodecin

Výlety & Adrenalin

Zoologická
zahrada Děčín
I když Zoo Děčín patří co do velikosti
k menším českým zoologickým
zahradám, je návštěvníky hodnocena
jako jedna z nejhezčích.
Hospodaří na zhruba 6 hektarech plochy v příjemném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně. Zaměřuje se na chov
ohrožených a méně známých druhů zvířat. Na jednom místě
tu má návštěvník možnost poznat téměř 450 zvířat ve 150
druzích. Návštěvník se zde setká s mnoha zajímavými druhy
zvířat: mravenečníkem velkým, levhartem obláčkovým,
lamou vikuňou, takinem indickým, tapírem jihoamerickým,
prasetem visajanským, kozorožcem kavkazským, margayem,
makakem chocholatým, ursonem kanadským, sambarem
skvrnitým, klokanem rudokrkým, kočkou rybářskou a spoustou dalších… Oblíbenými expozicemi jsou: Ptačí dům nebo
Expozice fauny Českosaského Švýcarska. Procházku po zoo
lze díky mnoha interaktivním a vzdělávacím prvkům pojmout
jako zážitkový rodinný výlet. K dispozici jsou nejen naučné
stezky, ale také spousty herních prvků, velký průlezový hrad
či kontaktní zoo.
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Otevřeno denně
po celý rok!

/zoo_decin
www.
zoodecin.cz

/expozicerajskeostrovy

Se vstupenkou ze zoo můžete Rajské ostrovy navštívit zcela
zdarma! Tato výhoda platí pouze v den návštěvy zoo. Bonus
lze využít i obráceně: pokud se rozhodnete nejprve zajít do
Rajských ostrovů a pak teprve do zoo, v zahradě doplatíte už
jen rozdíl v ceně.

KVĚTEN - SRPEN
OTEVÍRACÍ HODINY

8:00 - 19:00

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, BŘEZEN, DUBEN
OTEVÍRACÍ HODINY

DENNĚ 8:00 - 18:00
LISTOPAD - ÚNOR
OTEVÍRACÍ HODINY

DENNĚ 8:00 - 16:00

Zoologická zahrada Děčín
- Pastýřská stěna, p. o.
Žižkova 1286/15 / 405 02 Děčín IV
+420 412 531 164 / info@zoodecin.cz

Příjemně strávený čas
mezi zvířaty lze zakončit
posezením v Občerstvení
Bamburger, které nabízí
dobroty z místních produktů, kvalitní kávu, denně
čerstvou polévku a poctivé
burgery.

DO ZOO NENÍ POVOLEN
VSTUP SE PSY A JINÝMI
DOMÁCÍMI MAZLÍČKY.
VÝJIMKU TVOŘÍ POUZE
ASISTENČNÍ PSI.
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Kultura

Do muzea za
poznáním i zážitky

VÝVOJ
BI
A
L
A
N
Y
V
A
R
P
O
D
Í
N
D
O
L

LEDEN – DUBEN
OTEVÍRACÍ HODINY

ST - NE 9:00 - 17:00
KVĚTEN – SRPEN
OTEVÍRACÍ HODINY

AFRICKÉ LÉTO V
MUZEU DĚČÍN

ÚT - NE 10:00 - 18:00
ZÁŘÍ – PROSINEC
www.
imbrova.cz

OTEVÍRACÍ HODINY

ÚT - NE 9:00 - 17:00

www.
muzeumdc.cz

STÁLÉ EXPOZICE
Bohaté a vzácné sbírky, které jsou dnes umístěny v historické
budově bývalého loveckého zámečku Thun- Hohensteinů
z 1. poloviny 18. století přímo v centru města Děčína, nabízí
návštěvníkům Oblastní muzeum v Děčíně. Jako jediné muzeum v České republice mapuje vývoj lodní dopravy na Labi.
Neopomíjí však ani historii města Děčína od nejstarších dob
ukázkami z archeologických nálezů.

LAPIDÁRIUM NA NÁDVOŘÍ

Kultura afrického kontinentu je pro
vnímání středoevropanů stále exotická. Je proto hodně nezvyklý příběh děčínského rodáka a humanisty
Ignatiuse (Zdeňka Jana) Arnože (18851950), který velkou část života strávil v
Africe a stal se zakladatelem biskupství v
Bulawayo v Zimbabwe. Jemu je věnována výstava
Africké léto v muzeu Děčín.
Součástí výstavy bude kolekce afrických šperků a soch afrikanistky PhDr. Marie Imbrové (www.imbrova.cz). Bývalá diplomatka a sběratelka afrického umění je zakladatelka Klubu
přátel Tengenenge, podporující světově známou uměleckou
komunitu v Zimbabwe. Na výstavě bude prezentovat svoji
zkušenost s Afrikou i řada dalších zajímavých osobností z
Děčína a okolí. Právě tyto příběhy by měly ukazovat rozmanitost současné Afriky, která je stále pro nás trochu tajuplným
kontinentem. Součástí letního programu budou i přednášky,
projekce filmů, africká hudba, tanec či food festival.
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BODENBACH
Od jara bude v Oblastním muzeu v
Děčíně otevřena stálá výstava věnovaná
Podmoklům (německy také Bodenbach),
dříve samostatné obci a městu. Dnešní
levobřežní součást města Děčína zažila
bouřlivý průmyslový rozvoj po roce 1851,
kdy byla dostavena trať Praha - Drážďany. Vznikající moderní a obchodní město
(1901-1942) v mnoha ohledech zastínilo
starší Děčín. K místnímu dobovému
koloritu patřilo i rivalské soupeření obou
měst, což přispělo rozvoji našeho regionu. Jak se dařilo samostatné obci Podmokly je stále možné poznat na originální
architektuře této části města. Výstava
má za cíl ukázat každodenní život obce
prostřednictvím dochovaných výrobků
místních firem, prezentací společenského
života, spolků a událostí.

Nedílnou součástí muzea je i lapidárium na
nádvoří, kde jsou soustředěny sochařské
prvky z likvidovaných památek na děčínsku.
Mezi nejcennější exponáty patří kamenný
erb pánů z Bünau z 16. století, náhrobní deska hraběte Lva Thuna, smírčí kříž z 15. století
či zbytky sloupů z děčínské Lorety. Nádvoří
vévodí renesanční portál přemístěný z bývalé
restaurace na Kvádrberku, skýtající ve svém průhledu pohled na sochu Arióna z Korintu ze zaniklých
dolnožlebských lázní. Soubor je doplněn kamennými erby,
hraničními kameny a zbytky mlýnských žernovů. V zadní části
lapidária je umístěna gigantická kovová socha Lenina jako
připomínka na dobu minulou.

PROHLÍDKY
REMORKÉRU BESKYDY
OBVYKLE POSLEDNÍ SOBOTU V
MĚSÍCI OD DUBNA DO ŘÍJNA.
Děčínské muzeum pořádá příležitostné
prohlídky zadokolesového remorkéru
Beskydy. Ve spolupráci s vlastníkem
lodi, Ředitelstvím vodních cest ČR,
představuje tak unikátní živou technickou památku přímo na řece Labi. Termíny a místa přistavení lodi budou zveřejněny na webových stránkách muzea.

Více než tři desítky lodních modelů
prezentují vývoj lodního stavitelství ve zrekonstruované expozici
Vývoj lodní dopravy na Labi a
nabízí možnost seznámit se s
bohatou historií lodní dopravy v
Čechách. Společně s prezentováním
nových informací, byť se zachováním původního konceptu a výstavních
prostor, daly vzniknout jedinečné výstavě v
rámci Česka.
Pozornost je věnována rozvoji a růstu dopravy během
staletí, splavňování řeky i přírodě v řece a jejím okolí.
Textový doprovod by měl návštěvníkovi přiblížit nejdůležitější milníky vývoje dopravy, jako je užití parního
stroje, vznik ČPSL, moderní konstrukce vznikající v
našem státě a význam lodní dopravy jako celku. Bohatý
obrazový doprovod, pocházející z muzejního archivu i
od soukromých sběratelů vhodně doplňuje textovou
část.
Děčínské muzeum disponuje jednou z největších knihoven o plavbě vůbec a vlastní i rozsáhlý fotoarchiv plavidel, sbírku starých vodních map Labe a Vltavy, obsáhlý
soubor konstrukčních nákresů a plánů a mnohé další
reálie dokumentující tento specifický způsob dopravy a
přepravy.
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NP České Švýcarsko

Tajemný
Dolský mlýn

MĚSTO NA LOUCE
S nejstarší historií Děčína se mohou návštěvníci muzea seznámit v expozici Město na louce.
Vznik města se podařilo dokumentovat archeologům při dlouhodobém výzkumu na Mariánské louce
pod děčínským zámkem od 80. letech 20. století. Výstava prezentuje zjištění z unikátního výzkumu zaniklého
středověkého města, založeného po polovině 13. století,
které zaniklo v první polovině 14. století a bylo přesunuto na druhou stranu zámecké skály v Děčíně. K vidění
jsou nejen archeologické nálezy ale hlavně rekonstrukce podoby města, jeho domů a ulic, které ukazují jinde
nedochované počátky českých měst v jejich prvních
letech existence.

Expozice muzea
Rumburk

Místo, kde si čerti podávají ruce
a mordují princezny.
Na soutoku říček Kamenice Jetřichovické Bělé nedaleko malé
obce Kamenická Stráň najdete v překrásné krajině národního
parku Dolský mlýn. Místo s dávnou historií stojí za návštěvu
zbytky mlýna totiž provází tajemný příběh, který několikrát
do roka ožívá díky skupině nadšenců. Trojkolový mlýn a pila
z roku 1515 je od roku 2007 kulturní památkou. Od Dolského
mlýna se snadno dostanete do Jetřichovic a na Jetřichovické
skály s nejznámější Mariinou vyhlídkou. Cestou můžete obdivovat krásu podstávkových domů. Magické místo si pro svou
jedinečnost často vybírají filmaři, a tak záběry můžete vidět
na stříbrném plátně naší i zahraniční produkce.

BUDOVA MĚSTSKÉHO MUZEA
V RUMBURKU

TURISTICKÉ ZNÁMKY KOUPÍTE NAPŘ. V IC
JETŘICHOVICE, OBECNÍM ÚŘADĚ V RŮŽOVÉ,
V RESTAURACI U KOSTELA V RŮŽOVÉ.

Oblastní muzeum v Děčíně spravuje ještě svoji pobočku v
Rumburku, která se rovněž může pyšnit velice bohatými sbírkami. V roce 2017 byla návštěvníkům zpřístupněna zcela nová
rozsáhlá expozice v 1. patře rumburského muzea.
Z reality všedního dne návštěvníky vtáhne do světa poutavých příběhů expozice Střípky z historie, která
přibližuje minulost manželů Stradalových. V jejich vyhlášeném salónu
se návštěvník seznámí se vzácnou pozůstalostí týkající se
skladatele Ference Listza.
Od hostinských z hradní
restaurace na Tolštejně je
možnost dozvědět se nejednu zajímavost o celém
regionu a prohlédnout si
archeologické nálezy.

Nejpohodlnější cesta vede z obce Jetřichovice. Po dobře udržované 3 km lesní cestě po žluté turistické značce.
Nejbližší zastávka autobusu je ve Vysoké Lípě, odtud musíte
pěšky dolů k řece Kamenice po modré turistické značce a dál
přibližně 2 km podél říčky. Další autobusová zastávka je
v Jetřichovicích. Pokud se rozhodnete jet vlakem, počítejte s
10 km vzdálenou trasou z České Kamenice po dobře značených turistických trasách.

www.
muzeumrumburk.cz

Prostřednictvím obrazů krásnolipského malíře
Augusta Frinda, které jsou
pojítkem celé nové expozice,
si návštěvníci vytvoří novou
představu o drsném životě
v „českém Nizozemí“. Ne nadarmo je Frind nazýván „Mistr
kompozice“, který věrně a do
detailu přesně vykresluje před
očima pozorovatele celou
skutečnost.

www.
dolskymlyn.cz

Jak se chovat
v parku?

DOLSKÝ MLÝN JE
VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ
CELOROČNĚ ZA
KAŽDÉHO POČASÍ.

V expozici s názvem Granitová krajina šluknovská se hosté
muzea vrátí v čase o 600 milionů roků zpět a v jeho proudu se
projdou geologickou minulostí Šluknovského výběžku.
Tajemství břehů největší vodní plochy regionu, území přírodní
rezervace Velký rybník, přibližuje expozice Poklad ukrytý v
rákosí. Společně s blízkým rybníkem Světlíkem jsou významnými ornitologickými lokalitami.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

HISTORICKÁ PODOBA
"DOLÁKU"

www.
npcs.cz
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NP České Švýcarsko

VÝHODNÉ JÍZDENKY
LABE/ELBE

Nechte auto doma
aneb Bez auta do
Českého Švýcarska

Na železničních tratích Dráhy národního parku
(U 27, U 28) i autobusu 434 platí výhodné
jízdenky Labe/Elbe (pro 5 osob 580 Kč) i jízdenka DÚK (130
Kč) (ta ale nikoliv do zastávek na německém území). Jízdenky
jsou výhodné jako celodenní pro jednotlivce i skupiny osob.

Počet návštěvníků v národním parku České Švýcarsko rok od
roku stoupá. Jsme rádi, že o tento krásný kout republiky je zájem, na druhou stranu to nyní způsobuje například problémy
s parkováním a zvýšený provoz automobilů. Proto bychom
vám rádi nabídli jiné možnosti, jak se dostat do přírody k
atraktivním výletním cílům a přitom nechat auto
doma, u penzionu či hotelu. V destinaci České
Švýcarsko funguje již několik let dobře fungující síť tzv. turistické dopravy, která v sobě
zahrnuje jak autobusovou, tak vlakovou
dopravu.

JÍZDENKA LABE ELBE

DOPORUČUJEME
VÝLETY S DRÁHOU
NÁRODNÍHO PARKU:

TURISTICKÁ LINKA
NÁRODNÍM PARKEM
www.
drahanarodnihoparku.cz
www.
nationalparkbahn.de
Tak například pro výlet na Pravčickou bránu a lodičky ve
Hřensku lze využít turistickou autobusovou linku č. 434, která
jezdí „skrz“ celý národní park od Děčína až po Krásnou Lípu.
Současně můžete využít i vlak U28 „Dráhu národního parku“,
který jezdí z Děčína nebo z opačné strany od Rumburka – vystoupíte ve stanici Schöna (Hřensko), přeplavíte se přívozem
do centra Hřenska. Zde pak můžete jít pěšky, nebo využít
autobus 434 či zcela nově jako novinku využít tzv. Hřenský
expres – vláček, který vás přiblíží k Pravčické bráně do stanice
Tři prameny nebo Mezní Louky.

Turistické zajímavosti v okolí trasy:
Edmundova a Divoká soutěska
(zastávka Hřensko, k soutěskám. Hřensko, Mezná)
Pravčická brána
(zastávka Hřensko, Pravčická brána)
Zážitkový areál Rysí stezka a dětské hřiště na
Mezní louce
(zastávka Hřensko, Mezní Louka)
Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna
(zastávka Jetřichovice, host.)
Zřícenina hradu Kyjovský hrad, Jeskyně víl
(zastávka Krásná Lípa, Kyjov host.)
Hrad Šaunštejn, Malá Pravčická brána
(Jetřichovice, Vysoká Lípa, rest., popř. Hřensko, Mezní
Louka)
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Vydáme se od zastávky Dolní Žleb cestou lesem po proudu Labe ke skalnímu
masivu v rokli Klopotského potoka,
který tvoří státní hranici s Německem.
Stoupáme lesem kolem Klopotského
vodopádu s jezírkem a dále po německé straně k rozcestí Česká brána. Odtud
je možno odbočit dle německých
ukazatelů na stolovou horu Grosser
Zschirnstein - nejvyšší bod Saského Švýcarska se skvělým výhledem
(odbočka tam i zpět 5 km). Od rozcestí
Česká brána se zelená vrací k jihu na
naše území, po 2 km přicházíme na
rozcestí U Buku, kde odbočíme na žlutou, která strmým skalnatým hlubokým
dolem (tzv. Koňák) sestupuje krásnou
scenérií zpět do Dolního Žlebu.

1 OSOBA

2 OSOBY

(+ 0 - 2 děti)

(+ 0 - 4 děti)

270 Kč

380 Kč

5 OSOB

580 Kč

(děti bez ohledu na věk)

Platí ve vlacích vč. rychlíků v Ústeckém kraji, v autobusech, na přívozu
Hřensko-Schöna, ve vlacích v Německu do Drážďan a Míšně, v drážďanských tramvajích …, v autobusech a na přívozech v Saském
Švýcarsku a v okolí Drážďan. Platí v MHD Ústí, Děčín, Most,
Teplice, Chomutov atd. Platí i na turistické autobusové lince
(434) Děčín – Hřensko – Jetřichovice – Krásná Lípa. Děti = 0 14 let. Psy a jízdní kola 90 Kč. Koupíte ve vlacích i autobusech.

Vystoupíme na na železniční stanici
Schöna. Odtud stoupáme neznačenou dlážděnou silničkou (i cyklostezka) lesem vzhůru. Po táhlém
stoupání se mezi poli a loukami
otevře daleký výhled – po levé
straně nejmenší stolová hora Saska
Zirkelstein, vpředu obec Schöna a
nad ní vpravo skalisko Kaiserkrone/
Císařská koruna. Na Zirkelstein vedou ukazatele z Schöny (žlutá). Po
schodech a žebřících lze vystoupat
na vrchol s kruhovým výhledem.
Spatříme skvělé panorama skalního masívu Schrammsteine
a stěny pod Pravčickou bránou. Po návratu do obce Schöna
vystoupáme dle šipek na další vyhlídku – Kaiserkrone, která
nabízí výhledy z více míst na okrajích masivu. Pak nás už čeká
jen závěrečný sestup a po červené přes pole k lesu, v němž
se skrývá schodiště, vedoucí ke břehu Labe a k železniční
zastávce Schmilka-Hirschmühle. Lze také využit přívoz přes
Labe do obce Schmilka.
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Okruh přes tři
unikátní vyhlídky
Jetřichovic

TERÉN:
středně kopcovitý, vhodné pro
zdatnější turisty

Okruh tří vyhlídek je jednou z
nekrásnějších tras pro milovníky
přírody, turistiky a fotografování.

MARIINA SKÁLA SE PŮVODNĚ
JMENOVALA VELKÝ OSTRÝ
(GROSSE SPITZIGEN).
JMÉNO PO MARII ANNĚ,
NOVOMANŽELCE KNÍŽETE
FERDINANDA, DOSTALA U
PŘÍLEŽITOSTI ZPŘÍSTUPNĚNÍ
VÝZNAMNÝCH VYHLÍDKOVÝCH
BODŮ PANSTVÍ KINSKÝCH. VE
FINÁLNÍ FÁZI VÝSTUPU NA
VYHLÍDKU MÁTE POCIT, ŽE
DOSUD JSTE ŠLI PO ROVINĚ.

Na výlet se můžeme vydat do cca 15 kilometrů vzdálené obce
Jetřichovice turistickou autobusovou linkou z Děčína (číslo
linky 434, zastávka Jetřichovice - hostinec). Výšlap zahájíme
přímo od turistického informačního centra po modré turistické značce. Mírně začneme stoupat kolem Kočičího kostela
a pokračujeme po loukách stále po modré cca 2 km ke skalní
kapli KNY. Nedaleko za kaplí se nachází rozcestník. Zde se
vydejte stoupáním po schodech po červené turistické značce.
V těchto místech jsou k vidění obzvláště grandiózní skalní
útvary.

OD ROZCESTNÍKU POHOVKA
DÁLE PO NAUČNÉ STEZCE
AŽ K ROZCESTNÍKU ČESKÁ
SILNICE, ODKUD MŮŽETE
POKRAČOVAT PO ČERVENÉ
TRASE AŽ KE ZŘÍCENINĚ
HRADU ŠAUNŠTEJN A MALÉ
PRAVČICKÉ BRÁNĚ.

www.
obec-jetrichovice.cz
S DĚTSKÝMI
KOČÁRKY RADĚJI NA
TRASU NEVYRÁŽEJTE.

www.busline.cz
www.kr-ustecky.cz

ZÁKAZ JÍZDY NA
KOLECH.

VÝKLENKOVÁ KAPLE
POSLEDNÍHO SOUDU, V
MAPÁCH ZNAČENÁ I JAKO
SKALNÍ KAPLE KNY

Příjemná lesní cesta nás dovede až k Mariině skále. V této
lokalitě jsme svědky přirozené obnovy lesa po týden trvajícím
požáru na Havraním vrchu, který vypukl v roce 2006. Závěrečný výstup je veden průchody mezi skalami po vytesaných a
dřevěných schodech opatřených zábradlím. Na vrcholu stojí
dřevěný altán. Odměnou jsou nám za dobrého počasí úchvatné pohledy až daleko do Saského Švýcarska.

PO CESTĚ SE MŮŽETE TĚŠIT
VÝHLEDY NA RŮŽOVSKÝ VRCH

Pokračujeme po naučné stezce Jetřichovické stěny, přímo
pod Kolištěm (zde se nachází první zóna národního parku
České Švýcarsko). Cestou budeme obdivovat krásné výhledy
do okolí. Po chvíli chůze přicházíme k rozcestníku Pohovka,
kde se skutečně jedna ze dřeva vyřezaná nachází. Odtud to je
již necelý kilometr na rozcestí Rudolfův kámen pod stejnojmennou skalní vyhlídkou označovanou též Ostroh. Výstup na
ni je krkolomnější, ale i nebojácné děti ho zvládnou. Ze skály
je kruhový výhled na nejmladší národní park v ČR.
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439
m.n.m.

Po stejném turistickém značení (červená) dorazíme na
rozcestí Purkartický les. Zanedlouho z rozcestí odbočíme na
Vilemíninu stěnu a po cca 200 m se kocháme panoramatickými výhledy. Pěkně je odtud vidět například Růžovský vrch.

Náš výlet pokračuje po červené a my se cestou můžeme
zastavit pod mohutným skalním převisem na Balzerově ležení
(Tetřevna) a občerstvit se ve stínu na lavičce.

TEXTY V BALZEROVĚ LEŽENÍ OD LESMISTRA FERDINANDA BUNDA
(1856) "KDO JE MISTREM? TEN, KDO NĚCO VYMYSLEL. KDO JE
TOVARYŠEM? TEN, CO NĚCO UMÍ. KDO JE UČNĚM? KAŽDÝ."

Trasa nás dovede zpět
do obce Jetřichovice,
kde si můžete prohlédnout pestrou ukázku
lidových hrázděných
a roubených domů
nebo obdivovat vedle
Restaurace Praha nově
otevřenou expozici o
historii Jetřichovicka.
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Skalní hrad
Falkenštejn

258
m.n.m.

Místo plné strašidel. Strašidelné
příběhy se vážou k jednomu z
nejzajímavějších skalních hradů
Jetřichovicka. Chcete-li se trochu bát,
vydejte se na prohlídku a nechte se
pohltit hrůzostrašnými historkami o
jeho dávných obyvatelích.
Torzo skalního hradu z přelomu 13. a 14. století najdete asi 2
km od Jetřichovic. Při pohodlné prohlídce po kovových schodištích a plošinách si můžete představit komnaty, kuchyni
nebo studnu původních obyvatel. Jejich život je opředen
nejedním krutým příběhem. Hrad totiž obýval nejen hejtman
nebo kněz, ale také banda loupežníků, která tyranizovala celé
okolí. Za své zlé skutky byli potrestáni, ale jejich duch prý
podle pověsti bloudí okolím ještě dnes.

NP České Švýcarsko

Pravčická brána
Nenechte si ujít největší pískovcovou
bránu v Evropě.
www.
pbrana.cz
50°51'17,3° | 14°24'20°
K HRADU SE NEDOSTANETE S
DĚTSKÝMI KOČÁRKY.

DUBEN - ŘÍJEN

PO - NE 10:00 - 18:00
Zimní otevírací dobu a veškeré informace
naleznete na našich webových stránkách.

Krásu krajiny Českého Švýcarska si užijete již cestou na
hrad. Z centra Jetřichovic se vydejte po žlutě značené
turistické cestě, která začíná jako cyklostezka č. 3076. Asi
po 400 m odbočíte z cyklostezky vlevo a po kovových
schodech vystoupáte až k úpatí hradu.

Z JETŘICHOVIC SE VYDÁTE PO ŽLUTÉ PŘES
FALKENŠTEJN NA TOKÁŇ. KOUSEK PŘED TOKÁNÍ
ODBOČÍTE NA MODROU TRASU. NA TOKÁNI
JE MOŽNOST SE OBČERSTVIT V NĚKOLIKA
RESTAURACÍCH (TOKÁŇ, JSOU DŘEVĚNÉ SRUBY
POSTAVENY RODEM KINSKÝCH).
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Zpět pak můžete jít také po žluté, ale opačným směrem
a po sestupu se dostanete opět na výše uvedenou cyklostezku, jen o pár desítek metrů dál.
Zdatnějším turistům doporučujeme v Jetřichovicích
absolvovat i okruh po červené turistické značce k Mariině
vyhlídce, Vilemínině stěně a Rudolfovu kameni (v závěru
od rozcestníku Pohovka po zelené). Pokud s sebou máte
menší děti, nezapomeňte si prohlédnout v nedalekých
Rynarticích do skály vytesané trpaslíky.

Informace
+420 604 238 209

BYLY DOBY, KDY
JSTE SE MOHLI
PROJÍT PŘÍMO PO
BRÁNĚ.

Za jeden z nejkrásnějších přírodních útvarů Českého Švýcarska je právem považována Pravčická brána. Symbol celého
regionu je opravdu úctyhodným přírodním úkazem, který
si nemůže nechat ujít žádný návštěvník Děčína. Její rozměry jsou velkolepé a z blízka se zdají být ještě větší. Rozpětí
oblouku u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka 7 – 8 m. V
té nejtenčí části je široká pouhé 3 m. Vrcholová plošina se
nachází ve výšce 21 metrů.

Cestu k tomuto skvostu si můžete vybrat z několika
variant. Trochu delší, avšak méně náročná trasa, vede
z Mezní Louky, kde je odstavné parkoviště. Cesta dlouhá
6 km vede podél pískovcových stěn. Kratší, ale náročnější
přístup, můžete zvolit z nejníže položené obce v Čechách
Hřenska. Z placeného parkoviště míří cesta vzhůru přímo
k Pravčické bráně.
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Unikátní
děčínský projekt
slaví 20. výročí!

V TEPLÁRNĚ NA BENEŠOVSKÉ
ULICI JSOU OSAZENY TŘI TEPELNÉ
ZDROJE: TEPELNÁ ČERPADLA (2
X 3,28 MWT), KOGENERAČNÍ
PLYNOVÉ MOTORY (0,8 MWE/1,01
MWT; 1,94 MWE/2,09 MWT) A
PLYNOVÉ KOTLE (2 X 16,5 MWT).

Uplynulo již 20 let od realizace
zkušebního vrtu, který byl základem
pro úspěšnou realizaci geotermálního
zdroje tepelné energie v Děčíně.
Jedná se o unikátní projekt, který
doposud nemá v České republice
obdoby a nahradil původní záměr
z konce osmdesátých let na
vybudování uhelného zdroje vytápění
v průmyslové zóně Benešovská.

PODOBA SOUTĚSEK
V PŘEDMINULÉM
STOLETÍ

www.
ihrensko.cz
hrensko.cz
OTEVÍRACÍ HODINY

KOČÁRKY SE
PŘEPRAVUJÍ
ZDARMA

KOLA SE
NEPŘEPRAVUJÍ

PO - NE 9:00 - 18:00
Aktuální čas ukončení provozu je na
cedulích u vstupu do každé soutěsky podle
měsíců hlavní a vedlejší sezony!

Turistické a informační centrum
+420 412 528 344

DIVOKÁ SOUTĚSKA
má sice kratší (proto levnější) jízdu
lodičkou, zato přírodní scenérie
turistické stezky je pozoruhodná.
Navazuje na Edmundovu soutěsku
a spolu s ní tvoří ucelený průchod
údolím řeky Kamenice. Znalec Divokou soutěsku neopomene svým
přátelům doporučit.
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Edmundova a
Divoká soutěska
Soutěsky u Hřenska jsou kolébkou
turistiky v Čechách a více než 125
let vyhledávanou turistickou atrakcí
návštěvníků z celého světa.
Zážitek z jízdy soutěskami si nesete v sobě celý život. Platí,
že ti, co soutěsky navštívili jako malé děti, i když na jízdu
lodičkou dávno zapomněli, si zase vzpomenou. Vodopád
na špagát vás zase vrátí do dětství. Každé roční období má
v soutěskách své kouzlo. V rozmanitosti soutěsek je stále
i po několikáté co obdivovat. Není to jenom jízda lodí, ale
také krása turistické stezky s její romantikou. Otevřené oči
a trocha pozornosti se bohatě vyplatí. Procházka soutěskami nabízí aktivní odpočinek s únikem od každodenního
stereotypu.

Projekt koncepce geotermální teplárny zpracoval Energoprojekt Praha za přispění dánské konsultační firmy Bruun
& Sørensen. Základem geotermální výroby tepla je voda
o teplotě cca 30o vyvěrající z hloubky více než 500 m pod
zemským povrchem. Tato voda prochází soustavou tepelných
čerpadel a kogeneračních jednotek,
kde je dohřáta na požadovanou
PROHLÍDKA
teplotu pro vytápění domácností v
Děčíně.
Z původní stavby uhelné kotelny byly částečně využity budovy
úpravny vody a rozvodny, betonový
komín, který byl opatřen dvěma samostatnými keramickými průduchy
pro kotle a kogenerační jednotky a
částečně původní základová deska
kotelny.

Společnost Termo Děčín a.s. připravila
ve spolupráci se Statutárním městem
Děčín možnost prohlídky tohoto
unikátního zařízení ZDARMA.

TERMÍNY PROHLÍDEK

PO
PÁ

od 10:00
od 14:00

PODMÍNKOU PROHLÍDKY JE
MINIMÁLNĚ 5 A MAXIMÁLNĚ
20 ZÁJEMCŮ

V soutěskách se dbá o profesionální a přátelskou atmosféru
pro všechny návštěvníky, které mohou doprovázet i domácí
mazlíčci. Převozníci mají zkušenosti a jsou k tomu odborně
proškoleni. Po celou dobu jízdy se o vás starají, cestu
zpříjemňují vtipným povídáním z historie soutěsek.

KAŽDÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI JE NA PARKOVIŠTÍCH, PŘÍPADNĚ V INFORMAČNÍM
CENTRU VE SPRÁVĚ OBCE ZDARMA K DISPOZICI PŘEHLEDNÝ PLÁN PRO ORIENTACI
V SOUTĚSKÁCH A USNADNĚNÍ NÁVRATU.

NA EXKURZI SE MŮŽETE
OBJEDNAT V INFORMAČNÍCH CENTRECH
MĚSTA DĚČÍNA V BUDOVĚ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY A NA
HLAVNÍM NÁDRAŽÍ.

Stavba byla zahájena v říjnu 2000, první
dodávky tepla z kogeneračních jednotek
byly zahájeny v červnu 2002 a z tepelných
čerpadel v srpnu 2002. Předání a převzetí díla proběhlo v září, 11. prosince 2002
byl zahájen zimní zkušební test. Celkové
investiční náklady projektu byly vyčísleny
na více než 550 mil. Kč.
Zatímco tepelná čerpadla a plynové
motory jsou provozovány celoročně,
plynové kotle slouží pro vykrytí zimních
odběrových špiček a rovněž jako zdroj
záložní, akumulační nádrž o objemu 800
m3 vyrovnává mimo otopné období a v
přechodových obdobích denní kolísání
odběrů sítě.

Teplovodní síť 110/65 OC o délce více než
10 km je realizována v technologii předizolovaného potrubí a 122 nových domovních předávacích stanic
zajišťuje potřebnou kvalitu dodávky tepla pro odběratele s
možností individuální regulace množství dodávky tepla.
Realizací tohoto projektu, který spočíval ve vybudování centrálního kogeneračního zdroje, teplovodní sítě a předávacích
stanic u připojených odběratelů tepla, bylo nahrazeno sedm
stávajících lokálních kotelen na těžké topné oleje v pravobřežní aglomeraci města Děčín, které významně znečišťovaly
ovzduší v této lokalitě.

Za hlavní přínosy díla lze považovat významné snížení zátěže
ovzduší emisemi pro město Děčín, CHKO Labské pískovce i
nedaleký Národní park České Švýcarsko. Je nutné se také zmínit o tom, že tato stavba má nezanedbatelný vliv na snížení
citlivosti ceny tepla na změnu ceny zemního plynu, který v
posledních měsících opět začíná růst.
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DO MÍŠNĚ A NA ZÁMEK MORITZBURG

Vítejte na palubě!

PROVOZ LODÍ
SLEDUJTE NA WEBU
LABSKÉ PLAVEBNÍ

Plavba po Labi přináší překvapivé
výhledy na okolní krajinu Labských
pískovců, historických památek a
měst na české i německé straně.

Při plavbě z Děčína do Míšně absolvujete naši nejdelší
plavební trasu, kdy vás čeká labský kaňon, proplutí středem
Drážďan a saská vinařská stezka až do Míšně. Po přistání
se projdete středověkým centrem města, můžete navštívit světoznámou porcelánku a závěr dne patří zámku
Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro
Popelku.

Z Děčína vyplouváme našimi plavidly Bohemia, Orion a Poseidon, které nabídnou nejen osvěžující způsob dopravy, ale
i příjemné zázemí služeb občerstvení a nápojů a komentáře
o projížděné oblasti. Vedle linkových plaveb si lodě můžete
pronajmout pro uspořádání netradičního firemního večírku,
veselé oslavy i romantické svatby.

V provozu je plavvbéa
celoročně, linkona
trasy pak od dubích
n
do října a o adven. t
víkendech

NA ZÁMEK PILLNITZ
www.
labskaplavebni.cz

KAŽDÝ DEN
PLUJTE S NÁMI
LODÍ

Labská plavební s. r. o.
Karla Čapka 1 / 405 02 Děčín

DO HŘENSKA A DO BAD SCHANDAU

DO KÖNIGSTEINU

Nechte se unášet svojí fantazii a vyplujte za poznáním do
Hřenska a lázeňského městečka Bad Schandau. Zastávka lodi
je vždy dostatečně dlouhá, abyste získali čas na turistickou
výpravu k Pravčické bráně nebo zajímavostem v Bad Schandau. Plavba je nenáročná, zvládnou jí i malé děti .

Ročně sem zavítá kolem 800 tisíc návštěvníků a tento jedinečný zážitek z návštěvy turistického cíle ve spojení splavbou
romantickým labským kaňonem nabízíme i v rámci našich
programů.
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DO DRÁŽĎAN
Historicky první plavbu na trase do Drážďan v roce 1841 si
nenechal ujít ani slavný král pohádek Hans Christian Andersen
a zážitkem byl zcela okouzlen. Plavba Vás zaujme jedinečným
výhledem na romantickou přírodu skalních kaňonů, malebné vinice a historické skvosty – Königstein, Pirna, Rathen,
Wehlen založené českými králi. Cestovatelský zážitek doladí
živá hudba a občerstvení, o bohaté informace na trase i při
prohlídce Drážďan se postará průvodce. Vhodné pro všechny
romantiky a lovce jedinečných fotek.

Plavba na zámek Pillnitz - jeden z nejnavštěvovanějších
skvostů na Labi. Kopie pekingského císařského paláce a
zahrady s 230 let starou kamélií přiláká i Vaši pozornost. Přistáváme přímo v zahradách zámku, vše je po rovině.

DO KURORT RATHEN
Do Kurort Rathen nesmí auta – pouze vlaky, lodě a výletníci.
Plavba do saských lázní Kurort Rathen s možností návštěvy skalního hradu Bastei, zahradní železnice, promenádou
městečkem na lázeňskou vyhlídku, zapůjčením lodiček na
projížďku po Amselsee a návštěvou scény skalního divadla
jistě potěší malé i velké cestovatele.
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REKLAMA

VIA FERRATA, ŽELEZNÁ CESTA DO
NEBÍČKA SÁM ČI S PRŮVODCEM.

Tři dny
plné zážitků

Jen v Děčíně můžete zažít opojení ze zdolání nejrozsáhlejšího ferratového parku v Česku. Díky rozmanitosti cest si ji
užijí jak zkušení světoběžníci, tak i začátečníci a dokonce i
rodiny s dětmi. Starosti o správnou výbavu pusťte z hlavy.
Půjčíme Vám ji přímo pod ferratou. Zaškolíme Vás a poradíme
i s výběrem cest. A kdo si netroufá jít sám nebo si chtěl užít
zajištěnou cestu na Pastýřské cestě se znalým parťákem, pro
toho jsou k dispozici zkušení a přátelští průvodci. Výstup
na ferratu s jedinečným výhledem na děčínský zámek a na
Labský kaňon prostě musít zažít.

s CYKLOPUJCOVNA.COM
Rozeklaná krajina hor a skalních masivů, kterým panuje s
Děčínem neodmyslitelně spojený hluboký labský kaňon, je
přímo stvořena pro využití k různým adrenalinovým aktivitám. Přijet do Děčína se rozhodně vyplatí, pojďte se s námi
vydat za neodolatelnými zážitky. Pomůžeme Vám naplánovat
aktivní program na 3 dny, kdy zvládnete plout po Labi, projet
se krajinou na koloběžce a vylézt si na ferratu.

NA RAFTU, KANOI ČI PADDLEBOARDU PO
LABI A ZPĚT NA KOLE ANEBO KOLOBĚŽCE

CYKLOPUJCOVNA.COM
Labské nábřeží 33
405 02 Děčín
+420 739 561 932
+420 724 006 865
info@cyklopujcovna.com

Plavba z Děčína po proudu třeba až do saského Bad Schandau je jedinečným vodáckým zážitkem. Široká řeka Vás unáší
na malých lodičkách dechberoucím údolím, takže je dost
času vychutnat si sousedství vysokých skal. Cestu zpestřují
jak prolétající volavky či černí čápi tak i průjezd mezi přívozy. Pro cestu si můžete zvolit nafukovací raft nebo oblíbené plastové kanoe. Cesta do Bad Schandau trvá okolo 4,5
hodiny, do Schmilky se dá doplout za 3 hodiny a na nejkratší
cestu do Dolního Žlebu si stačí naplánovat okolo 2 hodin.
Na klidné hladině si v Děčíně můžete vyzkoušet i oblíbený
paddleboard. Nabídne Vám úplně jiné vnímání řeky. Vodácká
základna se nachází v Kempu Děčín, takže přímo u vody a na
cyklostezce.

KOLA, ELEKTROKOLA A SJEZD NA
KOLOBĚŽCE Z DĚČÍNSKÉHO SNĚŽNÍKU
Cyklostezka se vine celým údolím podél řeky Labe a není nad
to spojit vodácký zážitek s výletem na kole anebo koloběžce. V Děčíně si můžete dosyta užít toto oblíbené spojení. Po
plavbě vyměníte jen pádlo za připravené kolo nebo koloběžku
a jedete po Labské cyklostezce zpátky. Cesta je vhodná i pro
rodiny s dětmi. Nejen Labská cyklostezka je v Děčíně vhodná
na kolo. Najdete tu cyklostezku Ploučnice a Krušnohorskou
magistrálu. Ta Vás přivede z Děčína až do skalního města
Tiské stěny, které stojí za to navštívit. Připravte se na cestu
do kopce, ale když si půjčíte elektrokolo, zvládnete cestu bez
námahy a ještě zažijete něco nového. A když už elektrické
kolo budete mít, rozhodně se vydejte na Děčínský Sněžník, je
z něj majestátný pohled na Českosaské Švýcarsko i České středohoří. Pokud ale stojíte o opravdu jedinečný zážitek, musíte
si z vrcholu největší české stolové hory sjet do Děčína na
koloběžce. Odvezeme Vás z nástupního místa v Děčíně až pod
její vrchol a poté, co ho dobydete, se svezete 12 km zpátky.
Pro větší dobrodruhy se nabízí cesta 45 km dlouhá. Mapky dostanete na každý výlet anebo si můžete i objednat průvodce,
který Vám krásy zdejší krajiny ukáže nejlépe.

www.
cyklopujcovna.com

Všechny zážitky a půjčení vybavení Vám od pondělí do neděle zařídí největší půjčovna sportovního vybavení v Českém
Švýcarsku CYKLOPUJCOVNA.COM. Najdete ji na Labském
nábřeží hned vedle via ferraty a půjčují zde jen prvotřídní
certifikované vybavení pouze od českých výrobců. Vybaví jak
jednotlivce tak i velké skupiny. Ubytování Vám zajistí v Kempu Děčín v moderních bungalovech s vlastní koupelnou.

KOMBINOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA A
ZÁMKU PRO MLSNÉ JAZÝČKY
A máme pro Vás tip na závěr pobytu v Děčíně. Nechte doznít
3 dny plné aktivit procházkou s průvodcem v historickém
podzámčí a v zámku a jen v Děčíně Vám nabídneme tuto
prohlídku spojenou s malou ochutnávkou místních laskomin.
REKLAMA
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Paddleboarding
na Labi

K DISPOZICI
16 ZAJIŠTĚNÝCH
CEST

DĚČÍN SE KONEČNĚ ZAČÍNÁ PROMĚŇOVAT
V TURISTICKY ŽÁDANOU LOKALITU
A V DOSAHU FERRATY NAJDETE
PŮJČOVNU PADDLEBOARDŮ. PROČ SI
TO NEVYZKOUŠET DŘÍV, NEŽ BUDOU
VŠECHNA „PRKNA“ BEZNADĚJNĚ
VYPŮJČENÁ?!

Objevte sport, který tvaruje
postavu i pomáhá zhubnout a
jako bonus poznáte krásy Labského
kaňonu z úplně jiné perspektivy. Říká
se tomu poločesky pádlboard ;)
Začátek plavby je na Labském nábřeží pod starým mostem a
konec v Dolním Žlebu u restaurace Grund (u přívozu). Zatím
máme připravenou tuto základní trasu. Je to i kvůli možnosti
návratu do Děčína. Těch je několik. Vrátit se můžete vlakem
z blízké železniční zastávky nebo mohou řidiči jet se mnou
zpět autem pro svá vozidla, případně vám přivezu vaše kola,
koloběžky, brusle, atd. a vy se vrátíte po cyklostezce zpět do
DC. Další možností je zapůjčit si kolo v cyklopůjčovně, která je
poblíž naší půjčovny a opět po cyklostezce zpět.
Labské nábřeží 309/35 | Děčín
lodedecin@gmail.com | +420 776 866 644

ZA KOLIK SI U NÁS ZAPÁDLBORDUJETE

500 Kč/den

Za 500 Kč vám zapůjčím paddleboard
samozřejmě s pádlem + záchrannou
vestu + leash (bezpečností lano, aby Vám
prkno neuplavalo) + nepromokavý vak +
instruktáž + vyzvednutí vybavení v místě
přistání.
Vy jako zákazník potřebujete platný průkaz totožnosti a vratnou kauci 1000 Kč.

www.paddleboarddecin.business.site

Výlety & Adrenalin

Na ferratu do
centra města
Málokteré město se může pochlubit
takovým množstvím zajištěných cest
jako Děčín. V centru na břehu Labe
můžete zažít neopakovatelné chvíle
spojené s výstupem na dominantu
Pastýřskou stěnu.
Šestnáct ferratových cest láká pro své nádherné výhledy
lezce ze všech možných koutů světa. Stačí nahlédnout do
vrcholové knížky. Sto padesát metrů dlouhé cesty různých
obtížností si užije naprosto každý, kdo se nebojí výšek.
Zhruba hodinový výstup z nábřeží na vrchol pískovcové
stěny zvládnou i sportovně zdatné děti od 10 let.
Intenzivní prožitek, impozantní pohledy na zámek a řeku
nemusí být odepřeny ani nezkušeným nadšencům. Kvalitní a
školení průvodci pomohou s výstupem jednotlivcům i skupině. Stejně tak i potřebné vybavení lze obstarat v nedaleké
půjčovně.
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KUDY DOLŮ?

BĚHEJ PRO
SVÉ LEPŠÍ
MENTÁLNÍ
ZDRAVÍ

www.
idecin.cz

Chcete si vyzkoušet lezení na via ferratě,
pískovcové lezení nebo slaňování, ale nemáte potřebné znalosti a vybavení nebo odvahu začít sami?
Rádi vám pomůžeme. Nabízíme služby certifikovaných
instruktorů skalního lezení na via ferratě Pastýřská stěna
Děčín, ferratách v Sasku, lezeme na pískovcových skalách,
půjčujeme vybavení, rádi se věnujeme i dětem. Vyzkoušejte
si tyto sporty v prostředí Českosaského Švýcarska a třeba si
je zamilujete na celý život.
www.
naferratu.cz

Kudy k ferratě
Labské nábřeží 1717/31
+ 420 724 220 529

TIP JE OD
REKREAČNÍHO BĚŽCE
MICHALA BURDY
Z PRODEJNY HUDY
SPORT VE HŘENSKU.

Běžecký trail
Českou bránou
Z parkoviště skrze tunýlek podběhneme železniční trať a
uhneme doprava. U závor uhneme doleva a dále po žluté
turistické značce, která nás zavede přes Maxičky až k rozcestí
„U Buku“, kde dále pokračujeme po náhorní plošině po zelené
značce. Ta nás zavede na česko-německou hranici „Česká
brána“, kde se budeme mírně stáčet vpravo, překřížíme první
cestu a napojíme se na žlutou značku, po které poběžíme doprava. Ta nás povede na významnou křižovatku, kde uhneme
opět doprava a valíme směrem na vesnici Schöna. Budeme
sledovat žlutou značku kolem Zirkelsteinu, kde se nám otevřou výhledy na stolové hory v Sasku, až do této vesnice.
Ve vsi, u Old Timer muzea, uhneme doprava a poběžíme k
Labi. Dále trail pokračuje podél řeky, kde se můžete kochat
pohledem na stěny nejhlubšího pískovcového kaňonu v
Evropě. Poběžíme podél ní až do Dolního Žlebu, významného
centra sportovního lezení. U přívozu podběhneme doprava
trať a následně uhneme doleva, až doběhneme na žlutou
značku, po které poběžíme doleva na Děčín. Cestou je krásný
výhled na horolezce na protějším břehu. V Čertově Vodě se
napojíme na zelenou značku a ta nás zavede až zpět k mostu,
odkud jsme se na trať vydávali.
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Hotel **/***
U KAPLE

Gastro & Ubytování
www.
hostel-decin.cz

Hostel - pohodlné
ubytování v centru

Vážení přátelé!
Dovolujeme si Vás pozvat do
dvouhvězdičkového hotelu
v Děčíně.

Pokud hledáte jednoduché, ale
příjemné ubytování za nejnižší ceny v
Děčíně, jste u nás na správném místě.

Hotel U Kaple **/*** se nachází v klidném
prostředí bývalého objektu kláštera,
naproti jedné z význačných
architektonických památek Děčína - Thunské kapli. Hotel s kapacitou
46 lůžek Vám nabízí pohodlné
a příjemné ubytování
v 10 dvoulůžkových,
6 třílůžkových a 2
čtyřlůžkových
pokojích.
Na všech pokojích se nachází
sociální zařízení
se sprchovými
kouty.
Součástí areálu je
i skvělá restaurace
s barem o celkové
kapacitě 80 míst a
letní terasou se 48 místy.

Poloha v centru města, u Hlavního nádraží
a autobusových zastávek do ČeskoSaského Švýcarska je pro výlety do okolí
ideální. Naše nabídka uspokojí nenáročné
turisty a baťůžkáře levnými pokoji se sdíleným sociálním zařízením a kuchyní, ale i
náročnější klientelu v pokojích s vlastním
sociálním zařízením, případně sociálním
zařízením a kuchyňkou.

WI-FI
ÚSCHOVNA KOL
PRANÍ PRÁDLA
TĚLOCVIČNA
SAUNA
Hostel Děčín
Čsl. Mládeže 21
info@hostel-decin.cz
Rezervace
+420 777 286 963
+420 775 286 963

Letos Vám nově nabízíme dopravu až
sedmimístným vozem do NP Česko-Saské
Švýcarsko, popřípadě výlety na klíč do
nejkrásnějších lokalit parku s průvodcem.
Samozřejmostí je příjemný personál, připravený poradit s výletem na míru.

www.hotelukaple.cz

Originální ručně vyráběné čokoládové bonbony
Originální ručně vyráběné čokoládové bonbony
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aneb Bez čokolády neodjíždějte!
aneb Bez
čokolády neodjíždějte!

Na kopcích okolo Děčína nachází vhodné podmínky k růstu
jeřáb ptačí, používaný odedávna v lidovém léčitelství.
Nezaměnitelná pikantní chuť naší jeřabinky bez přidaného
cukru Vás jistě osloví. Objem alkoholu 46 %

DĚČÍNSKÝ

ZÁMECKÝ LIKÉR
Likér navazuje na tradice pěstování exotických rostlin
v děčínských zámeckých zahradách. Svěží chuť citrusových
plodů je doplněna aromatickými bylinami a kořením.
Objem alkoholu 38 %

Penzion AROSA • Růžová 298 • 602 193 293

www.arosa.cz

Děčínskou čokoládu si rozhodně
Děčínskou
čokoládu
si rozhodně
nenechte ujít.
Její lahodnou
chuť
nenechte
ujít. množství
Její lahodnou
chuť
a nepřeberné
náplní můžea nepřeberné
můžete ochutnat množství
v kavárněnáplní
v centru
Podtemokel.
ochutnat
kavárně
centrubonbóPodTa vtotiž
nabízív skvělé
mokel.
Ta totiž
nabízí
skvělé bonbóny z malé
rodinné
manufaktury.
ny z malé rodinné manufaktury.

Husovo náměstí 117, Děčín IV
Husovo náměstí 117, Děčín IV

Valdemar Grešík - Natura s.r.o
Březinova ul., Děčín I, tel.: 412 516 268
Zbrojnická ul., Děčín IV, tel.: 412 513 557
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Tiské stěny:
Krajina fantazie

Děčínský Sněžník
Rozhlédněte se z nejvyšší stolové hory
v České republice.

Vstupte do Narnie směle a neohroženě.

Při návštěvě Děčína byste si neměli nechat ujít jednu z nejstarších rozhleden v Čechách, která se tyčí na nejvyšší stolové
hoře v republice. Děčínský Sněžník se svými 723 m.n.m. vás
upoutá okouzlujícím výhledem na Lužické hory a Českosaské
Švýcarsko.

Jako v pohádce si budete připadat na procházce Tiskými
stěnami. Krajina fantazie, často vyhledávaná filmaři, se nachází na okraji Labských pískovců v obci Tisá. Kouzelné skalní město vás překvapí prapodivnými tvary skal připomínající
zvířata, postavy nebo obličeje. Značené cesty pokryté jemným světlým pískem vás provedou prohlídkovými trasami a
naučnými stezkami se sedmi informativními zastávkami.

SKALNÍ ÚTVAR
HŘIB

www.
tisa.cz

Vstup do skalního města je v obci
Tisá, zaparkovat se dá poblíž kostela
sv. Anny. Po cestě je možné se občerstvit ve stylových hospůdkách.
Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi v
každém ročním období.

www.
idecin.cz

www.
723m.cz

50.8610642N, 4.2696286E

Kudy na Sněžník

FOTO: IGOR HENYCH
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Vydat se na tuto dominantu regionu můžete různě. Nejjednodušší je to autem. Tím dojedete na placené parkoviště a odtud vás čeká zhruba 1,5 km dlouhá trasa po asfaltové cestě na
vrchol stolové hory. Cestu si můžete zpestřit odbočením na
červenou turistickou trasu vedoucí po hraně stolové hory. V
těsné blízkosti rozhledny se lze občerstvit v restauraci nebo
v bufetu. Z města se na vrchol můžete dostat také na kole po
cyklotrase č. 23. Velké stoupání si můžete ušetřit a pro cestu
využít cyklobus. O cyklistické zážitky nepřijdete. Na Sněžníku
na Vás čeká mnoho tras různé náročnosti.
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www.
branadocech.cz

Rozhledny na
děčínsku
50.8610642N, 4.2696286E

sokolí vrch

V DOBRNÉ

V obci Dobrná
mezi Huntířovem
a děčínskou částí
Folknáře stojí telekomunikační věž společnosti T-Mobile z roku 2004. Slouží i jako rozhledna. S výškou 34 m
se řadí na 2. místo mezi severočeskými rozhlednami.
Vystoupáte-li po 162 schodech, otevře se vám daleký
výhled na Děčínsko a Ústecko. Autem je možné dojet
až k rozhledně z Dobrné. Je možné využít i autobus
MHD č. 212, vystoupit na konečné Děčín, Folknáře a
pokračovat lesem nahoru k rozhledně asi 2 km.

MŮŽETE SE PROJÍT DO
ČÁSTI OBCE BRLOŽEC,
KTERÁ SE NACHÁZÍ ASI
2 KM VÝCHODNĚ OD
DOBRNÉ, K BÝVALÉMU
VĚTRNÉMU MLÝNU.

JANOV
162
schodů

ČERVENEC - SRPEN

Přibližně 15 km od Děčína na Janovském vrchu se nachází telekomunikační věž s rozhlednou. Celková
výška rozhledny je 40 m. Naleznete ji
na žluté turistické stezce z Hřenska.
Velice dobře dostupná je linkovým
autobusem i autem (v tomto případě
můžete dojet přímo až na místo). Z
věže je dobře vidět Děčínský Sněžník,
Stříbrné stěny, Pravčickou bránu,
Růžovský vrch, část Lužických hor a
stolové hory v Sasku. Provoz zajišťuje
místní společnost Nord Bohemia Golf,
s.r.o., která vlastní v těsném sousedství
i golfové hřiště.

OTEVÍRACÍ HODINY

PO - NE 10:00 - 20:00
Dospělí
Děti, ztp, studenti
Děti do 6 let

30 Kč
20 Kč
ZDARMA

OSTATNÍ MĚSÍCE
Květen, červen, září a říjen 10:00 až 17:00
kromě pondělí, v dubnu a listopadu
pouze o víkendech, svátcích, případně
po telefonické domluvě (+420 775 683
714). Dne 1. 1. bývá otevřená na novoroční
výstup v době od 10:00 do 16:00 hodin.
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ROZHLEDNA

OTEVÍRACÍ HODINY

DENNĚ
vstupné ZDARMA

50.8610642N, 4.2696286E

PŘÍJEMNÝM SESTUPEM PO
ASFALTOVÉ CESTĚ SE DOSTANETE
DO NEDALEKÉHO HŘENSKA,
PRAVČICKÉ BRÁNĚ A EDMUNDOVĚ
A DIVOKÉ SOUTĚSCE. OPAČNÝ SMĚR
Z HŘENSKA DO JANOVA ZNAJÍ
OBZVLÁŠTĚ MILOVNÍCI NÁROČNÉ
AMATERSKÉ CYKLISTIKY (V DUBNU
NEBO KVĚTNU SE ZDE
KONÁ JANOVSKÝ TRHÁK)
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VLČÍ HORA

www.
rumburk.cz

82
schodů

Šest kilometrů od Rumburka se nachází v nadmořské výšce 581 m vrchol
Vlčí hory se čtyřbokou rozhlednou s
82 schody. Zalesněný vrch, na kterém
stojí, je zajímavý tím, že obsahuje
čedič s magnetovcem a ten odchyluje
střelku kompasu až o 40 stupňů. Věž
umožňuje téměř kruhový rozhled
na České a Saské Švýcarsko, Lužické i Krušné hory a Labské pískovce.
Rozhlednu postavil a v roce 1889
otevřel Horský spolek pro nejsevernější Čechy podle plánu stavitele Josefa
Hampela. Je to nejstarší rozhledna ve
Šluknovském výběžku. Po zastřešení
vyhlídkové plošiny v roce 1909 se
výška rozhledny zvedla na současných
16 metrů. Z Rumburka se na Vlčí horu
dostanete po žluté značce.

50.8610642N, 4.2696286E

KVĚTEN - ZÁŘÍ

OTEVÍRACÍ HODINY

PO - NE 9:00 - 17:00
VE VLČÍ HOŘE
NAVŠTIVTE I
PODNIKOVOU PRODEJNU
FIRMY NOBILIS TILIA,
S.R.O., S PŘÍRODNÍ
AROMATERAPEUTICKOU
KOSMETIKOU.

Dospělí
Děti , ztp, studenti
Děti do 6 let

15 Kč
8 Kč
ZDARMA

OSTATNÍ MĚSÍCE
X až IV soboty, neděle, svátky
10:00 - 15:00 hod. (zavřeno 24.12., 31.12.)
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Vyhlídka
Růženka

50.8610642N, 4.2696286E

, na
Netypická vyhlídkaístní
m
jejíž vznik přispěli byla
ve veřejné sbírce, 018.
otevřena v dubnu 2

Původně se mělo jednat o rozhlednu
s výškou 12 metrů, po dohodě s ochranáři však měří pouze 6,2 metru.
I přesto z ní je výhled na České a
Saské Švýcarsko a můžete z ní vidět
třeba Lilienstein, Groser Winterberg,
Papstein, Pravčickou bránu, ale i Milešovku v Českém středohoří, Sokolí
vrch, Sněžník i Jedlovou.
Vyhlídka vás však zaujme svým
neotřelým vzhledem. Připomíná návrh
Kaplického Národní knihovny. Tvar vyhlídky byl přitom navržen ještě před
publikováním „chobotnice“.
Pokud vás lákají další výhledy, vydejte
se na rozhlednu do blízkého Janova.
Vyhlídka v Růžové a rozhledna v Janově jsou od sebe vzdáleny cca 4 km. Z
věže je dobře vidět Děčínský Sněžník, Stříbrné stěny, Pravčická brána,
Růžovský vrch, část Lužických hor a
stolové hory v Sasku. V těsné blízkosti
se nachází golfové hřiště.

RŮŽOVSKÝ VRCH

DALŠÍ TIPY NA VÝLETY
V BLÍZKÉM OKOLÍ JSOU
NAPŘ. RŮŽOVSKÝ VRCH
(RŮŽÁK), ZVANÝ TAKÉ
DĚČÍNSKÁ FUDŽIJAMA,
MÝDLÁRNA RUBENS,
DOLSKÝ MLÝN ATP.

www.
obec-ruzova.cz
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ROZHLEDNA

M
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H
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se z Velkého

Gastro & Ubytování

50.8610642N, 4.2696286E

Rozhlédněte
ké
Chlumu, uvidíte Čes ry a
ho
Švýcarsko, Krušnéoří
České Středoh

Najdete nás v centru města
Varnsdorf hned vedle Zdravého
obchodu Emavík.

@zdravakavarnadecin

OTEVÍRACÍ HODINY

83
schodů
Děčín - město zasazené kolem řeky
Labe, sevřené do sopečných kopců a
pískovcových skal, občas vybíhá na
vrcholky. Ty pak nabízejí panoramata,
jaká jinde nenajdete. Vybrat si můžete
z nepřeberného množství vyhlídek.
Pokud dáváte přednost klasickým kamenným rozhlednám, určitě se vydejte na Velký Chlum. Přímo z centra k ní
vede červeně značená turistická trasa.
Vidět z ní můžete krajinu Českého
středohoří, Krušných hor a Labských
pískovců. Z původní osady s několika
restauracemi zbylo v současnosti jen
několik domů, kaplička, na nejvyšším
místě 16 metrů vysoká kamenná věž.
Na vrchol celoročně volně přístupné
rozhledny vede 83 schodů a podívat
se můžete ze dvou otevřených pater.
V dálce uvidíte Kletečnou, Milešovku,
Děčínský Sněžník a oblast Českého
Švýcarska. Za výstup od Labe na
vrcholek se můžete odměnit odpočinkem a rozdělat si oheň na ohništi těsně pod rozhlednou. V letních měsících
je to místo jako stvořené pro romantické pozorování západu slunce nad
největší stolovou horou a městem.

Zdravá kavárna

Zdravá Kavárna Emavík
Poštovní 1140 / 407 47 Varnsdorf
+420 736 269 194 / info@emavik.cz

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
9:00 – 18:00
Zavřeno

K mlsání pro Vás vyrábíme RAW zákusky ve vysoké RAW a
BIO kvalitě. V nabídce máme také různé bezlepkové dorty od
výrobců z Děčína. Hlad u nás zaženete tousty z kvalitních surovin, salátkem s lososem, RAW polévkou a dalšími
pochoutkami.
si

Přijďte
odpočinout po
výletě anebo
naplánovat další.
Těšíme se na Vás.
Zdravá Kavárna
Emavík

Připravíme Vám osvěžující smoothie v BIO kvalitě
nebo výbornou domácí limonádu. Můžete u nás
posedět při kvalitní BIO kávě nebo dobrých sypaných čajích.
Navíc v naší kavárně nenajdete bílý cukr, mléko
a šlehačky nabízíme z bezlaktózového mléka,
případně z alternativních mlék.

Z DĚČÍNA SE VYDEJTE VE SMĚRU
NA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ DO
HORNÍHO CHLUMU, LEŽÍCÍHO V
SEDLE MEZI MALÝM A VELKÝM
CHLUMEM. ODTUD PĚŠKY
PŘIBLIŽNĚ JEDEN KILOMETR PO
ČERVENÉ TURISTICKÉ ZNAČCE
AŽ POD VRCHOL VELKÉHO
CHLUMU.
www.
zdravakavarnaemavik.eatbu.com
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Kde vzniká voňavé
pohlazení pro každý
den?
Českosaské Švýcarsko je bezesporu
velmi atraktivní turistický cíl, vznikla
tu například první naučná stezka
na našem území, dnes zvaná podle
jejího zakladatele Rudolfa Köglera,
místního rodáka, nadšeného geologa
a propagátora pěší turistiky. Vedle
turistického ruchu tu však najdete
i řadu zajímavých firem, jejichž
výrobky třeba již používáte, aniž
byste věděli, že vznikají právě v
tomto regionu. Schválně, co třeba
legendární nůž Rybička? Víte, že
se vyrábí právě v Mikulášovicích?
Nebo česká přírodní a bio kosmetika
Nobilis Tilia, která vzniká na Vlčí Hoře
nedaleko Krásné Lípy?

Společnost od svého vzniku nesází jen na samotný rozvoj
firmy a rozšiřování svého portfolia. Součástí její filozofie trvale
udržitelného podnikání je i podpora a rozvoj nejen v okolí
svého sídla ve Vlčí Hoře, ale i další filantropické a osvětové
či vzdělávací projekty. Přímo na Vlčí Hoře proto najdete
unikátní přírodní zahrádku, která je založena na principech
permakultury a biodynamiky. Je otevřena celoročně a a na
objednání lze domluvit i komentované prohlídky. Rostou
tu známé i méně známé léčivé byliny, koření i další užitkové rostliny a cílem je představit návštěvníkům, jak rostliny
mohou vzájemně ovlivňovat své společné životní prostředí
a okolí. Zahrada prošla v poslední době mnoha změnami. Od
loňského tu najdete také relaxační altán a unikátní květinovou mandalu. Pro letošní rok se plánují přírodní průlezky pro
děti a nový informační systém zahrady.

Ve Vlčí Hoře můžete také zavítat do Návštěvnického centra,
které nabízí po celý rok příjemné posezení v Bylinkové čajovně, najdete tu také firemní prodejnu Nobilis Tilia. Vybudování
Návštěvnického centra před několika lety je jedním z dalších
projektů společnosti Nobilis Tilia, zaměřených na podporu a
rozvoj prostředí, kde působí. Návštěvnické centrum totiž sídlí
v budově bývalé školy, která posledních několik desítek let
chátrala a neměla žádné využití. Citlivou rekonstrukcí se podařilo vybudovat zázemí nejen pro reprezentativní prodejnu
a Bylinkovou čajovnu, ale také prostory pro přednášky i praktické kurzy pro odborníky a laickou veřejnost. Součástí centra
je také Studio poradenství, kde vám kosmetičky či masérky
poradí s výběrem kosmetiky na míru pro péči o pleť i celé
tělo. Všechny informace o aktuální provozní době a přehled
kurzů najdete na webových stránkách.

OTEVŘENO
CELOROČNĚ

Pod vrcholem Vlčí Hory najdete sídlo společnosti Nobilis
Tilia, české firmy zabývající se vývojem, výrobou a prodejem
přírodní a bio kosmetiky s aromaterapeutickými účinky. Za
více než dvacet let své existence tato společnost postupně uvedla na trh přírodní a bio výrobky pro péči o všechny
typy pleti, pokožku celého těla, vlasy, vyvinula také přírodní
prostředky pro péči o miminka, malé děti a těhotné ženy. V
současné době Nobilis Tilia nabízí nejširší portfolio výrobků s
osvědčeními CPK a CPK BIO.

www.
nobilis.cz

FOTO:
ZUZANA NOHAVICOVÁ

OD LOŇSKÉHO ROKU NAJDETE V ZAHRADĚ
PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÝ ALTÁN, KTERÝ NABÍZÍ
V HORKÝCH DNECH PŘÍJEMNÝ CHLÁDEK A
VYBÍZÍ K RELAXACI.
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FOTO: ZUZANA NOHAVICOVÁ

NOBILIS TILIA
Vlčí Hora 147
407 46 Krásná Lípa
+420 412 383 421
nobilis@nobilis.cz
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TIP NA VÝLET Z DĚČÍNA DO
ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

České středohoří

Vydejte se z Děčína vlakem či autobusem
do Těchlovic, kde začíná červená turistická
trasa k Bukové hoře. Po náročnějším dvouhodinovém výstupu
se ocitnete na “Bukovce“ ve výšce 683 metrů nad mořem.
Z místní Humboltovy vyhlídky je krásný rozhled na údolí řeky
Labe a přilehlá sídla. Z rozcestí Buková hora můžete pokračovat po modré turistické trase na vlak do Malého Března nebo
si výlet prodloužit a sestoupit po červené trase do Zubrnic.
V této malebné vesničce je možné navštívit místní skanzen,
železniční muzeum nebo se občerstvit. Ze Zubrnic se na spoj
do Děčína dostanete autobusem nebo sezónním turistickým
vláčkem Zubrnické museální železnice (www.zmz.cz), který
jezdí o víkendech a svátcích od dubna do října. Na vlak či autobus zpět do Děčína pak přestoupíte v Malém nebo Velkém
Březně. Celý pěší výlet je dlouhý cca 10 km a zabere vám čtyři
až pět hodin.

Destinace České středohoří je lokalitou
s neopakovatelnou atmosférou krásné
přírody, vysokých čedičových kup
a také oblastí hradních zřícenin, které
tyto dominantní vrcholy korunují.
Mnohotvárnou geologickou stavbu vulkanického pohoří a
zachované lesní porosty doplňuje pestrá paleta pastvin, luk a
polí, což vytváří v rámci Česka jedinečnou rozmanitost.
Nejvyšší horou Českého středohoří je Milešovka (837 m n. m.),
která své okolí převyšuje o 350 m a nabízí ideální kruhový
rozhled. Odměnou po výstupu na královnu Českého středohoří je možnost strávit příjemné chvíle v útulném zázemí pro
turisty. V Českém středohoří stojí za návštěvu i další vrcholy
jako jsou Lovoš, Sedlo, Varhošť nebo bájná hora Říp. Každý
z vrcholů poskytuje jedinečný výhled na kopcovitou krajinu
této oblasti. Řadu vrcholových partií a kopců zde doplňují
hrady a hradní ruiny – Hazmburk, Kalich, Kamýk, Košťálov
nebo Oparno. Z přírodních zajímavostí je zde unikátní údolí
Porta Bohemica, vrch Plešivec nebo Vaňovský vodopád u
Ústí nad Labem.

Další tipy v Českém
středohoří v blízkosti Děčína
Rozhledna Velký Chlum
Zřícenina hradu Vrabinec

HRAD
STŘEKOV,
ÚSTÍ
NAD LABEM

www.
stredohori.cz

MĚSTO LITOMĚŘICE
České středohoří je též zajímavou oblastí z hlediska kulturně-historických památek. Turisté mohou navštívit hrady jako
jsou Střekov, Budyně nad Ohří, Litoměřice nebo zámky v
Ploskovicích, Velkém Březně, Roudnici nad Labem či Libochovicích. Krásným historickým městem jsou Litoměřice, které
jsou městskou památkovou rezervací a již od 17. století sídlem
biskupství. Historické jádro města si mohou návštěvníci prohlédnout také v Úštěku, který je známý díky filmům Rebelové
či Kolja. Světoznámým cílem v destinaci je pak město Terezín.
Pevnostní město založené roku 1780 císařem Josefem II. za
účelem obrany hranic Čech proti útokům ze severu bylo
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pojmenováno na počest císařovy matky Marie Terezie. Ve své
době byl Terezín klenotem dnešních severních Čech, přesto
je dnes známý spíše smutnými událostmi 2. světové války.
Historii města i pevnosti je možné shlédnout na výstavě
v prostoru Retranchementu 5, kde je zároveň umístěno
návštěvnické centrum. Kromě toho se zde můžete projít i po
hradbách nebo se vydat za doprovodu průvodce prozkoumat
podzemní chodby. Asi nejvýznamnější připomínkou událostí
2. světové války je Památník Terezín v Malé pevnosti.

Z Děčína je České středohoří prakticky na dosah.
Nejbližší částí je tzv. Verneřické středohoří, jemuž
dominuje hora Sedlo, která je čtvrtou nejvyšší horou
Českého středohoří a nabízí v daném regionu ojedinělou
hřebenovou turistickou stezku. Verneřicko láká návštěvníky na řadu rozhleden. Naleznete je na vrcholech Kohout,
Varhošť, Velký Chlum nebo nad obcí Náčkovice, kde je
umístěna Víťova rozhledna. Ze všech rozhleden a vyhlídek
jsou překrásné výhledy na naši zemi – od Krkonoš přes Jizerské hory, Ještěd, Lužické hory až po Milešovku, Lovoš a další
vrcholy Českého středohoří. Vyjma kopců a rozhledem jsou
oblíbenými cíli ve Verneřickém středohoří také zřícenina
hradu Vrabinec, soubor lidové architektury v Zubrnicích
nebo malebná vesnička Levín.

ZÁMEK
PLOSKOVICE

Zámek Velké Březno

PEVNOST TEREZÍN

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch
v destinaci České středohoří a Podřipsko
Komenského 748/4 / 412 01 Litoměřice
info@ceskestredohori.info
+420 412 871 140 / +420 412 871 141
DAČeskéstředohoří
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Gastro & Ubytování

Šluknovský zámek

OTEVÍRACÍ DOBA
Celoroční provoz
pondělí – neděle
9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00

…Fénix, který vstal z popela

www.
mesto-sluknov.cz

www.
mesto-sluknov.cz

V přízemí zámku nabízí své služby
turistům a návštěvníkům města
Regionální informační centrum.

Centrum Pivovar
Děčín
Centrum Pivovar Děčín je zasazen
do areálu místního starobylého
pivovaru. Unikátní multifunkční
centrum vzniklo citlivým spojením
původních historických částí budov
pivovaru s novými moderními prvky
architektury.
Jedná se o jediné obchodní centrum v Děčíně, kde je pro návštěvníky připraven pestrý mix obchodů, originální restaurace
s vlastním minipivovarem, kavárny, supermarket, síť služeb,
svět rodinné zábavy i dostatek parkovacích míst.
V letošním roce oslavíme již páté narozeniny Centra Pivovar,
při této příležitosti pro Vás připravujeme bohatý program
se zajímavou soutěží. Dále se můžete těšit na Valentýnskou
party, casting Elite Model Look a kreativní dílničky pro děti.

OTEVÍRACÍ DOBA

DĚNNĚ

8:00 - 20:00

Sofijská 2/3 | 405 02 Děčín
www.
centrumpivovar.cz

/mestosluknovasluknovskyzamek

V PŘÍZEMÍ ZÁMKU NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
TURISTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM.

Malebnou dominantou nejsevernějšího města Šluknova je zámek,
cenná renesanční stavba z 2. poloviny 16. století, kterou
vystavěli Šlejnicové na místě pozdně gotické tvrze. Jako
hospodářské centrum celého výběžku sloužil objekt až do
roku 1945, kdy se jeho vlastníky stalo město. Zámek zaplnilo
muzeum, knihovna a kanceláře. Velký požár v roce 1986 však
stavbu proměnil v ruinu a jeho osud se zdál být zpečetěn.
Městu se podařilo to, v co již nikdo ani nedoufal - neprodat
chátrající zámek některému z mnoha zájemců a krůček po
krůčku ho postupně opravovat, získávat finanční dotace a
nakonec celý zámek slavnostně otevřít. Stalo se tak poslední
červnovou sobotu v roce 2007 na velkých dobových Zámeckých slavnostech. Zámecké slavnosti v zámku i zámeckém
parku v dobovém stylu se tak již stávají poslední červnovou
sobotu v roce tradicí a jednou z největších kulturních akcí ve
městě.
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PIVOVARSKÁ RESTAURACE KAPITÁN

Dnes má zámek prvorepublikový prohlídkový okruh, v jehož
rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory
zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Prvorepublikový okruh je věnován poslednímu majiteli
Šluknovského panství Ervínu Leopoldovi Nostitz-Rineckovi.
Během prohlídky tak procházíte jak jeho pracovnou, tak i
apartmánem, kde máte možnost spatřit kancelář, šatnu, ložnici, dětský pokoj i jídelnu. Prohlídky se konají po všechny dny
v týdnu, včetně sobot a nedělí.
Zámek také ožívá svatebními a jinými slavnostními obřady,
pravidelnými výstavami a dalšími akcemi. Nabízí rovněž své
důstojné a krásné zámecké prostory k možnému pronájmu.

HOPSÁRIUM
nabízí jedinečnou možnost dobrodružství
a zážitků pro celou rodinu. Součástí Hopsária je i
bistro, kde si můžete pochutnat na výborné kávě, zákuscích
a dalších dobrotách, jak pro rodiče tak pro děti.
Dále pro Vaše dítka připravujeme každý měsíc Noc v Hopsáriu, v době letních prázdnin Příměstské tábory, aj...Dětičky
u nás poznají nové kamarády, zažijí spoustu nevšedních
zážitků a mnohé se i naučí. Naše animátorky mají pro Vaše
dítka připraven bohatý program, který vždy vykouzlí úsměv
na jejich tvářičkách.

Restaurace Kapitán se nachází v přízemí Obchodního centra
Pivovar v atraktivním prostředí přímo pod cihlovými klenbami. Restaurace je oblíbená pro svou velmi dobrou kuchyni a
příjemnou obsluhu. Každý zde najde své zamilované jídlo,
na které se sem bude rád vracet. Denně je na výběr z
několika druhů jídel Poledního menu, Hlavních jídel a
jídel na objednávku. Jsou pro Vás připraveny i Pivovarské speciality. Samozřejmostí je krásná letní teráska
s obsluhou a jednou měsíčně i s hudbou. Restaurace
je propojena s vlastním minipivovarem, kde si znalci
pochutnají na nejžádanějším jedenáctistupňovém Kapitánovi. Ochutnat se ale vyplatí i další druhy piv, mezi které
patří 12°Admirál, 13° Černý Kormidelník a vždy připravený Speciál. Přijďte
si pochutnat na dobrém jídle a pití.
Těšíme se na Vás.
DOPOLEDNÍ SIESTA
PLATÍ V PRACOVNÍ DNY
10:00 - 14:00
ZA ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ

www.
pivovarskarestaurace.com
www.
decin.hopsarium.cz

ČASOPIS PRO TURISTY 2019 | 51

Gastro & Ubytování

Lokální pivovary
národního parku
České Švýcarsko není jen rájem
vyhlídek, krásné přírody, památek
a regionálních produktů. Na své si
zde přijdou i milovníci tradičního
zlatavého moku – piva!
V národním parku najdeme hned několik malebných pivovarů, které vaří svá vybraná a zákazníky oblíbená piva. K
nejnavštěvovanějším pivovarům patří Falkenštejn v Krásné
Lípě, pivovar Kocour ve Varnsdorfu, pivovar a palírna Kotouč
v České Kamenici a v neposlední řadě dva děčínští velikáni
Kapitán a Nomád.
Každý z pivovarů má své nezaměnitelné kouzlo a inspiruje se
tradičními recepturami na výrobu piva z dob dávno minulých
a zároveň vaří své nové speciály, které jinde na svých výletech neobjevíte. Inspirujte se a prozkoumejte lokální pivovary
na vlastní chuť ve vašem dalším putování národním parkem…

PIVOVAR
KOCOUR

PIVOVAR
FALKENŠTEJN
JAKÉ PIVO OCHUTNÁTE:
SVĚTLÝ LEŽÁK 11°, OSTROFF 12°,TMAVÝ
SPECIÁL 14°, AMERICAN PALE ALE 13°,
SVIŽNEJ EMIL 9°, BOHEMIAN PALE ALE
12°, ZKOUŘENÁ ČARODĚJNICE 13°, NÁHLÁ
SMRT LEMMY 22°, SVATÁ KOZA 16°,
STODOLECKÝ LIŠÁK 11° A VÝROČNÍ 13°

NĚCO NAVÍC
Něco navíc? V komplexu pivovaru je možnost
nejen skvělého jídla v místní restauraci, ale
také možnost ubytovat se. Dále je v nabídce
prohlídka pivovaru s degustací, na kterou je
nutno objednat se předem.
PIVOVAR FALKENŠTEJN
Křinické náměstí 7 / Krásná Lípa

PIVOVAR
NOMÁD

JAKÉ PIVO OCHUTNÁTE:

JAKÉ PIVO OCHUTNÁTE:

LEŽÁK SVĚTLÝ 12°, STUDENTSKÁ DESÍTKA
10°, LEŽÁK VIŠŇOVÝ 12°, LEŽÁK TMAVÝ
12°, ABBEY 18°, V3 RAUCHBIER 14°, HAKA
NZ LAGER 15°, CATFISH SUMEČEK 11°,
IPA SAMURAI 14°, RAUCH WEIZEN 13°,
JAHODOVÝ PORTER 14°, TŘEŠŇOVÝ
PORTER 14°

CHMELOŽROUT 10°, WARRIOR 11°,
SEDMIKRÁSKA 11°, ADELAIDE 11°,
DĚČÍŇÁK 11°, PELIKÁN 16°, VÁLEČNÍK 13°,
VYMÍTAČ ĎÁBLA 22°

NĚCO NAVÍC
Posezení v pivovarské restauraci, možnost
ubytování přímo v pivovaru a navíc e-shop se
spoustou suvenýrů s logem Kocour.
PIVOVAR KOCOUR
Rumburská 1920 / Varnsdorf
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PIVOVAR
KOTOUČ
JAKÉ PIVO OCHUTNÁTE:
KAMENICKÝ ZLAŤÁK 11°, KAMENICKÁ
PODKOVA 12°, KAMENICKÝ RYTÍŘ 12°,
KAMENICKÝ POKLAD 13°, KAMENICKÁ
KAPLE 14°, KAMENICKÝ KNÍŽE 13°,
KAMENICKÁ STŘELA 8°

NĚCO NAVÍC
NĚCO NAVÍC
Pivovar Nomád je zajímavý tím, že než se
usídlil na pevno pod děčínským zámkem,
působil jako létající pivovar bez vlastního
zařízení, pouze se svými recepty, kdy uvařil
přes třicet druhů piv. V pivovaru se uvařilo
zhruba deset nových druhů a nabídka stále
roste a překvapí vás svojí rozmanitostí.

V areálu se kromě pivovarské restaurace a
pizzerie nachází palírna, kvasírna a moštárna.
Dále zde najdeme galerii pivovar a každý
pátek a sobotu je možná prohlídka pivovaru
po předchozí domluvě.
PIVOVAR KOTOUČ
Pivovarská 3 / Česká Kamenice

PIVOVAR NOMÁD
U plovárny 10 / Děčín
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Synagoga Děčín
Synagoga v Děčíně je secesní
synagoga nacházející se v děčínské
čtvrti Podmokly, na úpatí Pastýřské
stěny.

U
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R
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V DĚČÍNĚ?

Sbírka na výstavbu synagogy byla zahájena v roce 1892 několik let po založení židovské obce v Podmoklech. Podílela se
na ní řada židovských podnikatelů a mecenášů. V roce 1901 po
ustavení spolku pro zřízení synagogy začala jednání s majiteli
pozemků a nemovitostí. Zahradní pozemek s malou tělocvičnou v dnešní Žižkově ulici, kde roku 1907 nákladem 100 000
rakouských korun postavila firma Putz a Weber synagogu
v orientálně secesním slohu, zakoupila židovská obec od
německého tělovýchovného spolku.
1. 9. 1907 zasvětil rabín Max Freund nově postavenou synagogu slovy: „Tento den je nejvyšším, jaký obec může oslavit. Ne
pro pýchu a slávu, ale na počest Boha, toho, který
nový Templ vytvořil. Je posláním společenství
udržet víru i pro budoucí generace.“ Co dodat? Jedenáct lavic ve dvou řadách umožňovalo účast na
bohoslužbě 110 mužům. Balkón s místy určenými
ženám, byl přístupný po točitém, litinovém schodišti. Ve druhém patře se nacházel byt šámese.

TOP
Nejhlavnější akce konaná v Děčíně jsou
Městské slavnosti, které se konají v květnu. Začíná
ohňostrojem a dále po dobu 2-3 týdnů se o víkendech konají akce jako Labefest, Adrenalin challenge,
různé akce na zámku i v jeho okolí.
ŽIDOVSKÁ OBEC DĚČÍN
Žižkova 4 / 405 02 Děčín IV
+420 412 531 095
www.
zidovskaobecdecin.wz.cz

PŘEDVÁLEČNÁ PODOBA INTERIÉRU SYNAGOGY

Vladimír Poskočil

PATŘIL MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
OSOBNOSTI DĚČÍNA. V POLOVINĚ 90. LET
SE ZASLOUŽIL O ZÁCHRANU DĚČÍNSKÉ
SYNAGOGY, BYL TAKÉ TROJNÁSOBNÝM
VETERÁNSKÝM MISTREM SVĚTA V HODU
OŠTĚPEM.

Podmokelská synagoga unikla osudu, který stihl velké množství synagog v Čechách, zejména v někdejších Sudetech. Pro
její zachování prý během „křišťálové noci“ osobně intervenoval tehdejší podmokelský starosta JUDr. Anton Kreissl (zemřel
v Rabštejně 30. 6. 1945) s odůvodněním, že by její zapálení
mohlo poškodit okolní domy. Také jeho nástupce starosta
Julius Stumpf (1939 – 1942) byl vystavován neustálému tlaku,
aby budovu nechal zničit. Ať už jej k tomu vedly jakékoli
pohnutky, podstatné je, že tak neučinil. Jednou argumentoval nedostatkem pracovních sil, jindy využitím budovy.
Synagoga, zbavená všech náboženských symbolů, sloužila
v době okupace nejdříve jako skladiště wehrmachtu, od r.
1941 jako letecká modelárna Hitlerjugend a poté znovu jako
vojenské skladiště. Z poválečného období se téměř žádné
materiály, které by dokumentovaly činnost a využití synagogy, nedochovaly. Výjimku tvoří některé smlouvy. Dne 7. 10.
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Chce se vám vyrazit na nějakou prima
akci nebo jen tak do kina? Níže najdete
přehled kulturních zařízení a akcí, které
vás na Děčínsku mohou zaujmout.

1966 uzavřel synagogální sbor s okresním národním výborem
smlouvu o pronájmu synagogy na dobu dvaceti pěti let. Rok
poté byl do synagogy přestěhován okresní archiv. 1. 12. 1987
prodala židovská obec synagogu Okresnímu národnímu
výboru v Děčíně za 100 000 Kčs. V roce 1993 vrátilo ONV obci
do užívání některé její místnosti a 14. 6. 1994 došlo k podpisu
darovací smlouvy, na jejímž základě ONV synagogu daroval
zpět Židovské obci Děčín.
Synagoga byla ve značně zuboženém stavu. Z interiéru během doby zmizelo prakticky veškeré vybavení, bohužel včetně toho nejpodstatnějšího – to jest – Tóry. Zůstaly holé stěny.
18. 4. 1996 Státní ústav památkové péče zapsal synagogu do
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.
K 30. 6. 1996 se z jejich prostor odstěhoval okresní archiv. V
roce 1997 bylo rozhodnuto přikročit k celkové rekonstrukci
synagogy tak, aby opět mohla sloužit jak náboženským, tak
kulturním a společenským účelům obce i široké veřejnosti.
Rozsáhlé rekonstrukční práce pokračují dodnes.
Jak již bylo řečeno na počátku – synagoga je přirozeným
středobodem každé židovské obce. Ta děčínská se stává
nejen významným náboženským a vzdělávacím centrem pro
sto členů své obce, ale nepochybně zaujímá také čím dál
výraznější postavení na kulturně společenské mapě města.

Městské divadlo

www.divadlodecin.cz

Pokud jste návštěvníkem Děčína v zimě,
rozhodně si nenechte ujít rozsvícení
vánočního stromečku a vánoční trhy.
www.
slavnostidecin.cz

ední dny
pár tipů, kam ve vš urou.
lt
i o víkendech za ku

Pokud jste milovníkem divadelního či hudebního představení, doporučujeme navštívit Městské divadlo Děčín. Ovšem
představení v letním období jsou pozastavena.

Letní kino Sněžník

www.kinosneznik.cz

V letním období kino nepromítá, koná se ovšem místo toho
letní kino na nádvoří děčínského zámku. V zimním období
promítají filmy skoro denně.

Music club Škuner

www.parolod.cz

Prošoupat tenisky můžete v pátek a v sobotu v místním
klubu, kde je většinou pátek tématický a v sobotu si můžete
zatančit na oldies party. Vstup je od 22:00 – 4:00.

Společenský dům Střelnice

www.strelnicedecin.cz

Na tomto kouzelném místě se koná zahajovací ples města
Děčín, maturitní plesy, myslivecké a retro plesy. Dále se zde
konají utkání v boxu, koncerty, burzy, taneční zábavy na
terase. Je zde i příjemná hospůdka s posezením jak na terase,
tak uvnitř.

Le Garage Noir

www.garagenoir.cz

Konají se zde rockové, rapové, popové a elektro koncerty.
Nebo také například talk show Silný řeči.

Turistické informační centrum
Karla Čapka 1441/3 | 405 02 Děčín 1
+420 412 532 227 | info@idecin.cz
Turistické informační centrum
hlavní nádraží
Čsl. mládeže 89/4 | 405 02 Děčín 1
+420 727 975 773 | info@idecin.cz
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