
Vítejte v !eském "v#carsku!  
Oblíbená krajina plná skal, str!í a romantick"ch v"hled#  byla je$t% v 18. století nepr#chodnou divo&inou.  A! v dob% romantismu byla objevena 
krása p'írody jako jeden z motiv# napln%ného lidského !ití.  V polovin% 19. století pak vznikly za podpory rodiny Kinsk"ch krásné, p#vodn% 
lovecké  stezky v Jet'ichovick"ch skalách s vyhlídkami na ostr"ch skalnat"ch $títech. 

O této dob! se do"teme ve starém pr#vod-
ci adjunkta Náhlíka z roku 1864. Nenechte 
se tedy pobízet a vydejte se i vy na Mariinu 
skálu s nov$m altánem, Vilemíninu st!nu 
a Rudolf#v kámen a u%ijte si skalní roman-
tiku s propastn$mi pohledy ke vzdálen$m 
horám. Práv! tady vzniklo p#vodní &eské 
'v$carsko, kdy% to je(t! v!t(í a je(t! skalna-
t!j(í, Saské, bylo objeveno u% po roce 1766.

Tehdy um!lci pracující na dvo)e saského 
krále v Drá%*anech zavítali do divoké kra-
jiny skal na Labi p)i tehdej(í rakouské hra-
nici.   Do(li dokonce  a% ke slavné Prav"ické 
brán! a do H)enska a za"lenili je do vznikají-
cího Saského 'v$carska. K brán! doputuje-
te i dnes, nejlépe romantickou Gabrielinou 
stezkou z Mezní Louky. Vyu%ijte rad!ji dobu 
mimo sezóny, a pokud to nejde a vy u nás bu-
dete v hlavní sezón!, tedy v "ervenci nebo 
srpnu, vyjd!te z Mezní Louky u% kolem osmé 
hodiny ranní.  Jen ráno a dopoledne si u%ije-

te skalní scenérii bez dav# v$letník#, kte)í 
tento klenot krajiny Labsk$ch pískovc# na-
v(t!vují. Jinak si prost! náv(t!vu nejv!t(í-
ho pískovcového skalního mostu v Evrop! 
nevychutnáte v klidu.

Také vybudování skalních galerií v sou-
t!skách Kamenice a p)edev(ím plavby na 
lodi"kách koncem 19. století znamenalo 
dal(í velk$ boom a p)íliv náv(t!vník#. Ten 
trvá dodnes. A op!t: sta"í si p)ivstat tak, 
abyste kolem deváté hodiny nejpozd!ji 
p)icházeli k p)ístavi(ti lod!k v Edmundo-
v! sout!sce a u%ili si romantiku ka+onu 
bez davu dal(ích náv(t!vy chtiv$ch turis-
t#.  V ka%dém p)ípad! po"ítejte s tím, %e 
v oblasti H)enska se v sezón! parkuje jen 
velmi obtí%n!. Vyu%ívejte proto turistické 
autobusové linky Ústeckého kraje "íslo 434 
a 438, které vás dopraví do H)enska z D!"í-
na i z Krásné Lípy, a vám ubude starost, kde 
zaparkovat své auto.

&eské 'v$carsko nabízí ov(em i jiné p)í-
rodní krásy v místech, kde davy nepotkáte. 
Tak t)eba Kyjovská skalní stezka u Krásné 
Lípy, nedaleko Kyjova, znamená krátkou 
procházku, by, po mnoha skalních stupních 
a schodech. Nebo prohlídka Tisk$ch st!n 
nedaleko dálni"ního p)echodu mezi Ústím 
a Drá%*any s dalek$mi v$hledy k &eskému 
st)edoho)í a Kru(n$m horám.

Namátkov! je(t! dal(í cíle: D!"ínsk$ 
Sn!%ník s rozhlednou, obrovská stolová hora 
(723 m n. m.!); Past$)ská st!na a via ferrata 
v D!"ín!; skalní balkóny Belveder a R#%o-
v$ h)eben nad Labsk$m ka+onem; K)í%ov$ 
vrch nad Rynarticemi, pohádkovou osadou 
se star$mi podstávkov$mi chalupami na 
loukách s v$hledy do rozeklané krajiny; roz-
hledny 'luknovského v$b!%ku na Jedlové, 
Vl"í ho)e, Dymníku nebo Tane"nici. A mi-
mochodem - vítejte v zemi krále Miroslava 
a nav(tivte "edi"ové varhany na Panské ská-

le nebo na  Zlatém vrchu! Svezte se Dráhou 
národního parku t)eba do &eské Kamenice, 
do Krásné Lípy s Domem &eského 'v$carska, 
Rumburku, 'luknova nebo do Sebnitz a Bad 
Schandau v Saském 'v$carsku.

 
U%ijte si pobyt u nás i náv(t!vou mno-

ha restaurací a pivovar#. Nejen v o(klivém 
po"así vás "ekají t)eba zámky v D!"ín!, Be-
ne(ov! nad Plou"nicí a 'luknov!, jako% i his-
torické m!sto &eská Kamenice. Prost! kra-
jina nejsevern!j(ích &ech, jedna z kolébek 
turistiky u nás, vás ur"it! nezklame. Kv#li 
k#rovcové kalamit! jsou sice n!které stezky 
uzav)eny, v(echny atraktivní cíle jsou v(ak 
p)ipraveny vás uvítat. 

T!(íme se na vás a p)ejeme vám krásn$ 
a ni"ím neru(en$ pobyt.

Ji'í Rak

Novinky 
Pro letní sezonu z &eského 
'v$carska

Lu!ické hory 
Neobjeven$ klenot 
severu

Pozvánka do Saska 
Nádherná a pestrá krajina6 22 26–27
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Skalní balkon *eského )v"carska 
Krajina &eského 'v$carska sk$tá mno%ství 

skalních pr#rv, starodávn$ch schodi(, mezi 

skalami, %eb)ík#, balvan# a spoustu dal(ích 

zpest)ení va(í túry. 
(Více na str. 14)

Milujete v"hledy do kraje? 
Jen si to p)edstavte  letní západ slunce 

a k tomu sáhodlouh$ pohled na &eské 'v$car-

sko. Nalákali jsme Vás? Pokud aspo+ trochu 

ano, máme pro Vás pár tip# na rozhledny. 

(Více na str. 17)

Co se koná v regionu? 
&t!te, co zajímavého z oblasti kultury, spor-

tu a aktivit pro rodiny a d!ti vás "eká v na(í 

destinaci letos v lét!. P)ehlídky, slavnosti, 

sportování a kupa zábavy.

 (Více na str. 20)

Vlakem za krásami p'írody
Vyra%te Dráhou národního parku do hlubok$ch 

les# na pomezí Lu%ick$ch hor a &eského 'v$-

carska. &eká vás Jedlová, Mal$ Sto%ec, K)í%ová 

cesta a spousta krásn$ch lesních zákoutí.

(Více na str. 16)
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Foto: Martin Rak
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Jeden region, tisíce mo%ností   
Kdo poprvé zavítá do *eského )v"carska, m#!e b"t p'ekvapen mno!stvím zajímavostí, které zde nalezne. 
Není jednoduché si mezi v$emi t%mi skalními m%ste&ky, sakrálními památkami, gastronomick"mi 
lah#dkami, strhujícími v"hledy a asi tisícem dal$ích perel vybrat tu nejt'pitiv%j$í. Zkusíme vám to 
na t%chto stránkách usnadnit a nabídnout od ka!dého trochu.

Místo, kde &eka vypráví p&íb'hy        Putování po vyhlídkovém h&ebeni        
Jedním z nejznám!j(ích míst v$chodní 
"ásti národního parku je dozajista Kyjov-
ské údolí. Vlídná dolina vytvo)ená )í"kou 
K)inicí je tak populární mo%ná i proto, %e 
vodní tok tu lemuje silni"ka bez provozu, 
tak%e procházka sem je mo%ná i s ko"árkem 
nebo vozíkem handicapovaného turisty. 
Pravda ov(em je, %e Kyjovské údolí nabí-
zí mnohem víc, ne% jen procházku kolem 
vody. Kdy% nap)íklad v Kyjov! místo do 
údolí zamí)íte ke staré (kole a uzounkou 
stezkou kolem starého h)bitova dojdete 
a% na Kinského vyhlídku, budete mít údolí 
hluboko pod sebou a bude vás "ekat pes-
trá a atraktivní skalní p!(ina kopírující 
tok )eky. Sestupy i v$stupy po kamenn$ch 
schodech skalními puklinami, tajuplná 
%enská tvá) na skále, skalní útvary Pekelná 
brána, Ko"ka a Pes, Skalní Brat) i, Lví dou-
p!, Ob)í hlava, Praporek, Vikingská lo*, 

ale také poz#statky mo%ná hradu, spí(e ale 
prospektorské osady. Kdy% zase sestoupá-
te na úrove+ )eky, odvede vás od ní mohut-
ná skalní dvorana zvaná Klenotnice. A a% 
zase budete stát na b)ehu K)inice, vydáte 
se k Turistickému mostu a je(t! dál, sledu-
jíce meandrující )í"ku a% do zaniklé osady 
Zadní Doubice, ke skalní Vl"í desce, ane-
bo p)es hranice, k b$valému hotelu &es-
k$ ml$n, a je(t! dál. Skute"ní fajn(mek)i 
krásy p)írody se ale mo%ná jen posadí do 
(,avnaté trávy a budou omámen! hled!t 
na vysoko krou%ící sokoly, ustrnou, kdy% 
se z koryta )eky zvedne "áp "ern$ a veleb-
n! jim p)eletí nad hlavou, anebo nebudou 
v!)it sv$m o"ím, kdy% nad )ekou zazá)í 
modromodrá neónová "ára letu led+á"ka. 
Je tu klid, ale nikdy ticho. Sama )eka (eptá 
dávné p)íb!hy, v"ely zpívají a stromy po-
brukují... 

Kouzelné putování od vyhlídky k vyhlíd-
ce,pohledy do kraje, které se m!ní ze dne na 
den a dokonce v pr#b!hu dne. Jiné jsou ráno, 
kdy z roklí &eského 'v$carska vzlínají mra"né 
mlhy, jiné ve"er, kdy slunce polije  krajinu te-
kut$m zlatem a stíny se prodlou%í, jiné za po-
ledne, kdy kolmé paprsky propichují sluncem 
zemdlenou krajinu, jiné za de(t!, kdy mra"-
na rousají naditá b)icha o vrcholky kopc#... 
Jet)ichovické vyhlídky jsou krásné kdykoli. 
Vd!"íme za n! rodu Kinsk$ch a vzr#stající 
popularit! turistiky v devatenáctém století. 
Nejslavn!j(í je Mariina skála s fe(áckou "epi-
cí vyhlídkového altánu, na ni% se musí z Jet-
)ichovic vystoupat stezkou kolem k %ivotu se 
vracejícího po%á)i(t! Havraní skály do prud-
kého vrchu. Ze v(ech t)í vyhlídek je nejmlad-
(í, zp)ístupn!ná v roce 1856 a pojmenovaná 
podle Marie Anny Josefy Kinské. Vydat se z ní 
po "lenitém h)ebeni, klesat a stoupat, pro-

cházet stezkou vyvzdorovanou na skále, od-
po"inout si v Balzerov! le%ení, skalním p)e-
visu, kde se kdysi srocovali lovci tet)ev#... to 
je jako vydat se proti "asu.

P!(ina v bor#v"í dovede nás toti% na sám 
okraj &erné st!ny, která byla v roce 1825 
p)ejmenována na st!nu Vilemíninu, na po-
"est nev!sty Rudolfa Kinského, hrab!nky 
Vilemíny Elisabety. Vyhlídka je tu umíst!na 
na temenu skalní v!%e odd!lené od masi-
vu úzkou puklinou. P)ekro"it ji znamená 
zmocnit se jednoho z nejkrásn!j(ích pohle-
d# na &eské 'v$carsko korunovaného sou-
sední „Marijánkou“. Cesta proti "asu ale 
pokra"uje p)es Purkartick$ les a% ke skále 
kdysi zvané Vysok$ kámen. Sem se kolem 
roku 1820 vydrápal mladi"k$ kní%e Rudolf 
Kinsk$ a byl natolik nad(en vyhlídkou, %e tu 
nechal vybudovat vyhlídkov$ altán. Skalis-
ko dnes nese jeho jméno, Rudolf#v kámen.

 linka 434 z Krásné Lípy 

 omezené mo%nosti, cca 10 aut zdarma, placené parkovi(t! 80 K"/den

 K)inická, 3032

 Kavárna Perla 

 Úzké schody, Vl"í Hora, Dymník, Údolí Brtnického potoka

 linka 434, 436 z D!"ína, 469 z &eské Lípy a &. Kamenice (SO,NE) 

 omezené mo%nosti (cca 120 vozidel) , placené 100 K"/den  

 21, 3076

 Restaurace Praha, Na Stodolci (10 min jízdy)  

 Dolsk$ ml$n, Falken(tejn, Pavlino údolí, K)í%ov$ vrch, Pfeiffer#v lesík 

KYJOVSKÉ ÚDOLÍ JET(ICHOVICKÉ ST)NY

infobox infoboxi i

Pohled z Rudolfova kamene. Foto: Václav ChloupekK)inice Foto: Martin Rak
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Na temeno stolové hory        
Tam naho)e, na nejvy((ím h)ebeni stolové 
hory, "ní do mrak# zdvi%en$ prst, hrdá v!% 
z gigantické (achovnice, nejstar(í kamenná 
rozhledna v "esk$ch zemích. Hrab! Thun ji 
nechal vystav!t v roce 1846 jako v!% plní-
cí trigonometrické funkce, ale proto%e byl 
vizioná), pamatoval i na vyhlídkov$ ochoz. 
Dojít k ní podivuhodnou krajinou náhorní 
plo(iny se zcuchan$mi snopy trávy, spor$mi 
stromy a syrov$mi loukami, anebo se sem 
dobrodit prachov$m pe)ím "erstvého sn!-
hu, to je v%dycky jedine"n$ zá%itek. Rozhled 
z ochozu je omamn$ a p)edalek$. Uvidíte 
saské stolové hory, celé &eské 'v$carsko, 
ale také &eské st)edoho)í, Lu%ické i Kru(né 
hory. A kdy% se dostaví inverze, b$vá po-
hled na mo)e mlh a oblak# kryjících kraji-
nu nezapomenuteln$. Na (o(olce hory jsou 
i dal(í vyhlídky, z nich% nejpopulárn!j(í je 
Drá%*anská, která za slu(ného po"así d!lá 

"est svému jménu. Vydat se odtud na kole, 
na kolob!%ce nebo p!(ky dol#, do okolních 
les#, je skv!l$ nápad. T)eba k Vl"ímu jeze-
ru, romantické vodní plo(e ukryté v rákosí 
a b)ízách, kde splynout s klidnou hladinou 
je tak út!(né, t)eba do hloubi hrani"ních 
les# ke Kristinu hrádku, baroknímu thunov-
skému loveckému záme"ku p)ebudovanému 
na útuln$ penzion a restauraci s vyhlá(enou 
kuchyní, anebo je(t! dál, a% do okolí Maxi-
"ek, místa po léta vyhlá(eného nadúrodou 
bor#vek a hub. Odtud je mo%né podniknout 
nádherné lesní v$pravy t)eba a% do Saska, 
nebo, dal(í stolové hory jsou odtud doslova 
na dojití, nebo trochu neskute"nou barokní 
dlá%d!nou Kamenkou, cestou prodírající se 
Hlubok$m dolem a% na b)ehy Labe do Dol-
ního -lebu… Lesy kolem Maxi"ek jsou ale 
protkány i dal(ími p#vabn$mi cestami, na 
kter$ch je "lov!k nádhern! sám.

 linka 433 z D!"ína 

 omezené mo%nosti, placené parkování  

 3017

 Hotel Ostrov (10 min jízdy)  

 Tiské st!ny, Herkulovy sloupy, ZOO D!"ín, Ostrov u Tisé, Forststeig  

D)!ÍNSK$ SN)*NÍK

infoboxi

VYBAVTE SE 
1$�'2%52'58ĺ679��

HĖHQVNR����
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Thunovsk# zámek, du+e m'sta na Labi
Du(í m!sta, které je branou do jednoho 
z nejkrásn!j(ích )í"ních ka+on# v Evrop!, je 
b!lostn$ thunovsk$ zámek ty"ící se k nebi 
na skále vysoko nad leskl$m t!lem Labe. Ba-
rokn! klasicistní zámek má velmi pohnutou 
historii, "emu% je dnes jen t!%ké uv!)it. Pro-
cházet n!kter$m ze zdej(ích prohlídkov$ch 
okruh#, kochat se komnatami rodiny Thun#, 
zaslechnout náp!v Chopinova D!"ínské-
ho val"íku zkomponovaného skladatelem 
mo%ná práv! v téhle komnat!, %asnout nad 
nádherou nakvetlé R#%ové zahrady, dívat se 
z barokního glorietu na m!sto, projít tajem-
nou chodbou na k#r kostela Pov$(ení svaté-
ho K)í%e, propadnout se do barokních dob, 
zkou(et akustiku v zámecké konírn!, projít 
terasy ji%ních zahrad i p)ilehlou Mariánskou 
louku, %asnout nad skvostnou kopií D!"ín-
ského oltá)e Caspara Davida Friedricha, 
krá"et po záto"ivém barokním most!, nebo 

zase stoupat vzh#ru k zámku barokní Dlou-
hou jízdou, nejdel(í obezd!nou p)íjezdovou 
cestou ke (lechtickému sídlu na sv!t! … to 
v(echno n!jak neladí s p)edstavou, %e je(-
t! p)ed t)iceti lety (lo o ruinu, vybydlenou 
poloz)íceninu zni"enou velmi intenzivním 
fungováním centrálního lazaretu sov!t-
sk$ch vojsk. Tenhle zámek je zázrak. Zázrak 
lidské v#le a zabej"ilosti. Vzk)í(ení krásy. 

Úchvatnost zámeckého areálu shlí%e-
jícího na pableskující stu%ku )eky, u%ije si 
labu%ník krásn$ch v$hled# nejlépe ze dvou 
míst. Tím prvním je Císa)ská vyhlídka na 
Kvádrberku, vrchu, jeho% strán! pokr$vá 
p)íjemn$ a rozsáhl$ lesopark. M!sto je od-
tud vid!t jako na dlani rozmarného obra. 
Navíc vám tu historie d$chne za krk, ne-
bo, vyhlídka s obeliskem byla vybudována 
v roce 1879 k uct!ní st)íbrné svatby císa)e 
Franti(ka Josefa I. a císa)ovny Sissi.

Zábavn# sv't zví&at na vysoké skále
Druh$m místem, odkud je mo%né velmi ex-
kluzivn! pohlédnout na zámek, )eku i m!s-
to a jeho okolí, je vyhlídka na Past$)ské 
st!n!. Pár krok# od n!kdej(ího kamenné-
ho hostince, napodobeniny romantického 
hrádku z roku 1905, se p)ed u%asl$m divá-
kem otev)e celé údolí )eky, které d#stojn! 
korunuje zámek. N!kdo sem p)ijede autem, 
jin$ vysupí do prudkého kopce p!(ky a je(-
t! jin$ vystoupá po via ferrat! z labského 
náb)e%í kolmou st!nou vzh#ru. V(ichni 
bez v$jimky jsou ale ohromeni pohledem, 
kter$ s tím kvádrbersk$m sout!%í o nej-
krásn!j(í v$hled u% více ne% sto let. Na 
temeni Past$)ské st!ny je navíc do lesního 
terénu nádhern! vkomponovaná zoologic-
ká zahrada, dost mo%ná nejinteraktivn!j(í 
zoopark v &esku. Na ka%dém kroku vás tu, 
krom! zví)at samoz)ejm!, "eká n!jak$ 
úkol, kvíz, hádanka, zkou(ka… Vedle zví-
)at cizokrajn$ch je tu mo%né zblízka spat)it 
i faunu &eskosaského 'v$carska, kterou p)i 
procházkách p)írodou "asto spí(e tu(íme. 

A to je(t! dole, pod kopcem, "ekají Rajské 
ostrovy – n!kolikapatrová zoologická ex-
pozice plná akvárií a terárií v"etn! nejv!t-
(ího mo)ského akvária v kraji. 

Past$)ská st!na je ale také rájem milov-
ník# rychlé sportovní ch#ze s holemi, byly 
tu vybudovány vynalézavé trasy pro nor-
dic walking. A, u% s holemi nebo bez nich, 
turista la"n$ nev(edních zá%itk# m#%e si 

práv! Past$)skou st!nu vybrat jako start 
dálkového pochodu. Povede ho "erven! 
zna"ená evropská dálková trasa E3, po ní% 
se dostane krásn$mi terény a% na vrchol D!-
"ínského Sn!%níku, a je-li obzvlá(t! zdatn$, 
pak i dál, do Ostrova, Rájce, Petrovic a je(t! 
dál… ale to u% stoupá na h)eben Kru(n$ch 
hor (a m#%e doputovat p)es Komá)í ví%ku a% 
na Klínovec – pak p)es Cheb na hranice…).

Masarykovo nám. 60  |  �������'ÝÏ¯Q
+420 412 516 104

www.ceskakoruna.cz

D)!ÍN

D',ín, brána do !eského "v#carska   

Foto: Michal Guzi
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9. 7. Tata Bojs - skupina roku
31. 7. Hradi!"an - koncert na zámku 
Prohlídky s komtesou.
ÚnikovKA - escape game
Rozpolcen! rytí" na zámku D#$ín

+420 604 604 777

Vysoká Lípa 60,
Jetrichovice

Otevreno denne:
Po – Ne  10:00 – 22:00 hod.

www.hotelkortus.cz

restaurace a hotel
Kortus

Otevreno denne

KORTUS
RESTAURACE & HOTEL 

Drsn! jako
krajina
p"vodu

Dům Českého Švýcarska
Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa

Interaktivní 
expozice

Komfortní 
ubytování

Turistické 
informace

Regionální 
produkty

Konferenční 
prostory

w w w . c e s k e s v y c a r s k o . c z
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Novinky pro letní sezónu z !eského "v#carska
Máme radost, !e cestovní ruch se vrací do sv"ch kolejí. Op%t je mo!né cestovat do Saska, v%t$ina opat'ení 
spojen"ch s pandemií se uvolnila. Na sezónu si pro vás obecn% prosp%$ná spole&nost *eské )v"carsko spolu 
s partnery a &leny destina&ního fondu p'ipravila 'adu novinek. 

Nové propaga&ní materiály, podcast i trhy 
regionálních v"robc#
Turisté se mohou t!(it na nové propa-
ga"ní materiály vydané obecn! prosp!(-
nou spole"ností &eské 'v$carsko, které 
mají za cíl ukázat i mén! známá a okra-
jová místa destinace. Prvním p) íkladem 
je bro!ura (Ne)známá místa *eského 
)v"carska, podpo)ená Ústeck$m krajem 
a Státním fondem %ivotního prost)edí. 
Poeticky lad!ná bro%ura vás provede ro-
mantick$m krajem roklí, hlubok$ch les#, 
vyhlídek i lidové architektury a sakrál-
ních památek. K dostání v Dom! &eského 
'v$carska a na eshopu. Druhou novinkou 
jsou trhací mapy s tipy na trasy pro p!(í 
a cyklisty, které jsou k dostání na v!t(in! 
informa"ních center v regionu a rovn!% 
v Dom! &eského 'v$carska. Ob! mapy 
jsou vydány ve dvou jazykov$ch muta-
cích, primárn! "eské, ale také n!mecké. 
Ti(t!ná verze mapy má i svoji webovou 
podobu s mnoha dal(ími tipy na v$lety 
v"etn! detailního popisu trasy, fotograf ií 
a dal(ích zajímavostí. Financování map 
i úpravy webu bylo zaji(t!no díky Správ! 
Národního parku. Tímto zp#sobem budou 

náv(t!vníci &eského 'v$carska vybave-
ni informacemi k v$let#m do krásn$ch, 
a p) itom v$razn! mén! frekventovan$ch 
oblastí kolem národního parku.

Nejv!t(í turistické st)edisko regionu 
v Dom% *eského )v"carska v Krásné Líp! 
otev)elo své brány b!hem kv!tna. Sou-
"ástí infocentra je i interaktivní expozice 
s názvem „Krajina tajemství“ a bohat! 
zásobená prodejna regionálních v$rob-
k#. Za dobrého po"así mohou náv(t!vníci 
nov! vyu%ít venkovní posezení na nám!s-
tí. Od kv!tna mohou (koly a skupiny vy-
u%ívat environmentální programy uvnit) 
expozice i p) i venkovních aktivitách 
v národním parku. U vstupu do infocentra 
p) ibudou nové obrazovky s aktuálními tu-
ristick$mi informacemi, které jist! ocení 
ka%d$ náv(t!vník.

T$m obecn! prosp!(né spole"nosti 
&eské 'v$carsko ve spolupráci s partnery 
vydává ka%dé dva t$dny Informa"ní servis 
z regionu, ur"en$ pro náv(t!vníky i po-
skytovatele slu%eb. Pravideln$ p)ehled 
novinek a akcí je k dispozici v%dy p)ed ví-

kendem a dostupn$ je na webov$ch strán-
kách www.ceskesvycarsko.cz, sociálních 
sítích i prost)ednictvím emailu.

„Mezi celou )adu dal(ích novinek bych 
rád zmínil spu(t!ní blogu a nového pod-
castu Obrysy *eského )v"carska, kter$ 
ka%d$ t$den p) iná(í nové povídání o zají-
mav$ch lidech nejen z &eského 'v$carska.  
Úsp!(n! b!%í ji% zab!hnut$ eshop *eské-
ho )v"carska. Stejn! jako v na(í kamenné 
prodejn! i zde m#%ete po) ídit knihy a bro-
%ury, zbo%í s motivy &eského 'v$carska. 
Nedílnou sou"ástí na(eho sortimentu je 
d#raz na regionální v"robky jako pivo, 
káva, p) írodní kosmetika, d%emy, cider, 
"aje, su(enky, likéry a destiláty a mnoho 
dal(ích dobrot z regionu. Nákupem pod-
po) íte destinaci &eské 'v$carsko místní 
producenty“, dopl+uje Jan 'míd, )editel 
o.p.s. &eské 'v$carsko. S podporou lo-
kální ekonomiky úzce souvisí i "erstvá 
novinka – trhy regionálních v"robc#, 
které budou spu(t!ny ve spolupráci s MAS 
&esk$ sever b!hem léta na krásnolipském 
nám!stí.

NOVINKY



7
LÉTO V !ESKÉM "V$CARSKU

Turistická doprava je díky Ústeckému kraji 
a dlouhodobému p#sobení obecn! prosp!(né 
spole"nosti &eské 'v$carsko na velmi dobré 
úrovni. P)íkladem toho je )ada nov$ch tu-
ristick$ch spoj# i produkt Dráha národního 
parku. P)edev(ím je nutno zmínit nové dál-
kové turistické víkendové vlaky. Z Prahy jezdí 
do konce )íjna p)es Mladou Boleslav, Doksy 

a Jedlovou Lu%ickohorsk$ rychlík do Krásné 
Lípy a Mikulá(ovic. Jde p)itom o obnovení 
p)ímého spojení metropole s 'luknovsk$m 
v$b!%kem.

Podobn! nov$ vlak Trilex z Liberce p)es -i-
tavu a Varnsdorf  do Mikulá(ovic s okam%it$m 
p)estupem sm!r Bad Schandau a D!"ín zname-
ná propojení oblasti Jizersk$ch hor se Sask$m 

a &esk$m 'v$carskem a jezdí také o víkendech 
do konce )íjna. Druhou sezonu zahajuje provoz 
turistick$ autobus z &eské Lípy do Jet)ichovic. 
Spojení atraktivních cíl# jako je skalní hrad 
Sloup, sklá)ské m!sto Nov$ Bor, historické 
m!sto &eská Kamenice s Jet)ichovick$mi ska-
lami je vskutku ojedin!lé a zp)ístup+uje najed-
nou cíle Lu%ick$ch hor i Labsk$ch pískovc#.

„V samém srdci národního parku se 
proje*te silni"ním vlá"kem od hrani"ního 
p)echodu obcí H)ensko a% na Mezní Louku. 
Dop)ejte d!tem i sob! odpo"inkovou jízdou 
s v$hledy do N!mecka, na )í"ku Kamenici 
i na Prav"ickou bránu. Vlá"ek je tu pro vás 
denn! do konce )íjna,“ )íká Ji)í Rak, koordi-
nátor dopravy v o.p.s. &eské 'v$carsko.

D!"ín #eská KameniceD!"ín - v$chod

U28

U28

T2

Jedlová

Kytlice

Krásná Lípa
 - m!sto

Zittau / %itava
Liberec

Seifhennersdorf
Dresden / Drá&'any

Neustadt / Pirna

Ústí nad Labem

Nov$ Bor
#eská Lípa / Kolín

VarnsdorfRybni(t!

Ji)etín 
pod Jedlovou

Ch)ibská

Krásná Lípa

Rumburk

Sebnitz

Pansk$
Brtníky

Mikulá(ovice - st)ed

*luknov

Mikulá(ovice 
- dolní nádra&í

Dolní 
Poustevna

Bad Schandau

Schöna (H)ensko)

Dolní %leb

NP Saské *v$carsko
Nationalpark Sächsische Schweiz

NP #eské *v$carsko
Nationalpark Böhmische Schweiz

CHKO Labské pískovce
LSG Elbsandsteihgebirge

CHKO Lu&ické hory
LSG Lausitzer Gebirge

CHKO #eské st)edoho)í
LSG  Böhmisches MittelgebirgeBene(ov nad Plou"nicí

U8 T2

DRÁHA
národního parku

HŘENSKÝ EXPRES
WWW.HRENSKYEXPRES.CZ
Projeďte s námi zajímavá
místa Hřenského kaňonu.

Nábřeží Hřensko
K soutěskám
Pravčická brána
Mezní Louka
a zpět 

Nové turistické linky do národního parku aneb nechte auto doma!        
DOPRAVA V !ESKÉM "V$CARSKU 

www.drahanp.cz
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Nezme+kejte to nejlep+í 
z-!eského "v#carska!  

P%$í turistika za!ívá renesanci 
a v dob% covidové dvojnásob. 
Nemusíte mít zrovna Filipa na to, abyste si 
v(imli, %e ch#ze má nespo"et benefi t#. Ne-
jen %e chození p!(ky je cool, co% se automa-
ticky od ka%dé trendové aktivity o"ekává, 
ale hlavn! jde o nejzdrav!j(í mo%n$ pohyb. 
Lidská kostra byla po desetitisíce let evolu-
cí formována na ch#zi "i lehk$ b!h v leso-
stepní krajin! a hle, nyní sedíme u po"íta"#, 
abychom vyd!lali na vytou%enou dovole-
nou, kde kone"n! pln! vyu%ijeme ná( ske-
let. Taková (koda, ji% %ádn$ lov mamut#. Ne-
zoufejte, zapn!te p)írodní pohon a brázd!te 
krajinu &eského 'v$carska “p!(kobusem”. 

Ukon"ete trápení s hledáním parko-
vi(,, neo(i*te se o místní )emeslná piva 
na tú)e, neutrácejte za drahé vybavení na 

roztodivné sporty. Vyu%ijte jednu z nejdo-
konalej(ích sítí turistické dopravy v &R 
a poté si vychutnejte p) íjemnou turistiku 
bez splodin, tla"enic a stresu. V%dy, i ces-
ta m#%e b$t cíl. Naplánujte si etapové 
putování po na(em regionu nebo vyra%te 
ka%d$ den zelen$mi autobusy " i Dráhou 
národního parku na v$let jinam. &eské 
'v$carsko nenabízí jen dechberoucí v$-
hledy a p) írodní scenérie, ale také skalní 
hrady, m!stské zámky, kaple, k) í%ové ces-
ty, staré vozové cesty, skalnaté h)ebínky, 
staleté aleje, arboreta a tím to zdaleka 
nekon" í. 
Mimo notoricky znám$ch míst m#%eme 
doporu"it nap). R#%ov$ h)eben u D!"ína, 

Ochutnávejte, co hrdlo rá&í.  
Na v$letech do západní "ásti regionu ne-
zme(kejte vyhlá(enou gastronomii v Hote-
lu Ostrov s v$hledy na dechberoucí hradby 
skal. Nedalek$ Kristin Hrádek je pak ba(tou 
zv!)inov$ch specialit a skv!le se páruje s 
v$letem na nep)íli( vzdálenou rozhlednu 
D!"ínsk$ Sn!%ník. V D!"ín! samotném vyni-
ká atmosferická kavárna p)íhodn! nazvaná 
Coffee and Books. Po náv(t!v! sout!sek 
)eky Kamenice nebo Prav"ické brány je nej-
lep(í volbou restaurace U Fo)ta na Mezní 
Louce nebo architektonick$ skvost Stará 
Plynárna ve H)ensku. V sousední Vysoké 
Líp! pot!(í venkovní bistro u hotelu Zvone-
"ek. Ve Ch)ibské vyniká tradi"ní restaurace 
Na Stodolci. Milovníky piva nadchne pivovar 
Falken(tejn a Kocour. Oba nabízí mimo)ádn! 
chutná )emeslná piva. P)i náv(t!v! Krásné 

Lípy nevynechejte ani Lípa Resort. Fanou(-
ci tvrd(ích lihovin si p)ijdou na své v malé 
rodinné likérce GALLI DISTILLERY. Vynika-
jící osv!%ení doru"í i BB Cidre z Rumburka. 
Pokud fandíte pozdní snídani a zakládáte si 
na vynikající káv!, pak v tém%e m!st!, na-
z$vaném takté% Pa)í% severu, nevynechejte 
kávov$ unikát v podob! Bohemian Coffee 
House. 

-e vás ji% p!(í turistika omrzela? Nevadí. 
Chu,ové pohárky u nás rozhodn! nebudou 
strádat. Zajímavé gastronomické podniky 
dopl+uje )ada mal$ch, ale nemén! kvalit-
ních krámk# s pe"ivem, "okoládami, su(en-
kami a dal(ími regionálními v$robky. Kam 
zajít vám rádi poradí na turistickém info-
centru v Dom! &eského 'v$carska v Krásné 
Líp!. 

Sportujme, tu!me se! 
Máme pro vás desítky dal(ích zp#sob#, 
jak procvi" it ztuhlé svaly a kosti. Pro fa-
nou(ky vody je tu Active Point v D!" ín!, 
odkud se m#%ete vydat na paddle boar-
dech nebo kanoích po Labi t)eba do sou-
sedního Saska. 

Ti co neradi chodí p!(ky budou pot!(eni 
nabídkou elektrokol, která jsou dostání ne-
jen v Active Pointu, ale také ve Vysoké Líp! 
u Rent your e-bike. Pro skupiny doporu"u-
jeme vyzkou(et fotbalgolf v Rumburku. Pro 
n!%né pohlaví je tu odpo"inková zahrada 
v areálu v$robce p)írodní kosmetiky Nobilis 
Tilia na Vl"í Ho)e, kde si m#%ete namíchat 
vlastní parfém z p)írodních ingrediencí. 
Nezapome+me na d!ti. Ty zajisté uspokojíte 
náv(t!vou ZOO nebo aquaparku v D!"ín!. 
Stále jste si nevybrali?

s magickou R#%ovou vyhlídkou a Labskou 
Strá%í; D!"ínsk$ Sn!%ník - stolovou horu 
s rozhlednou; Úzké schody Na Tokáni;  Rudol-
f#v kámen v Jet)ichovicích, jako alternativu 
k hojn! nav(t!vované a nov! zrekonstruo-
vané Mariin! vyhlídce; Rájecké skály v bez-
prost)edním sousedství Tisé; Mikulá(ovice, 
které jsou v$chozím bodem pro rozhledny 
Tane"nice a Weifberg; Ji)etín pod Jedlovou, 

jediné malebné m!ste"ko s vylo%en! hor-
sk$m charakterem v na(em regionu; Rum-
burk s Loretánskou kaplí, rozhlednou Dymník 
a také nejlep(í kávovou kulturou; Vl"í Horu 
s bylinkovou zahradou, rozhlednou na stej-
nojmenném kopci a nejstar(í nau"nou stez-
kou v &R. To by mohlo sta"it na p)í(tích p!t 
dovolen$ch. Dal(í tipy na cyklo a p!(í v$lety 
naleznete na ceskesvycarsko.cz/vylety. 

Nad Labsk$m ka+onem, foto: Petr 'pánek

Foto: Active Point

Foto: Active Point

A8=IÙGǕ½�CƷ=ÓBIA4
8?8>GEB>B?�I�Ó8F>u@�ǕI�64EF>H!

�'%#�)#&�('*�)'$
Ilfb^ǧ�?vcT�(+��=Xgƨ\V[bi\VX

CTe^biǧav
h�cƶ]ðbial
mWTe`T�



9
LÉTO V !ESKÉM "V$CARSKU

Kde se v !eském "v#carsku vykoupat  
*eské )v"carsko je s vodou spojené ji! od pradávna. V$ak práv% ona byla jedním z hlavních &initel#, které tu vytvo'ily unikátní krajinu pískovcov"ch 
v%!í, masiv# a jin"ch bizarních tvar#. Není to ale pouze 'eka Labe, jako hlavní vodní tok regionu, nachází se tu nespo&et p'írodních jezer, t#ní nebo 
potok#, ve kter"ch se m#!ete v letních dnech osv%!it. Na dal$ích 'ádcích naleznete pár tip#, kde je mo!né a p'íjemné strávit den u vody. 

Obec Ostrov je známá p)edev(ím pro 
vysoké skalní v!%e, kter$ch je v okolí 

nespo"et. Skály i obloha se tu zrcadlí v Os-
trovském rybníku, kter$ m#%e b$t va(ím 
prvním koupacím cílem. Koupání s v$hle-
dem na horolezce dob$vající skalní v!%e 
a následné leno(ení na píse"né plá%i, to 
se vám hned tak n!kde nenaskytne. Pro 
d!ti jsou tu proléza"ky a rodi"e se mohou 
ob"erstvit v nedalekém hotelu Ostrov.

Za druh$m tipem se musíme vydat více 
na sever, do obce Mikulá(ovice. Na okraji 

vesnice, na dohled od dominantní rozhledny 
Tane"nice, le%í nádherné p)írodní koupali(-
t! s historií sahající a% do období po první 
sv!tové válce. Pro d!ti je tady vybudované 
bezpe"né brouzdali(t! a pro odvá%n!j(í 
p!timetrov$ skokansk$ m#stek. Zázemí 
koupali(t! je na vysoké úrovni. Jsou tu 
upravované travnaté plochy na opalování, 
d!tské h)i(t!, tenisové kurty i ob"erstvení. 
Do Mikulá(ovic se te* m#%ete nov! dopravit 
i Lu%ickohorsk$m rychlíkem, kter$ vás po-
hodln! doveze p)ímo do &eského 'v$carska.

Je(t! dále na sever, u obce Lipová 
v srdci 'luknovského v$b!%ku se nalézá 
zatopen$ lom, d) íve vyu%ívan$ k t!%-
b! kvalitní %uly. Dnes se zde nic net!%í 
a opu(t!n$ lom se stal úto" i(t!m p)ed 
letními t) icítkami, nebo, v(udyp) ítomná 
%ula zde v kombinaci s vodou vytvá) í p) í-
jemné klima. Náv(t!vu koupání m#%ete 
spojit s náv(t!vou zámku v Lipové a neda-
lekého vrchu Jáchym s kaplí a kalvárií. 

P)ímo v samotném srdci Národního 
parku &eské 'v$carsko se nachází oblíbená 

Kyjovská p)ehrada, jen% láká velké i malé 
plavce z (irokého okolí. Díky její zna"né roz-
loze se tu vydovádí jak d!ti, tak i náro"n!j(í 
plavci. Pln$mi dou(ky si to zde v(ak u%ijí 
i rekrea"ní plavci, kte)í rádi prolo%í plavání 
odpo"inkem na slunné plá%i. 

Labské údolí, jak ji% název vypovídá, 
není jenom )eka Labe a vysoké skalní ma-
sivy na obou b)ezích "ítající tisíce mo%nos-
tí k lezení. V lesích nad Dolním -lebem na 
levém b)ehu se nalézá Klopotsk$ vodopád 
s p)ilehlou nádr%í. Nenechte se zmást, vo-
dopád a p)ilehlá nádr%, a" se na první po-
hled m#%e jevit, není p)írodního p#vodu. 
Zbudovali ho místní ob"ané pro pot)eby 
vodního ml$na. Dnes nádr% nabízí koupání 
v zajímavém prost)edí vhodné zejména za 
hork$ch letních dn#. 

Pokud jste vyznava"i klasick$ch kou-
pali(,, nemusíte zoufat, i t!ch je v regionu 
nespo"et. Mezi na(e nejoblíben!j(í pat)í ty 
ve Velkém 'enov! a &eské Kamenici. Ob! na-
bízejí koupání v pr#zra"né vod!, h)i(t! pro 
d!ti, p)evlékárny, travnaté plá%e pro odpo-
"ívání a opalování a mo%nost ob"erstvení. 

V hlubok$ch lesích, daleko od m!st-
ského sp!chu a mobilního signálu, v obci 
Kytlice, objevíte Lesní rybník. V!)te, %e 
i p)es trochu studen!j(í vodu tu na"erpáte 
nezapomenutelné zá%itky. A nebojte se, 
ani va(e d!ti teplota neodradí a budou 
dovád!t na pís" itém b)ehu plá%e v hor-
k$ch letních dnech. Ob"erstvit se m#%e-
te v kiosku p) ímo u rybníka. A pokud vás 
koupání omrzí, m#%ete se jít projít do 
okolních les#, nebo si spole"n! zahrát hru 
na nedalekém h) i(ti. Parkování je mo%né 
100 m od rybníka. 

Foto: Aquapark D!"ín
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Po b'lidlech tam a zase zpátky      

SRBSKÁ KAMENICE
Pob)e%ní loukou klikatí se dravá Kamenice 
a s ní jakoby o závod b!%ely perli"ky lidové 
architektury, krásné podstávkové domy, 
které, unaveny, spo"inuly na b)ehu tam, 
kam svi%né vod! sta"ily. Tu a tam se roze-
b!hnou i do strán!, ale jen co skály, mok)a-
dy a lesy dovolí. Srbská Kamenice. Místo 
jímavé krásy. Nádhern$ kostel sv. Václava 
s d)ev!nou zvonicí je malebn$m st)edo-
bodem do velké délky rozta%ené obce. 
Pod ním si pozorn$ hleda" krás v(imne do 
skály vytesaného ran! barokního reliéfu 
Korunování Panny Marie, kter$ je opravdu 
nev(ední a velmi cenn$. Nad vsí se zdvíhá 
pískovcové skalisko s krásnou vyhlídkou 
i 'védskou dírou "ili Kriegslochem, jesky-
ní, v ní% se lidé schovávali p)ed (védsk$mi 
vojsky. Opodál ve skalách po v!t(inu roku 
odpo"ívá jedno z nejkrásn!j(ích skalních 
divadel u nás, aby v lét! o%ilo ochotnic-
k$mi inscenacemi… A ty domy, ty domy… 

Málokde jsou podstávkové domy tak úhled-
n! rozeseté, ope"ovávané, %ité… Kdokoli 
Srbskou Kamenicí projde, zjistí, %e tahle 
obec funguje. Vybudovali tu opravdu zce-
la originální nau"nou stezku p)es n!kdej-
(í b!lidla, kolem p)írodní rezervace Arba, 
a vytvo)ili nenásiln! alternativní cestu 
vesnicí, jí% se d)íve chodívalo po silnici. 
Stezka je zdobená d)ev!n$mi sochami kyt-
lického malí)e a )ezbá)e Ivo 'vejnohy a je 
jedním slovem úchvatná. Na konci vesnice 
si místní vytvo)ili malou via ferratu, kou-
sek od nenápadné stezky, která poutníka 
zavede od posledních stavení do Slune"ní-
ho údolí. To je lemováno deseti pevn#stka-
mi z linie opevn!ní vybudované na sklonku 
30. let – ano, bunkr#, správn!ji )opík#. 
Probíhají tu prohlídkové akce, tak%e si lze 
vyzkou(et, o jak stísn!né prostory (lo. 
Srbskou Kamenicí se dá chodit tam a zase 
zpátky – a "lov!ka to neomrzí.

Foto: Rostislav K)ivánek

Foto: Petr Hlou(

Infocentrum Srbská Kamenice

Provozní doba

KV(TEN – ,ÍJEN
Denn% 9:00–17:00 hod. (Po–Ne)

Adresa: Srbská Kamenice 224, 40715

Mobil: +420 773 781 598
E-mail: info@srbskakamenice.cz
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Dv' vesnice, odkud je vid't 
spousta krás       

K nejv't+ímu p&evisu v zemi        

JANOV A R.*OVÁ
 
Na h)ebeni nad hluboce zakrojen$mi sou-
t!skami Kamenice le%í nedaleko sebe dv! 
p#vabné vesnice. Ta, která je blí%e H)ensku, 
nese jméno Janov. Na kraji malého hájku, 
na hran! terénního zlomu vyrostla tu do 
úctyhodné v$(e "ty)iceti metr# kovová roz-
hledna. Není jiné místo, odkud byste mohli 
takhle vcelku obhlédnout celé jádro &eského 
'v$carska a dívat se na saské stolové hory i 
na západní Lu%ické hory. To druhá obec, 
R#%ová, má rozhlednu úpln! jiného druhu. 
Hlásí se k odkazu )opík#, betonov$ch pev-
n#stek, kter$ch je tu v okolí dodnes spous-
ta. Betonová houba, která pomalu zar#stá 
popínavou zelení, stala se Rozhlednou roku 
2019, a to navzdory faktu, %e Pastevní vrch, 
na n!m% vykukuje do v$(e pouh$ch (esti a 
p#l metru, je sám také nevysok$, pouh$ch 
402 metr# nad mo)em. A p)ece je v$hled 
odtud vz$ván u% od nepam!ti. N!kdy je 

prost! lep(í, b$t uprost)ed, ne% b$t vysoko. 
A R#%enka je uprost)ed tak krásné krajiny, 
%e se z jejích velk$ch kulat$ch o"í nikomu 
nechce odejít. Ob! obce jsou ale zajímavé 
i z jin$ch d#vod#. Dob)e se tu %ije. Najdete 
tu nep)eberné mno%ství akcí, závod#, vese-
lic, v$stav, recesí… St)edobodem R#%ové je 
barokní kostel sv. Petra a Pavla, nesmírn! 
p#vabná je zdej(í manufaktura M$dlárna 
Rubens, zá%itkové místo plné v#n! bylin a 
m$dla, uprost)ed mezi ob!ma obcemi fun-
guje léto co léto dobrodru%ná indiánská ve-
sni"ka Rosehill… Z Janova rozhodn! stojí za 
to vydat se do H)enska, t)eba po %luté, která 
vyb)edne z lesa na krásném míst!, na Lab-
ské vyhlídce na ob! )eky i H)ensko. Skála Eli-
salex, )íká se tomu místu, nebo, práv! tady 
cht!l kní%e Edmund své krásné %en!  Elisalex 
vystav!t honosné sídlo. Nepostavil, ale v$-
hled odtud je v!ru u(lechtil$.

V"EMILY
'iroká niva )í"ky Ch)ibská Kamenice do-
sa%itelná p)es kopec z Jet)ichovic, ukr$-
vá kouzelnou vesni"ku V(emily. U% dlouhá 
desetiletí sem jezdí lidé, aby tu p)edev(ím 
relaxovali a pe"ovali o domy, jejich% p#vab 
místy a% bere dech. Podstávková (kola s v!-
%i"kou nap)íklad – tu hned tak jinde nepo-
tkáte. V(emily jsou ale také místem, kde se 
d!jí zázraky. Parta nad(en$ch dobrovolní-
k# se rozhodla, %e u% tak malebné hnízdo 
je(t! zkrá(lí. A tak byla vy"i(t!na a upra-
vena chlouba V(emil, do skalního suku vy-
tesaná kaple sv. Ignáce, vy"i(t!n a zkulti-
vován byl i Dut$ kámen, jeden z nejv!t(ích 
skalních p)evis# v &esku. Krásné a silné 
místo. V%dy, tu "lov!k tábo)il u% kdysi 
v neolitu. Nejv!t(ím zázrakem ale bylo vy-
zdvi%ení v(emilského h)bitova z úplného 
zapomn!ní. Nezi(tn$m úsilím skupiny lidí, 
z nich% nikdo nezná nikoho z poh)ben$ch, 
prom!nilo se mechem a travou zarostlé 

místo u lesa v oplocen$ h)bitov s obnove-
n$mi náhrobky, sochami i novou kapli"kou. 
V(emily je dobré u%ít si v co nejv!t(ím kli-
du a teprve pak prozkoumávat jejich oko-
lí. &etné lesní rokle a údolí jsou tajemné 
i krásné – potkat tu jelena s lan!mi není 
nic v$jime"ného. Krásná – a málo známá – 
je cesta ze V(emil do Kunratic a odtud na 
louky pod V!trn$m vrchem. Panoramati"-
t!j(í pohled na cel$ region, úpln!j(í defi lé 
sask$ch stolov$ch hor, prost! nenajdete. 
Anebo naopak, kdo vystoupá skalnat$m 
svahem, o n!j% se V(emily opírají, ocitne se 
v míst!, které má zcela zvlá(tní atmosféru 
a krásu – V(emilská folga. Krajina tu má 
charakter náhorní plo(iny s (irok$mi lou-
kami a horizontem v$razn$ch kopc#. Ces-
ta plyne kolem nádhern! restaurovaného 
malovaného k)í%e i Mariánské kapli"ky, a% 
dosp!je do sousedních Jet)ichovic. V(emi-
ly jsou prost! „v(em mil$“…

V samém srdci
�ĞƐŬĠŚŽ�aǀǉĐĂƌƐŬĂ൷͊
�ƉĂƌƚŵĄŶǇ͕ �ƉŽŬŽũĞ͕�ŶŽĐůĞǎŶĂ
Restaurace s domácí kuchyní
dĞƌĂƐĂ͕�ǌĂŚƌĄĚŬĂ͕�ƐƉŽůĞē͘�ƐĄů
�ŽƉƌĂǀĂ͕�ŝŶĨŽĐĞŶƚƌƵŵ͘͘͘

www.uzelenehostromu.cz

ƚĞů͗͘�ϰϭϮ�ϱϭϳ�ϭϮϰ͕�ϳϯϭ�ϮϭϬ�ϳϱϯ
ŵĂŝů͗�ƵǌĞůĞŶĞŚŽƐƚƌŽŵƵΛĐĞŶƚƌƵŵ͘Đǌ

HOTEL -$129�QDG�+ĲHQVNHPU ZELENÉHO STROMU
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Z nejkrásn'j+ího nám'stí 
do-historie        
!ESKÁ KAMENICE
 
Op)eni zády o lem devítiboké renesan"ní 
ka(ny, nechme se chvíli uná(et neskonal$m 
p#vabem nám!stí v &eské Kamenici. Jeho 
malebnost skládala se jako st)ípky pestré 
a barevné mozaiky po staletí. N!které m!(-
,anské domy byly postaveny u% v 16. sto-
letí a ka%dá doba k nim p)idávala dal(í 
budovy ve stylech tehdy módních. Jsou tu 
tedy barokní faktorské a )emeslnické domy 
s mansardov$mi st)echami i pozd!j(í kla-
sicistní stavby. Celek je ut!(en! souladn$. 
Pr#nikem t)í styl# je vznosná radnice s ná-
pisem Palladium civitatis – Ochrana m!s-
ta. Není v!ru mnoho tak krásn$ch nám!stí, 
jako je to "eskokamenické. Tohle m!sto ale 
nabízí mnohem víc, p)ed "asem bylo ko-
neckonc# jmenováno historick$m m!stem 
roku. Je krásné chodit ulicemi a objevovat 
ukryté skvosty – nádhern$ je goticko-ba-
rokní kostel sv. Jakuba V!t(ího, v n!m% se 
kdysi mlad$ Antonín Dvo)ák tajn! u"il hrát 
na varhany. Z jeho v!%e je omamn$ rozhled 
a "lov!k dychtiv$ dal(ích historick$ch kle-
not# se tu snadno zorientuje. Pozoruhod-
n$ jsou Salhausensk$ záme"ek vystav!n$ 
ve stylu saské renesance, pansk$ pivovar 
(ve kterém u% se zase va)í), novogotická 
budova m!stského chudobince, nádhern$ 
barokní vrchnostensk$ (pitál, ve kterém je 
dnes p)íjemná restaurace, nad m!stem se 
vypínající hrad Kamenice s nov! vybudova-
nou a otev)enou vyhlídkovou v!%í, krásná 
h)bitovní kaple dobrodinc# m!sta, rodiny 
Preidl#… Nejv!t(ím klenotem m!sta je 
ov(em nádherná vrcholn! barokní pout-
ní kaple Narození Panny Marie vystav!ná 
samotn$m Ottaviem Broggiem. V barokn! 

zak)iven$ch ambitech budete si p)ipadat 
jako na ostrov! jiného "asu. Vítr tu vypráví 
p)íb!h zázra"né sochy Panny Marie, k ní% 
putovaly zpívající davy. Dnes je tu sly(et 
i padl$ list. Odtud se odchází po (pi"kách.

Foto: Michal Guzi

Foto: Michal Guzi

Infocentrum !eská Kamenice
Provozní doba v hlavní turistické sezón% 

1. 5. – 30. 9. 2021

Pond!lí a% pátek   9:00–18:00 hod.
Sobota a ned!le  9:00–18:00 hod.

Telefon: +420 412 582 600
mobilní: +420 608 769 768
E-mail: info@ceska-kamenice.cz

Informa"ní centrum, Nám!stí Míru 122, 407 21 &eská Kamenice

Foto: Michal Guzi

Foto: Michal Guzi
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Návrat dominanty Jet&ichovicka  

Koncem února 2021 se na Mariinu vy-
hlídku na Jet) ichovicku vrátil vrcholov$ 
altán. Po dokon"ovacích pracích prová-
d!n$ch v b)eznu ho správa národního 
parku p)edala po"átkem dubna of iciáln! 
do u%ívání ve)ejnosti. Stalo se tak, neplá-
novan!, p) i p) íle%itosti 165. v$ro" í svatby 
Ferdinanda a Marie Anny Kinsk$ch. Práv! 
p)ed sto p!ta(edesáti lety se toti% za"ala 
psát historie altán# na Mariin! vyhlídce, 
nebo, kn!%na Marie altán obdr%ela jako 
svatební dar od svého chot!. A práv! p#-
vodní altán z roku 1856 se stal p)edlohou 
toho sou"asného.

Altány na Mariin! vyhlídce b!hem "asu 
n!kolikrát m!nily svou podobu i ú"el. P)ed-
poslední v )ad! pocházel z roku 2006. Vznikl 
jako náhrada d)ív!j(í vrcholové chatky poté, 
co v roce 2005 sho)ela. Po odhalení rozsáhlé 
hniloby nosn$ch trám# byl vstup do n!j uza-
v)en na podzim 2018. Správa Národního parku 
&eské 'v$carsko zvolila vytvo)ení trvanliv!j(í 
ocelové konstrukce oblo%ené prvky z mod)í-
nového d)eva. Toto )e(ení v budoucnu umo%ní 
pom!rn! snadnou v$m!nu po(kozen$ch prvk#. 
Po)ízení nového altánu vy(lo správu parku na 
zhruba 2,5 miliónu korun. Náv(t!vník#m ná-
rodního parku bude jist! slou%it mnoho let.

"aun+tejn kv/li rekonstrukci 
nep&ístupn#
KV dubnu byla zahájena rozsáhlá rekonstruk-
ce p)ístupu na skalní hrádek 'aun(tejn u Vy-
soké Lípy. Práce v první fázi zahrnují provede-
ní sanace nebezpe"n$ch "ástí skal, v dal(í pak 
vlastní rekonstrukci turistick$ch instalací na 
vrcholu hrádku tak, spl+ovaly sou"asné bez-
pe"nostní standardy a sou"asn! hrádek lépe 
chránily p)ed erozí pískovce, ke které dochází 
vinou vysoké náv(t!vnosti. Podle plánu mají 
b$t práce dokon"eny do listopadu 2021. Na 

rekonstrukci Správa Národního parku &eské 
'v$carsko vynalo%í tém!) 9,4 miliónu korun. 
Skalní hrádek bude po celou dobu provád!ní 
prací pro ve)ejnost nep)ístupn$.

Okolí 'aun(tejnu v(ak nabízí alterna-
tivní turistické cíle, kter$mi jsou Malá 
Prav"ická brána (skalní okno s vyhlídkovou 
plo(inou) "i nau"ná stezka &eská silnice 
s rekonstruovanou Uhlí)skou chaloupkou 
(fi lmová kulisa z Py(né princezny).

Hrozba jménem smrková sou+
Po k#rovcové kalamit! zp#sobené p!t let tr-
vajícím suchem do(lo k plo(nému odum)ení 
vzrostl$ch smrkov$ch porost# nap)í" tém!) 
cel$m Národním parkem &eské 'v$carsko. To, 
co pro p)írodu nemusí nutn! znamenat zásad-
ní problém, má zna"n$ dopad na "lov!ka, ze-
jména náv(t!vníky národního parku. Odum-
)elé smrky, p)edev(ím ty poblí% turistick$ch 
cest, se postupn! takzvan! rozpadají. Jejich 
padající "ásti by mohly náv(t!vníky zranit, a 
to bohu%el i velmi vá%n!. Podél mnoha cest, 
zejména t!ch nejfrekventovan!j(ích, správa 
parku vytvo)ila bezpe"nostní koridory na 
délku celého kmene stromu vpravo i vlevo.

Nebylo by v(ak správné p)istoupit tímto 
zp#sobem úpln! ke v(em cestám v národním 
parku, u% proto, %e by to znamenalo v podsta-
t! holose" na mnoha desítkách procent rozlo-
hy území. Proto jsou n!které cesty v sou"asné 
dob! uzav)ené, p)ípadn! z nich bylo odstra-

n!no turistické zna"ení. Jedná se o do"asná 
opat)ení po dobu nezbytn! nutnou. Ve v(ech 
p)ípadech jde o cesty, které nejsou z hlediska 
turistického vyu%ívání území páte)ní, naopak 
vedou p)írodn! cenn$mi lokalitami, které by 
plo(né kácení v$znamn! po(kodilo. Turistick$ 
provoz na nich bude obnoven, jakmile dojde 
ke spontánnímu rozpadu sou(í a tím pomine 
hrozba vá%n$ch úraz#. 

Správa Národního parku *eské )v"-
carsko !ádá náv$t%vníky o pochopení 
pro tato nezbytná opat'ení, zejména 
v$ak o to, aby dbali na vlastní bezpe&-
nost a nevstupovali na odzna&ené trasy 
ani na cesty podléhající zákazu vstupu. 
V%'íme, !e i tak region disponuje hus-
tou sítí turistick"ch cest, které  vedou 
bezpe&n"mi porosty.

PƓi plánování výletǁ doɰnárodního parku se proto prosím Ɠiĕte následujícími 
radami aɰdoporuĎeními:

� Sledujte aktuální informace naɰinternetových stránkách správy NP www.npcs.cz.
� Výlety doɰnárodního parku plánujte sɰohledem naɰaktuální pƓedpovĝĕ poĎasí. 
Informace oɰaktuálnĝ platných výstrahách naleznete napƓ. naɰportálu "eského 
hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz (sekce „Výstražné informace”).
� Zaɰsilného vĝtru, deštĝ, snĝžení nebo námrazy radĝji odložte svǁj výlet naɰjiný termín.
� PƓi pohybu vɰlesích národního parku dbejte prosím vždy zvýšené opatrnosti 
(tedy iɰzaɰnormálního poĎasí).
� Mĝjte prosím naɰzƓeteli, že doɰvšech lesǁ, vĎetnĝ lesǁ 
národního parku, vstupujete naɰvlastní nebezpeĎí!

Dĝkujeme zaɰpochopení, Správa NP "eské Švýcarsko

www.npcs.cz

Vážení návštĝvníci, naɰcelém území národního parku hrozí vysoké nebezpeĎí 
pádu stromǁ aɰjejich Ďástí. Dǁvodem je velkoplošný rozpad smrkových lesǁ osla-
bených dlouhotrvajícím suchem aɰnáslednĝ napadených lýkožroutem smrkovým.

POZOR!

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU 
"ESKÉ ŠVÝCARSKO

RIZIKO PÁDU STROMÔ

Výstražné informace 
"HMÚ

Nov$ vyhlídkov$ altán na Mariin! vyhlídce je inspirován altánem p#vodním, z roku 1856. Foto: Tomá( Salov 

Skalní hrad 'aun(tejn. Foto: Václav Sojka 
N!které trasy v národním parku v sou"asné dob! kv#li sou(ím pro náv(t!vníky p)edstavují hrozbu. I tak v(ak region disponuje hustou sítí 
turistick$ch cest, které vedou zcela bezpe"n$mi porosty. Kyjovské údolí. Foto: Václav Sojka
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Magické v#lety krajinou zázrak/   
Krajina *eského )v"carska sk"tá nep'eberné mno!ství skalních pr#rv, starodávn"ch schodi$- mezi skalami, !eb'ík#, balvan#, kostelík# a kapli&ek, 
drav"ch 'í&ek, terasovit"ch chodní&k# a spoustu dal$ích zpest'ení va$í túry. Pro malé i velké vandrovníky je ji! více ne! dv% staletí tento kousek zem% 
rájem. U!ijte si putování, které vás bude ohromovat na ka!dém kroku. Inspirujte se na$ím v"b%rem zajímav"ch v"let# pro léto 2021. 

U malého parkovi(t! v lese p)ed chatou 
Belveder (b$vá otev)en kiosek s ob"erstve-
ním), kam p)ijedete úzkou asfaltovou ces-
tou z obce Labská Strá+, si prohlédn!te dv! 
skalní vyhlídky. Otev)e se pohled do hlubin 
labského ka+onu lemovaného pískovcov$mi 
skalami. Druhá vyhlídka, upravená na skalní 
plo(in!, je stará ji% více ne% 300 let a po)á-
daly se zde koncerty a divadelní p)edstavení.

Zp!t na rozcestí u parkovi(t!, zvolte zele-
nou, která vás povede po skalních schodech 
lesem dol# do údolí Labe. Zna"ka vede lesem 
paraleln! se silnicí, po vrstevnici nad ní do 
místa, kde ústí do Labe potok Suchá Kame-
nice. Podél potoka stoupáte skalní roklí, do 
cíle po "ervené, kolem kamenné Císa)ské la-
vi"ky z roku 1908. Po cest! obdivujete roze-
klané skalní útvary.  V horní "ásti rokle míjíte 
rozcestí s modrou; "ervená se lomí vpravo 
a stoupá po lesní cest! vzh#ru na bynovec-
kou plo(inu, v záv!ru otev)en$m terénem do 
obce Labská Strá+ (hostinec na návsi u za-
stávky linkového autobusu). Po zna"ce asfal-
tovou cestou sestupujete (louka) zp!t k lesu 
a zaparkovanému autu.

Ze zastávky autobusu v Bynovci se vydáte 
po zelené zna"ce mírn! stoupajícími louka-
mi k lesu. Z rozcestí Pod Kamensk$m vrchem 
pokra"ujte po "ervené ke krátké zna"ené 
spojce na R#%ovou vyhlídku. Otev)e se vám 
nejkrásn!j(í pohled na Labsk$ ka+on v#bec. 
Ideální místo na posezení a piknik. Vra,te se 
kousek zp!t a pokra"ujte po "ervené a% na 
Li("í k)i%ovatku. Cestou minete n!kolik ne-
mén! krásn$ch v$hled# na protilehl$ b)eh 
Labe. Z Li("í k)i%ovatky pokra"uje zelená 
turistická vedoucí a% do lehce skalnatého 
údolí"ka, v jeho% svahu se skr$vá men(í pís-
kovcová branka. Starobylou stezkou stále 
po zelené turistické zna"ce dojdete a% na 
rozcestí Pod Kamensk$m vrchem, odkud ab-
solvujete poslední kousek stejnou cestou a% 
do miniaturního Bynovce. 

 8,3 km 

 12 700 

 st)ední 

 3,5 hod.

 61 pater 

 BUS, linka 432 z D!" ína

Zajímavosti:  
Vyhlídková terasa Belveder, skalní rokle 
Suché Kamenice

Mapa: mapy.cz/s/jugavadedu

 9,2 km 

 13 900 

 st)ední 

 4 hod.

 84 pater 

 BUS, linka 432 z D!" ína

Zajímavosti:  
R#%ov$ h)eben, Slune"ná brána 

Mapa: mapy.cz/s/kamopumeve

Skalní balkon !eského "v#carska

Za vyhlídkami na Labsk# ka1on 

Trasa: 
     Parkovi(t! Belveder ! Labská strá+      ! 
Dolní -leb ! p)ívoz ! Ústí Suché Kamenice   
! Císa)ská lavi"ka ! Suchá Kamenice 
- rozcestí ! Labská Strá+ ! vyhlídka 
Belveder ! parkovi(t! Belveder

Trasa: 
Bynovec       ! Pod Kamensk$m vrchem       ! 
R#%ová vyhlídka ! Li(" í k) i%ovatka       ! 
Slune"ná brána ! Bynovec 

Foto: Rostislav K)ivánekMapka (zdroj: mapy.cz) 

Mapka (zdroj: mapy.cz) 
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Z malého parkovi(t! v Kyjov! v blízkosti 
restaurace Na fakult! stoupáte silnicí mezi 
chalupami k b$valé staré (kole. Odtud po 
Köglerov! nau"né stezce, tzv. Kyjovskou 
skalní cestou kolem zbytk# h)bitova na 

místní Kinského vyhlídku, po schodech st)í-
dav! dol# a nahoru na zarostlou vyhlídku 
Skalní brat)i, mal$m skalním tunelem na 
plo(inu b$valého Kyjovského hrádku, ro-
mantickou cestou ve skalách sestupujete 

kolem skály Praporek do údolí, kde odbo"íte 
po "ervené odbo"ce ke skalní brán! Klenot-
nice. Zp!t do Kyjovského údolí a jím se vra-
cíte (vlevo odbo"ka ke skalní jeskyni Vinn$ 
sklep u K)inice) zp!t do Kyjova. 

Romantická stezka ve skalách nabízí 
jen díl" í pohledy do údolí, krátk$ okruh, 
ale pom!rn! namáhav$.

Z parkovi(t! u prodejny a kavárny Nobilis 
Tilia sestupujete po "ervené zna"ce p!kn$m 
údolím do osady Dlouh$ D#l, u chalup p)et-
nete silni"ku a vystoupáte na louky s cha-
lupami osady Sn!%ná. Na rozcestí odbo"íte 
na %lutou ke kostelu a h)bitovu ve Sn!%né 
(pohled ke Kyjovu) a stále po %luté sestou-
píte hezkou stezkou lesem do dolní "ásti 
Dlouhého Dolu mezi chalupy. Na rozcestí 
pokra"ujete po modré, stoupáte loukami 
k lesu, v n!m je pé"í krásnolipského Klubu 
"esk$ch turist# obnovená kaple sv. Anny. 
Stále vzh#ru lesem na louky s pohledy na 
Lu%ické hory a Vl"í horu s rozhlednou. As-
faltová silni"ka vás dovede mezi chalupami 
zp!t k v$chozímu místu.

 3,1 km 

 4 700 

 st)ední 

 2 hod.

 57 pater 

 BUS, linka 434 z Krásné Lípy

Zajímavosti:  
skalní brána Klenotnice, skalní stezka 
pr#rvami, jeskyn! Vinn$ sklep

Mapa: mapy.cz/s/cehejolujo

 4,6 km 

 7 700 

 snadná 

 2,5 hod.

 46 pater 

 BUS, linka 407 z Krásné Lípy

Zajímavosti:  
náv(t!vnické centrum Nobilis Tilia se 
zahradou, kostel ve Sn!%né 

Mapa: mapy.cz/s/nebupezehe

Kyjovská skalní stezka

Okolím Vl,í Hory  

Trasa: 
           Kyjov parkovi(t! ! Kyjov - b$valá 
(kola       - Köglerova NS ! Kinského 
vyhlídka ! S$rov$ potok ! Kyjovsk$ hrádek 
! Pod Praporkem       ! Klenotnice tam 
a zp!t ! Pod Praporkem ! Vinn$ sklep ! 
Kyjov parkovi(t!

Trasa: 
Vl" í Hora ! Kostel P. Marie Sn!%né ! Dlouh$ 
d#l ! Sv. Anna - kaple ! Vl" í Hora – v$hled 
! Vl" í Hora

Foto: Ivo 'afusMapka (zdroj: mapy.cz) 

Mapka (zdroj: mapy.cz) Náv(t!vnické centrum Nobilis Tilia. Foto: Luká( Matocha 
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Putování za"íná jízdou vlakem linky U8 sm!rem 
od D!"ína nebo od Rumburku. Stanice Jedlová 
se nachází uprost)ed hlubok$ch lu%ickohor-
sk$ch les# a jako by se v ní zastavil "as. Odtud 
pokra"ujte p!(ky po zelené a pozd!ji "ervené 
zna"ce, a% na vrchol Jedlové s historickou 
rozhlednou a kamenn$m mo)em. Vra,te se na 
rozcestí pod vrcholem a po "ervené pokra"ujte 
a% na zelenou turistickou trasu vedoucí na K)í-
%ovou horu. Její úbo"í je lemováno zajímavou 
K)í%ovou cestou s kostelem na vrcholu. Zp!t 
na rozcestí stejnou cestou a odbo"te vpravo 
k osad! Jedlová, odkud se po cyklostezce 3052 
za chvíli dostanete na %lutou zna"ku vedoucí 
a% k odbo"ce na vrchol Malého Sto%ce, jednoho 
z nejkrásn!j(ích vrcholk# regionu. Po %luté se 
dostanete zp!t k nádra%í Jedlová, odkud pra-
videln! odjí%dí vlaky ob!ma sm!ry. 

 13,8 km 

 19 800 

 náro"ná 

 5 hod.

 96 pater 

 vlak, linka U8 z D!" ína

Zajímavosti:  
rozhledna Jedlová, k) í%ová cesta Ji)etín 
pod Jedlovou, Mal$ Sto%ec  

Mapa: mapy.cz/s/navepopema

Vlakem za krásami pomezí !eského "v#carska a Lu%ick#ch hor   

Trasa: 
Jedlová (zast.) !       U Ran"e       ! Jedlová 
(vrchol) ! zp!t rozcestí Pod Jedlovou       ! 
Jedlová sjezdovka       ! zp!t k osad! 
Jedlová (spojka cyklotrasa 3052) ! Mal$ 
Sto%ec       ! nádra%í Jedlová 

Mapka (zdroj: mapy.cz) Linka U8 s Jedlovou v pozadí

Zaparkujte v Mikulá(ovicích u p) íjem-
ného lesního koupali(t!. Vydejte se po 
zelené zna"ce. Stoupáte loukami a le-
sem, chvíli jdete po staré Zlod!jské cest! 
a odbo" íte lesem, kde p)ejdete  hranici 

do Saska. Krátk$m v$stupem dosáhne-
te vrcholu Wachbergu, d) íve zvaného i 
'v$carská koruna.  Z terasy p)ed v$letní 
restaurací (mo%nost ob"erstvení)  se vám 
otev)e v$born$ v$hled ji%ním sm!rem, od 

Jedlové a Studence k R#%áku, D!" ínskému 
Sn!%níku a Kru(n$m horám. V pop)edí do-
minují skály pod Velk$m a Mal$m Winter-
bergem,  patrné zvlá(t! za dopoledního 
osv!tlení, a stolové hory s Liliensteinem. 

 8,9 km 

 13 500 

 st)ední 

 3 hod.

 74 pater 

 vlak, linka T2 z Rumburka (D!" ína) - 
pop). bus 

Zajímavosti:  
rozhledna Weifberg, vyhlídková terasa 
Wachberg 

Mapa: mapy.cz/s/pohumunala

Z Mikulá+ovic za v#hledy na Saské "v#carsko

Trasa: 
Mikulá(ovice koupali(t!      ! Wachberg 
! Wachberg (restaurace, d!tské h) i(t!)  
! Weifberg rozhledna ! Mikulá(ovice/
Hinterhemsdorf – CZ/D       ! Mikulá(ovice 
Koupali(t!

V$hled z rozhledny Weifberg

Mapka (zdroj: mapy.cz) 

Pod vámi se rozkládá malebná obec 
Saupsdorf s podstávkov$mi domy.

Pokra"ujete k v$chodu po modré zna"ce 
lesními cestami a p!(inami po úbo"í hrani"-
ního h)ebene na louku pod horou Weifber-
gem, kam vystoupíte alejí po "ervené zna"-
ce. Ze stále otev)ené rozhledny p)ehlédnete 
celé &eskosaské 'v$carsko, v pop)edí je re-
krea"ní obec Hinterhermsdorf.

Po návratu alejí pokra"ujete po %luté 
zna"ce sm!r Mikulá(ovice, stále lesem: 
P)ekro" íte hranici a stoupáte na h)e-
ben  na místo Hantschberg, kde p)etnete 
Zlod!jskou cestu a po asfaltové silni"ce 
sestoupíte zp!t k mikulá(ovickému kou-
pali(ti.
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!LOV)!E, ROZHLÉDNI SE… 
Strá%ci v#hled/
 
Milujete v$hledy do kraje? Jen si to p)ed-
stavte – letní západ slunce a k tomu sá-
hodlouh$ pohled na &eské 'v$carsko – na-
lákali jsme vás? Pokud aspo+ trochu ano, 
máme pro vás zde pár tip# na rozhledny 
v srdci &eského 'v$carska.

První tipem je Vyhlídková v!% R#!enka 
nacházející se na Pastevním vrchu v obci 
R#%ová. Jedná se o moderní betonovou  
stavbu, která by v budoucnu m!la obr#st 
b)e",anem. Rozhledna byla zp)ístupn!na 
teprve v roce 2018. R#%enka je skv!lou 
volbou pro rodiny s d!tmi, jeliko% se dá 
zaparkovat p)ímo u kostela v obci R#%ová 
a odtud je to asi jeden kilometr na vrchol. 
Z rozhledny m#%ete za dobr$ch podmínek 
spat)it &eské st)edoho)í, Lu%ické hory 
i Saské 'v$carsko – D!"ínsk$ Sn!%ník, Jed-
lovou, Prav"ickou bránu a mnohé dal(í. 

Druhou rozhlednou, kterou vám zde p)ed-
stavíme, je Tane&nice u Mikulá(ovic. Jedná 
se o nejsevern!j(í rozhlednu &eské republiky. 
Historie rozhledny sahá a% do konce 19. sto-
letí. Z vr(ku m#%ete spat)it Saské 'v$carsko, 
Lu%ické hory, &eské st)edoho)í, Kru(né hory, 
ale i Krkono(e. P)i rozhodování vám mo%ná 
pom#%e i informace, %e sou"ástí rozhledny je 
i ob"erstvení, tudí% se nemusíte bát, %e byste 
po v$(lapu nem!li kde do"erpat energii. Be-
nefi tem je i doprava. Nov! jezdí z Prahy do Mi-
kulá(ovic pravideln! Lu%ickohorsk$ rychlík.  

T)etím tipem pro milovníky p)ekrásn$ch 
v$hled# je rozhledna Dymník u Rumburka. 
Od m!sta Rumburk je Dymník vzdálen$ asi 
dva kilometry. Na vr(ku se vám naskytne 
pohled na Lu%ické hory, Rumburk, Je(t!d 
a dal(í. Zpest)ením rodinného v$letu m#%e 
b$t fotbalgolf, kter$ je mo%né si vyzkou(et 
práv! v okolí Dymníku. Rozhledna je té% 
sou"ástí nau"né stezky Dymník. Co se t$"e 
cesty z m!sta Rumburk, nejedná se o %ád-
nou fyzicky náro"nou trasu.

&tvrt$m mo%n$m cílem pro rozhlednové 
nad(ence m#%e b$t rozhledna Studenec. 
Tato rozhledna se nachází nedaleko m!sta 
&eská Kamenice. Historie Studence sahá na 
sam$ konec 19. století, av(ak p)ed rokem 
2010 pro(la rozsáhlou rekonstrukcí a na 
vrchol musela b$t dopravena za pomoci vr-
tulníku. Z rozhledny m#%ete spat)it nap)í-
klad R#%ov$ vrch, Vl"í horu nebo D!"ínsk$ 
Sn!%ník. Rozhledna se nachází na rozhraní 
Lu%ick$ch hor a &eského 'v$carska. V okol-
ních lesích m#%ete s trochou (t!stí spat)it 
kamzíky, jeliko% se jedná o jejich "asté mís-
to v$skytu.

Posledním tipem je – vzhledem k rozvol-
+ujícím se protikoronavirov$m opat)ením 
– rozhledna Weifbergturm, která se na-
chází na území na(ich n!meck$ch soused#. 
Rozhledna stojí na stejnojmenném kopci 
poblí% obce Hinterhermsdorf. 

Rozhledna Dymník ty"ící se nad Rumburkem. Foto: M. Guzi Janov. Foto: P. 'ipler Tane"nice – léto 2021. Foto: Tomá( Fúsek

R#%enka. Foto: Rostislav K)ivánek 



18
LÉTO V !ESKÉM "V$CARSKU

Regionální v#robky z !eskosaského "v#carska
Regionální zna&ka „*ESKOSASKÉ )V+CARSKO regionální produkt®“ je ud%lována ji! od roku 2010. 

Oblast, které se u% více ne% dv! st! 
let ) íká &eskosaské 'v$carsko, je proslu-
lá sv$mi p)írodními krásami. Uprost)ed 
úchvatn$ch skal a roklí, na krajích hlubo-
k$ch les#, na sva%it$ch loukách a v údolích 
potok# a )ek ale od nepam!ti %ili lidé, kte)í 
sv$mi %ivoty charakter krajiny dotvá)ely.
Fortel jejich )emesel a postupn! se roz-
víjející pr#myslová v$roba – od mal$ch 
dílen a manufaktur a% po velké a slavné 
továrny – dala základ tradici regionální 
)emeslné dovednosti, která se v kraji udr-
%uje dodnes a v posledních letech dokonce 
viditeln! a ut!(en! rozkvétá. A je opravdu 
na" navazovat – &eskosaské 'v$carsko, to 
nebyly jen bezejmenní fachmani a kum-
(t$)i, byly to i slavné a presti%ní zna"ky. 

Takové „jégrovky“ jsou pojmem dodnes, 
stejn! jako Schichtovo m$dlo s jelenem, 
pun"ochy z varnsdorfské Elite, k)ehká krá-
sa z ch)ibské sklárny…

V uplynul$ch dnech prob!hlo ji% 19. 
kolo certifi kace regionálních v$robk# a 
mezi v$robky se zna"kou „&eskosaské 'v$-
carsko regionální produkt“ tak nyní nov! 
pat)í: D!tské vln!né capa"ky a vy(ívané 
kabelky od Jany Stejskalové z D!"ína, Po-
chutiny ze sociálního podniku PPikanto z  
Ji)etína pod Jedlovou:  Pikant Plame+ák, 
Ji)etínsk$ líská"ek, Hlíva úst) i"ná res-
tovaná v husím sádle s chilli a %ampiony, 
Ková)ské v$robky od um!leckého Ková)e 
Miloslava Petrá(ka z Krásné Lípy, Unikát-
ní vzd!lávací d)ev!ná hra"ka FINGER CAR, 

kterou vyrábí fi rma Trihorse z D!"ína. 
Do kategorie regionální zá%itek p)ibyl 

Samoobslu%n$ Lu"ní bar a kovárna na Ka-
menné Horce v Krásné Líp!  a Betlémá)ství 
na 'luknovsku - V$stavy a stavba betlém#, 
obnova tradice a )emesla )ezbá)ství.

„Regionální zna"ka „&ESKOSASKÉ 'V.-
CARSKO regionální produkt®“ se ud!luje 
ji% od roku 2010 a je sou"asn! sou"ástí ce-
lorepublikové sít! Asociace regionálních 
zna"ek, ve které je ji% zapojeno 29 regi-
on#“, vysv!tluje Eva Hamplová )editelka 
MAS &esk$ Sever (koordinátor regionální-
ho zna"ení) a dodává: “ Zna"ení místních 
produkt# je iniciativa, která slou%í ke 
zviditeln!ní ekologicky (etrné, kvalitní 
)emeslné a místní produkce v rámci ur"ité-

ho vymezeného území. V na(em regionu je 
ji% certifi kováno 42 v$robc# a 15 zá%itk#. 
Mezi nejznám!j(í certifi kované produkty 
pat)í nap)íklad N#% Rybi"ka z Mikova Mi-
kulá(ovice, p)írodní kosmetika Nobilis Ti-
lia z Vl"í Hory, pivovary Kocour Varnsdorf, 
Falken(tejn z Krásné Lípy i Nomád z D!"í-
na, ze zá%itk# jsou to nap)íklad prohlídky 
s &ern$m rytí)em na zámku D!"ín nebo Lo-
retánské slavnosti v Rumburku.“

ESHOP O.P.S. !eské "v#carsko
V minulém roce byl spu(t!n nov$ e-shop 
&eského 'v$carska www.eshop.ceskesvy-
carsko.cz. Jeho v$znam v dob! pandemie 
i mimo né neustále roste. E-shop propa-
guje regionální v"robce, jejich% produkty 
p) ímo vznikají v regionu &eského 'v$car-
ska nebo s ním úzce souvisí. Obecn! pro-
sp!(ná spole"nost &eské 'v$carsko se tím-
to sm!rem sna%í oslovit místní obyvatele, 
náv(t!vníky regionu i (irokou ve)ejnost, 
a roz(í)it tak prodej o nov$ online kanál. 
Regionální v$robky je mo%né zakoupit také 
v Dom! &eského 'v$carska v Krásné Líp!.

V e-shopu naleznete knihy a produkty 
vydané obecn! prosp!(nou spole"ností, 
publikace s tématikou &eského 'v$carska, 
mapy a turistické pr#vodce. Nechybí ani 
jeden z nejd#le%it!j(ích produkt#, a to 
ka%doro"n! vydávan$ nást!nn$ kalendá) 
s fotografi emi  &eského a Saského 'v$-
carska. Nov" kalendá' na rok 2022 bude 
k dispozici od &ervna jak na e-shopu, tak 
na infocentru v Krásné Líp! a okolí.

Cílem e-shopu je pr#b!%n! roz(i)ovat 
portfolio kvalitních regionálních produk-
t#, které se postupn! aktualizuje a dopl-

+uje. Mezi oblíbené artikly pat)í regio-
nální piva, lihoviny a likéry, káva pra%ená 
v na(em regionu, su(enky nebo t)eba do-
mácky vyráb!né sirupy a d%emy. Novinkou 
jsou pak aktivní zá%itky, jako nap). proná-
jem elektrokol a dal(í nebo bro%ura (Ne)
známá místa &eského 'v$carska.

V!)íme, %e si ka%d$ najde to své a od-
veze si z regionu nejen krásné zá%itky, ale 
i suven$ry nebo regionální produkty.

Nav(tivte ná( eshop na: 
www.eshop.ceskesvycarsko.cz

Více informací najdete na: 
https://www.regionalni-znacky.cz/
ceskosaske-svycarsko nebo https://
www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/
regionalni-produkty

E-shop Českého Švýcarska 

WWW.ESHOP.CESKESVYCARSKO.CZRegionální výrobky na jednom místě
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Foto: Miroslav Hlavni"ka

V$LETUJTE OKOLÍM STUDENCE
Nasednete na autobus &. 402 v *eské Kamenici a ten vás odveze na zastávku Líska – K'í!ov" Buk a tady za&íná cesta odlehlou tichou krajinou s v"hledy 
do okolních kopc#. Na cest% na&erpáte energii, odpo&inete si a spole&nost vám p'i tro$e $t%stÍ budou d%lat veverky a kamzíci. 

Na K)í%ovém Buku stojí b$valá vrchnosten-
ská hájovna, ve které majitel prodává ar-
mádní kalhoty, a kdy% zrovna neplatí %ádná 
vládní omezení, je tu otev)ené i rychlé ob-
"erstvení, pro ty, kte)í si zapomn!li sbalit 
sva"inu. Ale to není v(echno. V jedné z míst-
ností se také ukr$vá velice uv!)iteln$ model 
interiéru vojenského )opíku v m!)ítku 1:1. 
Nevíte, o" se jedná? Sta"í se vydat od K)í-
%ového buku po "ervené turistické zna"ce 
sm!rem do Lísky a potkáte jich hned n!ko-
lik. Jde o )adové opevn!ní ze II. sv!tové, 
které m!lo slou%it k ochran! hranic. Nad-
(ené budou hlavn! d!ti, proto%e práv! tady 
mají mo%nost prozkoumat betonové bunkry.

Po "ervené turistické zna"ce dojdete za 
40 minut ve sm!ru od K)í%ového buku k na-
(emu dal(ímu cíli – Zlatému vrchu. Vzhle-
dem k nad(ení d!tí a neomezenému mno%-
ství her a bojov$ch zápletek, které u )opík# 
stihnou vymyslet, doporu"ujeme vyhradit si 
"as o n!co del(í.

&edi"ov$ masiv, kter$ dostal skoro 
pohádkov$ název Zlat$ vrch, není tolik 
znám$, o to víc vás ale p)ekvapí. Dojde-
te k n!mu krajinou, která vás vede lesem 
a loukou a otev)e se p)ed vámi v pr#hle-
dech na Lu%ické hory. Pak u% se mezi zemí 
a nebem objeví 30 m vysoké sloupce "edi-
"e, a to je Zlat$ vrch. Okolí skály stojí za 
to vyfotit ze v(ech stran a úhl# pohled# 
a mezi tím se d!ti mohou vrhnout do ka-
menného pole pod skalou a stav!t sochy 

a v!%e. Inspirace a fantazie tu má neko-
ne"né mo%nosti.

Objevujete rádi zapomenutá místa? Po-
kra"ujte po nau"né stezce okolím Studence 
a dojdete k dal(ímu b$valému "edi"ovému 
lomu, o kterém ví je(t! mén! lidí – St)íbr-
nému vrchu. Kdy% se na vás usm!je (t!stí, 
zahlédnete tu místní stáda kamzík#, která 
(plhají po neuv!)iteln! p)íkr$ch st!nách 
skal a% na jejich vrcholky.

V okolí Zlatého vrchu a také sousedního 
Studence, na kter$ se vydáme dále zp!t po 
"ervené zna"ce, nechala stopy tentokrát 
sedmiletá válka (1756–63). P)i ústupu prus-
ké armády p)ed rakouskou se na místních 
loukách odehrávaly krvavé boje, které dnes 
p)ipomíná n!kolik vále"n$ch pomník# a k)í-
%# u cest. Ur"it! je na své cest! neminete.

-elezná rozhledna na Studenci je po-
sledním zastavením na(í cesty. Po"ítejte 
s trochu náro"n!j(ím v$stupem na vrchol 
kopce i na rozhlednu, ale v$hledy stojí za to!

Zpáte"ní cesta vede skrz Lísku, maleb-
nou a romantickou vesnici, kde znovu o%ívá 
lidová architektura této oblasti. Pro znalce 
historie &eské Kamenice m#%e b$t zajímav$ 
t)eba d#m ".p. 7, ve kterém se narodil nej-
znám!j(í "eskokamenick$ starosta, mece-
ná( a podnikatel Franz Preidl.

U hlavní silnice sm!rem na Ch)ibskou "i 
&eskou Kamenici stojí d)ev!né zastávky, od-
kud vás autobus odveze práv! va(ím sm!rem.

Text: Vendula Fedor&áková a Tereza Havlí&ková

 linka 401 z Krásné Lípy a 402 z Ch)ibské/D!"ína, linka 402 z &eské Kamenice 

 parkovi(t! Líska (10 vozidel) bezplatné 

 okruh &. Kamenice - Kunratice - Studen$ - Ch)ibská - M. Tisová - Ml$ny - &. K. 

 Na Stodolci (Ch)ibská), Na Vyhlídce (Ch)ibská) 

 Pavlínino údolí (Jet)ichovice), Zlat$ vrch (Líska)

infoboxi
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE !ESKÉ "V$CARSKO 2021        
Tour de Feminin    8.-11.07. 2021  Krásná Lípa  sportovní

Mistrovství sv!ta ve fotbalgolfu   23.-25.07.2021  Rumburk  sportovní

Kytlick$ minitriatlon    14.08.2021  Kytlice    sportovní

Slavnosti m!sta Rumburk   21.08.2021  Rumburk  kulturní 

Dny lesních )emesel na louce u Dolského ml$na   22.08.2021  Vysoká Lípa  kulturní, nau"ná

Peklo severu - Elnika XC Hrádek   22.08.2021  Varnsdorf   sportovní

Cross Parkmaraton    28.08.2021  Krásná Lípa  sportovní

Den &eského 'v$carska   28.08.2021  Krásná Lípa  kulturní

Peklo severu - Okruhy pod Jehlou    29.08.2021  &eská Kamenice   sportovní

Tour de Zele+ák   04.09.2021  Rumburk  sportovní

Loretánské slavnosti    11.09.2021  Rumburk  kulturní

Peklo severu - O pohár starosty    18.09.2021  &eská Kamenice   sportovní 

MHF Lípa Musica - Triumf pi(tc#    19.09.2021  &eská Kamenice   kulturní

Oslavy 125 let rozhledny Dymník    25.09.2021  Rumburk  kulturní

MHF Lípa Musica - Dekkadancers: Stabat Mater   07.10.2021  D!"ín   kulturní

Tour de Feminin. Foto: Jakub Trmal

Fotbalgolf je novinkou pro celou rodinu. Foto: Michal Guzi

&echie Böhmerland. Foto: R. Smita
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KRÁSNÁ LÍPA        
M'ste,ko na dlani
 Jak jenom vystihnout du(i místa, které je 
v$chodní branou &eského 'v$carska a p)i-
tom se vyh)ívá na prvních stráních Lu%ic-
k$ch hor… Jako by m!ste"ko kolem krásné 
lípy le%elo na mírn! sev)ené dlani dobro-
tivého obra. A% dole je ut!(ené nám!stí, 
které se za posledních dvacet let zm!nilo 
k nepoznání. B!lostn$ pivovar, vo+avá "o-
koládovna, je(t! vo+av!j(í peka)ství, nos-
talgická kavárna, moderní kavárna, D#m 
&eského 'v$carska s interaktivní expozicí, 
designov! jedine"n$ hotel, schody b!%ící 
k brán! kostela sv. Má)í Magdaleny, spor-
tovní areál, pableskující rybník Cimrák, 
nejv!t(í funkcionalistická stavba v zemi, 
industriální stavby, m!stsk$ park s archi-
tektonicky raritní hrobkou rodiny Dittrich 
opat)enou dokonce v$topnou, úchvatné 
vily – to v(echno malebné, vlídné, ope"o-
vávané. A pod tím hu"í mladi"ká K)inice, 
ji% p)ed n!jak$mi sto padesáti lety svedli 

z povrchu nám!stí pod zem. Jak ale obvod 
obrovy dlan! stoupá, objevují se prostorné 
louky zdobené perli"kami podstávkov$ch 
dom# a za nimi vroubí m!sto hluboké lesy. 
Je skute"nou rozko(í podnikat odtud v$le-
ty kamkoli. Kup)íkladu za krví m!sta, k pra-
men#m )eky K)inice, která se jako hrani"ní 
)eka klikatí mezi ob!ma národními parky 
ne% dosp!je do náru"e Labe. Prameny K)i-
nice jsou od m!sta vzdáleny jen dva kilo-
metry a p)ece u% v bujné p)írod!, uprost)ed 
lesa, kryty altánkem a ozdobn$mi m)í%emi. 
Chybu by ale ud!lal, kdo by se vrátil hned 
zpátky, nebo, cesta vede dál a brzy poutní-
ka zavede do podivuhodného sv!ta dlouhé 
zcuchané trávy a spor$ch jehli"nan#, ke 
scenérii bezmála a% (umavské. A je(t! dál 
ta cesta vede, a% k rybníku Sv!tlík, u n!ho% 
by i don Quijote zaplesal a hotovil se k boji, 
nebo, tu své lopatky k nebi zdvíhá v!trn$ 
ml$n jako ze star$ch obrázk#.

Foto: ??????????????????????

PIVOVAR S PIVNICÍ
���+gÍJpg+e�½�Z���g,�\L�.
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Lu%ické hory – neobjeven# klenot severu
Mohlo by se zdát, !e Lu!ické hory stojí trochu v pozadí za sv"mi znám%j$ími sousedy, taková terra incognita. Dlouho to v$ak trvat nebude, 
proto!e za&ínají b"t v hledá&ku nejednoho aktivního turisty, kter" objevuje jejich fenomény. P#vab mal"ch hor na severu spo&ívá v odhalování 
ne&ekan"ch, skryt"ch, neznám"ch skvost#. Hustá sí- cyklo a turistick"ch tras neláká davy, p'esto!e tu najdeme krásnou p'írodu, kvalitní slu!by 
i atraktivní zá!itky.

Krajina je protkána pískovcov$mi útvary, 
které vytvá)ejí atraktivní h)bety "i v!%e 
voln! navazující na skalní m!sto v &esko-
saském 'v$carsku, stejn! bizarní skály, "i 
celá malá skalní m!sta. Není to ale jen pís-
kovec, kter$ láká k objevování. To, co d!lá 
oblast jedine"nou, jsou geologické památky 
spojené se sloupcov$m odlu"ováním "edi"e 
a zn!lce. Pravd!podobn! nejznám!j(í geo-
logickou památkou je Panská skála, nicmé-
n! jen kousek od ní najdeme dal(í podobné, 

"asto neznámé a neprávem opomíjené skal-
ní útvary.

Oblast Lu%ick$ch hor je protkána ob-
rovsk$m mno%stvím technick$ch pamá-
tek. A, to jsou r#zné varianty podstávko-
v$ch dom#, nebo )ada opravdu cenn$ch 
industriálních památek spjat$ch se sklá)-
stvím a dnes ji% zaniklou textilní a stro-
jírenskou v$robou.  Podstávky nebo rou-
benky, jak se jim tady ) íká, jsou obvykle 
postaveny z poloviny z pískovce, z druhé 

p#le pak roubené s bílou vymazávkou. To, 
co je " iní unikátními, je p)edstavená nos-
ná oblouková konstrukce, které nese celé 
horní patro domu.  

Tradi"ní )emesla a pr#mysl na(t!stí ne-
vym)el, a tak se tu dodnes da)í sklá)ství. Ji% 
od 13. století se tady sklo vyráb!lo, pozd!-
ji se zu(lech,ovalo brusem, malbou, rytím 
a velice zdárn! se s ním i obchodovalo. Dnes 
tu krom! )ady sklá)sk$ch fi rem a sklá)sk$ch 
muzeí najdeme i nejstar(í sklá)skou (kolu ve 

st)ední Evrop!. Stejn! tak se da)í i tradici pi-
vovarnictví - v poslední dob! vzniklo "i svou 
"innost obnovilo n!kolik pivovar#, které se 
propojily do Pivní stezky Lu%ick$ch hor.

Vítejte v Lu%ick$ch horách, neprávem 
opomíjeném klenotu severních &ech! 
Hledáte inspiraci na v$lety? 
Pak ji najdete na www.doluzihor.cz 
a www.pivnistezka.cz

Západ z Lu%e. Foto: Petr Musil

'v$cárna. Foto: Matyá( Gál



23
LÉTO V !ESKÉM "V$CARSKU"LUKNOVSK$ V$B)*EK

M'sto soch a zámku, kter# povstal 
z popela        

Na pomezí dvou sv't/        

"LUKNOV
'luknov je nejsevern!ji polo%ené "eské 
m!sto. B$val pomyslnou (pi"kou katolic-
kého klínu vra%eného do protestantského 
masivu. My jsme si dnes zvykli vid!t na 
m!stech jiné v!ci, ale kdo se doká%e dívat 
s nadhledem a citem pro historii, uvidí 
bezpo"et sv!dk# takového v$voje. 'luk-
nov je toti% doslova m!stem soch, celého 
kamenného panteonu katolick$ch sva-
t$ch. U% jen ten opulentní Troji"ní morov$ 
sloup na nám!stí pojat$ jako korunování 
Panny Marie s p)ihlí%ejícími sv!tci. Sochy 
nás provázejí p)i cest! pa(ijovou k)í%ovou 
cestou, dal(í jsou srocené kolem kostela, 
u fary i jinde po m!st!. Mimo)ádn! krás-
nou alegorií otcovství je sv. Josef, kter$ 
tak kontrastuje s rigidním sv. Antonínem 
Paduánsk$m… defi lé emocí vt!len$ch do 
kamene. Úchvatné jsou ale i pozd!j(í sochy 
– secesní alegorie Spo)ivosti na pr#"elí b$-
valé spo)itelny, mystick$ rytí) Rieber#v na 

pomníku padl$m… 'luknov má dv! v$razné 
dominanty. První je ran! barokní chrám 
sv. Václava a druhou zase nádhern$ zámek 
vystav!n$ ve stylu saské renesance. Je to 
vlastn! velkorys$ pansk$ d#m, souladn$, 
sv$m zp#sobem jednoduch$, d#stojn$, 
krásn$. -ádné v!%i"ky a serepeti"ky - ú"el-
né obydlí. No vidíte - a p)itom byl v roce 
1986 na str%ení. Tehdy toti% zámek vyho)el 
– p)i(el o st)echu, krov, t)etí patro i "ást 
druhého. To, %e dnes zase stojí, %e je v n!m 
prohlídkov$ okruh, %e je obklopen krásn$m 
parkem s R#%ovou zahradou, to je h)ejiv$m 
d#kazem faktu, %e dodnes %ijí mist)i )e-
meslníci, kte)í doká%ou vyrobit kazetov$ 
strop, zdobné ost!ní dve)í "i intarzované 
parkety. 'luknov byl ve své historii v#bec 
su%ován po%áry a morem. Druhá ze jmeno-
van$ch ran nám ve m!st! zanechala raritní 
památku – morovou branku pod kostelem, 
jí% byli z m!sta vyná(eni mrtví.

MIKULÁ"OVICE
 
M!ste"ko kolem mohutného barokního 
chrámu sv. Mikulá(e je pomyslnou hranicí 
mezi &eskosask$m 'v$carskem a &esk$m 
nizozemím. Kon" ina roztodivn$ch skal 
a hlubok$ch roklí tu p)echází v mírn! 
zvln!nou lesnatou zadumanou zemi, sve-
)epou a krásn! drsnou, krajinu "arod!je 
Krabata, potuln$ch alchymist# i obrov-
sk$ch k) í%# v polích. A touhle krajinou 
u% zase o svátcích velikono"ních projí%-
d!jí mu%i na koních oble"ení do oblek#, 
na hlav! cylindry, zdobeni "ernozlat$mi 
(erpami, doprovázeni kapelou a p!(ími 
zp!váky, nebo, dávná tradice Velikono"-
ních jezdc# byla po letech obnovena. V 
Mikulá(ovicích setkává se dávná historie 
s nedávnou minulostí i dne(kem. Najde-
te tu opravené drobné sakrální památky, 
nádhernou trojbokou kapli Nejsv!t!j(í 
Trojice, kapli T) í otc# s novou kupolí vy-
tvo)enou místními )emeslníky, ale také 
pozoruhodné industriální budovy, které 
jsou památkami na dobu, ji% p) ipomíná 
malé muzeum nad Informa"ním st)edis-
kem v centru obce. Mikulá(ovice vás ale 
p)ekvapí i nádhern$m koupali(t!m s prvo-
republikovou atmosférou anebo funk"ní 
historickou hv!zdárnou. Jako v$chodi(t! 
v$let# je tohle m!sto ideální. Je úchvat-

né, vyrazit odtud na krásnou cihlovou 
rozhlednu Tane"nice, na místy panorama-
tickou, místy v lesích ukrytou Zlod!jskou 
cestu, skalnat$m údolím Bílého potoka a% 
ke K) inici, anebo do Saského 'v$carska, 
které je vá%n! hned za humny. Sousední 
Vilémov ov(em také stojí za prozkoumání, 
nebo, i tady se setkávají staletí. Vlakem 
sem p) ijedete po vysokém viaduktu p)e-
klenujícím Vilémovské údolí od roku 1904, 
abyste se vzáp!tí octili rovn$ma nohama 
v baroku, u paty mohutného schodi(t! 
vedoucího ke kostelu Nanebevzetí Pan-
ny Marie s k) í%ovou cestou i v$klenkovou 
kaplí kryjící zázra"n$ pramen.

Foto: Rostislav K)ivánek Foto: Rostislav K)ivánek
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Infocentrum "luknov

Regionální informa&ní centrum )luknov 
()luknovsk" zámek)

Pond!lí a% pátek   9:00–17:00 hod.
Sobota a ned!le  9:00–12:00 hod. 12:30–17:00 hod.

Telefon: +420 412 332 711
E-mail: ic@mesto-sluknov.cz

Regionální informa"ní centrum 'luknov, Zámecká 642, 'luknov 407 77

!ESKÉ NIZOZEMÍ NA DOSAH
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M'sto krásné architektury    Lourdy severních !ech        
RUMBURK
Jsou lidé, kte)í se dot"en! pozastaví nad 
tím, %e m!stu Rumburk )íkávalo se v p)ed-
minulém století Malá Pa)í% severu. To ale 
bude bu* tím, %e Rumburk neznají, anebo 
je(t! spí(e tím, %e nedoká%ou krásu hledat 
a nacházet. Kdo má alespo+ minimální cit 
pro krásu architektury, bude tu u vytr%e-
ní. Nádherné továrnické vily, historizující 
i modernistické m!(,anské domy, klasici-
zující t!locvi"na, novogotická (kola, mo-
numentální gymnázium ve stylu víde+ské 
secese, dokonce expresionistické stavby… 
A p#jdeme-li hloub!ji do minulosti, je tu 
n!kolik barokních skvost# – t)eba kostel 
sv. Bartolom!je nebo opravdu ojedin!l$ 
Troji"ní sloup na nám!stí se sochami Panny 
Marie a sedmi sv!tc#. A to je tu je(t! klenot 
nejv!t(í, nejsevern!j(í Loretánská kaple na 
sv!t!, dílo slavného barokního architek-
ta Johanna Lucase Hildebrandta, ú%asn! 
zdobená Svatá ch$(e obklopená ambity 

s rohov$mi kaplemi, s úchvatn$mi nástrop-
ními malbami a zcela originálními Svat$mi 
schody dopln!n$mi o mimo)ádn! bohatou 
socha)skou v$zdobu. Loreta tvo)í barok-
ní areál s b$val$m kapucínsk$m klá(terem 
a kostelem sv. Vav)ince a je k náv(t!vník#m 
vlídná – nabízí zajímavé prohlídky v"etn! 
no"ních p)i sví"kách, je tu n!kolik expozic 
a tu a tam je mo%né nahlédnout i do technic-
kého zázemí stavby. Jedine"ná je i tkalcov-
ská uli"ka s podstávkov$mi domky dávn$ch 
)emeslník#. Jako v!t(ina m!st v regionu, 
je i Rumburk obklopen p)írodou, která vábí 
a láká k probloumání. Nejlépe se v ní zori-
entuje ten, kdo vystoupá na vrch Dymník. 
Tady toti% stojí historická rozhledna, z ní% je 
vid!t m!sto i s okolím a vzdálen$mi horizon-
ty. Navíc je tu mo%né pro%ít siln$ duchovní 
moment v areálu Strom %ivota tvo)eném 
dvaadvaceti (tíhl$mi obelisky. Je to místo 
prodchnuté energií.

JI(ÍKOV A FILIPOV
 Na úplné v$sp! &eského nizozemí, kde se 
"esk$ a sask$ %ivel dodnes p)irozen! mísí, 
proto%e mnohde se sta"í podívat p)es plot 
zahrady a koukáte do Saska, choulí se m!s-
te"ko Ji)íkov. Jak u% to tak v téhle oblasti 
b$valo, %ivot se vyvíjel hlavn! kolem vody, 
a tak i tady nám!stím protéká Ji)íkovsk$ 
potok, kter$ lemují pozoruhodné, p)evá%-
n! barokní podstávkové domy. V Ji)íkov! 
narazíme na neb$vale velké mno%ství soch. 
Jsou pov!t(inou barokní nebo klasicistní 
a potkáte je ka%dou chvíli. Nejvzácn!j(í 
je barokní souso(í, na n!m% svatého Jana 
Nepomuckého obklopují sv. Karel Boromej-
sk$ a sv. Florián. To m!lo Ji)íkov chránit 
p)ed morem a po%áry. Na nám!stí vzdorují 
"asu je(t! sochy Panny Marie Immaculaty, 
sv. Jana K)titele a sv. Jana Nepomuckého, 
nedaleko ty"í se archand!l Michel v bojové 
póze a u dal(ího z barokních podstávko-
v$ch dom# shlí%í na lidské pino%ení socha 

Kristova. Barokní kostel sv. Ji)í uprost)ed 
starého h)bitova je obehnán h)bitovní zdí, 
na ní% je umíst!na k)í%ová cesta. Velmi za-
jímavá je i rohová h)bitovní kaple, která 
také pochází z barokní doby. Kdo by se ale 
vydal do nedalekého Filipova, dnes sou"ás-
ti m!sta Ji)íkova, ocitl by se z baroka rov-
n$ma nohama v "asech, kdy architektu)e 
vládl historismus. Ohromen stanul by p)ed 
opravdu gigantickou novorománskou ba-
zilikou minor zasv!cenou Pann! Marii Po-
mocnici k)es,an#. Její historie bere dech. 
Je(t! v roce 1866 tu stával prost$ d#m, kde 
umírala devatenáctiletá Magdalena Kade, 
které se zjevila Panna Maria, )kouc: „Ode 
dne(ka bude( zdráva“. V dom! byl narychlo 
vybudován oltá)ík, kter$ brzy následovala 
kaple, je% brzy nesta"ila náporu poutník#, 
a tak tu byl v roce 1885 dostav!n i kostel. 
Filipovu za"alo se )íkat „Lourdy severních 
&ech“.

Foto: Rostislav K)ivánek Foto: Rostislav K)ivánek

VÝBĚROVÁ KÁVA
Z ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

www.bohemiancoffeehouse.cz



25
LÉTO V !ESKÉM "V$CARSKU

20 LET DESTINA!NÍ AGENTURY        

Dv' desetiletí podpory turistiky
Kdy% byl v roce 2000 vyhlá(en Národní park 
&eské 'v$carsko, za"ali lidé do kraje skal 
a roklí jezdit daleko více ne% d)ív. A tak se 
jen o rok pozd!ji za"al psát p)íb!h, kter$ 
málokter$ turista a náv(t!vník zná. P)íb!h 
obecn! prosp!(né spole"nosti &eské 'v$-
carsko. P)íb!h lidí, kte)í tenhle region pro-
pagují a zárove+ ho i chrání. Úpln! na za"át-
ku (lo o snahu pomoci rozvoji m!st a vesnic 
v t!sné blízkosti národního parku. Stav!ly 
se "isti"ky, evidovaly podstávkové domy, 
obnovovaly se drobné sakrální památky. 
V té dob! ale sousloví &eské 'v$carsko lidem 
ve zbytku republiky nic moc ne)íkalo a te-
prve fotografi e Prav"ické brány nebo lodi-
"ek v sout!skách )í"ky Kamenice je vyvedla 
z nejistoty. Bylo pot)eba dát sv!tu v!d!t 
o pestrosti a kráse, o mo%nostech a jedi-
ne"nostech tohoto koutu &eska. Za"aly se 
tvo)it a vydávat publikace, mapy, bro%ury, 
prospekty, vznikaly první reklamní kampa-
n!. V roce 2006 za"ala do té doby v &esku 
neb$valá p)eshrani"ní spolupráce se sas-
kou stranou a pojem &eskosaské 'v$carsko 
tak dostal nov$ obsah. P)íb!h objevování 
Popelky, její% krásu te* cht!lo vid!t rok od 
roku víc lidí, p)ekotn! pokra"oval. Na K)i-
nickém nám!stí v Krásné Líp! vyrostl zbrusu 
nov$ d#m, kter$ krom! kancelá)í a víceú"e-
lov$ch sál# hostil i komfortní Informa"ní 
st)edisko a p)edev(ím pozoruhodnou a vel-
mi lákavou interaktivní expozici, je% ori-
gináln! prezentovala neoby"ejnou krásu 
regionu. Narodil se D#m &eského 'v$carska. 

Aby byly snahy o propagaci turistiky 
u%ite"né i t!m, kte)í nesli nápor turist# na 

vlastních bedrech – obcím, ubytovatel#m 
a místním podnikatel#m - bylo moudré pro-
pojit je navzájem a bavit se o v!cech spo-
le"n!. A tak vznikl destina"ní fond, kter$ 
se v následujících letech ukázal jako zcela 
zásadní a smyslupln$. P)i zalo%ení bylo 40 
subjekt#, dnes u% je jich více ne% stovka. 
My(lenka byla a je jednoduchá – v(ichni 
dají dohromady prost)edky a poskytnou je 
„Ópéesce“, která vytvo)í jednotn$ a funk"ní 
marketing. Dal(í událostí, která ná( p)íb!h 
posunula na jinou úrove+, byl vstup Ústec-
kého kraje mezi zakladatele „ópéesky“. Kraj 
tak doplnil správu národního parku, m!sto 
Krásná Lípa a Svaz ochránc# p)írody a vnesl 
do hry novou funkci organizace – destina"ní 
agenturu, která se náhle za"ala start o da-
leko v!t(í území. K samotnému &eskému 
'v$carsku p)ibylo i &eské nizozemí, jak se 
odpradávna )íkávalo 'luknovskému v$b!%-
ku. Najednou p#sobnost party, o které si 
vyprávíme, sahala od úpatí Kru(n$ch hor 
a% do prvních kopc# Lu%ick$ch hor. A neje-
nom to, i jejich "innost ko(at!la. Za"al se 
budovat systém certifi kovan$ch pr#vodc# 
a nabídka komentovan$ch v$let# do celého 
regionu. -e odbo"uju – tahle ojedin!lá akti-
vita funguje dodnes a pokud jste to neza%ili, 
jd!te do toho! Ti lidé v!dí kudy a kam jít, 
uká%ou vám to, k "emu se jiní nedostanou, 
a rozhodn! mají co )íct. Na v$let s nimi ne-
zapomenete! A to po)ád je(t! není v(echno. 
U% n!kdy v roce 2010 za"ala masivní pod-
pora místních v$robc# a p!stitel#, která 
brzy p)erostla do certifi kace regionálních 
produkt#, jejich marketing i p)ímou nabíd-

ku, která v posledním nestandardním roce 
úsp!(n! p)e(la na e-shop.

Lidé z „ópéesky“ se postupem "asu 
stali kvalifi kovan$mi odborníky v mno-
ha oblastech a dokázali region posunout 
opravdu velmi kup)edu. P)itom se nikdy 
nevzdali my(lenky udr%itelné turistiky. 
A tak se jedním z témat na(eho p)íb!hu po-
stupn! stala i pot)eba p)esv!d"it lidi, aby 
nechali auto doma a cestovali jinak. Aby 
to ale nebylo jen plané moralizování, mu-
selo se jednat a p)esv!d"ovat a zkou(et… 
Na(t!stí dopravní odbor Ústeckého kraje 
byl velmi vst)ícn$. V sou"innosti s ním se 
poda)ilo vybudovat skv!le fungující turis-
tick$ dopravní systém. Sí, autobus# a cyk-
lobus#, ale p)edev(ím vlak#, je komfortní 
a neb$valá. Vrcholem t!chto snah se stalo 
spu(t!ní projektu Dráha národního parku. 
Jedine"n$ okruh vznikl$ spojením n!ko-
lika tratí dopraví turisty na dojití ke v(em 
nejatraktivn!j(ím cíl#m – a to nejen na 
"eském, ale i na saském území! N!co tako-
vého jinde v zemi nenajdete. Dal(í téma? Je 
t)eba odleh"it p)etí%en$m míst#m, která 
zná ka%d$, a nabídnout lidem nová místa, 
nové zá%itky. A tak se ve spolupráci s Klu-
bem "esk$ch turist# poda)ilo nov! vyty"it 

a prozna"it neuv!)iteln$ch 22 nov$ch turi-
stick$ch cest! Aktuální problém? Turist# je 
moc, sezóna krátká. A tak byste sou"asné 
„ópéesáky“ nezastihli se sklenkou v ruce, 
jak slaví dvacáté v$ro"í svého fungování, 
ale v plné práci nad tím, jak p)ivést lidi do 
&eského 'v$carska i na podzim a v zim!. 
A %e je tu v té dob! mo%né za%ít ú%asné v!ci, 
o tom, prosím, ani na chvíli nepochybujte!

Na záv!r se je(t! vra,me k fenoménu p)e-
shrani"ní spolupráce. Ta funguje u% dlouh$ch 
patnáct let a nemá v &esku srovnání. Spole"-
n$ marketing, dokonce spole"né korporátní 
prvky, spole"ná komunikace, propojené akce, 
vzájemná podpora. P)ipravuje se spole"ná 
náv(t!vnická karta, dávno fungují tarifní 
v$hody v doprav! na obou územích… A co je 
hlavní – n!me"tí turisté si na(li cestu do "es-
ké "ásti území, které je sice rozd!leno "árou 
na map!, ale je jedin$m logick$m celkem. A ti 
"e(tí? Inu, ti jsou p)eci jen trochu pla((í, ale 
i oni rok od roku nacházejí v!t(í zalíbení ne-
jen v t!ch nejznám!j(ích atraktivitách v Sas-
ku, ale objevují i místa málo známá. 
Tak a% zase pojedete do &eskosaského 'v$car-
ska, vzpome+te si na lidi z o.p.s. &eské 'v$car-
sko. A bu*te si jisti, %e i díky nim se tu budete 
cítit skv!le.
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HERKULOVY SLOUPY      
Skalnat#m údolím k Herkulov#m sloup/m
 
Krásn$ v$let, kter$ málokdo z "esk$ch 
turist# zná, je z Ostrova podél )í"ky, Os-
trovská B!lá, z ní% se po pár stech metrech 
stane Biela, nebo, hranice jsou odtud 
opravdu, co by kamenem dohodil. N!jak$ch 
osm dev!t kilometr# je tu mo%né putovat 
nesmírn! "lenitou a p)ekvapivou krajinou 
po jedné ze dvou zna"en$ch cest, bu* po 
p)ím!j(í "ervené, která vede kolem úchvat-
né vyhlídky Grenzplatte, po zalesn!ném 
h)ebeni k Ottomühle, osad!, které dal 
jméno b$val$ ml$n, anebo do stejného cíle 
"lenitou %lutou podél skalních st!n a v!%í. 
Nedaleko Ottomühle ukr$vá se v zalesn!né 
stráni jedna z perel Saského 'v$carska, 
herkulovské skalní m!sto s hlavním mag-
netem – Herkulov$mi sloupy, podivuhodn! 
tvarovan$mi skalními v!%emi, které jakoby 
popíraly p)ita%livost zemskou. Okolní pr#-
lezy, dvorany, jeskyn! i skalní ulice jsou 
strhující. Bielatal, tedy údolí )í"ky B!lé, 

ov(em je(t! ani zdaleka nekon"í. Je vlast-
n! jedno, po které jeho stran! budete pu-
tovat dál. Budete-li se dr%et pravé strany 
a tedy pokra"ovat od Herkulov$ch sloup# 
dál, "eká vás skalní m!sto s mnoha vyhlíd-
kami, z nich% nejkrásn!j(í je a% mysticky 
umíst!n$ kamenn$ altán z roku 1880 na sa-
mém okraji skalního plata, Kaiser Wilhelm 
Feste, tedy vyhlídka císa)e Viléma. Odtud 
uvidíte Herkulovy sloupy opravdu luxusn! 
– takhle z dálky jsou snad je(t! ú%asn!j-
(í. Cesta po druhé stran! údolí ale nabízí 
nemén! fascinující v$hledy. Vystoupat na 
Johanniswachte, Sachsenstein nebo Na-
chbar znamená nahlédnou okolní srocení 
skalních útvar# i idylické údolí zase z jiné-
ho úhlu – a v%dycky to bude stát za to. V$let 
kon"í v dal(í osad!, které dal jméno ml$n – 
Schweizermühle. Návrat? Samoz)ejm! tou 
stranou, kterou jste ne(li dol#. Asi 18 km 
okruh mimo)ádné krásy.

SASKÉ "V$CARSKO        
Druhá polovina hranicí rozd'leného obrazu
Nádherná a pestrá krajina, jedno z v#bec 
nejatraktivn!j(ích a nejnav(t!vovan!j(ích 
míst v N!mecku, není ni"ím, ne% v!t(í "ástí 
území rozd!leného státní hranicí s &eskem. 
Hranice ale nejsou ne% "áry na map!, p)íroda 
na n! nedbá. P)esto dodnes existuje jak$si 
podivn$ ostych "esk$ch turist# vydat se jen 
o pár kilometr# dál, za krásami saské "ásti 
zem! skal a roklí. A p)itom zna"ení je dobré, 
pohostinnost místních na vysoké úrovni a ja-
zyková bariéra snadno p)ekonatelná. O ne-
p)ebernosti krás ani nemluv! – skalní hradba 
Bastei s typick$m mostem - první turistickou 
stavbou sv!ta, stolové hory Papststein, Lili-
enstein, Königstein s jedine"nou vrcholovou 
pevností, nebo Pfaffenstein s jedním z nej-
znám!j(ích symbol# regionu – skalní v!%í 
Barbarine, hrad a m!ste"ko Stolpen, skalní 
m!sta Schrammsteine a Affensteine, ú%asné 
skalní suky - Winterstein se spektakulární 
vyhlídkou do nitra území a Frienstein s p)e-

visem Idagrotte, obrovská a masivní skalní 
brána Kuhstall (Kravín), oba Winterbergy, 
stovky neskute"n$ch vyhlídek – nap). Kip-
phorn s hlubinn$m pohledem na ka+on Labe  
nebo  t)eba „balkon Saského 'v$carska“, 
tedy vyhlídku Brand nad Porschdorfem - ces-
ty vlídné i krkolomné, (irok$mi cestami i po 
lávkách a %eb)ících, k tomu rázovitá a ma-
lebná m!ste"ka a vesnice, snivá údolí )í"ek a 
potok#… Bylo by neodpustiteln$m h)íchem 
nepoznat tak mohutnou porci krásy, kdy% ji 
máme doslova u nosu. V!t(inu nejkrásn!j-
(ích míst propojuje 122 kilometr# dlouhá 
Malerweg rozd!lena do osmi etap. Historická 
cesta byla renovována, znovu prozna"ena 
a opat)ena informa"ními cedulemi. Jmenuje 
se po malí)ích, kte)í tudy okouzlen! bloumali 
u% koncem 18. století. Za"ali to dva 'v$ca)i 
- Adrian Zingg a Anton Graff - jim% krajina 
poblí% Labe p)ipomínala jejich domovinu – 
odtud tedy název celé oblasti.
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V Saském 'v$carsku je )ada placen$ch parkovi(,, velké záchytné parkovi(t! 
u nádra%í v Bad Schandau je zdarma. Ka%dé dv! hodiny se dostanete do Bad 
Schandau i vlakem – z D!" ína nebo Rumburka. P) i jízdách p)es hranici je v$hod-
ná jízdenka Labe Elbe Ticket: Platí nap). i do Drá%*an (mimo dálkové expresní 
vlaky) v"etn! MHD.

Informace o nejkrásn%j$ích túrách:  Kontaktujte Ji)ího Raka, 
ex)editele destina"ní spole"nosti &eské 'v$carsko o.p.s. 
a mana%era pro turistické aktivity regionu, rád Vám poradí. 
+ 420775552792.

U%ite,né informace
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BAD SCHANDAU  
Z lázní do skal, nejlépe tramvají
Srdcem Saského 'v$carska je nejstar(í 
saské láze+ské m!ste"ko Bad Schandau. 
Z H)enska jste tu za chvíli a samo sebou 
tu staví i Dráha národního parku. To m!s-
to je p#vab sám. Upravené, romantické 
a vlídné uli"ky, malebné hrázd!né dome"ky 
p)etékající kv!tinami p)ilepené ke skále, 
sváte"ní atmosféra i ve v(ední dny. Bota-
nická zahrada, kostely, velkorysá inter-
aktivní expozice Domu saského 'v$carska 
(NationalparkZentrum), p#j"ovny sportov-
ního vybavení, dobré restaurace, zajímavé 
m!stské muzeum, ale také komplex bazé-
n# jedine"n$ch termálních lázní Toscana 
Therme a v neposlední )ad! „%andavská ei-
ffelovka“ padesát metr# vysok$ historick$ 
osobní v$tah, kter$ vás vyveze na skály, do 
"tvrti Ostrau. Práv! tady je jedno z mo%n$ch 
v$chodi(, z Bad Schandau do dost mo%ná 
nejkrásn!j(ího skalního m!sta v Sasku, do 
spektakulárních Schrammsteine, kde "e-

kají fantastické skalní útvary a krkolomné 
stezky, schody, %eb)íky a lávky, ohromující 
v$hledy – no, n!co zcela jedine"ného. Dost 
mo%ná nejv!t(í atrakcí m!sta, které jakoby 
se usmívalo, je „stará sle"na na kolejích“, 
jak Sasové n!%n! )íkají historické %luté 
tramvaji. Ta jezdí K)inick$m údolím z Bad 
Schandau do nitra skal u% od roku 1898. U% 
jen cesta zalesn!n$m údolím )í"ky K)inice 
je zá%itkem. A kdy% potom "lov!k vystoupí 
na kone"né a u%ije si pravideln! spou(t!n$ 
um!l$ Lichtenhainsk$ vodopád a vydá se 
vzh#ru ke skalní brán! Kuhstall, je jedine"-
nost pro%itku zaru"ena. Vystoupit lze kde-
koliv – z v!t(iny stanic vedou do les# a skal 
turistické trasy s p)ehledn$m zna"ením, 
ale Kuhstall je magnet nejv!t(í. Uzounké 
„schody do nebe“ umo%ní v$stup na skal-
ní masiv „Kravína“ a graciézní v$hledy na 
Mal$ Winterberg i jeskyn! Idagrotte, kam 
to odtud také není daleko.

OBERE SCHLEUSE      
Na lodi,kách se projedete nejen ve H&ensku
U% kdy% jsme bloudili Kyjovsk$m údolím 
vytvo)en$m )í"kou K)inicí, bylo jasné, %e 
cesta po proudu neukon"í sv#j p#vab na 
státní hranici, nebo, krása, na(t!stí, hra-
nice nezná. Sledovat K)inici je samoz)ejm! 
nádherné i dál. Nedaleko za ruinami p)ed 
válkou oblíbeného hotelu &esk$ ml$n po-
tkáme historické budovy Niedermühle, 
které st)e%í p!(í stezku k blízké sout!sce 
Obere Schleuse, tedy Horní splav. Tady u% 
od roku 1879 vozí u%aslé náv(t!vníky pra-
mi"ky. A dodnes je to nev(ední zá%itek. 
Zrcadelná ti(ina, kterou hlídají do nebe 
vzty"ení skalní velikáni, ostr#vky a trsy 
travin no)ící se z vody... Od lodi"ek je pak 
mo%né vydat se bu* nádhernou cestou nad 
K)inicí po modré zna"ce, procházet skalní-
mi tun$lky, obdivovat nejvy((í smrk Saska 
i klikatící se K)inici, anebo zdolat svah po 
"ervené, stoupat uzou"k$m schodi(t!m na 
skálu Hermannseck, prolézat pod p)evisy 

a protahovat se puklinami a% k vyhlídce Kö-
nigsplatz, ze které je vid!t sout!ska v celé 
kráse. Z kone"né lodi"ek se ale dá jet po 
vod! i zpátky anebo se vrátit stezkou ve 
svahu. Zhruba t)i kilometry nad sout!skou 
krá(lí okolní krajinu vlídná obec Hinterher-
msdorf, jedna z nejhez"ích vesnic celého 
N!mecka. Je krásné projít ji po nau"né 
stezce, která zv!davc#m uká%e hned jede-
nasedmdesát malebn$ch podstávkov$ch 
dom# a v jednom z nich, v Heimatstube, 
nabídne i malé muzeum s dokonale rekon-
struovanou typickou sv!tnicí lesních d!l-
ník# z konce 19. století. K tomu Lesní nau"-
n$ areál se dv!ma okruhy ( jeden je sjízdn$ 
i s ko"árkem), d!tská nau"ná stezka, kte-
rá se dá projít "ty)ikrát, v%dycky s jin$mi 
druhy otázek a sout!%í, d!tská via ferrata, 
informa"ní st)edisko s expozicí pé"e o les 
i mohutné koryto, jím% se ze svahu spou(-
t!lo vyt!%ené d)evo.

Horní splav
Hinterhermsdorf
01855 N!mecko 

Tel.:  +49 (0) 35974-55747
 +49 (0) 35971-70960

otev)eno od Velikonoc do 31. ) íjna
Denn! 9:30 – 16:30 hod.
Poslední plavba v 16.00 hod.

U%ite,né informaceinfoboxi

 linka U28 z D!"ína (jízdenka Labe-Elbe)  

 záchytné parkovi(t! centrum – placené (vedle termálních lázní) 

 Historick$ v$tah (vyhlídka), Toskana Terme, Schrammsteine,   
 Kirnitzchtal, Zaukenhorn 

 Nationalpark Zentrum, Dresdener str. 2B, Bad Schandau
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Tipy na dal+í zajímavá místa2

koupali(t! Mikulá(ovice, 
koupali(t! Velk$ 'enov, 
Kyjovská p)ehrada, 
koupali(t! &eská 
Kamenice, koupali(t! 
Jet)ichovice, aquapark 
D!"ín, Trixi Park 
Grossschonau, koupali(t! 
Seifhennersdorf, Toskana 
Terme Bad Schandau 

Bohemian Coffee House 
Rumburk, Café Nostalgie 
Krásná Lípa, D#m &eského 
'v$carska Krásná Lípa, 
Kafe na map! D!"ín, 
Coffee and Books D!"ín, 
TIC knihovna D!"ín, 
U Fo)ta, Kafrárna u ko"ek, 
&eská Kamenice 

Drá%*anská vyhlídka, 
Kamenická, V!trn$ 
vrch, K)í%ov$ vrch 
u Rynartic, Past$)ská 
st!na, Kvádrberg, R#%ová 
vyhlídka, Belvedér, 
Karlova v$(ina, Vilemíina 
st!na, Hrazen$, -idovská 
vyhlídka, Jehla u &eské 
Kamenice

Tol(tejn, Brtnick$ 
hrádek, Falken(tejn, 
Vl" í hrádek, Krásn$ 
Buk, Hrad Ostr$, 
Konigstein, Hohnstein, 
Zámek Bene(ov nad 
Plou"nicí, Zámek D!" ín, 
Zámek 'luknov, Zámek 
Libouchec, Zámek Jílové

Weifberg, Tane"nice, 
Jedlová, Studenec, 
Janov, Velk$ Chlum, 
Sokolí vrch, Kamenick$ 
hrádek, R#%enka, 
Vl"í Hora, Dymník, 
Hrádek u Varnsdorfu, 
Rathmannsdorf, D!"ínsk$ 
Sn!%ník

Zdroj: © P)isp!vatelé OpenStreetMap, pod licencí Open Database Licence

+420 775 552 789 informace@ceskesvycarsko.cz


