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Vítejte v Děčíně

Na výletě se oddělil s tím,
že půjde vlastní cestou.
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Zámek Hohnstein
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NÁRODNÍ PARK
SASKÉ ŠVÝCARSKO
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Šenov
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32

e

417 m
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NÁRODNÍ PARK
SASKÉ ŠVÝCARSKO

Schrammsteine

Lab

Kuhstall

Zeughaus

552 m

rádi dobrodružství a chcete zakusit zajímavé
Neugersdorf
Rumburk
sportovní zážitky,
které vám navodí pocit štěstí? Pokud
na otázky odpovídáte kladně, tak Děčín je pro vás tím
Leutersdorf
Staré
správným místem, kde strávit dovolenou.
Křečany
Jiříkov /
Neugersdorf
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Vlčí hora 581m

Křinice
Zadní Doubice /
Hinterhermsdorf

20

Rumburk /
Neugersdorf

Loreta
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Rumburk /
Seifennersdorf

Dymník 516m

Vlčí Hora

Seifhennersdorf

Severní Čechy jsou často nedoceněným místem, ale
NÁRODNÍ PARK
je jednou objevíte, už se sem budete navždy
Doubice
Mezní Louka
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Hřensko
Mezná
Großschönau
vracet.
Srdcem severu je Děčín, nejníže položené město
Varnsdorf
Rybniště
Labská Janov
Horní Podluží
Stráň
Vysoká Lípa
v ČeskéDolní
republice,
ležící na největší české řece Labi, svou
Podluží
Rynartice
Jiřetín
Chřibská
Jetřichovice
Růžová
pod
Jedlovou
polohou nabízející velkolepé výhledy do nejhlubšího
Arnoltice
Studený
Bynovec
pískovcového kaňonu Evropy. Město mnoha nej uspokojí
Maxičky
Srbská Kamenice
Kámen
Kunratice
Horní Světlá
i toho nejnáročnějšího
návštěvníka. Díky rozmanitosti
Ludvíkovice
Děčín
Janská
Krompach
Huntířov
Kytlice
přírody a kulturním památkám zde prožijete chvíle, na
Prysk
Markvartice
které se nezapomíná.
Veselé Česká
Dobrná
Reinhardtsdorf/
Schöna Hřensko
Schmilka

Zadní Jetřichovice /
Hinterhermsdorf-Rabensteine

Kyjovská skalní stezka

Soutěsky Křinice

Sněžná
Kyjov
18

Zirkelstein

14 15 23
16

Pravčická brána

385 m

29

Soutěsky Kamenice

Gr. Zchirnstein

Kame

nice

562 m

Vyhlídka Belvedér

26

28

Dolský mlýn

27

Růžovský vrch

10

29

Jedlová 774m

619 m

Luž

Tolštejn

Růžový hřeben

Děčínský Sněžník 723m

Hrádek

Jetřichovické vyhlídky

402 m

Tiské stěny

25

Sklaní hrad Šaunštejn

Pastevní vrch

Labská cyklostezka

Labe

Varnsdorf /
Seifennersdorf

17

Krásná
pokud
Lípa

Rozhledna Janov

552 m

Tisá

Walddorf

Bazilika Panny Marie
Pomocné Filipov

608 m

Wiefberg 478m

Hinterhermsdorf

Gr. Winterberg

39

Jiříkov
Máte

Brtníky

itzs

Bad Schandau

Větrný mlýn Kottmar

Kottmar

Království

37
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Kirn

Ebersbach

Zámek Šluknov

Lilienstein

Königstein

36

Hrazený

Mikulášovice

Friedersdorf

Šluknov

34

Sebnitz

Pevnost Königstein

29

Lipová

Ukázkový podstávkový
dům Lipová

Dolní Poustevna /
Sebnitz

Křinická tramvaj

Děčín je městem pro aktivní lidi.
Patříte mezi ně? Skvělé, u nás si to
opravdu pořádně užijete.

Oppach

Taubenheim

Šluknov - Rožany /
Sohland

43

31

Dolní
Poustevna

Hohnstein

Nezapomínejte zlobit.

365 dní

Severní
Lobendava

670 m

Studenec 737m

793 m

Pěnkavčí vrch
670 m

Jehla

478 m

ZOO Děčín

9

Kaple narození Panny Marie

8

1

Libouchec

13

Zámek Děčín

Jílové

Zámecký vrch

7

10

Sokolí vrch 506m

530 m

12

Labská cyklostezka

Horní
Habartice

Cyklostezka Ploučnice P

Malá Veleň

lou

Velký Chlum

čn

ice

Dolní 11
Zámek Benešov
nad Ploučnicí Kostel narození Habartice
6

Dobkovice

351 m

Malé Březno

Panská skála

Benešov nad Ploučnicí

3

Františkov
nad Ploučnicí

Hrad Ostrý

Velká Bukovina

Volfartice

Rozhledna Kohout 589m

Merboltice

11
4
Rozhledna Strážný vrch 601m

Navštivte naše íčka,
rádi Vás nasměrujeme.

TIP
PRO VÁS

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

TURISTICKÁ
INFORMAČNÍ CENTRA
MĚSTA DĚČÍN

Volitelný pohon všech kol 4MOTION Vás podrží i ve chvíli, kdy se rozhodnete
pro neočekávanou zkratku. Čtveřice jízdních profilů a sportovní podvozek
s progresivním řízením zajistí, že pánem vozu zůstanete na sněhu i nezpevněných
cestách. Každá vyjížďka může být skvělá zábava. Zdravě sebevědomý T-Roc
se postará, abyste neuklouzli.
KNIHOVNA

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l/100 km, 116–155 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Čsl. Mláděže 89/4 / 405 02 Děčín
T +420 727 975 773 / E info@idecin.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Kamenický
Šenov

Nový Oldřichov

Panny Marie

5
2

Vrabinec

Kamenice

Polevsko

Klíč

Svor

Při návštěvě města a okolí vás překvapí množství zeleně,
Okrouhlá
romantických
zákoutí a překrásných vyhlídek. Řeka Labe
Nový Bor
přímo vybízí k projížďce na výletní lodi nebo na raftu.
Skalice
Lindava
Sloup v Čechách
Z paluby
si tak u šálku dobré kávy můžete prohlédnout
Chotovice
sportovní výkony horolezců. Cestu touto okouzlující
krajinou si můžete užít také na kole, podél řeky totiž vede
nejfrekventovanější cyklostezka Labská stezka. Ta je
mezinárodně uznávanou a hojně navštěvovanou cyklotrasou vedoucí od pramene Labe až k Severnímu moři.
759 m

Cyklisté si v Děčíně a jeho okolí přijdou na své. Mimo jiné
u nás naleznete také Cyklostezku Ploučnice a Krušnohorskou magistrálu. Každá cyklostezka je jiná, a tak
si zde parádní jízdu užijí nároční bikeři i rodiny s dětmi.
Pokud vás lákají skály a chcete si vyzkoušet, jaké to je vylézt si po pískovci, a nejste zkušený lezec, můžete využít
největší komplex via ferrat na území republiky. V centru
města na břehu řeky je vytvořených 16 zajištěných cest
různé obtížnosti vedoucích na Pastýřskou stěnu, druhou
dominantu města. Více jak 100 m dlouhé cesty zvládnou i sportovně zdatné děti. S výstupem vám případně
pomůžou zkušení instruktoři. Po zhruba hodině budete
odměněni výhledem na město, zámek, kaňon a řeku
Labe. Na Pastýřské stěně můžete navštívit zoologickou
zahradu nebo si projít některou z nordic walkingových
tras. Občerstvit se můžete ve vyhlídkové restauraci.
Pokud vám nebude Děčín se svými nabídkami stačit,
vyražte směle do okolí, tajemná a romantická krajina
Českého Švýcarska na vás čeká s otevřenou náručí.

Oblouková 1416/9, 405 02 Děčín, tel.: 412 589 925, www.auto-horejsek.cz
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Děčín, město, které
musíte vidět, a to
nejlépe na kole

Pro své cyklistické výlety můžete využít i Cyklostezku
Ploučnice č. 15. Ta se přímo napojuje na Labskou stezku
a zvláště v horkých letních dnech je velmi vyhledávanou
trasou, protože kopíruje říčku Ploučnici, která je příjemně
skryta ve stínu stromů. Tajemná zákoutí lákají k malému
osvěžení v řece. I tato stezka je poměrně nenáročná
Cyklostezka a jistě si ji užije celá rodina. Výlet po ní můžete završit
Ploučnice návštěvou renesančního zámku v Benešově nad PloučKrušnohorská
nicí, který je klenotem saské renesance, nebo můžete
magistrála
pokračovat až na zříceninu hradu Ostrý. Další možností je
i výšlap k rozhledně Sokolí vrch.
Trochu náročnější terén jistě ocení milovníci horských kol. Parádní jízdu zde nabízí Krušnohorská
magistrála č. 23, která vás do Děčína přivede
z výšin Krušných hor. Pokud si vyberete opačný směr,
můžete vystoupat na jednu z dominant okolí Děčína,
a to na nejvyšší stolovou horu v republice
s jednou z nejstarších kamenných rozhleden Děčínským Sněžníkem. Výšlap na stolovou horu si můžete
ušetřit a pro cestu vzhůru využít cyklobus. Ten jezdí
v sezóně každý den. Pokud nechcete pokračovat
na 42 km vzdálenou Komáří Vížku, nevadí. Přímo na
Sněžníku je několik okruhů, kde si užijete i technicky
náročnější terén.

Město, ve kterém se před vámi otevírá
monumentální Labský kaňon, si můžete
opravdu parádně užít ze sedla kola. Na své si
totiž tady přijdou opravdu všichni milovníci
cyklistiky bez ohledu na věk a zdatnost.
Nevěříte? Opravdu je to tak.

2

Jsme totiž městem,
kde se potkávají hned
3 cyklostezky.
Nejznámější a zároveň nejnavštěvovanější z nich je Labská
stezka, která se klikatí podél naší největší řeky Labe. Značena je cykloturistickou značkou č. 2 a je součástí mezinárodní trasy EuroVelo 7. Cyklostezka vás provede již zmíněným
úchvatným Labským kaňonem a přímo středem města.
Překonává nejen barokní Staroměstský most, ale i těsně
míjí skalní masiv s dominantním děčínským zámkem. Ten
společně se svými nově zrekonstruovanými zahradami stojí

15

Zapomenout bychom neměli ani na opravdu
nádherně panoramatickou trasu po hraně
Labského údolí. Tato technicky náročná
trasa vás odmění dechberoucími výhledy a
singltrekovými sjezdy. Dvacet pět kilometrů
dlouhá cesta vás zavede přes několik vyhlídek zpět do města, přičemž cestou překonáte i řeku, a to pomocí přívozu. Nemusíte se
ale bát, že by vám došly síly, i na této trase
totiž najdete příjemná místa s restaurací.

Labská
stezka

TRASA 7 NA KOLE ČESKOSASKÝM ŠVÝCARSKEM 2

TRASA 9 „POD DOHLEDEM STOLOVÝCH HOR“

Délka: 39,5 km
Nastoupané metry: 998 m
Náročnost: Náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Mezní Louka
50°52‘24.859“N, 14°19‘1.084“E

Délka: 41,5 km / 32 km
Nastoupané metry: 864 / 708 m
Náročnost: Náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo 1/ Maxičky
50°48‘39.798“N, 14°10‘57.946“E
Nástupní místo 2/ Sněžník
50°47‘28.742“N, 14°5‘14.388“E

POPIS TRASY:

Silničky vás povedou údolím říčky Křinice a malebnými skalními
městy. Trasa nabízí fascinující rozhledy do kraje Labských pískovců ze skalních vyhlídek Falkenstein nebo Bastei.
Výchozím bodem této trasy je obec Mezní Louka. Odtud se vydáte
po zelené Hlubokým dolem, která vás dovede až k hranicím u bývalých Zadních Jetřichovic. Přes hranice pokračujte po modré údolím
říčky Křinice, po které dojedete k restauraci Altes Zeughaus. Dál
pojedete po cyklostrase přes skalní město Kleiner Zschand k vodopádu Liehtenheiner Wasserfahl. Touto cyklotrasou budete pokračovat a přes Falkenstein se dostanete až k Labi. Podél Labe se
vrátíte do Hřenska a odtud zpět silničkou na Mezní Louku.
Náš tip: Občerstvení v restauraci Altes Zeughaus – v malebném
údolí pískovcového města Großer Zschand.
Nej na trase: Lichtenheiner Waserfall - pět metrů vysoký vodopád tryskající mezi mohutnými pískovci. Bastei – unikátní skalní
most, právem nazývaný perlou Saského Švýcarska.
Praktické: Odbočka na Bastei – před vesnicí Schmilka po zelené
turistické značce cca 1 km. Kolo uzamkněte dole ve vesnici, stezka
k mostu vede náročným terénem.

Lodí – www.labskaplavebni.cz
Vlakem – Elbe-Labe Ticket - příhraniční jízdenka pro nadšené turisty a výletníky
Cyklobusem – www.cyklobus.eu

Délka: 46 km
Nastoupané metry: 970 m
Náročnost: Náročné
Typ kola: Trekingové kolo, E-bike
Nástupní místo: Děčín (Tyršův most)
50°46‘51.784“N, 14°12‘30.593“E
POPIS TRASY:

Projížďka v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které na
pravém břehu Labe dominuje Buková hora. Celou trasu provází
panorama kaňonu Labe a okolních kopců.
Z Děčína vyjeďte po Labské stezce CT 2 do městské části Boletice.
Zde z CT 2 odbočte úzkou silničkou vlevo a stoupejte přes osadu
Lesní Mlýn do Lesné. Na křižovatce pokračujte rovně rozbitou silničkou, která vás provede rozlehlými pastvinami do vesničky Rytířov. Následuje další táhlé stoupaní přes zříceninu Vraty na vrchol
Bukové hory. Až se dostatečně pokocháte výhledy skýtající zdejší
Humboltova vyhlídka, pokračujte silničkou dál do Příbrami. Zde
odbočíte vlevo do Rychnova a dál táhlým sjezdem přes Fojtovice
a Heřmanov do Benešova nad Ploučnicí. Odtud vás do Děčína dovede Cyklostezka Ploučnice CT 251.
Děčín – Boletice – Lesní Mlýn – Lesná – Rytířov – Vyhlídka (zřícenina hradu Vraty) – Buková hora (malé občerstvení) – Rychnov
– Fojtovice – Heřmanov – Benešov n.Pl. – Děčín
Nej na trase: Buková hora – čedičová homole, na jejímž vrchu
se tyčí televizní vysílač 223 m vysoký, který je nejvyšší betonovou
stavbou v Čechách.
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duben - červen:
červenec - srpen:
září - říjen:
listopad - březen:

10.00 - 17.00 (PO - NE)
9.00 - 19.00 (PO - NE)
10.00 - 17.00 (PO - NE)
10.00 - 16.00 (SO - NE)
ZAVŘENO (PO - PÁ)

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín 4
T +420 412 593 111
E info@idecin.cz

Tipy
na cyklovýlety

POPIS TRASY:
TRASA 8 PO STOPÁCH ČESKÝCH VULKÁNŮ

za sesednutí z kola. Při prohlídce zámku a okolí vás doprovodí párek pávů, občerstvit se můžete v zámecké kavárně
nebo si jen odpočinete pod vzrostlými stromy na Mariánské
louce. Zamířit také můžete do zbrusu nové městské knihovny, kde sídlí informační centrum. Tam vám nejen poradí, ale
i uvaří výbornou kávu z místní pražírny. Až si opravdu užijete
Děčína, tak Labská stezka pokračuje až k německým sousedům. Cestou projedete nejhlubším pískovcovým kaňonem
v Evropě, který je velmi oblíbeným cílem horolezců, a tak při
jízdě můžete sledovat jejich odvážné kousky. Vzhledem
k tomu, že Děčín je nejníže položeným okresním městem, je
to cesta velmi nenáročná a vhodná pro každého.
Pokud nemáte dostatek sil pro absolvování trasy tam i zpět, máte
několik možností alternativní dopravy:

Provozní doba Rozhledny Děčínský Sněžník:

Vine se po silničkách, kde pískovcové monumenty stolových hor
střídají nenápadná údolí říček a rybníčků. Můžete se jen tak kochat rozmanitostí místní přírody anebo okořenit vyjížďku výstupy na stolové hory Děčínský Sněžník a Großer Zschirnstein.

TURISTICKÉ INFORMACE

Z Maxiček vyrazíte po cyklotrase 23 (CT 23) směr Děčínský Sněžník.
Z obce Sněžník k rozhledně jsou to ještě 2 km stoupáním po asfaltové cestě. Po návratu z rozhledny se vrátíte cca 2 km po CT 23 zpět
a na rozcestí ve výrazné pravotočivé zatáčce se dáte doleva. Po
1,5 km na dalším rozcestí odbočte doprava po žluté Fuchsbachweg. U mostku Alte Flößerbrücke můžete odbočit lesní cestou
(cca 2 km) na Kristin Hrádek, kde se nabízí výborné občerstvení. Pokračujte rovně po zelené k rybníčku Taubenteich. Odtud pojedete
opět po žluté, která cca po 2 km odbočí, a vy pojedete pořád rovně podél potoka Krippenbach. Na dalším rozcestí se dáte doprava
po zelené Schifferweg. Na této cestě potkáte odbočku na Großer
Zschirnstein, vyhlídku na stolové hoře. Můžete si na ni vyjít pěšky
necelé 2 km po červené turistické značce nebo pokračovat dál. Na
rozcestí odbočíte doprava po cyklotrase, která přechází v zelenou
lesní cestu. Touto cestou přejedete hranici na tzv. České bráně a po
pár stech metrech budete opět na asfaltové cestě, která vás dovede zpět na Maxičky.
Náš tip: Občerstvení v restauraci Kristin Hrádek – pochutnáte si
na vybraných staročeských specialitách.
Nej na trase: Děčínský Sněžník – pískovcová stolová hora, která se
svými 723 m představuje vrchol Děčínské vrchoviny a také je největší a
nejvyšší stolovou horou v ČR. Dominantou je zde kamenná rozhledna
nabízející malebné panorama okolního kraje. Großer Zschirnstein –
tato stolová hora také skýtá nádherné rozhledy, za kterými si ale raději
vyšlapejte pěšky cca 1,7 km po červené turistické značce.
Praktické: Z obce Sněžník k rozhledně jsou to ještě 2 km stoupání po asfaltové cestě. Při zpáteční cestě volte přiměřenou rychlost
s ohledem na ty, kteří ještě k vrcholu šplhají.

Popis trasy a praktické informace najdete ve
skládačce ADRENALIN.

INFO

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

Přehled cyklovýletů
v okolí Děčína najdete
ve skládačce
TIPY NA CYKLOVÝLETY.
Žádejte v našich íčkách.

idecin.cz

PŮJČOVNA KOL, KOLOBĚŽEK
A FERRATOVÝCH SETŮ.
+420 739 561 932

Vidíte, v Děčíně se na kole opravdu nudit
nebudete. Tipy na další cyklovýlety najdete
na Turistickém portálu města.
ČASOPIS PRO TURISTY 2018

Děčínský zámek
v číslech

1854
Na zámku se konal diplomatický kongres tří panovníků. Sjeli se sem panovníci Rakouska, Pruska
a Saska. Nejvýznamnějšími osobnostmi kongresu
byli František Josef I. a Alžběta Bavorská zvaná Sissi.

Otevírací doba

PO - NE
9.00 - 17.00

5 prohlídkových okruhů

90 000 svazků
v thunovské
knihovně

V době prázdnin
otevřeno do 18.00

Interiérové okruhy Zlatá léta děčínského zámku
a Návštěva u knížete Františka vás provedou
soukromými pokoji jižního a západní křídla. Trasa
Barokní perly vás zavede do krásné konírny, úžasné Růžové zahrady a nakonec spojovací chodbou
projdete až do kostela Povýšení sv. Kříže.

Chloubou zámku byla také
jedna z největších knihoven
v Čechách, obsahovala přes
90 000 knih, z toho na tři
stovky rukopisů a 80 prvotisků. Mezi nimi i cenné prameny k českým dějinám, které
sem jezdil studovat
i nejvýznamnější český historik František Palacký.

2 krásné zahrady
Na severní straně nalezete krásnou barokní Růžovou zahradu, která patří mezi umělecky nejcennější
části zámeckého areálu. Ve 2. polovině 19. století
zde bylo založeno věhlasné rosarium. Terasovité zahrady na jižní straně se proslavily mimořádnými sbírkami orchidejí, kamelií,
azalek a rhododendronů.

1835

292 m dlouhá
přístupová cesta
zvaná Dlouhá jízda

KOMPLETNÍ
ZÁMECKÉ
INFO

Jedná se o architektonický
skvost v celoevropském měřítku. Byla vybudována
v rámci barokní přestavby
zámku v 17. století. Ze dvou
třetin je Dlouhá jízda kutána
přímo do skály a zasloužili se
o to horníci z nedaleké Krupky, kteří ji budovali 6 let.
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1852

V roce 1932 došlo k prodeji zámku. Novým majitelem se stal Československý stát, který zde zřídil
kasárna.

/zamekdecin

1932

4 750 000 Kčs
Prodejní cena zámku v roce 1932.

4 armády
Během necelých 60 let (1932-1991) byl zámek využíván jako kasárna.

V roce 2017 byl celkový počet platících návštěvníků
zámku Děčín 66 000 osob.

Díky tomuto počtu se Zámek Děčín také řadí mezi
největší zámky v České republice. Většina pokojů je
návštěvníkům zpřístupněna v rámci prohlídkových
tras, v dalších se konají koncerty, svatby, pronájmy
či významné společenské akce města. Část zámku
využívá pro své potřeby také Státní okresní archiv.

www.zamekdecin.cz

Viktorie královská, největší leknín světa, vykvetla
poprvé v kontinentální Evropě ve skleníku na jižních zahradách, a to zásluhou zahradníka Františka
Jossta st.

Přes 60 000 návštěvníků

150 místností

V září roku 1835 se na zámku zdržel polský hudební
skladatel Fryderyk Chopin, který se zde také naposledy viděl se svými rodiči. Během svého pobytu
věnoval komtese Juže svůj čerstvě zkomponovaný
valčík As-dur, op. 34 č. 1, zvaný od té doby Děčínský.

1808
112 let na zámku visel jeden z nejvýznamnějších
obrazů německého romantismu – Děčínský oltář
(Kříž v horách) od Caspara Davida Friedricha.
Originál obrazu byl zakoupený drážďanskou obrazárnou v roce 1921, dnes se nachází v Drážďanech
v Gemäldegalerii v oddělení Nových mistrů. V
expozici zámku v Děčíně je k vidění od roku 2017
mistrovská kopie obrazu.

650 miliónů korun
Tolik stála zhruba od roku 1991 rekonstrukce
a současným majitelem je město Děčín.

352 olejomaleb a grafik
Uvedené množství obrazů z původních sbírek se
navrátilo zpět na zámek a visí na svém místě.
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PROVOZ LODÍ
SLEDUJTE NA
WEBU LABSKÉ
PLAVEBNÍ

"KAŽDÝ DEN LODÍ!
PLUJTE S NÁMI."

Do Königsteinu
Navštivte jednu z největších horských pevností v Evropě.
Leží uprostřed Labských pískovců na stolové hoře nad
stejnojmennou obcí . Ročně sem zavítá cca 800 tisíc
návštěvníků. Tento jedinečný zážitek ve spojení s plavbou
romantickým Labským kaňonem nabízíme i v rámci našich programů. Skalní pevnost Königstein nabízí zajímavý
pohled a jedinečnou vyhlídku na skalní města, stolové
hory a hrady Českosaského Švýcarska. Mezi nejzajímavější budovy areálu patří dům s nejhlubší německou
studnou, nejstarší kostel v Sasku a nejstarší dochovaná
německá kasárna. Při této plavbě budete mít dostatek
času i na prohlídku malebného městečka.

Vítejte na palubě!

Z

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

Děčína vyplouváme našimi plavidly Bohemia,
Orion a Poseidon, která nabídnou nejen osvěžující
způsob dopravy, ale i příjemné zázemí služeb jako
občerstvení a komentáře o projížděné oblasti. Vedle linkových plaveb si lodě můžete pronajmout pro uspořádání
netradičního firemního večírku, veselé oslavy
i romantické svatby. Poskytneme vám originální prostředí, profesionální služby, milý a ochotný personál.
V provozu je plavba celoročně, linkové trasy pak od dubna do října a o adventních víkendech.

Do Hřenska a do Bad Schandau
Nechte se unášet svojí fantazií 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 (vyhlídka Ostrau, historická tramvaj,
termální aquapark). Plavba je nenáročná, zvládnou ji
i malé děti.
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Na zámek Pillnitz

Do Drážďan

Doporučujeme vám plavbu na zámek Pillnitz - jeden z nejnavštěvovanějších skvostů na Labi. Okouzlí vás riginální
čínský styl stavby, rozsáhlý komplex a zahrady
s 230 let starou kamélií z Japonska (bohatě kvete v dubnu
a květnu). Vedle plavby a návštěvy zámku může být dalším
z řady zážitků dne i posezení v michelinské restauraci
v bezprostřední blízkosti zámku. Přistáváme přímo
u zámku a vše projdete krásně jen po rovině. Oběd
a večeři budete mít zajištěné na lodi, při plavbě i návštěvě
zámku vám bude k dispozici náš průvodce.

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 příjemně
doladí živá hudba a občerstvení.
Na lodi je k dispozici bar s širokou
nabídkou nápojů a na všech
palubách obsluhuje milý personál. Průvodce je k dispozici i při prohlídce Drážďan. Po
celou dobu plavby můžete poslouchat zasvěcený výklad,
jehož oblíbenou částí jsou unikátní překvapivé informace
k českým dějinám v okolí řeky, o historii měst a hradů
spojených s budovatelským úsilím českých panovníků.
Při zpáteční cestě zaujme také výklad o lodích a plavbě
po Labi. Vhodné pro všechny romantiky a lovce jedinečných fotek.

Do Kurort Rathen
Do Kurort Rathen nesmí auta – pouze vlaky, lodě. Plavba
do saských lázní Kurort Rathen s možností návštěvy
skalního hradu Bastei, zahradní železnice, scény skalního
divadla s možností promenády nebo zapůjčením lodiček
na projížďku po Amselsee. K návštěvě vám poslouží v
češtině zpracovaný itinerář a informace našeho průvodce, který s vámi pluje lodí.

Přístaviště u Tyršova mostu
+420 777 037 379

www.labskaplavebni.cz

Do Míšně
a na zámek Moritzburg
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.
Zakotvíme v centru Míšně pod zámkem Albrechstburg.
Město má jedinečně zachované historické jádro města
a tzv. Markt, kde najdete krásnou a nově zrestaurovanou
radnici, kostel s jak jinak než porcelánovou zvonkohrou.
Dalším bodem výletu je návštěva zámku Moritzburg, kam
vás z Míšně odveze autobus. Natáčela se zde nejoblíbenější česká pohádka – Tři oříšky pro Popelku. Prohlídku
můžete absolvovat s místním průvodcem. Pokud Vás
zámecké interiéry nelákají, můžete si zdarma prohlédnout barokní zahrady se zámeckými rybníky. Po prohlídce
zámku je zajištěn návrat do ČR autobusem.
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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.

Nejkrásnější výhledy
do kaňonu Labe
7h
Přibližný čas výletu
i s obědem

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

91

I T I N E R Á Ř
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N

a 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 se vydáme 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.

Jízdní řád lodi
www.labskaplavebni.cz
Přívoz Hřensko – Schöna
www.hrensko.cz
(vlakem zpět Schöna - Děčín)

434
Jízdní řád BusLine
www.kr-ustecky.cz

P

okračujeme 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.
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Muzeum plné
příběhů z historie
Starý potápěčský skafandr,
historická plavidla, pozůstatky
původních obyvatel...

Město na louce

Lapidárium na nádvoří

S nejstarší historií města se mohou návštěvníci muzea
seznámit v expozici Město na louce. Vznik města a jeho
osídlení od jeho prvopočátků se podařilo dokumentovat
archeologům při dlouhodobém výzkumu na Mariánské
louce v 80. letech 20. století. Objevy z výzkumu mohou
tak dnes návštěvníci vidět v muzeu. Ke shlédnutí jsou
středověké keramické střepy, kosterní pozůstatky či
ukázky drobných kovových předmětů a mnoho jiných
zajímavostí z nejstarší historie Děčína.

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.

P

římo v centru města Děčína na každého obyvatele či turistu dýchne kus historie nejen města,
ale především labské plavby, jejíž vývoj mapuje
jako jediné v České republice právě Oblastní muzeum
v Děčíně, příspěvková organizace Ústeckého kraje.
Bohaté a vzácné sbírky jsou umístěny v historické
budově bývalého loveckého zámečku Thun - Hohensteinů z 1. poloviny 18. století.

Vývoj lodní dopravy na Labi

www.muzeumdc.cz

žitější 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.
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 nejdůle-
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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.
Vývoj lodní dopravy je prezentován od nejstarší doby
až do současnosti. Neodmyslitelnou součástí děčínské
lodní expozice je i historický skafandr pro potápěče z
počátku 20. století.

INFORMACE O MUZEU:
Veškeré informace o aktuálním dění v
děčínském muzeu si je možné přečíst na
webových stránkách.

Ptactvo Děčínska
Zejména děti potěší stálá expozice Ptactvo Děčínska. V moderních prosvětlených
vitrínách muzeum představuje nejznámější
i méně známé ptačí druhy žijící právě na
Děčínsku. Součástí expozice jsou i ptačí hlasy, které společně s vystavenými exponáty
vytváří dojem reálného pobytu v přírodě.

ČASOPIS PRO TURISTY 2018

Nové expozice v Muzeu Rumburk

Muzejní expozice na zámku

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.

Součástí Oblastního muzea v Děčíně je také muzejní
expozice ve zrestaurovaných prostorech na děčínském
zámku. Chloubou je především Zámecká zbrojnice s
ukázkami zbraní od pravěku po 2. světovou válku včetně
několika exemplářů z původní thunské sbírky. V zámecké
zbrojnici mohou návštěvníci obdivovat i původní výmalbu
zdobící stěny místnosti. Autorem maleb je pražský umělec Jan Hoffmann, který se podílel na výmalbě i dalších
zámeckých prostor. S jeho dílem se můžeme setkat už
jen pouze v Praze. Chloubou zbrojnice je i dřevěný záklopový strop, který byl původně s největší pravděpodobností rovněž malovaný.

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 Liszta. Od hostinských z
hradní restaurace na Tolštejně je možnost dozvědět se
nejednu zajímavost o celém regionu a prohlédnout si
archeologické nálezy.
Prostřednictvím obrazů krásnolipského malíře Augusta Frinda, které jsou pojítkem celé nové expozice, si
návštěvníci vytvoří 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. 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.

V přízemí se nachází expozice Děčínský zámek v proměnách staletí, dokumentující bohatou historii zámku
včetně jeho majitelů (pánů z Bünau, Thun-Hohensteinů)
až po odchod sovětských vojsk.

ZBROJNICE
DĚČÍN

Otevírací doba muzea
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Místo, kde si čerti podávají ruce
a mordují princezny.
Místo tajemné historie, romantických pohádek a krásné
přírody. Najdete ho přímo v srdci národního parku.
Dávnou historii a krásu se nyní snaží skupina nadšenců
vzkřísit. Zbytky mlýna jsou oblíbeným místem filmařů,
a tak je můžete vidět na stříbrném plátně našich i zahraničních produkcí.

V dalších muzejních prostorách na děčínském zámku je
k vidění expozice s názvem Umění baroka a Veduty Děčína pocházející z muzejních sbírek. Výstavní prostory doplňuje několik originálních barokních plastik a nechybějí
ani ukázky dobového nábytku.

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.

STŘÍPKY Z HISTORIE
RUMBURK

Za tajemnem do
Dolského mlýna

www.dolskymlyn.cz

HISTORICKÁ PODOBA
"DOLÁKU"

Dolský mlýn rádi a často využívají filmoví tvůrci.
Určitě znáte legendu mezi pohádkami Pyšnou
princeznu nebo Peklo s princeznou či Ztraceného
prince.

Na soutoku řeky Kamenice a Jetřichovické Bělé, přibližně
1,5 km od obce Kamenická Stráň a 3 km od obce Jetřichovice, naleznete zříceninu trojkolového mlýna a pily
z roku 1515. Toto tajemné místo je kulturní památkou od
roku 2007. Výlet s tajemným příběhem oceníte obzvlášť
za parného léta, kdy blízkost řeky Kamenice a okolní lesy
nabízejí příjemné klima. Magické místo si vás podmaní
svou jedinečnou atmosférou.

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

Jak se chovat
v parku?

ÚT - NE
9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
www.npcs.cz
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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.

FB/ Restaurace U Růžové zahrady

Stylová restaurace
a ubytování ve
francouzském stylu

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.

P

oloha 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, 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. Spojením historie a moderní gastronomie
budete tak nadšeni, že se určitě musíte vrátit.

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.
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.

VYNIKAJÍCÍ KUCHYŇ A PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA V
RODINNÉM PODNIKU LORENCOVI

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, ti starší budou mít radost z WIFI.
Kromě francouzských specialit nabízíme
také českou kuchyni. Zajímavé menu
může být však upraveno na přání zákazníka. Příležitostně se zde konají také jazzové
večery.
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Křížová 17/15 | 405 02 Děčín
+420 702 994 622
www.uruzovezahrady.cz
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A

quapark se rozprostírá přímo u Labské stezky
a nabízí návštěvníkům unikátní kombinaci vnitřní
kryté haly s venkovním koupalištěm. 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, kde jsou k dispozici sauny, Relax klub
s privátní saunou a vířivkou, masáže, solárium, tělocvična, terasa a spinning.

Aquapark Děčín
je jedním z největších a
nejmodernějších rekreačně
sportovních komplexů s termální
vodou v České republice.

www.ferrata-decin.cz

Nástup

Na ferratu do centra
města

KUDY DOLŮ?

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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www.aquaparkdecin.cz

Ve venkovním areálu se nachází několik bazénů - 50 m,
25 m, 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 6 m. Samozřejmostí je široká nabídka občerstvení a rozsáhlé travnaté plochy. 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, pétanque. Rezervaci
sportoviště je možné provést přes rezervační systém na
webových stránkách Aquaparku Děčín.

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

V prostorách Aquaparku Děčín je k dispozici sportovní
ubytovna, která nabízí ubytování pro sportovní oddíly
a slouží jako zázemí k pořádání tréninkových soustředění, kurzů apod. K dispozici je 10 čtyřlůžkových pokojů
s vlastním sociálním zařízením a společenská místnost.
Od 1. 7. 2018 bude moci ubytovnu využívat i veřejnost.
Nejen projíždějící cyklisté tak v areálu najdou relaxaci
a také nocleh.
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Zoologická
zahrada Děčín
I když Zoo Děčín patří co do
velikosti k menším českým
zoologickým zahradám, je
návštěvníky hodnocena jako jedna
z nejhezčích.

TIP PRO VÁS!

Expozice Rajské ostrovy je
bonusem pro návštěvníky zoo!

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

Se vstupenkou ze zoo můžete Rajské ostrovy navštívit již
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.

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.

Expozice
Rajské
ostrovy

Propagační video
Zoo Děčín:

Největší chloubou jsou medvědi grizzly,
jejichž chovu se Zoo Děčín věnuje jako
jediná česká zoologická zahrada, a to
již od roku 1983. Tito půltunoví chlupáči
si díky své oblíbenosti získali během
let čestné místo v logu zoologické zahrady.

RAJSKÉ

OSTROV Y

OTEVÍRACÍ DOBA		

PO - NE

Hlavní sezóna (květen – srpen)		
9.00 – 19.00
Vedlejší sezóna				9.00 – 18.00

Návštěvník se zde setká také s mnoha
dalšími zajímavými živočichy: levhartem obláčkovým, lamou vikuňou,
takinem indickým, prasetem visajanským, margayem, vlkem hřivnatým
i eurasijským, makakem chocholatým, ursonem kanadským, seriemou
rudozobou, mravenečníkem velkým,
klokanem rudokrkým, kočkou rybářskou a spoustou dalších…

Nedílnou součástí zoo
je již 11 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, lezec
obojživelný, krajta tygrovitá,… Expozice se pyšní největším mořským akváriem v Ústeckém kraji.

ZOO
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OTEVÍRACÍ DOBA		

PO - NE

Hlavní sezóna (květen – srpen)		
Vedlejší sezóna (září, říjen, březen, duben)
Zimní sezóna (listopad - únor)		

8.00 – 19.00
8.00 – 18.00
8.00 – 16.00

www.zoodecin.cz | www.rajskeostrovy.cz
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Tiské stěny:
krajina fantazie
Vstupte do Narnie směle
a neohroženě.

J

ako 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.

Pravčická brána
Nenechte si ujít největší
pískovcovou bránu v Evropě.

OTEVÍRACÍ DOBA
DUBEN - ŘÍJEN 10.00 - 18.00
Zimní otevírací doba bude uvedena na www.

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.

www.pbrana.cz
+420 604 238 209

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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D Ě Č Í N

Vydejte se na plavbu po Labi na raftu nebo kanoi.
Objevte krásnou krajinu Českosaského Švýcarska
z hladiny řeky. Máme lodě nejen pro jednotlivce, ale i
rodiny s dětmi nebo pro větší skupiny osob (školy, dětské tábory, firmy). Plavbu můžete spojit například i s
vyjížďkou na kolech. Dlouholeté zkušenosti a znalosti
našeho kraje jsou Vám k dispozici při plánování výletu.

HUDY MOUNTAIN GUIDE

PŮJČOVNA LODÍ

Tomáš Bardas
mountain guide – horský vůdce
mobil: +420 603 856 982
e-mail: tomasbardas@seznam.cz
www.liveoutdoors.cz

BAMBUS

Kolik Vás to bude stát?
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.

Kč
500
D E N

Paddleboarding
na Labi
Vypadám jako gondoliér, který přišel
o loď. Nebo možná windsurfer, co
zapomněl plachtu. V ruce mám pádlo
delší, než jsem já sám, a šťouchám
s ním do vody... Objevte sport, který
tvaruje postavu i pomáhá zhubnout,
a jako bonus poznáte krásy Labského
kaňonu z úplně jiné perspektivy. Říká
se tomu paddleboard, poločesky
pádlboard.

LEZENÍ NA PÍSKOVCI / SANDSTONE CLIMBING
n VÍCEDÉLKOVÉ LEZENÍ / MULTI-PITCH ROUTES
n VRCHOLY / ASCENTS
n INDIVIDUÁLNÍ AKCE / PRIVAT GUIDING
n KURZY / COURSES
w w w. l i ve o u td o o r s. c z
n

www.zahranice.com
info@zahranice.com / +420 776 011 495

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?!

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.
Obj. alk. 46 %

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

To je v kostce asi tak
vše. Budu se na vás
těšit. Oskar
Labské nábřeží 309/35 | Děčín
lodedecin@gmail.com | +420 776 866 644

Z

ačátek plavby je na Labském nábřeží pod starým
mostem a konec v Dolním Žlebu u restaurace
Grund (u přívozu). Jelikož letos začínáme, máme
zatím 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.
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www.krinickacyklostezka.cz

Křinická cyklostezka
aneb divočinou
Českosaského
Švýcarska
Cyklostezka je nádherná přeshraniční
trasa, která vede jedinečnou krajinou
obou národních parků. Během cesty
cítíte autentickou atmosféru okolní
přírody, která má místy nádech až
skutečné divočiny. Současně projíždíte
i lokalitami, v nichž se v souladu s místní
krajinou odráží stopy lidské civilizace
(např. v podobě lidové architektury
tzv. podstávkových domů či ojedinělé
nabídky turistické infrastruktury – např.
tramvaje ve skalách).

T

rasa vede silničkami, roklemi a letovisky Českosaského Švýcarska a věrným průvodcem vám
po celou cestu bude vodní vévodkyně: říčka
Křinice. Pramení v Krásné Lípě, teče divočinou národních parků a v Bad Schandau se vlévá do řeky Labe.

Trasa Křinické
cyklostezky:
Krásná Lípa – Kyjovské údolí
– Zadní Doubice
– Hinterhermsdorf
– Neumannmühle – Bad
Schandau – Děčín

Její obtížnost je středně náročná, převažují příjemné
rovinky a sjezdy, prudké stoupání vás čeká jen ojediněle,
ale pak to stojí za to (konkrétně ze Zadní Doubice – Hinterhermsdorf).

I

Můžete ji projet tzv. podél toku Křinice i tzv. proti proudu
(tato varianta je mírně náročnější).
Doporučujeme navázat v Bad Schandau na páteřní Labskou stezku buď směr Děčín nebo po proudu řeky
do Drážďan.
Pro cestu zpět lze využít Dráhu národního parku ČSŠ
z Bad Schandau směr Rumburk a Krásná Lípa nebo vlakové spojení přes Děčín, Českou Kamenici až do Krásné
Lípy. (Pozor, do vlaku se vejde pouze 5 kol, vícečlenné skupiny si musí předem rezervovat místa u Českých drah).
Cestou je možno použít i přívoz přes Labe (v Bad Schandau, Schmilce, Hřensku a Dolním Žlebu).
Na trase v úseku Lichtenhainer Wasserfall – Bad Schandau jedete po silnici, kde jezdí současně i automobily,
autobusy a dokonce tramvaj. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti .

Praktické informace:

Obtížnost:
střední
(vhodné i pro
rodiny s dětmi)

Délka trasy:
44 km

Povrch:
asfalt, štěrk,
šotolina,
pevný

Nejvyšší m. n. m.
497 m

Nejnižší m. n. m.
120 m

Celkový čas:
5 hod.

Trasa je vhodná i pro příznivce elektrokol. Ty si lze
zapůjčit v Krásné Lípě – více info vám podají pracovníci
informačního střediska.
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deálním výchozím místem je náměstí v Krásné Lípě u
Domu Českého Švýcarka. Odtud pojedete po silnici
3013 do Kyjova. Pokračujete po cyklotrase č. 3032 Kyjovským údolím do Zadní Doubice, ke státní hranici, za ní
pokračujete podle německých ukazatelů vzhůru do Hinterhermsdorfu – v tomto úseku vás čeká nejdelší prudké
stoupání celé trasy (přibližně 1 km). Z Hinterhermsdorfu
dále k rozcestí Wettinplatz a prudkým klesáním dojedete
až ke Křinici v blízkosti Zadních Jetřichovic.

D

ále jedete pohodlně za mírného klesání opět
údolím Křinice po tzv. Křinické cestě (Kirnitzschtalstrasse) až k Buschmühle a odtud po silnici
až do Bad Schandau. Cestou podél Křinice míjíte řadu
výletních hostinců, které vznikly na místech původních
mlýnů – ze všech míst jsou možné krátké výstupy k
blízkým skalním útvarům – např. ke skalní bráně Kuhstall.
Projedete kolem "zpívajícího" vodopádu Lichtenhainer
Wasserfall. Vjíždíte do Bad Schandau, kde přejedete na
levý břeh Labe a vydáte se proti proudu po cyklostezce
Elberadweg, anebo můžete jet z Bad Schandau proti toku
Labe po nové cyklostezce do Postelwitz, kde se převezete lodním přívozem do Krippenu na levém břehu Labe a
pokračujete po cyklostezce Elberadweg. Přes Dolní Žleb
dorazíte do Děčína.
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Klidné ubytování na okraji
města

Vítejte v Růžové!
V nejkrásnější vesnici roku Ústeckého kraje,
v obci, kde se nebudete nikdy nudit. Na své
si zde přijdou milovníci turistiky, cyklistiky,
běhu, tenisu, golfu, kultury nebo relaxace.

Hledáte ubytování v klidném prostředí na
okraji města Děčína pouhých 400 m od Labské
stezky a 200 m od konečné zastávky MHD?
Prostorné parkování u hotelu nebo přímo
v areálu? Nonstop recepci?

www.obec-ruzova.cz
Hostel Děčín
Čsl. Mládeže 21
405 02 Děčín 4

Restaurace
a hotel Kocanda
Rytířská 77/2 | Děčín 3

Info@hostel-decin.cz

hotel@kocanda-decin.cz

www.kocanda-decin.cz
Hotel: +420 736 481 003
Restaurace: +420 739 012 280

www.hostel-decin.cz

Všechny cyklostezky
a rodinné výlety vedou na
KOCANDU

Nabízíme Vám příjemné
prostředí v hotelu s kapacitou 64 lůžek. V našem
areálu naleznete také
kemp, kde nabízíme možnost stanování ve vlastních
stanech nebo karavanech. Dále
poskytujeme ubytování v mobilních
domech a chatkách. V restauraci s barem a venkovní
terasou si můžete užít naše výborné grilování. Náš areál
je také vhodný pro uspořádání společenských, firemních
i rodinných akcí v restauraci či salónku. Sportovní vyžití
v podobě minigolfu, ruských kuželek, stolního tenisu,
nohejbalového hřiště a venkovního bazénu jistě uspokojí
i ty nejnáročnější návštěvníky.

Hotel Formule
Pěší 113
405 02 Děčín 33
Nebočady

Hotel má oficiální klasifikaci
Hotel ** dle podmínek Hotelstars a certifikaci Cyklisté
vítáni, je členem AHR ČR.

www.hotelformule.cz
Rezervace: +420 412 548 445
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Rezervace
+420 777 286 963
+420 775 286 963

Hostel - pohodlné
ubytování v centru města
Blízkost vlakového nádraží a autobusových
zastávek je hlavní devizou příjemného
a levného ubytování v centru města.
Nadstavbou Hostelu je vlastní tělocvična
a sauna.

Moderní restaurace vás zaujme nejen skvělou
polohou, ale i velice chutnou kuchyní. Posedět
můžete v útulné restauraci nebo přes sezónu na
terase s výhledem na řeku Labe a přilehlé okolí.
Hotel a Restaurace Kocanda láká nejen dospělé, ale na
své si zde přijdou i děti. Pro ně zde bylo vybudováno největší dětské hřiště v regionu s přilehlým stánkem
s občerstvením. Rodiče mohou své ratolesti sledovat
i z terasy, přičemž si mohou pochutnávat na našich českých specialitách, jako jsou marinovaná vepřová žebra či
kolena, a vše spláchnout tankovou Plzeňskou 12. Milovníky historie jistě nadchne vojenský bunkr ŘOP z roku 1938.
Sportovní nadšenci ocení multifunkční hřiště a venkovní
posilovnu – WORKOUT.

Tříhvězdičkový hotel nacházející se v docházkové vzdálenosti od centra města vám poskytne kvalitní odpočinek
při vašich služebních cestách i rodinných dovolených,
které lze u nás trávit turistikou po Českosaském Švýcarsku nebo sportovními aktivitami. Je moderně vybaven
a kromě standardních pokojů nabízí i pokoj nadstandardní s infrasaunou či antialergický. Protože jsou zde
CYKLISTÉ VÍTÁNI, je pro ně připraven kompletní servis.

Růžová leží v romantické krajině národního parku České
Švýcarsko a díky své poloze je ideálním místem pro aktivní
dovolenou a tím správným výchozím bodem k atraktivním cílům této turistické oblasti. V Penzionu AROSA a na
Chalupě AROSA najdete příjemné zázemí pro objevování
nových zážitků.

www.arosa.cz

Příjemné ubytování pro turisty, studenty a batůžkáře,
poloha v centru města, vlastní sportovní centrum, sauna a blízkost lesoparku je ideální volba pro milovníky
aktivní dovolené. Nedaleké vlakové i autobusové nádraží ocení především turisté směřující do okolní přírody
národního parku. Hostel není jen obyčejné ubytování.
Příjemný personál umí poradit s výletem na míru. Samozřejmostí je wifi připojení, možnost praní prádla
a půjčovna kol.

TIPY na výlet:
Pravčická brána 10 km / Dolský mlýn 6 km / Růžovský
vrch 4 km / soutěsky s lodičkami 2 km / nová vyhlídková
věž na Pastevním vrchu 1 km v Růžové.
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Edmundova
a Divoká soutěska

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.

Soutěsky u Hřenska jsou kolébkou
turistiky v Čechách a více než
125 let vyhledávanou turistickou
atrakcí návštěvníků z celého světa.

OTEVÍRACÍ DOBA

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

Kola se
nepřepravují
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Kočárky se
přepravují
ZDARMA.

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.

Každému návštěvníkovi je na parkovištích, případně
v informačním centru ve správě obce zdarma k dispozici
přehledný plán pro orientaci v soutěskách a usnadnění
návratu.

PODOBA SOUTĚSEK V PŘEDMINULÉM
STOLETÍ

Je to dobrý
výlet se silným
zážitkem.

Divoká soutěska

Obec Hřensko neustále soutěsky vylepšuje (např. nový
Altán kněžny Elisalex, zbudovaný na bývalé vyhlídce,
pojmenovaný po manželce zakladatele soustěsek
Edmunda Cláry Aldringena. Nový je také přístřešek nad
ohništěm v Edmundově soutěsce.

WC

Čisté toalety
a občerstvení
jsou k dispozici
v Edmundově
soutěsce ve
srubu.

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 vždy připomene i pozapomenuté 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.

www.ihrensko.cz
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www.obec-jetrichovice.cz

Jetřichovice
– okruh plný
nezapomenutelných
výhledů
Naučná stezka Jetřichovickými
skalami je jednou z nekrásnějších tras pro milovníky přírody,
turistiky a fotografování. Po cestě najdete několik významných
vyhlídkových míst, která vám
doslova zatají dech, ať už se sem
vydáte za východu slunce,
s dětmi odpoledne nebo na romantický západ slunce ve dvou…
Tak neváhejte a pojďte s námi!

PRAKTICKÉ INFO
Délka okruhu:
Náročnost:
Výbava:
Nevhodné pro:

6 km
středně náročná trasa
turistická obuv, fotoaparát
jízdní kola, kočárky, vozíčkáře
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A jdeme zpátky
Vilemínina stěna
Pokud jsme se již nabažili výhledů, vše vyfotografovali
a posilnili se na další část našeho výletu, pokračujeme
dál po červené k Vilemínině stěně. Cesta bude dlouhá
zhruba 700 metrů, takže další vyhlídkové místo máme na
dosah. Z Vilemíniny stěny vidíme obec Jetřichovice
a Růžovský vrch.

„STĚNA JE VE VÝŠCE 439 M A JEJÍ PŮVODNÍ NÁZEV ČERNÁ
STĚNA BYL V 19. STOLETÍ ZMĚNĚN NA POČEST VILEMÍNY Z RODU
KINSKÝCH, KTERÝM TEHDY PANSTVÍ, JAK VÍME, PATŘILO. BYL ZDE
POSTAVENÝ ALTÁNEK V PODOBĚ POUSTEVNY, KTERÝ POSTUPEM
ČASU BOHUŽEL ZCHÁTRAL.“

Rudolfův kámen
Mariina vyhlídka
Před infocentrem v Jetřichovicích je rozcestník a naše
trasa je jasná – po červené 1,5 km k Mariině vyhlídce.
Jdeme kolem bývalé ozdravovny, krásného, dnes již opuštěného objektu. Vcházíme do lesa a jdeme po několika
desítkách kamenných schodů a lesní cestou stoupáme
k našemu prvnímu bodu – královně jetřichovických
vrcholů Mariině vyhlídce.

„VRCHOL S NADMOŘSKOU VÝŠKOU 428 METRŮ BYL V 19 ST.
DOPLNĚN SCHODIŠTĚM A V ROCE 2006 ZDE BYLA POSTAVENA NOVÁ
VYHLÍDKOVÁ BOUDA, KTERÁ NAHRADILA DŘÍVĚJŠÍ, ZNIČENOU
V ROCE 2005 POŽÁREM. JMÉNO DOSTALA V ROCE 1856 PODLE
MANŽELKY MAJITELE ZDEJŠÍHO PANSTVÍ, KNĚŽNY MARIE ANNY
KINSKÉ, NA PŘÁNÍ MANŽELA FERDINANDA KINSKÉHO.“

Z Vilemíniny stěny pokračujeme dále po červené za
třetím neobyčejným vyhlídkovým místem – Rudolfovým
kamenem. Cesta k rozcestníku je dlouhá zhruba jeden
kilometr a cestou můžeme vidět zajímavé infomační
cedule o historii a vzniku skal. U rozcestníku Rudolfův
kámen na turistickém ukazateli je upozornění, že na
vyhlídku vede náročný výstup. Cesta je složena z několika
železných žebříků a dřevěných schodů. Do vyhlídkového
altánku, ve kterém je obraz knížete Rudolfa Kinského, se
vyšplháme zhruba za deset minut.

„ALTÁNEK VE VÝŠCE 484 METRŮ, KTERÝ SE PŮVODNĚ JMENOVAL
VYSOKÝ KÁMEN, BYL VYBUDOVÁN NA VRCHOLKU SKÁLY V ROCE
1824 A DŘÍVE SLOUŽIL JAKO POŽÁRNÍ POZOROVATELNA LESNÍMU
DĚLNÍKOVI JOHANNU RAMISCHOVI, KTERÝ SE PODÍLEL NA TVORBĚ
PŘÍSTUPOVÉ CESTY NA TENTO VRCHOL.“

Po sešplhání zpět k rozcestníku pokračujeme dále po
červené, po naučné stezce až
k rozcestníku Pohovka zhruba
jeden kilometr. Tam naše turistická
trasa změní barvu a jdeme po zelené
zpět do obce Jetřichovice zhruba další dva
kilometry. V cíli se můžeme občerstvit v několika místních hostincích.

TIP na pokračování...
Kdo by neměl krás národního parku dost, může se vydat
od rozcestníku Pohovka dále po naučné stezce až
k rozcestníku Česká silnice, odkud může pokračovat po
červené trase až ke zřícenině hradu Šaunštejn a Malé
Pravčické bráně.

Informační centrum
Jetřichovice
Jetřichovice 16 / 407 16
+420 777 819 916

436
Jízdní řád BusLine
www.kr-ustecky.cz

Naše cesta začne ve
středu obce Jetřichovice,
která je vzdálena od Děčína 20 kilometrů. V tomto
bodě bude náš okruh
též končit. Nalezneme
zde turistické informační
centrum, bezplatné parkoviště a pro turisty, kteří
nepojedou autem, se zde
nachází autobusová zastávka spoje č. 436, který
jede přímo z Děčína.
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www.branadocech.cz

Rozhledny
na Děčínsku

Sokolí vrch v Dobrné

ČERVENEC - SRPEN

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - NE 10.00 - 20.00
VSTUPNÉ
Dospělí
Děti , ztp, studenti
Děti do 6 let

30 Kč
20 Kč
ZDARMA

OTEVÍRACÍ D
OBA
PO - NE

162
schodů

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.

VSTUPNÉ ZD
ARMA

Rozhledna Janov

50.8610642N

, 4.2696286E

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, Pravčická brána,
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.

50.8610642N,
4.2696286E
TIP PRO VÁS
Můžete se projít do části obce
Brložec, která se nachází asi 2 km
východně od Dobrné, k bývalému
větrnému mlýnu.
Květen a červen 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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TIP PRO VÁS
Příjemným sestupem po asfaltové
komunikaci se dostanete do nedalekého Hřenska, výchozího bodu k
nejznámějším atraktivitám Českého Švýcarska – Pravčické bráně
a Edmundově a Divoké soutěsce.
Opačný směr z Hřenska do Janova
znají obzvláště milovníci náročné
amaterské cyklistiky (každoročně v
dubnu se zde koná Janovský trhák).
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www.rumburk.cz

Vlčí hora

OTEVÍRACÍ D
OBA
PO - NE 9.00
- 17.00
VSTUPNÉ
Dospělí
Děti, ztp, stud
enti
Děti do 6 let

15 Kč
8 Kč
ZDARMA

82
schodů

50.8610642N
,
4.2696286E
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TIP PRO VÁS
Ve Vlčí Hoře navštivte i podnikovou
prodejnu firmy Nobilis Tilia, s.r.o.,
s přírodní aromaterapeutickou
kosmetikou.
X až IV soboty, neděle, svátky
10.00 - 15.00 hod. (zavřeno
24. 12., 31. 12.)

RODINNÁ PRAŽÍRNA
Z ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

www.caffe08.cz

KVĚTEN - ZÁŘÍ

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.

Děčínská
kulturní
kavárna

ní 3
Pohranič
čín 1
405 02 Dě

Vinotéka Děčín
Křížová 435/9
405 02 Děčín 1
novotnadc@seznam.cz

falkenštejn.
pivovar se vším všudy.

www.pivofalkenstejn.cz

pivovar . pension . restaurace

Originální ručně vyráběné čokoládové bonbony

aneb

Jsme místo lidských setkání, kde jste hrdiny románu svého
života. Zde společně tvoříme město Děčín. U nás vznikají
kapky události, které tvoří naše životy. Jsme zde pro milovníky kávy, knih, kultury a života vůbec.

Bez čokolády neodjíždějte!

CIDONIO je značka džemů a
marmelád, které vyrábí Štěpánka
Holcmanová přímo v Děčíně. A
vyrábí je skoro ze všeho jedlého,
co lze utrhnout ze stromu nebo
z keře, a to jak na zahradě, tak
v lese. Kromě toho nakupuje
ovoce od regionálních pěstitelů.
Vaří i z exotického ovoce, které
u nás neroste. Ovoce kombinuje
s netradičními surovinami, jako
je koření, bylinky nebo alkohol.
Vznikají tak jedinečné chutě, za
které Štěpánka získala ocenění
na mezinárodní soutěži ve Velké
Británii.

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

Nejlepší
marmelády
najdete v
Děčíně

Dvakrát v měsíci pořádáme řízené degustace s vinaři. Dále
pořádáme tzv. průběžné degustace jednotlivých odrůd vín
v průběhu týdne.

Jsme místo, odkud se kdykoliv báječně startuje na výlety
i za prací. Nabízíme super snídaně, chlebiche, čokomausy,
coffee, decoffee, čokoládu, limonády, víno, pršut, sýry, olivy,
sušená rajčata a jiné delikatesy. To vše v klidném prostředí,
kde si můžete povídat nebo číst. Návštěvníci města a NP
České Švýcarsko zde najdou i informace a tipy na výlety.

Děčínskou čokoládu si rozhodně
nenechte ujít. Její lahodnou chuť
a nepřeberné množství náplní můžete ochutnat v kavárně v centru Podmokel. Ta totiž nabízí skvělé bonbóny z malé rodinné manufaktury.

Koupíte je
v
Turistický
ch
informač
ních
centrech
Husovo náměstí 117, Děčín IV

www.cidonio.cz

Na skleničku do podzámčí

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ 7.00 - 18.00 / SO 8.00 - 18.00
www.coffeeabooks.cz

V turistické sezóně je otevřena
i venkovní terasa se slunečníky,
která vybízí k posezení
v příjemném prostředí pěší
zóny přímo pod Růžovou
OTEVÍRACÍ DOBA
zahradou. Ve vinotéce vaPO - PÁ
říme i vynikající děčínskou
9.00 - 18.00
kávu CAFFé08.

SO 9.00 - 12.00

www.vinotekadecin.cz

U nás můžete bez problémů platit platebními kartami VISA, MASTERCARD
a MAESTRO.

nebo Facebook /
vinotekadecin
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Kde vzniká voňavé
pohlazení pro
každý den?

Na Vlčí Hoře můžete také zavítat do nového 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 i laickou veřejnost. Celoročně se tu konají například semináře o aromaterapii,
kurzy pro maséry či kosmetičky i nadšené laické i profesionální aromaterapeuty. Přehled jednotlivých akcí najdete
přímo na webových stránkách.

Č

eskosaské Švýcarsko je bezesporu velmi atraktivní turistický cíl, vznikla tu například první naučná
stezka na našem území, dnes zvaná podle jejího
zakladatele Rudolfa Koeglera, 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?

www.nobilis.cz
Nobilis Tilia
Vlčí Hora 147
407 46 Krásná Lípa
nobilis@nobilis.cz

Česká firma 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, 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.
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OTEVŘENO
CELOROČNĚ

Vlčí Hora nabízí
atraktivní výhled
na blízké i daleké
okolí díky turistické
rozhledně, v lese pak
najdete studánku
Veroniku, jejíž pramen osvěží každého
kolemjdoucího.

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 na Vlčí Hoře, ale i další filantropické
a osvětové či vzdělávací projekty. Přímo na Vlčí Hoře proto najdete unikátní botanickou zahrádku, která je založena na principech permakultury. Je otevřena celoročně
a pravidelně se tu konají 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 je také nedílnou
součástí každoročních Svatojánských slavností na konci
června, neboť se tu konají přednášky i různé workshopy
či rukodělné dílny.
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Centrum Pivovar
Děčín

Prohlížejte si fotky z dovči ve
správném outfitu ;)
Reklamní předměty města Děčína najdete ve všech
správných íčkách.

Unikátní multifunkční centrum
vzniklo citlivým spojením tradičního pivovaru s moderními prvky
architektury.
Je to jediné obchodní centrum v Děčíně s komplexní škálou obchodů a služeb, ke kterým patří např. H&M, Cropp,
House, Gate, Takko, CCC, Bambule, A3 Sport, Hervis,
Euronics. Naleznete tu také supermarket Billa. Centrum
Pivovar pořádá pro obyvatele Děčínska kulturní
a zábavné aktitvity, jako například Víkend s módou, naučné výstavy a dětské akce typu Hračkyáda, Burza aktivit
pro volný čas a Mikuláš.
Je rodinným, zábavním centrem s kvalitní restaurací
a vlastním minipivovarem, kde na vás dýchne atmosféra
dávných časů. Najít zde také můžete jedinečnou kavárnu
Hajja Cafe, která stejně jako restaurace zůstává místem
setkávání. Zábavné centrum Hopsárium potěší všechny
děti. Pohodlné parkování pro zákazníky nabízí 420 parkovacích míst zdarma.

KELÍMEK NA
VĚČNÉ ČASY

420 x

parkovacích
míst

Pokud vás zajímá, jak zdejší
pivní speciály vznikají, stačí
si dohodnout prohlídku v
Minipivovaru Kapitán, kterou
můžete zakončit skvělou večeří v Pivovarské restauraci.

Součástí Centra Pivovar je Hopsárium, místo, kde se děti
mohou chovat jako dospělí a dospělí jako děti. Je zde
kompletně vybavené dopravní hřiště se šlapacími autíčky, velkou prolézací věží, trampolínami, skákacím hradem,
stolním fotbalem nebo interaktivním Xboxem Kinect.
Nabízí jedinečnou možnost dobrodružství a nevšedních
zážitků pro celou rodinu. Pochutnat si můžete i na výborné kávě a zákuscích v bistru, které je součástí Hopsária.

OLDSCHOOL
POHLED

ŠÁTEK, KTERÝ SE
HODÍ VŽDYCKY A
NA VŠECHNO

NA ZÁPISKY
Z CEST

TUŽKA
PROPISKA
RŮZNÁ TRIČKA,
ALE BOŽÍ JE JEN
JEDNO
TURISTICKÝ
PAS
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v
Pivovarské
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Hopsária.
Už od konce 17. století se tu vařilo pivo zvučných
námořnických značek. Tradice pivních pojmů
jako Kapitán, Korzár, Admirál, Bukanýr či Děčínská kotva se udržela až do léta 1997, kdy provoz
definitivně skončil. To už byla budova pivovaru
zapsána na seznam kulturních památek. Tradice vaření piva znovu ožila v dubnu 2014, kdy byl
bývalý pivovar po náročné rekonstrukci a modernizaci znovu otevřen jako obchodní a kulturně
společenské Centrum Pivovar. Nejžádanější mezi
našimi pivy je samozřejmě jedenáctistupňový
Kapitán. Ale ochutnat se vyplatí celou posádku,
kterou tvoří důstojná dvanáctka Admirál, černý
Kormidelník a vždy připravený Speciál.

BATOH, VE
KTERÉM SI
VŠECHNO
ODNESEŠ

TAŠKA,
BEZ KTERÉ
DO ZELENINY
NECHOĎ

REZERVAC E

+420 777 577 918
info@pivovarskarestaurace.com

Tím ale vyžití pro děti nekončí, můžete navštívit
dětský koutek Klokanova kapsa, který disponuje zkušeným týmem animátorek. Koutek je
určen pro děti od 3 do 10 let. O zábavu rozhodně nebude nouze.
REZERVACE

To jsme
my.

Tým cestovního ruchu

+420 605 996 764 | info@pivovarskarestaurace.com
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Soutěžte s námi o skvělé triko Děčín
je boží ! Správné odpovědi zasílejte na
info@idecin.cz

1

A
B
C

3

Ústí nad Labem
Děčín
Vrchlabí

Děčínský rodák, kritik, historik umění,
profesor dějin a jeden ze zakladatelů
tělovýchovného hnutí Sokol Miroslav
Tyrš ( 17. 9. 1832 – 8. 7. 1884) se narodil
jako?
A
B
C

Emmanuel Friedrich
Miroslav Tiersch
Friedrich Emmanuel Tiersch

Kde se nachází
vyhlídka se sochou
Bohemie, tzv.
Vyhlídkový pavilon
Bohemie?
A
B
C

4

2

Poslední české
město na Labi je?

3

Na Červeném vrchu
Na Šibeničním vrchu
Na Popovickém vrchu

Děčínská zoologická
zahrada je známá
tím, že se jako jediná
se věnuje chovu
medvědů. O jaké
medvědy se jedná?
A
B
C

Nejstarší most
Děčína se nazývá ...
A
B
C

Ovčí můstek
Staroměstský most
Tyršův most

www.vstupenkadecin.cz

KULTURNÍ VYŽITÍ
V DĚČÍNĚ A OKOLÍ
PŘEHLEDNĚ NA
PORTÁLU VSTUPENKA
DĚČÍN.

5

Který film se natáčel
v největším českém
přístavišti v Loubí?
A
B
C

Letopisy Narnie
Peklo s princeznou
Chobotnice z II. patra

Medvěd východosibiřský
Medvěd aljašský
Medvěd grizzly
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