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Informace o dopravě v Českosaském Švýcarsku

Turistická doprava
v Českosaském Švýcarsku 2019

Milí přátelé Českého Švýcarska, členové destinačního fondu,
v poločase sezony tentokrát pár zmínek k turistické dopravě, která, jistě souhlasíte, nabyla
za posledních deset let na významu. Považujeme ji za produkt, který je zároveň často už
cílem (zejména lodní a někde i vlaková doprava), neboť nabízí vyhlídky na překrásnou
scenerii, ale zároveň významně přispívá k omezení cest autem, zvláště u směrů Děčín –
Hřensko a Jetřichovice – Hřensko. Ústecký kraj tato spojení podporuje, naše společnost
navrhuje a projednává možnosti dalších změn, které mají užitek pro místní i návštěvníky.

Saská paroplavba
Oblíbená flotila kolesových parníků v Saském Švýcarsku má pro období 1. 8. – 20. 10. 2019
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upravený jízdní řád. Plaveb je méně, jízdní doby jsou prodlouženy pro nízký stav vody, ale 2
páry mezi Bad Schandau a Pirnou denně jezdí. Doporučujte zájemcům odjezd parníků v 9:30
z Bad Schandau (nábřeží) s klasickými zastávkami v Königsteinu (10:00), Rathenu (10:30),
Wehlenu (10:45) s příjezdem do Pirny v 11:20. Zpět z Pirny loď vyjíždí ve 13:45 a v Bad
Schandau přistane v 16:30. Tento spoj je velmi oblíbený, nikoliv však tak obsazený, jako
druhý pár, který vyjíždí z Pirny v 10:00 a vrací se v 15:30 z Bad Schandau zpět.

Více informací

Turistický autobus v Děčíně k ZOO a k zámku
Tak to je dnešní novinka, od 1. 8. 2019 je zavedena nová turistická linka č. 216 spojující
zámek a ZOO Děčín. Provoz na této lince je zajištěn nízkopodlažním městským minibusem, s
pohonem na CNG s maximální kapacitou 15 sedících cestujících a 23 stojících cestujících.
Autobusy staví i u hlavního nádraží. Odjezdy od nádraží k zámku 8:40 až 17:40, odjezdy od
nádraží k ZOO v 9:05 až 18:05. Interval 60 minut. Jede v srpnu denně, v září o víkendech.
Hezký bonbonek pro rodiny s dětmi a starší občany, určitě oba směry ulehčí dlouhý pěší
výstup!

2

Více informací

Rychlý osobák z Ústí do Saského Švýcarska a Drážďan
Ten vlak se jmenuje Letní kometa a už druhou sezonu jezdí o víkendech a svátcích, letos až
do 3. 11. Superrychlé spojení (jako EC), a přitom platí běžná výhodná jízdenka Labe-Elbe.
Soupravu tvoří 5 rychlíkových vagonů a elektrická lokomotiva, veze jízdní kola. Ústí 9:19,
Děčín 9:36, Bad Schandau 9:52, Dresden 10:21. Zpět jede z Drážďan 17:36, do Ústí přijíždí
v 18:38.
Zvláště pro obyvatele krajského města je tento spoj velmi praktický, doposud bylo nutno
přestupovat v Děčíně.

Dráha národního parku
Asi víte, že jsme zajistili propagaci atraktivních tratí v regionu a vytvořili webové stránky.
Smyslem je upozornit na to, že železniční spojení U 8 Děčín – Jedlová – Rumburk, T2
Krásná Lípa – Mikulášovice a U 28 Děčín – Bad Schandau – Šluknov – Rumburk vytvářejí
okruh kolem národních parků České a Saské Švýcarsku, Lužickými horami a okrajem CHKO
České středohoří. Krajinářsky jsou to samozřejmě jedny z nejkrásnějších tratí
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u nás. Jízda krásnou krajinou zároveň umožní nechat auto doma nebo na nádraží
a poznávat místa mimo vlastní přetížené oblasti národního parku. Název Dráha národního
parku tak rozšiřujeme na celý tento okružní systém a Ústecký kraj nás v tom podporuje.

Více informací

Bližší údaje vám kdykoliv rád sdělím přímo, včetně kombinace spojů, využití jízdenek Labe
Elbe apod. Můžete mi telefonovat vždy. + 420 775 552 792.
Užijte léto a dobře poraďte svým klientům!
Jiří Rak

Sledujte nás

Napište nám

Sledujte nás na sociálních sítích.
Každý den pro vás máme tip na výlet
či aktualitu z Českého Švýcarska.

České Švýcarsko, o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
Krásná Lípa 407 46

+420 775 552 789
informace@ceskesvycarsko.cz
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