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Zima v Českém Švýcarsku

Více tipů na výlety, akce a dovolenou najdete na www.branadocech.cz

Když je vše schováno pod sněhobílou 
pokrývkou, je ten správný čas vyrazit 
do jinak hojně navštěvovaného České-
ho Švýcarska. Nikde ani živáčka a spo-
lu s tajuplným šuměním korun stromů 
se objevujete druhou tvář národního 
parku. Zažijete tichý ráj, tolik odlišný 
od letního období, kdy se všude valí 
davy návštěvníků. Jedinečná možnost 
navštívit Pravčickou bránu bez davů 
a  čekání u  kasy. Podobně okouzlují-
cí pro vás může být výlet Kyjovským 
údolím až k  Brtnickým ledopádům. 
Milovníci výhledů na zasněžené kopce 
a  široké okolí ocení dobrou dostup-
nost rozhleden na Děčínském Sněžní-
ku, Jedlové, Tanečnici, Dymníku nebo 
na Vlčí hoře. A  pro sportovce? Lyžař-
ské areály a  upravované běžecké sto-
py v blízkých Lužických horách a okolí. 
Kulturní vyžití zajistí bohaté programy 
děčínského i šluknovského zámku, Lo-
rety v Rumburku, nebo oblastního mu-
zea v Rumburku i Děčíně. 

Regionální výrobci
V průběhu vaší zimní dovolené dopo-
ručujeme navštívit a  okusit výrobky 
zdejších regionálních výrobců. Nobilis 
Tilia (www.nobilis.cz), se sídlem na 
Vlčí Hoře, disponuje nádherným, nově 
vybudovaným návštěvnickým centrem 
s prodejnou a čajovnou. Nedaleko od-
tud, v Krásné Lípě, se nachází pivovar 
Falkenštejn (www.pivofalkenstejn.cz), 
který nenabízí pouze skvělé místní ře-
meslné pivo, ale i možnost výborného 
jídla. Stejně tak nesmíme opomenout 
mýdlárnu Rubens v  Růžové (www.
mydlarnarubens.cz). Malebná prodej-
na zasazena do prostředí národního 
parku s nepřeberným množstvím dru-
hů mýdel a vždy příjemnou obsluhou. 
Jste milovníci čokolád? Děčínský Jor-
dán (www.cokojordan.cz) nebo čo-
koládovna Mana v Krásné Lípě (www.
cokokramek.cz) se o vás rádi postarají. 
Neprohloupíte, ať svěříte péči o  vás 
kterémukoliv z místních výrobců. Kva-
lita a ochota zaručena.

Wellness
K  zimnímu relaxu neodmyslitelně pa-
tří čas strávený ve wellness zařízení. 
Takových najdete v  těsné blízkosti 
Českého Švýcarska hned několik. Mezi 
nejvýraznější patří například Toskana 
v  Bad Schandau (www.toskanaworld.
net), která je lehce dostupná například 
Dráhou národního parku. V Sebnitz jsou 
zase bylinné lázně (www.kraeutervital-
bad.de) zimním lákadlem pro vyzna-
vače wellness a  odpočinku. 5  km za 
Varnsdorfem se nachází oblíbený well-
nesový svět Trixi-Bad v  Grossschönau 
(www.trixi-park.de). V  Děčíně najdete 
skvěle situovaný aquapark (www.aqua-
parkdecin.cz). Areál na vynikající úrovni 
poskytující mnoho způsobů zajišťující 
dokonalý odpočinek.

Sport
Na hranici destinací Českého Švýcar-

ska a Lužických hor je několik zimních 
sportovních areálů a  běžeckých tratí. 
Skvělé udržované stopy jsou v  oblasti 
Polevska u Nového Boru. Pravidelně je 
udržována běžecká magistrála v  okolí 
hraničního hřebene Lužických hor We-
berberg – pod Luží – Jonsdorf – pod 
Hvozdem – Lückendorf, tzv. Kammloipe 
nebo síť běžeckých tratí mezi obcemi 
Sněžník, Ostrov, Tisá a  Petrovice. Pro 
fanoušky letních cykloradovánek jistě 
známý právě zmíněný ski areál v  Po-
levsku i  se sjezdovkou (www.polev-
sko.ski). Sportovní areál v Jiřetíně pod 
Jedlovou (www.sport-jedlova.cz) a  ly-
žařský areál v  Horním Podluží (www.
hornipodluzi.cz) nabízejí další možnos-
ti. Zimní dovolenou v  Českém Švýcar-
sku si tak lze lehce zpestřit lyžovačkou 
nebo běžeckou túrou. Je nutno mít na 
paměti, že uvedené polohy jsou ve výši 
500 – 700 m n. m. a že výška sněhové 
pokrývky v  teplých zimách posledních 
let nebývá příliš vysoká. Kdo by rád po 
celodenním výletu ještě pár temp v ba-
zénu, nabízí se aquapark Děčín, bazén 
v Rumburku či v sousedním Varnsdorfu.

Ubytování
O  skvěle zařízené ubytování s  příjem-
ným personálem zde není nouze a ka-
pacita během zimních měsíců je do-
stačující. Je tak jenom na vás, které si 
zvolíte za přechodný domov. Například 
Lípa Resort (www.lipa-resort.cz) s  re-
lax centrem přímo v  centru Českého 
Švýcarska v  Krásné Lípě, hotel Lužan 
v Rumburku (www.hotellužan.cz), Dou-
bické chalupy (www.doubickechalupy.
eu) a hotel JEF v Doubici (www.hotel-
-jef.cz), nebo výstavní hotel Česká Ko-

runa v Děčíně (www.hotelceskakoruna.
cz) či Zlatá lípa s wellnesem a saunou 
v  Děčíně-Jalůvčí (www.zlatalipa.cz). 
Také penzion Na Stodolci v Dolní Chřib-
ské s  ubytováním například v  přepy-
chové roubence (www.nastodolci.cz). 
Skvěle umístěný hotel Ostrov nalezne-
te ve skalním údolí u  Tisé s  bazénem 
a  saunou (www.hotelostrov.com). Ji-
nou skvělou volbou je hotel U Fořta se 
zážitkovými seníky a  novým hotelem 
přímo na Mezní Louce v srdci Českého 
Švýcarska (www.uforta.cz). Nezarmoutí 
ani klidný hotel Bellevue v  Jetřichovi-
cích s krásným výhledem na panorama 
Jetřichovických skal (www.bellevuejet-
richovice.cz). V každém z koutů regionu 
tak najdete ubytování s kvalitním servi-
sem, kde vás rádi pohostí.

Tipy na výlety
Pěší výlety samozřejmě závisí na stavu 
sněhu a výši sněhové pokrývky. Někte-
ré úseky cest mohou být při střídavém 
počasí uklouzané. Je to samozřejmě 
výběr tras k  nejznámějším cílům nebo 
tam, kde vedou pohodlné cesty. V zimě 
je řada krásných procházek v  Srbské 
Kamenici, Chřibské, Dlouhém Dole, 
Vysoké Lípě, kde vás překvapí staré 
podstávkové domy. Další vycházky jsou 
kolem České Kamenice (jehla), Krásné 
Lípy (Sněžná, Vlčí hora) apod, ty však 
vyžadují už větší fyzickou zdatnost při 
překonávání množství sněhu. Podobně 
z Mikulášovic na Tanečnici.

Brtnické ledopády
Nechte se okouzlit silou přírody a  vy-
dejte se na výlet za Brtnickými ledopá-
dy. Přírodní úkaz, který je k  vidění jen 

pár týdnů v roce (únor-březen), dorůstá 
obřích rozměrů. Fotogenické místo, kde 
vznikl nejeden úchvatný záběr. Přijeď-
te do Kyjova nebo Brtníků a vydejte se 
po turisticky značených cestách přímo 
k ledopádům. Neopomeňte v údolí na-
vštívit i  jeskyni Víl, skalní převis, kde 
v  průběhu zimních měsíců vzniká uni-
kátní ledová výzdoba. Okruh je náročný, 
cesta bývá uklouzaná.
Spojení autobusem z Varnsdorfu, Rum-
burka a Krásné Lípy: stanice Staré Kře-
čany, Brtníky, náměstí a  Krásná Lípa, 
Vlčí Hora, v  provozu i  o  víkendech, 
odtud po značených cestách, nejdelší 
okruh z Brtníků cca 7 km

Edmundova soutěska: Přímo z Hřenska 
od vchodu do soutěsek Edmundovou 
soutěskou k letnímu nástupu do lodiček 
a zpět, 4 km. Překvapí Vás ticho v sou-
těsce ozdobené sněhem a ledopády. Do 
zastávky Hřensko, k  soutěskám jezdí 
celoročně autobus z Děčína.

Pravčická brána: Od listopadu do břez-
na je přístupna o  víkendech od 10 do 
16 h. Trasa z  Mezní Louky do Hřenska 
měří asi 11 km, nejkratší výstup 2,5 km 
(a  totéž zpět) je ze stanice autobusu 
Hřensko, Pravčická brána. Užijte tajem-
ství brány v zimní náladě, vstup v zimě 
je bezplatný.

Děčín: Výstup na Pastýřskou stěnu 
od Tyršova mostu, 1,5  km, nádherný 
výhled na město se zámkem. Na skal-
ním zalesněném hřebenu je celoročně 
otevřená ZOO. Dále jsou skalní vyhlíd-
ky z  červeně značené cesty směr Dě-
čínský Sněžník.

Tiské stěny: Procházka skalním měs-
tem z  obce Tisá nebo od parkoviš-
tě pod Turistickou chatou, okruh 2 
– 3  km, bývá hodně sněhu. V  zimě je 
vstup zdarma.

Děčínský Sněžník: Výstup z  parko-
viště u  Hraniční boudy ve Sněžníku. 
Vydejte se po asfaltové silničce na 
stolovou plošinu s vyhlídkami z okraje 
skal a z rozhledny u horské restaurace. 
2 km tam a 2 km zpět.

Bynovec: Po zelené značce směr Děčín 
na rozcestí s  červenou a  po ní na vy-
hlídku Růžový hřeben 
a zpět. Nenáročná 5 km dlouhá túra.

Růžová: Výstup na rozhlednu Růženka, 
následně po žluté na rozhlednu Janov-
ský vrch. Do Janova 6  km, a  autobu-
sem zpět do Růžové.

Jetřichovice: Po žluté trase od Staré-
ho mlýna údolím Jetřichovické Bělé na 
Dolský mlýn a zpět, 6 km. Pohodlné. 
Po žluté od parkoviště u kiosku K1 na 
skalní hrad Falkenštejn a zpět, 2 km.

Kyjov: Po červené značce jděte Ky-
jovským údolím na Turistický most. 
S odbočkou ke Klenotnici a zpět, 6 km. 
Pohodlné.

Informační střediska
Potřebujete poradit? Neváhejte 
navštívit celoročně otevřená 
infocentra Českého Švýcarska:

Dům Českého Švýcarska s expozicí 
v Krásné Lípě
+420 775 552 789
www.ceskesvycarsko.cz

Děčín
Turistické informační centrum 
v městské knihovně
412 532 227
Turistické informační centrum na 
vlakovém nádraží
727 975 773
www.idecin.cz 

Česká Kamenice – Městské 
informační centrum
412 582 600
www.ceska-kamenice.cz 

Rumburk – Turistické informační 
centrum
412 331 171
www.rumburk.cz 

Lipová – Informační centrum 
v podstávkovém domě
702 184 555
www.lipova.cz 

Mikulášovice – Městské informační 
centrum s muzeem nožířské tradice
739 452 734
www.mikulasovice.cz 


