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Top zimní místa v regionu

Brtnické ledopády

Tolštejn a Jedlová

Růžová

Děčín

Mimo centrum Českého Švýcarska, v jeho zadní části, u obce Brtníky a Kyjov, 
můžete v zimním období najít krajinu, která Vám bude připomínat pohádku od 
Walta Disneyho - Ledové království. Touto scenérií však neuděláte radost jen 
dětem, ale i sami sobě. V údolí Vlčího potoka najdete monumentální barevné 
ledopády a v údolí říčky Křinice u Kyjova pak kouzelnou Jeskyni víl.
Jak moc se budete moci kochat, závisí na samotné přírodě. Ledopády se 
spouštějí především na pískovcových převisech nebo stěnách a vznikají 
mrznutím tajícího sněhu. Proto je doporučujeme navštívit až když je zima na 
ústupu, to totiž bývají největší. Nečekejte však jen velké čiré rampouchy. Voda 
stékající ze skal s sebou po cestě splavuje zeminu a železité i křemičité písky. 
Ledopády pak hrají celou škálou barev od žluté přes zelenou, hnědou až k černé.
Ty nejzajímavější naleznete na okruhu modré psaníčko, na který se dostanete 
buď z Vlčí Hory nebo z Brtníků. Odbočky jsou v zimě označeny směrovkami 
a názvy, tak nemusíte mít strach, že byste bloudili.

Pokud se budete na svět chtít podívat z výšky, tak zřícenina hradu Tolštejn 
a rozhledna Jedlová v Jiřetíně pod Jedlovou patří mezi ta nejlepší místa. 
Hrad Tolštejn je přístupný celoročně bez ohledu na počasí a výhledy z něj 
jsou jedny z nejkrásnějších v celém Českém Švýcarsku. Spatříte vrcholky 
Lužických hor, Šluknovsko i Horní Lužici. Výlet na Tolštejn rozhodně spojte 
s návštěvou rozhledny Jedlová, která je se svými 774 m jedním z nejvyšších 
vrcholů Ústeckého kraje na pravém břehu Labe. Při dobré viditelnosti uvidíte 
celé Lužické hory, hřeben Jizerských hor, Ještěd, Bezděz, Milešovku, Děčínský 
Sněžník, ale i vzdálenější hřeben Krušných hor. A navíc jedlovský borůvkový 
knedlík hledá svou konkurenci jen velice těžko.

Tip: V Jiřetíně pod Jedlovou se nachází nejfotografovanější křížová 
cesta Šluknovska. Z Tolštejna a Jedlové je to už jen kousek!

Obec s romantickým názvem Růžová patří mezi nejmalebnější obce v Českém Švýcarsku. Pestrá 
škála ubytování, výborná lokalita a nepřeberné množství sportovního vyžití udělali z Růžové ideální 
místo pro dovolenou v národním parku. Symbolem Růžové se v posledních letech stala rozhledna 
„Růženka“. Vyrostla na Pastevním vrchu v roce 2018 a její tvar připomíná návrh národní knihovny 
přitom její podoba na papíře byla zhotovena daleko dříve. Kdo Růženku navštíví, bude odměněn 
krásným výhledem na České a Saské Švýcarsko.
Na samotném Pastevním vrchu také můžete nastoupit na naučnou stezku Růžová, která Vás na 
deseti zastaveních a deseti kilometrech provede krásnou krajinou mezi Růžovou a Jetřichovicemi. 
Úplně klidně se může stát, že se Vám z Růžové nebude chtít domů. Tehdy zaklepejte na dveře 
penzionu Arosa, kde se budete cítit jako doma.

Toulky zasněženou krajinou, ale i adventní program láká každoročně 
návštěvníky do Děčína. Přestože je město nejníže položeným okresním 
městem v Česku, i zde můžete zažít opravdovou ladovskou zimu. Děčín je 
totiž ze všech stran obklopen kopci, jež dosahují výšky až sedmi set metrů. 
A v této výšce už je možné zažít pořádné zimní radovánky. Zima v Děčíně 
má své kouzlo, adventní čas si můžete zpříjemnit v centru, kde na nábřeží 
u městské knihovny na Vás čeká bohatý adventní program. V zimě je ale 
otevřený i zámek nebo expozice ZOO Rajské ostrovy. Krásný výhled na město 
můžete pak zažít z Pastýřské stěny.

svačina s sebou

Restaurace Jedlová, 
Hradní restaurace Tolštejn

Brtníky náves, 
U jezevce, u Fakulty

náměstí Jiřetín pod 
Jedlovou, parkoviště 
hrad Tolštejn

zdarma

rozhledna Jedlová 30 Kč, 
hrad Tolštejn 30 Kč

BUS 407, 409 
z Varnsdorfu, Rumburku, 
Krásné Lípy

z Děčína linka U8, 
z Rybniště linka U9, 
z Děčína BUS 402

České Švýcarsko zažilo v létě nelehké časy. V červenci v národním parku vypukl ničivý požár, se kterým hasiči bojovali téměř tři týdny. V tu chvíli hlavní 
sezóna v podstatě skončila a s dopady požáru se celá destinace potýká dodnes. Jsem rád, že se k nám návštěvníci pomalu vrací, protože návštěva v tomto 
čase během mimosezóny a po požáru je o to důležitější. Svou návštěvou podporujete lokální ekonomiku a místní podnikatelé pak lépe zvládnou nelehkou 
dobu.
Od října je opět v omezeném režimu otevřená Pravčická brána od Hřenska. Přestože soutěsky řeky Křinice budou minimálně do jara uzavřené, tak u nás 
najdete spoustu dalších míst k návštěvě. Nechte se inspirovat tipy v novinách a hlavně objevujte místa, do kterých se budete chtít zase znovu a znovu 
vracet. V každém ročním období totiž mají jiné kouzlo.
Spolu s Ústeckým krajem jsme připravili unikátní projekt na restart turismu v Českém Švýcarsku. Návštěvníci mohou od listopadu využít ubytovací 
vouchery a bezplatnou dopravu. Vše je podpořeno poutavou marketingovou kampaní. Podpora je určena pro návštěvníky destinace a ubytovatele, ale 
nepřímo se díky ní podpoří celý region - restaurace, místní obchody, regionální výrobci, kulturní akce, návštěvnost zámků a turistických cílů. Více na 
poslední straně novin.
Za celý tým obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Vám přejeme, abyste u nás na chvíli zastavili své životní tempo a čas strávený u nás si užili 
v klidu se svými nejbližšími. Kdy jindy, než právě o Vánocích nebo mimo hlavní sezónu.

Jan Šmíd, o.  p.  s. České Švýcarsko

Pavel Svoboda: Jeskyně víl

Petr Jan Juračka: Růženka

Jiří Stejskal: Zimní Jedlová a Tolštejn

Tip: Malí i velcí rozhodně ocení voňavé potěšení v Mýdlárně Rubens, která nabízí přírodní bylinková 
mýdla, oleje a šampony s certifikátem „Českosaské Švýcarsko – regionální produkt ®“ a také tvořivé 
dílny.

Za zimou se z města vyráží zejména na běžky, v okolí je několik upravených 
tras. Dojít za sněhem ale můžete i pěšky. Třeba na nedaleký Děčínský 
Sněžník, nejvyšší stolovou horu na Děčínsku. Ne nadarmo se můžete setkat 
s označením Větrné lázně, na tomto místě totiž dochází k mísení termických 
proudů vzduchu až od Severního moře.

Restaurace U kostela

Coffee and Books, Kafe na mapě

parkoviště u kostela

zdarma

BUS 432 z Děčína

z Rumburka vlak U28 parkoviště Labské nábřeží

Archiv města Děčín

Pravčická brána

V sobotu 1. října se v omezeném režimu po dvou měsících po požáru znovu 
otevřela Pravčická brána. Přístup je možný pouze od Hřenska, resp. od 
křižovatky Tři prameny. Podle Správy NP je cesta bezpečná. Tou samou cestou 
je nutné vrátit se zpět. Populární Gabrielina stezka na Mezní Louku je zatím 
uzavřena. Všechny vyhlídky v okolí Pravčické brány jsou ale přístupné a můžete 
se tak těšit z unikátních výhledů na celé České Švýcarsko.

Sokolí hnízdo

Hřensko, U Vodopádu nebo 
Pod Skalou, placené 
150 Kč/den

vstupné na vyhlídky 95 Kč/
dospělí, 30 Kč/zlevněné

listopad - březen, sobota a neděle: 10:00 - 16:00 hod.
26. prosinec - 1. leden, denně: 10:00 - 16:00 hod.

z Rumburka vlak U28 do 
Schöny, pak přívozem do 
Hřenska

Václav Sojka: Pravčická brána

red
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Mami, tati, kam se 
schováme před zimou?
Venku je zima až praští a kolem Vás pobíhají Vaše ratolesti. Všechny hračky už jsou ohrané, hry už Vás nebaví a chvíle doma jsou 
nekonečné. Tak co dělat, když se nemůže ven?

Aquapark v Děčíně je jedním z nejmodernějších rekreačně-
-sportovních komplexů s termální vodou v České republice. 
V kryté části si můžete zaplavat a děti využijí dětský bazén. 
Nejlepší jsou však rozhodně společné hrátky. Tři tobogány, 
vodní hřib, divoká řeka, dnový rošt, chrliče, dětská říčka, 
masážní trysky, bublinky, jáma na potápění… tady mají prostě 
všechno! A jako bonus termální voda, takže můžete plavat 
venku, i když mrzne, až praští.
Když Vám vyhládne, není problém občerstvit se ve zdejší 
restauraci.
Aquapark v Děčíně však nenabízí jenom možnosti koupání, 
můžete si prohřát tělo v sauně, zajít na masáž nebo si zacvičit. 
A pokud to máte domů daleko, ubytujte se v Aqua Hotelu. 
V Děčíně je nepřeberné množství možností na vyžití s dětmi, 
tak toho rozhodně využijte.

Na severu Čech, v samotném nejsevernějším městě České republiky, najdete 
mimo centrum města zámek, který je obklopen parkem v anglickém stylu. S dětmi 
doporučujeme absolvovat prohlídkový okruh, díky kterému budete mít pocit, že jste 
se dostali do období zlaté éry našeho státu - do doby první republiky. Dětem přikupte 
průvodce s pastelkou, díky kterému budou moci během prohlídky plnit zajímavé 
úkoly a Vy si v klidu poslechnete zajímavé vyprávění. Během podzimu a zimy se 
také neochuďte o vánoční výstavu nebo o výstavu kanonů. A nezapomeňte, že 
Šluknovský zámek je také kulturním centrem Šluknovského výběžku. Užít si můžete 
koncerty, divadla, tematické akce a mnoho dalšího. A navíc je otevřený 7 dní v týdnu, 
po celý rok.

Pokud chcete zažít historii úplně jinak, vyzkoušejte únikovou hru o tajemném rytíři 
Zikmundovi Děčínském z Vartenberka, který Vás zavede až do dob konce křižácko-
-husitských válek. Podšívka Vartenberk byl přelétavý ptáček a korzoval mezi oběma 
skupinami tak, jak se mu zrovna hodilo. Během válek si ani husité, ani křižáci 
nevšimli, že jim zmizely relikvie. Když to zjistili, uvrhli Zikmunda do žaláře, ale ten 
mlčí… Zvládnete Vy, Zikmundovi potomci, vrácení relikvií? Pokud jste skupinka 2 - 6 
lidí a máte děti starší deseti let, tak si rozhodně zahrajte. A pokud ne, tak vyrazte 
na klasickou, nebo vánoční prohlídku. Pokud počasí nebude úplně nejhorší, můžete 
také zažít Cestu malého dobrodruha.

Tip: Poznejte děčínský zámek a město s Active Pointem. Užijte si prima výlet, 
který bude naroubovaný přesně na Vaše potřeby. Prohlídka zámku a města, s 
ochutnávkou pravých děčínských, ručně vyráběných pralinek Jordán, v kombinaci 
se zámeckým likérem nebo pivem kočovného pivovaru Nomád, Vám dozajista 
vykouzlí úsměv na tváři.

Pokud se ocitnete poblíž Krásné Lípy, rozhodně zavítejte s dětmi 
do Domu Českého Švýcarska, který naleznete na náměstí. Při 
vstupu do expozice Vás upoutá zpěv sokola stěhovavého. Film 
„Tajemství krajiny“ Vás pohltí. Spojení přírodního bohatství 
s ojedinělou krajinou v České republice a duševní bohatství lidí 
Vám představí krajinu roklí, pískovcových skal, lesů a řek - krajinu 
Českého Švýcarska. Děti se v expozici rozhodně zabaví. Proletí se 
v balonu, rozhlédnou se po krajině v místní rozhledně a mohou 
obdivovat ladnost letu čápa černého, jako vzorného rodiče. 
Prozkoumají tajemství jezevčí nory, vyzkouší si práci archeologa, 
malíře či skláře… zkrátka nechají se inspirovat krajinou zrozenou 
z moře.

V AJETO Lasvit, v budově bývalé textilky v Lindavě, již téměř dvacet let vznikají 
pod rukama sklářů výrobky a umělecká díla pro zákazníky ze všech koutů 
světa. Je to místo setkávání, kde se již roky potkávají sklářští umělci, designéři, 
architekti, herci i filmaři, aby pod jejich taktovkou vznikaly ty nejoriginálnější 
projekty. Jedním z nich je třeba divadelní cena Thálie anebo trofej pro cyklistický 
závod Tour de France. Zajímá Vás, jak takové výrobky vznikají? Tak vezměte děti 
a navštivte prohlídku, během které se seznámíte s celým procesem výroby, 
a navíc můžete pozorovat sklářské mistry v huti při práci. A když Vám vyhládne, 
určitě otevřete vrata Sklářské krčmy a dejte si něco dobrého. A že práce skláře 
není žádná legrace si můžete vyzkoušet i na vlastní kůži. Pod vedením zkušených 
sklářů si vytvoříte vlastní půllitr, vázičku nebo jiný skleněný výrobek na přání.

Vyřáděte se na tobogánu v aquaparku

S pastelkami po Šluknovském zámku

Vlezte do jezevčí nory
Pozorujte sklářské mistry při práci

Církevní památka, kterou najdete nenápadně umístěnou v Rumburku, je učebnicí architektury pod širým 
nebem. Čas zde plyne svým tempem a dýchne na Vás atmosféra doby. My doporučujeme navštívit ji s 
dětmi, protože ty jsou tady vítány. V ambitu lorety najdete výtvarný koutek s omalovánkami, které má 
loreta vlastní, pohádkové knížky a velkoformátové pexeso. Při prohlídce pak malí návštěvníci využívají 
hledačku, která má i svou zimní variantu, Loretánské omalovánky s příběhem nebo pracovní sešit Loreta 
pro děti.

Únikovka na Zámku Děčín

Loreta pro děti

Archiv města Děčín: 
Zámek Děčín

red

Archiv Aquapark Děčín

Archiv OPS: Expozice
v Domě Českého Švýcarska

Archiv AJETO Lasvit

Dagmar Pálková: 
Šluknovský zámek

red

Pro více aktuálních 
informací navštivte 
webové stránky objektů.
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Objevujte zimu na 
rozhraní tří různých krajin 
v České Kamenici

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.

Téměř všechna zvířata jsou zde vidět i v době, kdy krajinu zahalí sněhové vločky. 
Umožňuje to chov živočichů, u kterých není v chladném období nutný přesun 
do vyhřívaných zimovišť. Tam se obvykle stěhuje pouze několik druhů opeřenců, 
kteří by ještě před tím, než uhodí mrazy, odletěli do teplých krajin. Procházka 
zasněženou zoo má své kouzlo. Pokud budete mít štěstí a zastihnete medvěda 
kamčatského, než ulehne k zimnímu spánku, můžete ho vidět, jak dovádí na 
sněhu. Chladného počasí se nebojí ani klokani rudokrcí, tapír jihoamerický, kočka 
rybářská a teploty pod bodem mrazu nevadí ani opicím nebo papouškům. Spousta 
zvířat naopak chladné počasí vítá a cítí se v něm jako „ryby ve vodě“. Je to například 
rosomák sibiřský, kozorožci dagestánští nebo severské druhy sov. Na chladné klima 
jsou zvyklí i obyvatelé speciální Expozice Českosaského Švýcarska, kde zoo chová 
živočichy, kteří žijí v místním národním parku. Pohled na rysy, vlky, lišky, divoká 
prasata, sovy, dravce, ale třeba i vydry je tedy zaručen. Většina zvířat má po celý 
rok přístup do vnitřních expozic se skleněnými průhledy pro návštěvníky nebo se 
mohou před nepřízní počasí schovat do dřevěných přístřešků.

Pokud počasí návštěvě zoo nepřeje, je možné v areálu zoo zavítat do Ptačího 
domu, který je jediným průchozím vyhřívaným pavilonem. Seznámíte se zde 
s nejrůznějšími druhy opeřenců, někteří Vám při tom budou létat přímo nad 
hlavami. Perličkou v místním osazenstvu je chov rajek.

Pokud zatoužíte v zimě po exotice, i v tomto Vám má děčínská zoo co nabídnout. 
Cca 700 metrů od zoo, v centru města na Teplické ulici, má Zoo Děčín svoji 
oddělenou expozici s názvem Rajské ostrovy. Nabízí netradiční pohled na vybrané 
světové oblasti a druhy živočichů a rostlin. Místním lákadlem je velké mořské 
akvárium, které je největším v Ústeckém kraji, má kapacitu přibližně 6000 litrů. 
Přízemí je stylizované do podoby staré lodi a ukazuje návštěvníkům život na 
korálovém útesu. První patro představuje některá souostroví západní části 
Tichého oceánu a současně mangrovové pobřeží. Druhé patro přibližuje ostrovy 
jihovýchodní Asie a také faunu tropického pralesa. Třetí patro zavede návštěvníka 
do oblasti Karibiku a prostředí polopouště. Uvidíte zde například tato zvířata: 
klauna očkatého, perutýna ohnivého, trnuchu skvrnitou, krajtu královskou, outloně 
malého, sklípkana růžového, hroznýšovce kubánského.

není ani kilometr od náměstí a v zimě ji zdobí 
pohádková světýlka. Za vesničkou se zahřejete 
výstupem do krátkého kopce, když vystoupáte 
na skalní útvar Žába a vyhlídku Ponorka. 
Výhledy odsud jsou daleké a v zimě se vyhnete 
davům turistů. Stezka pokračuje dál přes 
Bratrský oltář na nejvyšší vyhlídku Jehlu a pak 
zpátky do města, kde se můžete ohřát u kávy 
v informačním centru nebo místní cukrárně.
Odpoledne pak vyrazte třeba na zříceninu hradu 
Kamenice na Zámeckém vrchu. Dřevěná věž 
hradu je celoročně volně přístupná a taktéž 
nabízí široký rozhled do okolí.

Koho láká spíše atmosféra přírody, může vyrazit 
za město po žluté turistické značce. Dřevěná 
vesnička malých domečků s názvem Mlýnky

Zima v České Kamenici Vás okouzlí svým 
šarmem, klidem a tichem. Ať už se procházíte 
přírodou, či historickým centrem města Česká 
Kamenice, pohltí Vás pokojná atmosféra.
Uprostřed městečka, na náměstí Míru, potkáte 
každou adventní neděli stánky s horkým 
svařákem. Začátkem prosince se po náměstí 
prohánějí čerti a andělé. Během víkendů se 
v informačním centru nebo místní floristické 
dílně vyrábí dekorace a zdobí perníčky.
Městské sakrální památky, kostel sv. Jakuba 
Staršího a poutní kaple Narození Panny Marie, 
jsou v zimních měsících přístupné pouze při 
bohoslužbách. V infocentru je však možné 
se předem domluvit na individuální prohlídce 
a nakouknout jak do interiéru poutní kaple, tak 
i vystoupat na kostelní věž. Ještě odlehlejší částí České Kamenice je Líska. 

Od města dělí tuto vesničku jen 5 kilometrů, 
ale v zimě je tu zázrakem vždy také pětkrát tolik 
sněhu. Na výlet na místní rozhlednu na Studenci 
se pořádně oblékněte, dostává svému jménu 
a silně tu fouká. Krajinu Českého Švýcarska 
i Lužických hor odsud však můžete shlédnout

Pro ty, kteří hledají zábavu uvnitř, je ve městě 
zřízena úniková hra Locky Escape. Na hodinu 
se stanete badatelem, který musí zachránit 
svět. Luštíte rébusy a hádanky, hledáte indicie 
a pokud jste dostatečně šikovní, úspěšně spasíte 
město i celou zemi.
Akčnější návštěvníci si mohou v nedalekém 
Rabštejně vyzkoušet paintball. Nová paintballová 
aréna tu byla založena v srpnu 2022 a aspiruje 
na jednu z plošně největších arén v republice. 
Kdo si na zbraň netroufne, může se v městské 
kuželkárně pokusit trefit alespoň do kuželek.

v zimě mnohem lépe než v létě. Holé koruny 
stromů tu v zimních měsících odhalují pohledy, 
které se Vám v létě kvůli listům nenaskytnou.

Víte, že…?
... v Turistickém informačním centru v České 
Kamenici byla na jaře roku 2021 vybudována 
galerie? Pravidelně se tu střídají výstavy 
místních umělců, dětí z umělecké školy a dalších 
významných osobností regionu. Během zimy 
2022 se můžete těšit na dva kamenické malíře 
a jednoho dřevořezbáře.

Tereza Havlíčková, TIC Česká Kamenice

Alena Houšková, Zoo Děčín

I v zimě se dá vyrazit do zoo

Mořské akvárium, Děčín

Archiv Česká Kamenice

Romantickým lesoparkem

K zasněžené kovové věži

Schovejte se před mrazem

Za návštěvu stojí i v zimě

Exotika v centru města

Otevírací doba zoo v zimě:

• 8:00 - 18:00 hod. (září - říjen)
• 8:00 - 16:00 hod. (listopad - únor)

Otevírací doba Expozice Rajské
ostrovy mimo sezónu:

• 9:00 - 12:00, 12:30 – 18:00 hod. (září - duben)
V Děčíne se na vás všichni těší!
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Užijte si skvělé trasy v bílé stopě
Romantické Lužické hory patří mezi 
skvosty našich pohoří. Malebná 
krajina je totiž jen málo dotčena 
rozvojem lidské činnosti a lze ji proto 
právem nazývat tím pravým rájem 
pro milovníky panenské přírody 
a klidu. Právě zachovalá příroda 
je jeden z trumfů Lužických hor. 
Pokud se povede a napadne sněhová 
duchna, Lužické hory jsou ideálním 
místem, kam můžete vyrazit na 
běžky.

Za dobrých sněhových podmínek 
zde můžete na běžkách najet až sto 
kilometrů po upravených cestách 
od Panské skály přes Polevsko až 
k vrcholu Luž. Turistická magistrála 
je vyznačena ve všech mapách. Od 
Práchně, Polevska až po Myslivny, 
kde navazuje na německé stopy. 
Místní lyžařské okruhy tu s nadšením 
upravují obce spolu s oddílem Ski 
Polevsko a Ski Luž.

V Lužických horách se nejvíce 
využívají trasy Novoborsko – Polevsko 
a druhá Cvikovsko - Luž. Tradice 
běžeckého lyžování je zde prastará – 
přes 100 let. Na novoborsku 
a polevských okruzích se nejen běhá 
na lyžích, ale pořádá se zde spousta 
tradičních závodů, jako je Lužická 
třicítka, Polevská lyže a další. Tratě 
vedou přes Kamenický Šenov, Nový 
Oldřichov, cyklostezku Varhany, 
Prysk, Polevsko, Okrouhlou, Kytlice 
a Svor. V Novém Boru se při dobrých 
sněhových podmínkách upravuje 
bývalý cyklistický areál a cyklostezka

Sloup. Lyžařské tratě najdete na 
loukách kolem Cvikova a po lesních 
cestách dojedete na Milštejn, 
Novou Huť až k Luži. Zde je veliké 
parkoviště a můžete si projet spousty 
zajímavých okruhů lesem k „Šébru“, 
okolo Ptačince, Bouřného, ke 
Kaufmanovu buku, k Jánu. Pod horou 
Luž se můžete napojit na německé 
tratě v Žitavských horách, směrem na 
Waltersdorf a Weweberg, které jsou 
také udržované. Na Na Stožeckém 
sedle je nově postavena lávka přes 
hlavní silnici, takže bez obav dojedete 
k nádraží Jedlová, na Jedlovou, 
k Tolštejnu i Křížové hoře. Od 
loňského roku si místy musíte dát 
pozor na nepřístupné části tratí, díky 
těžbě kůrovcového dřeva.

Nadšení běžkařů je obrovské. Proto 
od loňského roku najdete běžecké 
tratě i u Rybniště, Horního Podluží, 
Krásné Lípy, Kamenné horky, 
Rumburka i Šluknova. Velký dík patří 
starostům obcí, kteří se zapojili 
a pomáhají, kde se dá.
Při projíždění lužickými hvozdy či 
na loukách Vás upoutají nádherné 
výhledy na klidnou krajinu. Při 
toulkách nepotkáte davy, nikdo na 
vás nekřičí, nehrozí hůlkami. Naopak, 
lidé se zdraví, usmívají, povídají si, 
dokonce se někdy podělí i o svačinu 
či kávu. Vzduch, který dýcháte, je 
čistý, zdravý a pohodu, kterou zde 
naleznete, nemůžete ničím vyvážit. 
Lužické hory jsou prostě místem 
odpočinku tělesného i duševního.

Pravidelně každý rok se koná začátkem adventu vánoční výstava betlémů 
v Muzeu Rumburk, na které můžete obdivovat historické jesličky z muzejních 
sbírek a betlémy zapůjčené regionálními autory. Výstava se vždy zahajuje 
setkáním s místními řezbáři a ukázkami jejich tvorby.
Již od roku 1922 dělá radost lidem klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. 
Na ploše 20 m² se v boční kapli kapucínského kostela představují figurky od 
nejlepších řezbářů Šluknovska. Betlém během svého vystavení třikrát změní 
svou podobu.

V kostele sv. Mikuláše je možné vidět v době adventu původní kostelní betlém 
z roku 1927, který vyřezal Franz Rosche z Rožan. Po letech, kdy byl nezvěstný, 
se dočkal záchrany a doplnění a od roku 2018 se opět staví téměř ve své 
původní podobě.

V Bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů se nachází celoročně 
přístupný betlém, který vznikal od roku 1926 do roku 1934. Na jeho výrobě se 
podíleli řezbáři z Rakouska i Šluknovska.

Dlouholetou tradici má také otevřený kostel sv. Václava a fara ve Šluknově. 
Arciděkan Pavel Procházka Vás sám provede svou sbírkou betlémů.
Ve Šluknovském zámku můžete navštívit vánoční výstavu betlémů, která 
zaplní celý zámek.

Spolek jiříkovských betlémářů - nadšenců, kteří už roky pěstují betlémářskou 
tradici – vybudoval v budově bývalé Spořitelny na náměstí v Jiříkově poutavou 
expozici o betlémech. Věřte mi, že jestli se chcete něco dozvědět o této 
vánoční tradici, tak pan Podzimek se svou ženou, kteří se o expozici starají, 
jsou neuvěřitelnou studnicí informací. V době adventu navíc naleznete 
venkovní betlémy rozeseté po celém Jiříkově, vánoční atmosféra je tak 
stoprocentně zaručena.

Betlémářství na Šluknovsku bylo a je jedinečným fenoménem regionu. Jeho historie se začala psát ve Šluknově, kde byl už v roce 1667 postaven v kostele 
sv. Václava úplně první betlém. O dvě stě let později vznikl první betlémářský spolek v Evropě, a to konkrétně ve Fukově, pár kilometrů od Šluknova.

V Rumburku zase stával jeden z největších pohyblivých betlémů ve střední Evropě. Budovala ho rodina Kiesslich a jeho torzo se dochovalo v rumburském 
muzeu. Řemeslo zažilo zlatou dobu rozkvětu zvláště ve 20. a 30. letech 20. století. Malovaná plátna s vyřezávanými figurkami, které znázorňují krajinu v okolí 
Betléma, se stavěla jak v kostelech, tak i v soukromí.

Kostelní betlémy ve Šluknovském výběžku budí stálý obdiv nápaditostí a různorodostí zpracování. Současní tvůrci úspěšně navazují na své předchůdce, 
účastní se pravidelně výstav betlémů a vyřezávají své výtvory na tematicky laděných akcích.

Díky muzejním sbírkám, dochovaným kostelním betlémům a soudobým řezbářům se za jesličkami putuje i dnes, a tak se podařilo zachovat tuto vánoční 
tradici pro další generace. Není tak divu, že se betlémářství na Šluknovsku stalo hrdým nositelem značky Českosaské Švýcarsko - regionální produkt ®.

Rumburk

Mikulášovice

Filipov

Šluknov

Jiříkov

Šluknovsko - místo, kde se 
utvářela betlémářská tradice

Hana Horák Doskočilová, Horní Světlá a kol.

Dana Štefáčková, MAS Český sever

Kam vyrazit za betlémy?
Marek Jirsák

Archiv MAS: Řezbaření 
v muzeu Rumburk

Další betlémy můžete navštívit v:
• Lipové - kostel sv. Šimona a Judy a podstávkový dům č. 424
• Dolní Poustevně - kostel sv. Michaela Archanděla
• Velkém Šenově - kostel sv. Bartoloměje

Jiří Stejskal: Rumburské jesličky
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Nádraží Jedlová, Restaurace Jedlová
a Tolštejn, Stará hospoda Doubice,
Pivovar Falkenštejn

Info o stavu běžeckých tratí:
• www.kamzasnehem.cz (v sekci Lužické hory)
• www.bilestopy.cz (pouze u skútrů napojených na GPS)
• www.skipolevsko.cz
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Symbiola – s láskou
k Českému Švýcarsku

Hotel Ostrov je místo, 
kde vypnete

K citlivě zrekonstruované, 200 let staré hájence (fořtovně) na Mezní Louce postupem času 
přibylo exkluzivní ubytování v dřevěných „senících“ a krásný, moderní čtyřhvězdičkový 
hotel. Resort ležící, na křižovatce mezi Pravčickou bránou a soutěskami, je ideálním 
východiskem pro návštěvu nejen těchto míst. Rodiny s dětmi si určitě užijí procházku po 
interaktivní Rysí stezce, kde se dozví mnoho nejen o zdejší fauně a floře, ale i na vlastní 
oči uvidí následky nedávné kůrovcové kalamity a rozsáhlého lesního požáru. V útulné 
restauraci si pak mohou vychutnat speciality připravené z převážně lokálních surovin. 
Domů si pak mohou odvézt např. Fořtův smrkový nebo pampeliškový sirup. Resort 
U Fořta je také ideálním místem pro firemní a jiné hromadné akce.

Bývalý lovecký zámeček rodiny Kinských v Rynarticích u Jetřichovic je exkluzivním 
místem, ležícím na úpatí Křížového vrchu, s jedinečným kruhovým výhledem na České 
Švýcarsko. Jen málokoho toto úchvatné a kouzelné místo neosloví. Samotný hotel, kromě 
originálních zámeckých pokojů, nabízí i stylový pískovcový wellness, včetně plaveckého 
bazénu s protiproudem a finskou a parní saunou. Velká část návštěvníků přijíždí na 
Zámeček také kvůli vyhlášené restauraci, které velí šéfkuchař Miloš Daněk. Samozřejmostí 
je využití surovin od místních výrobců. Jelikož se jedná o bývalý lovecký zámeček, v jehož 
okolí je možné v období podzimní říje sledovat desítky jelenů, můžete na jídelním lístku 
najít po celý rok i zvěřinové speciality.

Třetím hotelem Symbioly je Garden Hotel Mezná, oáza klidu nad soutěskami řeky 
Kamenice, ve kterém právě probíhá rekonstrukce. Po jejím dokončení na jaře roku 2024, 
nabídne svým hostům nové moderní pokoje, větší restauraci, konferenční sál, ale hlavně 
velký zážitkový wellness včetně několika bazénů.

V centru Podmokel – levobřežní části města Děčína – v historické 
pivovarské budově, naleznete i stylovou restauraci Kapitán, 
která díky vlastní výrobě piva, pokračuje v tradici vaření piva 
v Děčíně. Kromě stálých piv jako je světlá jedenáctka Kapitán, 
dvanáctka Admirál a tmavá třináctka Kormidelník, zde naleznete 
vždy i několik speciálů, třeba čtrnáctku Zimní medový speciál. 
K tomu si můžete vybrat ze široké nabídky jídel, která jsou opět, 
jak už je v Symbiole zvykem, uvařená z poctivých lokálních 
surovin. Děčínská pivovarská restaurace nabízí i možnost 
pronájmu prostorných pivovarských sálů pro pořádání různých 
společenských akcí, jako jsou např. koncerty, plesy nebo srazy 
různých zájmových skupin. A pokud opravdu chcete zaskočit jen 
na pivo, tak si určitě objednejte i pivovarské bramborové lupínky, 
aby Vám chutnalo ještě více.

Přijeďte, navštivte nás, přespěte u nás a zažijte symbiózu Vašich 
zážitků se stále krásnou přírodou Českého Švýcarska.

Resort U Fořta

Wellness Hotel Zámeček

Garden Hotel Mezná

Děčínský pivovar a restaurace Kapitán

Název skupiny Symbiola v sobě zrcadlí filozofii poskytování co nejlepších služeb návštěvníkům Českého Švýcarska v symbióze s přírodou. 
Skupina sdružuje tři hotelové resorty – na Mezní Louce, Mezné a v Rynarticích a také Děčínský pivovar Kapitán s pivovarskou restaurací.

U Fořta

Lukáš Pelech
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Oáza klidu v samém srdci přírody, obklopená hlubokými lesy, skalními stěnami 
a příjemnými rybníčky. Místo, které je ideálním výchozím bodem na výlety. 
Dívali jste se už na svět z vrcholů skal v zimě? Je to vysoce návykové. Ledový 
vítr, který Vám zbarví tváře do růžova, řízný vzduch, díky kterému budete 
vydechovat obláčky páry a neskutečné výhledy, ze kterých budete mít husí 
kůži. Takové jsou Tiské, Ostrovské a Rájecké stěny. Pískovcové útvary, vysoké 
desítky metrů, člověku připomenou jeho nicotnost. Není divu, že si tuto 
krásnou krajinu vybrali i tvůrci Letopisů Narnie.
Po výletě doporučujeme ohřát tělo v sauně s výhledem na skály. V teplíčku 
a pohodě na sebe můžete být náležitě pyšní. Vždyť ta místa, po kterých 
jste před chvilkou šli, vidíte z okna prosklené sauny. Po relaxu ve vířivce se 
sklenkou sektu určitě nezapomeňte potěšit i svůj žaludek.
Restaurace čtyřhvězdičkového hotelu Ostrov je skutečným klenotem široko 
daleko, poctivé omáčky a netradiční dezerty osloví každého milovníka 
dobrého jídla. Ochutnejte vyladěné degustační menu připravené šéfkuchařem 
Reném Tichým, vyladěné pivo Ostroff z pivovaru Falkenštejn nebo luxusní 
portfolio destilátů. Náš tip je rozhodně vynikající kulajda, ta symfonie chutí, 
lepší jsme prostě ještě nejedli.
Po večeři se zachumlejte do peřin a užívejte si příjemně měkké postele. 
Málokde se vyspíte tak dobře, jako právě tady. Na místě, kde je absolutní klid 
s výhodou absence jakéhokoliv signálu. Se světem se můžete propojit skrz 
wi -fi, ale na rovinu, proč byste to dělali?

red

David Bíróczi, Symbiola

Lukáš Pelech

Pavlína Pražáková Pavlína Pražáková

Wellness Hotel Zámeček



#
  G

A
S

T
R

O
T

IP
Y

12 13

Kam za dobrotami?
Každý z nás je má. Oblíbené podniky, do kterých když vstoupíte, tak Vás pohltí místní atmosféra a skvělá gastronomie. Při pohledu na hodinky najednou 
zjistíte, že tu sedíte hodiny a Vám to přijde, jako by uplynulo teprve pár minut. Jsou to ta místa, se kterými se loučíte jen velice těžko. Jsou to ta místa, ze 
kterých se Vám nechce domů, protože jejich návštěva Vám dává do života radost. Jsou to ta místa, kam se vždycky budete rádi vracet. I u nás v Českém 
Švýcarsku je spousta menších i větších restaurací, kaváren nebo třeba výrobců alkoholu, na které jen tak nezapomenete.

Milujete výběrovou kávu, posezení v příjemném prostředí, snídaně a sladká 
tečka pro Vás znamená skvělý start dne? Pak pro Vás máme tip na místo, 
které musíte navštívit. Pak pro Vás máme tip na místo, které musíte 
navštívit, protože to je snad povinná zastávka v Českém Švýcarsku.

To nejlepší, co Vám tento podnik může nabídnout, je samozřejmě jejich 
prémiová káva, kterou praží sám majitel Jiří Dužár. Není to u českých 
kaváren příliš zvykem, ale na mlýnku tu mají vždy dva druhy - střední 
i tmavě praženou kávu. A co víc, můžete si tady dát i batch brew. A to 
opět buď střední nebo tmavě pražený. To jsou tedy čtyři různé druhy kávy 
v jeden den - tady si musí přijít na své každý velký „kávomilec“.
Ale ten hlavní důvod, proč se sem lidé stále vrací, je rozhodně atmosféra. 
Rumburská kavárna je totiž místem setkávání.

V Krásné Lípě na náměstí najdete pivovar, který Vás upoutá na první 
pohled. Za prosklenou výlohou můžete pozorovat sládky, jak se z jejich 
rukou rodí lahodný pivní mok, který obstojí i před tou nejnáročnější 
konkurencí. Pivo Falkenštejn bude v roce 2023 slavit deset let výročí vzniku. 
Z malého, nenápadného projektu se nakonec stal dravec, který roztahuje 
svá křídla víc a víc.

Moderní technologie jsou použité v souladu s tradičními postupy řemeslné 
výroby. Jejich výsledkem je dobré a poctivé pivko, které si můžete dát jak 
v restauraci na čepu, tak odnést i domů. Kdo do „Falka“ zavítá, rozhodně si 
musí dát něco dobrého. Na oběd cokoliv z promyšleného denního menu. 
Nebo něco lahodného ze stáleho menu, obě připravená šéfkuchařem 
René Vokurkou.Když budete mít štěstí, zahlédnete ho i v lokále, jak se baví 
s hosty. Urvěte si ho na kus slova, stojí to za to.

Pokud piva bylo moc a cesta domů je dlouhá, tak neváhejte a složte hlavu 
v pivovarském penzionu. Pípa je po ruce a dobrá snídaně také.

Najdete tu milovníky kávy a domácích dortů paní Dužárové, milovníky vaflí 
a hedvábných lívanců, najdete tu místní, kteří milují regionální gastronomii, 
a kterou majitelé tolik podporují, ale najdete tu i cyklisty, kteří na tomto místě, 
mohou v klidu zaparkovat kolo a jít se bavit. Chodí sem lidé za kulturou, 
protože Bohemian Coffee House je často kolébkou kultury ve městě. 
A k tomu všemu na stěnách najdete vždy zajímavou výstavu, která navodí tu 
správnou atmosféru.

Teď už stačí jen přijít, zimní večery budou dlouhé a tato kavárna je ideálním 
místem, kde si můžete posedět u sklenky vína z vinařství Strapina. Pokud 
máte rádi něco ostřejšího, vyberte si pro Vás to nejlepší z destilérky a pokud 
jste autem, dejte si čaj CCHA, jehož chuť Vás vynese do výšin. Dužárovi svou 
kavárnu milují, dávají do ní všechno a je to znát na každém detailu.

Venku je zima, až praští, člověk by řekl, že je čas dát si něco na zahřátí. 
V Dolním Podluží, na pomezí Českosaského Švýcarska a Lužických hor, 
vyrábí Zdenek a Radka ty nejlahodnější destiláty a likéry v širokém okolí. 
V krajině panenského klidu, inspirováni samotnou matkou přírodou, 
destilují, macerují a používají všechny možné technologické postupy 
k tomu, aby vytvořili tu nejlepší lidovou medicínu. Produkty od GALLI 
DISTILLERY jsou 100% přírodní, bez použití umělých barviv, aromat 
a dochucovadel. Portfolio je opravdu široké a my můžeme s klidným 
svědomím říci, že si vybere opravdu každý. Tak zkuste na zimu třeba řízný 
ZÁZVOROVÝ LIKÉR 35%, nebo RŮŽENÍN 30%, který je dokonce ověnčený 
značkou „Českosaské Švýcarsko - regionální produkt ®”.

Náš tip: Zavítejte na e -shop: shop.gallidistillery.cz nebo eshop.
ceskesvycarsko.cz a pořiďte likér nebo destilát jako vánoční dárek. Mají 
krásná dárková balení a limitky ovocných destilátů z dubových sudů 
jsou jedinečným dárkem, vzniká totiž jen cca 130 lahví od modelu a ta 
exkluzivita je znát.

Flekanec, báječně vymyšlený koláč, jehož historie sahá až do 19. století. 
V naší oblasti byl Flekanec jedním z nejoblíbenějších koláčů a dezertů 
vůbec. Pekl se vlastně všude – a právě ona různorodost zapříčinila jeho 
neutuchající popularitu. Kynutý koláč, na který se používá vše dobré, co 
doma najdete. Koláč, který se v mnoha domácnostech stále peče, jen třeba 
pod jiným názvem. My jsme oprášili název Flekanec. A protože neznáme 
nikoho, komu by nechutnal, rozhodli jsme se tradici obnovit a připomenout, 
že Flekanec je náš - patří do regionu Českosaského Švýcarska. Tak si to 
dobře zapamatujte, protože o něm ještě hodně uslyšíte. 

Postupně ho budete moc ochutnávat na různých místech, jedním z prvních 
je třeba Chodská pekárna u Šedivých. Pokud navštívíte YouTube a budete 
hledat Flekanec, můžete se nechat inspirovat receptem, který jsme pro Vás 
připravili. Flekanec se tak rázem může ocitnout na talíři pro Vaše nejbližší. 
Tuto voňavou tradici na svět znovu ukazuje MAS Český sever ve spolupráci 
s Rosťou Křivánkem a Ópéeskou a věříme, že Vám udělá takovou radost, 
jako nám všem.

Bohemian Coffee House - prémiová káva na severu Čech

Falkenštejn vaří dobré pivo. Tečka.

GALLI DISTILLERY - síla přírody ukrytá v destilátech Flekanec - voňavá lidová tradice ožívá

Zdeněk Kohout: GALLI DISTILLERY

Foto vlevo: Lukáš Matocha: Pivovar Falkenštejn
Vpravo: Archiv Bohemian Coffee House

Pavlína Pražáková: Flekanec

Další dobroty si dáte tady:

Café Dlask, Café Nostalgie, Coffee and Books, Hotel Kortus, 
Na Stodolci, Pivovar Kocour, Stará hospoda, AVe Restaurant, 
Restaurace Dymník, Lípa Resort, Resort Mezná, Symbiola, 
Hotel Ostrov a další a další.

Pavlína Pražáková: Flekanec

red
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DĚČÍN

RŮŽOVÝ
HŘEBEN

PRAVČICKÁ
BRÁNA

EDMUNDOVA
A DIVOKÁ
SOUTĚSKA

DOLSKÝ
MLÝN

ŠAUNŠTEJN

PEVNOST
KÖNINGSTEIN

TISKÉ STĚNY

HERKULOVY
SLOUPY

DĚČÍNSKÝ
SNĚŽNÍK

ČESKÁ
KAMENICE

HRAD
TOLŠTEJN

JEDLOVÁ

ROZHLEDNA
VLČÍ HORA ROZHLEDNA

DYMNÍK

DŮM
ČESKÉHO
ŠVÝCARSKA

ROZHLEDNA
TANEČNICE

KYJOVSKÁ
SKALNÍ STEZKA

JETŘICHOVICKÉ
SKÁLY

ROZHLEDNA
JANOV

BELVEDER

ŠLUKNOVSKÝ
ZÁMEK

ROZHLEDNA
WEIFBERG

HRAZENÝ

ROZHLEDNA
STUDENEC

KAISERKRÖNE

BASTEI

SKLÁRNA AJETO

MAPA: © GEODÉZIE ON LINE
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I v zimě se dají
objevovat krásy v přírodě
Víte, že za obřími hlavami soch nemusíte jezdit až na Velikonoční ostrovy? 
Od hotelu Ostrov vyrazte nejdříve po červené a poté po zelené značce až 
k saským hranicím. Nastupte na červenou (Roter Strich) ke skvělé vyhlídce 
ze skalní kazatelny Grenzplatte a 3,5 km k dalšímu rozcestníku, od kterého 
Vás dělí jen půl hodina po žluté trase k Herkulovým sloupům. Skalním 
labyrintem se můžete toulat klidně dvě hodiny. Je možné se vrátit zpět, ale 
my doporučujeme si trasu zpět naplánovat přes náhorní obec Rosenthal 
a hraniční přechod Soví bránu.

Labský kaňon, který je místy hluboký až 300 m, zcela oprávněně patří k nejvýznamnějším místům Českého Švýcarska. Pohledy na ta nejhezčí místa umožní 
červená turistická značka spolu se souběžnou naučnou stezkou Kaňon Labe. Za výhledy je potřeba nejdříve vystoupat od děčínské nemocnice po červené 
na Kvádrberk. Za toto stoupání budete ale odměněni prvním krásným výhledem z Císařského výhledu. Od této chvíle budete míjet jednu vyhlídku za 
druhou. Nejznámější je rozhodně Růžová vyhlídka, která Vám zprostředkuje nevšední zážitek jednoho z nejlepších hloubkových pohledů do nejmohutnějšího 
pískovcového kaňonu v Evropě. Na konci naučné stezky Vás čeká odměna, královna labských vyhlídek, Belveder. Už jste se pokochali? Sejděte po schodech po 
zelené k přívozu v Dolním Žlebu a nechte se vlakem dovézt zpět domů.

Přeshraniční výlet z Ostrova na Herkulovy sloupy

Za výhledy na Labský kaňon v Děčíně

Hotel Ostrov (Ostrov)

Hotel RON

mapy.cz/s/fucupovalu

18 km

16,5 km

4,5 hodiny + zastávky

5,5 hodiny + zastávky

27 300

24 700

těžká

těžká

490 m

500 m

BUS, linka 432 a 452 
z Děčína do Tisé, 4 km 
přes Tiské stěny k hotelu 
Ostrov

vlak U28 z Rumburka

12 km

4 hodiny
+ zastávky

18 000

300 m

Napadl sníh? Tak hurá na sáňky. Pokud se rozhodnete vyrazit 
autem, nechte ho na parkovišti ve Vysoké Lípě u Hotelu Kortus 
a vydejte se po žluté 2 km k rozcestí Pod Šaunštejnem, odtud 
pak už přímo na naučnou stezku, která vede až do Zadních 
Jetřichovic, k hranici s Národním parkem Saské Švýcarsko. Na 
procházce dlouhé 6 km potkáte 12 zastavení a poznáte tak 
historii cesty, po které šlapete. Naučná stezka je interaktivní,  
uvidíte spoustu soch i Uhlířovu chaloupku, která si zahrála 
v Pyšné princezně. Cestu nemusíte jít celou, je jen na Vás, 
kdy se vydáte zpět. Mimo zimní měsíce je možné zahrát si 
i questku, kde v cíli na soutěžící čeká poklad.

Maik Rähder: Herkulovy sloupy

Tomáš Fúsek: Hančův vrch

Archiv Děčín: Belveder

mapy.cz/s/pebedanama

střední

Coffee & Books (Děčín)
Kafe na mapě (Děčín)

pěšky, nebo MHD Děčín

Celodenní okruh za výhledy na výběžek a zadní Saské Švýcarsko začíná 
v Mikulášovicích u autobusové zastávky. Po zelené turistické značce se 
vydejte ke koupališti, pak následuje výstup bez značky stále po silničce 
na rozcestí Hančův vrch. Po žluté přes hranici na volně přístupnou 
rozhlednu Weifberg s dalekým kruhovým výhledem. Dále otevřenou 
krajinou s rozhledy do Hinterhermsdorfu s krásnými podstávkovými 
domy. Žlutá vás zavede na vyhlídku Taubenstein (krátká odbočka) do údolí 
Křinice, kam po chvíli sestoupíte stezkou ve skalách. Pokračujete kolem 
historického mlýna Niedermühle, stále proti proudu Křinice po pravém 
(saském) břehu až do rokle Bílého potoka (Weissbachtal), stále po žluté. 
V horní části odbočíte už na českou zelenou, přes hranici vzhůru mýtinou 
po odstraněném lese vzhůru a polní cestou k zastávce Mikulášovice horní 
nádraží (vlak v zimě nejede). Zelená vás dovede po dalším kilometru 
k autobusové zastávce Horní Mikulášovice a nebo můžete hlavu složit 
v příjemném penzionu Balnika a nechat se zde hýčkat.

Celodenní okruh v Českosaském Švýcarsku

Na sáňkách po naučné stezce Česká silnice

mapy.cz/s/dadadojusa

Hotel Kortus (Vysoká Lípa)

16 km

4,5 hodiny + zastávky

27 300

lehká

222 m

mapy.cz/s/fefaguruju

red

Tomáš Fúsek

Tip: Hledáte něco originálního? 
Tak navštivte Asijskou poznávací 
stezku. Je dlouhá 2,5 km a vede 
z Dolních Mikulášovic do Lipové, 
po cestě je k vidění „stúpa“, 
jurta, tradiční pícka a hlavně 
majestátní jaci.



18

#
  S

K
A

L
N

I_
M

E
S

T
A

#
  R

O
Z

H
O

V
O

R

19

Znáte projekt
Pískovcová skalní města?

Na kus řeči
s Romanem Pluháčkem

Pískovcová skalní města České republiky jsou jedinečná nejen svou 
podmanivou krásou a romantickou divokostí, ale i nebývalou hustotou, se 
kterou se v české krajině vyskytují. Celé území severních a severovýchodních 
Čech je protkáno pískovcovými skalními městy a labyrinty, které s přirozenou 
elegancí doplňují tajemné hrady a zříceniny dávných sídel či výrazné kopce 
vulkanického původu s dechberoucími výhledy od Krušných hor k Ještědu, 
Krkonošům, Orlickým horám, Vysočině a Praze. Dodnes dochovaná lidová 
architektura, památné rozhledny důmyslně rozmístěné po krajině a malé 
lokální silničky a železnice, lemující skalní města, to vše dojem jedinečnosti 
ještě umocňuje. Turisticky mimořádně atraktivní oblasti skalních měst nemají 
ve své rozmanitosti srovnání s jinými podobnými destinacemi, nejen na 
našem území, ale i v celé Evropě.

Ta nejznámější skalní města a oblasti jsou zastoupena na severozápadě 
rozsáhlými pískovci Českého Švýcarska, které svými soutěskami a kaňony 
sahají až za hranice do sousedního Saska, severovýchodně od Prahy můžeme 
navštívit Český ráj a ve východních Čechách pak rozlehlá skalní města 
Broumovska, která volně přecházejí v polský park Stolových hor.

Již několik let jsou jednotlivé destinace skalních měst zapojeny do projektu 
„Pískovcová skalní města České republiky“, který je registrován jako národní 
produkt cestovního ruchu. V prvopočátcích projektu bylo naším hlavním 
cílem propagovat oblasti skalních měst na domácím a zahraničním trhu, 
vytvořit komplexní nabídku, která bude představovat nejen samotné skalní 
oblasti, ale i přilehlé destinace a bude turisty lákat k vícedenním pobytům. 
V posledních letech se ale řada míst ve skalních městech potýká s nadměrnou 
návštěvností.

Zmínit můžeme například Adršpašské skály na Broumovsku nebo okolí 
Mezní Louky a Pravčickou bránu v Českém Švýcarsku před letošním 
požárem.
Přetíženost některých míst se týká sice jen několika málo dní, nebo 
často jen hodin v exponovaných jarních a letních svátcích, je ale na obtíž 
nejen přírodě, ale i místním obyvatelům. Právě spokojenost místních 
lidí s turistickým ruchem v okolí jejich domova je pro nás jedním 
z nejdůležitějších hledisek. I z tohoto důvodu se snažíme při propagaci 
skalních měst zaměřovat na dlouhodobější pobyty v mimosezonním 
období. Představujeme skalní města v zimním čase nebo v pozdním 
podzimu. Rozprostřít návštěvnost do celého roku, co nejvíce časově rozšířit 
hlavní turistickou sezonu – to by podle našich průzkumů přivítali nejen 
místní podnikatelé, ale i většina rezidentů. Na naše nabídky slyší stále víc 
a víc turistů, kteří postupně poznávají, že i v zimě nebo za podzimních 
mlžných plískanic mají skalní města své neopakovatelné kouzlo. Navíc to je 
doba, kdy zde můžete zažít klid, samotu a ticho.

Projekt Skalní města můžete sledovat na FB a IG profilech nebo na 
stránkách www.skalnimesta.cz, kde se snažíme stále rozšiřovat 
nabídku turistických cílů a zajímavostí. Časté vkládání aktualit a stále 
stoupající počet sledujících pomáhá řešit i náhlé nepředvídatelné 
problémy v jednotlivých místech. Tak tomu bylo třeba během hašení 
požáru v Českém Švýcarsku a následném omezení pohybu v jeho 
některých lokalitách, cílená propagace rezervačního systému vstupenek 
v Adršpašských skalách nebo omezení pohybu turistů na Drábských 
světničkách, kde probíhá rozsáhlá úprava turistických stezek.

Tak to byla úplná náhoda. Znáte to, jak kamarád kamaráda říká? Tak to 
byl přesně můj případ. Kamarád kamaráda se zmínil, že shání nájemce 
do penzionu Na Vyhlídce, tak jsem to zkusil. Po roce jsem ho koupil 
a od té doby se postupně rozrůstal. Po penzionu Na Vyhlídce jsem začal 
provozovat penzion Nad Soutěskami a na konec jsme postavili apartmány 
Do Údolí, které jsme otevřeli letos v květnu. Plány na další rozšíření nabídky 
byly velké, bohužel nám je naboural požár v národním parku, takže se 
budou muset o nějaký čas posunout.

V době před Covidem jsme měli od začátku dubna do začátku listopadu 
obsazenost 80 %. V hlavní sezóně je to pak 100% obsazenost. Požár 
nás o tuto část roku připravil a rozjezd, který započal až 1. září, je velice 
pozvolný. Jsou dny, kdy v týdnu vyčkáváme zda vůbec někdo dorazí. 
Návštěvnost je minimálně o 50 % nižší než před požárem. Lidé nám 
pomohou nejvíce tím, že dorazí. Dovolená v Českém Švýcarsku je příjemná 
v jakémkoliv ročním období. Pravčická brána je znovu otevřená a na 
mimosezónu jsou navíc připraveny vouchery a bezplatná doprava pro 
návštěvníky, díky kterým mohou na dovolené dost ušetřit.

V plánu bylo zřízení 
wellnessu u nás v resortu, 
bohužel nám realizaci 
zabrzdil požár. Nicméně se 
této myšlenky nehodláme 
vzdát a rádi bychom nabídli 
i další možnost relaxu, než 
je sauna v apartmánech. 
Také máme dva roky koně, 
na kterých se budou moci 
návštěvníci projet. Vyjížďky 
na všemilské planině, místě, 
kam byste se sami nevydali. 
Louky s krásnými výhledy 
a absolutním klidem jsou pro 
vyjížďky jako stvořené.

Celou dobu se, o nás podnikatele, o. p. s. stará. A nestará se pouze 
o podnikatele, ale i o návštěvníky, nabízí výlety s průvodcem, informační 
materiály, dělá reklamu regionu, koordinuje dopravu, myslím si, že bez 
Ópéesky by destinace mohla jen těžko fungovat. A ještě bych rád zmínil 
spolupráci teď po požáru, kdy společně s Ústeckým krajem pomáhá jak může, 
a ta pomoc je pro nás hrozně důležitá. Víme, že na všechno nejsme sami.

Vaše penziony  a apartmány se nachází v  samotném srdci Českého 
Švýcarska, v  Mezné. Jak se stalo, že jste se rozhodl podnikat právě 
na tomto místě?

Jakou máte standardně obsazenost a  jak se na Vašem podnikání 
teď odrazil požár v  národním parku? Mohou Vám lidé pomoci?

Co plánujete do budoucna? 
A  co ještě hezkého mohou 
u Vás hosté zažít?

Jste už od začátku členem Destinačního fondu Českého Švýcarska, 
využíváte nejvyšší členství, v  čem spatřujete největší přínos 
Ópéesky?

Pavla Bičíková:
Hrubá Skála, Český ráj

Pavel Lisák, SDMB, o. p. s.

skalnimestacz

Skalnimesta.cz

Roman Pluháček je majitel Resortu Mezná. Podnikatel, který v Českém Švýcarsku působí už 22 let a člověk, který má rád lidi, jak jinak by jim mohl zasvětit 
téměř celý svůj život? Je také členem Destinačního fondu a člověk na správném místě. Měli jsme možnost spolu strávit hezký čas a pohovořit si o tom, jaké 
je to podnikat v Českém Švýcarsku.

Jsme vyhledávaným místem díky centrální poloze, Mezná je zapuštěná 
do národního parku, jsme u vchodu a východu do soutěsek, s výhledy 
na Pravčickou bránu. Máme hezkou vizi do budoucna a jsme tu proto, 
abychom se návštěvníkům věnovali. Nabízíme klidné ubytování s osobním 
přístupem. Nechceme být vysoká gastronomie, ale děláme poctivé 
české jídlo. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale já to tak cítím: spokojený 
zákazník = spokojený personál = spokojený já a nebojím si stoupnout až na 
konec řady, jak jsem to řekl.

A  teď už zbývá jen pozvat návštěvníky k  Vám.

Romane moc děkujeme za milý rozhovor a  přejeme hodně 
spokojených návštěvníků.

Roman Pluháček: Zima na Předních Folgách ve Všemilech

red
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Prostřednictvím cestovního ruchu vytváříme příležitosti pro zlepšování životní úrovně obyvatel regionu České Švýcarsko. Činností, které obecně prospěšná 
společnost vykonává, je celá řada, mezi ty hlavní patří pozitivní prezentace regionu, tvorba produktů cestovního ruchu, koordinace turistické dopravy včetně 
zavádění nových linek, rozvoj a iniciace nových tras, vzdělávání aktérů v cestovním ruchu, environmentální vzdělávání a osvěta, provoz Domu Českého 
Švýcarska s expozicí, informačním střediskem a apartmány, přeshraniční spolupráce, poradenství, realizace akcí pro veřejnost včetně škol a v neposlední 
řadě sdružujeme aktéry cestovního ruchu v Destinačním fondu.
 
Pod každou touto činností je řada našich úkolů, pojďme si představit některé z nich:

Cílem je zejména, aby nová 
hřebenovka propojila co nejvíce 
turistických cílů Lužických hor 
a Českého Švýcarska. Aby 
turista navštívil nejen místa 
dostatečně atraktivní, byť někdy 
méně známá, obce a města, 
ale také místa, kde se nacházejí 
turističtí partneři jako např. hotely 
a restaurace, regionální výrobci, 
případně další infrastruktura 
vhodná k odpočinku.

Společně s Ústeckým krajem realizujeme 
podporu podnikatelům požáru, 
prostřednictvím voucherů na ubytování 
v destinaci. Součástí slevy na ubytování je 
i doprava v celém Ústeckém kraji zdarma. 
Více informací najdete na poslední stránce 
novin a na www.ceskesvycarsko.cz.

V Domě Českého Švýcarska najdete 
to správné místo, kde začít svůj 
výlet. Přijďte pro radu, kupte rodině 
dáreček, navštivte interaktivní 
expozici o Českém Švýcarsku, a to 
vše 7 dní v týdnu.

Výchova, vzdělávání a osvěta týkající se 
životního prostředí je jedním z pilířů naší 
činnosti. Realizujeme programy pro děti 
a mládež, kde pracujeme formou hry 
na myšlení a vzdělání dětí jak v ochraně 
přírody, tak i směrem k šetrnému
životnímu stylu. V interaktivní expozici 
a učebně Domu Českého Švýcarska se 
při různorodých aktivitách děti seznamují 
s historickými souvislostmi a přírodními 
pozoruhodnostmi krajiny Českého 
Švýcarska. Programů pro děti proběhlo v 
roce 2022 na dvacet a bylo v nich
zapojeno 570 dětí ve věku 4 - 15 let.

Cesta do srdce přírody 
Českosaského Švýcarska očima 
desíti fotografů. Přinášíme Vám 
prostřednictvím jejich pohledů 
výjimečnou krásu a sílu našeho 
regionu. Vítejte do příběhu, 
vyjádřeného duší každého z nich, 
na dvanácti stranách nového 
kalendáře na rok 2023. Kalendář 
je vhodný i pro firmy, můžeme 
ho potisknout Vaším logem 
a navíc koupí kalendáře podpoříte 
smysluplné aktivity, které pomáhají 
udržet zážitek z návštěvy Českého 
Švýcarska i pro další generace.

Řešíme klíčové věci v rozvoji turistické dopravy už od roku 
2005. Za tuto dobu jsme iniciovali řadu autobusových 
a vlakových linek, které předtím v regionu prakticky 
neexistovaly. Díky bohaté síti hromadné dopravy se nám 
daří odklánět velké množství aut z exponovaných míst.

Prezentujeme destinaci na 
sociálních sítích a v médiích, 
vydáváme turistické noviny, 
brožuru Zážitky a další tiskoviny. 
Realizujeme velké marketingové 
kampaně.

Hledáte regionální výrobky Českého 
Švýcarska na jednom místě? Tak určitě 
navštivte eshop.ceskesvycarsko.cz. 
Na Vánoce jsme připraveni a můžete 
u nás pořídit originální vánoční 
dárečky. Navíc, koupí každého 
produktu podporujete udržitelný rozvoj 
destinace, kdy každá koruna je využita 
na podporu cestovního ruchu.

Tato studie navrhne 2 nebo 3 varianty 
vedení nové cyklotrasy, aby zvítězila ta 
nejlepší. Jak z pohledu zajímavých cílů, 
atraktivity, celoroční sjízdnosti, výškového 
převýšení, ekonomického pohledu 
realizace a majetkoprávních vztahů vedení 
trasy. Nová cyklotrasa musí ale být pro 
turisty především bezpečná a měla by 
nabídnout také občerstvení a možnost 
odpočinku.

Hřebenovka
Českým Švýcarskem

Vouchery a bezplatná doprava

Informační středisko

EVVO

Kalendář 2023

Doprava

Marketing

E -shop

„Vyhledávací studie cyklotrasy 
Česká Kamenice -Benešov nad 
Ploučnicí“

Ópéeska, pomáháme růst 
Českému Švýcarsku

V červenci vypukl v národním 
parku požár. Po celou dobu jsme 
iniciovali schůzky, informovali 
veřejnost, monitorovali situaci 
a podávali zprávy, díky nimž se 
dostávají finanční prostředky na ta 
nejpostiženější místa. Realizujeme 
ve spolupráci s Ústeckým krajem 
velkou marketingovou kampaň - 
restart po požáru.

Pomoc regionu po požáru

red
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Zima v teple sklářských pecí

Obec sklu zaslíbená, ačkoliv se tu historicky nikdy nevyrábělo. Dnes tu má 
huť Jiří Pačinek, který se specializuje na umělecké sklo. Kromě rozpálených 
pecí a umělecké galerie se můžete projít celoročně rozkvetlou Skleněnou 
zahradou, nebo zajít do Křišťálového chrámu se stovkami prací skláře Pačinka.

Svojkov, kromě Modlivého dolu, ukrývá i rodinnou sklárnu Haidl a syn, 
zaměřenou na výrobu historického skla. Nazelenalé lesní sklo Vás vrátí 
o několik staletí zpět.

Sklo a Nový Bor jsou v symbióze. Město od svého založení bylo centrem 
obchodu se sklem, to se zde vyrábělo i zušlechťovalo a dodnes je sídlem jak 
menších hutí a rafinerií, tak proslulých značek, jako je Crystalex nebo Lasvit. 
Netradiční zážitek dopřeje Restaurace Huť, která je propojena se sklářským 
studiem, galerií a muzeem Novotny Glass Studio. Kulinářské umění se tak 
propojuje skrz skleněnou stěnu s tím sklářským.
V roce 2022 slavíme Mezinárodní rok skla a lze bez nadsázky konstatovat, že 
myšlenka oslavit tento svátek padla v Lužických horách skutečně na úrodnou 
půdu. Sklářská muzea, školy, hutě a rafinérie, sklo ve veřejném prostoru, 
sklářská sympozia, soutěže, turistické stezky a exkurze do provozů, to vše se 
nabízí v hojné míře.

Kamenický Šenov je na svou minulost svázanou se sklem patřičně pyšný, 
a proto je celé město protkané připomínkami na sklářský průmysl. Posedět 
můžete na sklářské lavičce, kterou dříve využívaly k odpočinku ženy nosící 
nůše plné skla za rafinéry. Osvětlené zastávky s instalacemi z křišťálu nebo 
zajímavá instalace lustrů přímo u Panské skály, ukazují sklářské řemeslo v té 
nejčistší podobě – jako umění pro potěchu duše. Jedna z nejstarších skláren 
ve střední Evropě se nalézá u dolního nádraží v Kamenickém Šenově, Sklárna 
Jílek 1905. Architektonickou perlou je zajímavá kovová nosná konstrukce 
sklářské hutě.

Pozorovat několik týmů sklářů soustředěných na svoji práci můžete ve sklárně 
AJETO, kde čas běží svým tempem. Už samotná exkurze je zážitkem a když ji 
umocníte návštěvou Sklářské krčmy s vymazleným menu a sklářským pivem 
AJETO z novoborského pivovaru BORN, nebudete litovat. Vždyť skláři a pivo 
patřili, patří a budou vždy patřit k sobě.

Kunratice u  Cvikova

Svojkov

Nový Bor

Kamenický Šenov

Lindava

Marie Kárová, Lužické hory

Teploměr ukazuje bod mrazu, venku pošmourno. Ideální chvíle vyrazit za poznáním, zač je toho sklářské řemeslo. Rozžhavené sklářské pece, 
živá hmota – ještě ne sklo, zručné ruce skláře, přesné pohyby a načasování. Křehká krása, tolik typická pro kraj Lužických hor.

sklo.doluzihor.cz

Luzickehory

@Luzickehory

Musil: Skláři v akci, 
Sklárna Jiřího Pačínka
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Jsme hrdí členové
Destinačního fondu
České Švýcarsko

Podílíme se svými finančními 

prostředky na udržitelném 

rozvoji cestovního ruchu.

Podporujeme České 

Švýcarsko... Vy podpoříte nás, 

když přijedete.

Partnerské obce: Benešov nad Ploučnicí, Česká 
Kamenice, Děčín, Dolní Poustevna, Doubice, Hřensko, 
Chřibská, Janov, Jetřichovice, Jílové u Děčína, Jiřetín pod 
Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Kytlice, Lipová u Šluknova, 
Mikulášovice, Petrovice, Rumburk, Růžová, Rybniště, 
Srbská Kamenice, Šluknov, Tisá, Varnsdorf
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Co znamená pro přírodu požár 
v národním parku? Zeptali 
jsme se Václava Sojky.

Ve stínu zahrad, 
nechám si snít…

Nechte se nalákat vůněmi blahodárných éterických olejů a objevte 
jedinečné účinky přírodní aromaterapeutické kosmetiky Nobilis Tilia. 
Centrum aromaterapie ve Vlčí Hoře v sobě skrývá úžasnou zahradu, 
prodejnu a bylinkovou čajovnu s domácími zákusky, hřejivou polévkou 
a výběrovou kávou z lokální pražírny. Zahrada je volně přístupná po 
celý rok, můžete si odpočinout a načerpat novou energii i inspiraci. 
Spojte voňavý zážitek s výletem do blízkého okolí, např. na Rozhlednu 
Vlčí Hora, Köglerovu naučnou stezku, Brtnické ledopády nebo do 
kouzelného Kyjovského údolí.

Myšlenka na založení zahrady vznikla již před 10 lety, ale všechno chce svůj čas, a tak letošní rok byl 
tím osudovým a zahrada byla zpřístupněna veřejnosti. V poslední době se hodně mluví o zachytávání 
povrchové vody. Protože se v rodině Lieblových řídí heslem „ne slova, ale činy“, založili tuto zahradu 
s jezírkem. Zatím je zahrada mladá, čerstvě osázená, ale uvidíme za pár let… Zahrada Arosa je určena 
k odpočinku, pro znavené návštěvníky Růžové nebo zvědavé kolemjdoucí. Děti mají v Růžové své 
hřiště, ale unavení a věkem pokročilí poutníci dosud neměli v centru obce kde nabrat síly. Toto místo je 
především oázou pro vážky, užovky, žáby, motýly, různé rybky a další živočichy. Posaďte se na lavičky, 
pozorujte pestrost přírody, zvířata, květiny, bylinky, načerpejte atmosféru růžové a bylinkové zahrady 
s výhledem na kostel sv. Petra a Pavla. Pokud už napadl sníh, vychutnejte si zimní náladu zahrady 
a pokud se Vám nebude z Růžové chtít odejít, zamluvte si na www.arosa.cz ubytování a můžete se 
zahradou kochat i několik dní.

Prodejna Nobilis Tilia - otevřena každý den od 10 do 16 hodin.
Bylinková čajovna - otevřena od čtvrtka do neděle, od 10 do 17 hodin.

Nobilis Tilia - láska na první dotek

Zahrada Arosa - kouzelné místo v Růžové

Alexandra Váňová, Nobilis Tilia

Rodina Lieblova, Arosa

Václav Sojka: Národní park v plamenech

Archiv Nobilis Tilia

Archiv Arosa: Zahrada Arosa

Nejrozsáhlejší lesní požár, který Česká republika zažila, vypukl v neděli 24. července a trval nekonečných 20 dní, než se dostal pod kontrolu. Zasáhl plochu 
o velikosti cca 1 060 hektarů, na místě se vystřídalo 6 000 hasičů a 400 kusů techniky. Během této doby se museli evakuovat lidé z Hřenska, Vysoké 
Lípy, Mezné a Mezní Louky. Několik domů z Mezné je nenávratně zničeno. Naštěstí nedošlo k žádným vážným zraněním. Požár je uhašen, soutěsky čekají 
na své otevření. Co tato skutečnost znamená pro přírodu? A co znamená pro nás, pro lidi? Na to jsme se zeptali Václava Sojky - vynikajícího fotografa, 
zaměstnance správy Národního parku, horolezce a ochranáře přírody.

První dojem byl normální, za rok hoří takto 2-3x běžně, zažil jsem takových 
požárů za svůj život už desítky. Zde se ale ukázalo, že stojíme před něčím 
novým a zásadně jiným. Už během prvního dne jsme věděli, že to není 
standardní požár a máme co do činění s něčím, co přesahuje naše zkušenosti. 
Velikost požáru odrážel už samotný fakt, že Pravčická brána nebyla dva dny 
skrz kouř vůbec vidět a nedalo se fyzicky zjistit v jakém je stavu.

Mám pocit, že jsme se nepoučili. Je potřeba se celospolečensky zamyslet, 
máme obrovskou možnost se z této situace spoustu věcí naučit.

Požár je přirozenou součástí divoké přírody. Před příchodem lidí byly požáry 
běžnou součástí koloběhu naší přírody. Spáleniště je plné na uhel spáleného 
dřeva a popela, který je maximálně stravitelný pro veškeré rostliny a houby. 
Uveďme si třeba příklad. Na pasece bez přispění člověka bude něco časem 
růst, ale když to samé území lehne tzv. popelem, tak vypálené místo bude 
rozhodně na vegetaci bohatší. Již teď je to vidět, jak popelem prorůstají první 
břízy. Nemáme nikdo strach z toho, že by národní park byl po požáru měsíční 
krajinou.

Lidé podvědomě hledají nedotčenou přírodu. V parku byla příroda již člověkem 
dotčená, ale požár zahladil veškeré lidské stopy a my teď máme možnost 
nechat ukázat přírodu, co umí. V národním parku máme možnost ukázat 
lidem přirozenou cestu k obnově života. Shořelo zhruba pět kilometrů území, 
lidskými zásahy bychom nikdy takovýto „restart“ nemohli a ani nechtěli 
uskutečnit. Stávající pěšiny stačí opravit a zázrak je na místě sám o sobě.

Věřím, že ano. Velmi dobře si uvědomujeme, že smyslem naší práce je 
ochrana přírody. Člověk -návštěvník však není naším nepřítelem. Samozřejmě, 
že se nám nejlépe spolupracuje s lidmi, kteří o přírodě něco vědí, a proto 
klademe velký důraz na ekologickou výchovu. Základní ideou parku je 
nedotčená příroda, kterou nám může připomínat třeba vlk.

Byl jste první, kdo přijal zprávu od německých kolegů, že hoří 
v  národním parku, jaký byl Váš první dojem?

Poučili jsme se z  vývoje požáru, nebo zůstáváme dál slepí?

Když se budeme věnovat požáru pouze z  hlediska přírody, ztráty jsou 
viditelné na první pohled. Můžeme vidět vůbec něco pozitivního?

Vnímáte tedy požár jako příležitost ke změně?

Je možné najít mezi ochranou přírody a  turismem kompromis?

Vlk je typické divoké zvíře a právě ta jeho divokost je na něm 
nejzajímavější. Není dobré z něj dělat psa. Návštěvníci přijedou za 
výjimečným, divokým vlkem, ne za ochočeným psem, kterého má 
kdekdo. Přál bych nám všem, abychom měli možnost vidět náš park 
opravdu divoký. Jako základ tady máme úžasnou krajinu a záleží jenom 
na nás všech, jestli ji ponecháme její původní duši.

Co si pod tím můžeme představit?

Děkujeme za velice milý rozhovor.

Václav Sojka: Příroda se rodí

red
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Adventní a vánoční trhy
v Saském Švýcarsku

Zámek Weesenstein v údolí říčky Müglitz, kdysi sídlo hrdých šlechtických rodů 
a tajná rezidence saských králů, nabízí malebnou kulisu pro weesensteinské 
zámecké Vánoce. O prvním adventu zve zámek již tradičně na romantické 
tržiště. Řemeslníci a obchodníci z okolí a místní restaurace nabízejí rozmanité 
vánoční výrobky a dobroty. Nabídka sahá od vánočních květinových dekorací, 
přes dřevěné a keramické výrobky, až po domácí vánoční štolu. Chcete ještě 
něco pořídit do mikulášské punčochy? Tady to určitě najdete!

Sebnitzké Tannertovy Vánoce jsou věnovány nejvýznamnějšímu umělci 
19. století ve vystřihování a této světově unikátní vánoční lidové tvořivosti. 
Adolf Tannert žil a působil v Sebnitz. Jeho vystřižené siluety slouží odedávna 
jako dekorace pro sebnitzké stínohry, které můžete na náměstí zakoupit. Na 
vánoční pyramidě, na kulatých, ručně zhotovených věžích ze dřeva a papíru 
se točí vystřižené siluety postav a znázorňují pohyblivé, iluminované obrazové 
scény. Adventní trh zdobí taková stínohra v nadměrné velikosti.

Město Pirna vzdává svým adventním trhem čest známému italskému malíři 
vedut Canalettovi, který v 18. století zvěčnil jako dvorní malíř toto půvabné 
městečko u Labe na jedenácti velkých obrazech.
Náměstí před radnicí dnes vypadá opět téměř stejně jako na těchto obrazech. 
Během adventního Canalettova trhu tvoří okolní barokní fasády majestátní 
kulisu pro více než 40 stánků, které nabízejí originální výrobky z Pirny a typické 
saské dobroty. Jednou z atrakcí je umělecký trh o třetím adventním víkendu.

Svit svící vytváří ve vsi Gohrisch o druhém adventu působivou atmosféru. 
O tomto víkendu totiž zapalují místní obyvatelé ve svých domech pod 
stolovými horami svíce a lampiony. A na návsi zvou vyzdobené stánky 
s pestrou nabídkou dobrot, řemeslných výrobků a vánočních dekorací 
k zastavení a vánočnímu naladění.

Vánoční trh v pevnosti Königstein žije z neopakovatelné atmosféry místa, 
láskyplné inscenace rukodělných výrobků a autenticity. Muzikanti, kejklíři 
a loutkáři baví návštěvníky bez velké techniky. Obchodníci nabízejí své zboží 
jako za starých časů. Z velkých kotlů nad otevřeným ohněm se line vůně 
svařeného vína a guláše z divočiny. A u ručně poháněného kolotoče uslyšíte 
dětský smích. Historické tržiště pokračuje i v podzemních chodbách pevnosti. 
A každý den se otevírá jedno okénko na adventním kalendáři, který je se svými 
112 m nejdelší v Německu.

Láskyplně vyzdobené adventní trhy na hradech, zámcích a romantických návsích v Labských pískovcích 
každoročně lákají tisíce návštěvníků z České republiky. Tak zkuste opustit hranice a ponořte se do té správné 
vánoční atmosféry.

Zámecké Vánoce na Weesensteinu Tannertovy Vánoce v Sebnitz

Canalettův trh

Gohrischská světélka
Historický romantický vánoční trh „Königstein – 
zimní pohádka“

pro více informací navštivte: 
wintertraum.link/advent

Mandy Krebs,
Tourismusverband Sächsische Schweiz

TVB Saské Švýcarsko: 
Canalletův trh v Pirně

so 27. 11. 2022 až ne 28. 11. 2022
vždy od 13:00 do 20:00 hodin 2. advent od pátku do neděle

22. 11. 2022 – 01. 01. 2023

2. advent, v sobotu a neděli

v sobotu a v neděli, všechny 4 adventní víkendy 
vždy od 11:00 do 19:00 hodin

vstupné: 3,00 € dospělí 
a 1,50 € děti (od 4 let) zdarma

zdarma

zdarma

vstupné: 13 € dospělí, 10 € se slevou, 31 € rodiny

Bezpočet světel září v lázeňském dvojměstí Bad Gottleuba-Berggießhübel. 
Tento region byl v 19. století nejvýznamnějším hornickým revírem, v němž 
se těžila železná ruda. Největší atrakcí je proto v Berggießhübelu každoroční 
tradiční hornický průvod. V Bad Gottleubě zvou prodejci vůní svařeného 
vína a svitem svic k romantickým procházkám, zatímco program na jevišti 
na náměstí šíří předvánoční atmosféru. O čtvrtém adventním víkendu se v 
idylické vesničce Bienhof poprvé uskuteční další malý vánoční trh.

Romantické vily a rozlehlý park až k Labi jsou jako stvořené pro milou vánoční 
oázu, stranou tlačenice na jiných místech. Všechno se třpytí ve hře světel a je 
s velkou péčí vánočně vyzdobeno. Najdete tu individuálně vybrané řemeslné 
výrobky z regionu, můžete ochutnat lahůdky na grilu, mlsat sladkosti a také 
si sami něco vyrobit a vyzkoušet. Děti tu mohou také mnohé objevovat a do 
lecčeho se zapojit.

Adventní trhy v údolí Gottleubatal

Romantické parkové Vánoce
v Parkhotelu v Bad Schandau

2. advent v neděli Berggießhübel, 3. advent v neděli 
Bad Gottleuba, 4. advent v sobotu a neděli Bienhof

zdarma

2., 3. a 4. advent, v sobotu od 14:00 do 18:00 hodin 
a v neděli od 12:00 do 18:00 hodin

zdarma
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Bookněte si svou postel…
Chybí nám tu lidi.

Vouchery na ubytování a bezplatná doprava pomáhají Českému Švýcarsku 
nastartovat turismus po požáru.

Ópéeska společně s Ústeckým krajem spustili unikátní projekt na podporu turismu po ničivém požáru v červenci. 
Cílem je návrat turistů do regionu a podpora lokální ekonomiky během mimosezóny (od listopadu do května).

Základní podmínkou je, aby návštěvníci destinace zde strávili minimálně dvě noci. Tehdy bude poskytnuta sleva 
300 Kč na osobu za noc. Návštěvník tak může získat slevu na ubytování maximálně na 7 dní, tj. 2.100 Kč.

Levná dovolená v jednom z turisticky nejatraktivnějších tuzemských regionů je na dosah. Od listopadu je spuštěn 
do ostrého provozu portál, který návštěvníkům umožní získat v Českém Švýcarsku ubytování se slevou. Každý, kdo 
vouchery využije, bude navíc moci čerpat další skvělou výhodu, kterou je doprava zdarma v celém Ústeckém kraji.

Na kompenzace slev kraj pro ubytovatele vyčlenil 5 milionů korun. Podpora je určena pro návštěvníky destinace 
a ubytovatele, ale nepřímo se díky ní podpoří celý region - restaurace, místní obchody, regionální výrobci, kulturní 

akce, návštěvnost zámků a turistických cílů.

Jak projekty prakticky fungují? Všechny informace najdete na webu www.ceskesvycarsko.cz.


