
Srpen
7.8. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Brtníky - u ústavu sociální péče
Trasa exkurze: Brtníky - Šternberk - Kyjovské údolí - Brtníky
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv  
a oblečení do přírody
Kontakt: 737 276 866 4

km
6

12.8. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka se strážcem národního parku za přírodní-
mi a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: vaclavbanka@gmail.com 4

km
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14.8. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: 737 276 855 4

km
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21.8. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Osada Kopec - restaurace u Vyskočilů
Trasa exkurze: Kopec - Brtnický hrádek - Vlčí potok - Šternberk 
- Kopec
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: p.paulicek@npcs.cz, 737 276 869 4

km
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26.8. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka se strážcem národního parku za přírodní-
mi a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: vaclavbanka@gmail.com 4

km
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28.8. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: 737 276 855 4

km
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1.9. Den Českého Švýcarska
Popis akce: Celodenní oslavy věnované lidem a přírodě České-
ho Švýcarska. Pro děti i dospělé je připravený bohatý program 
(Parkmaraton, rodinný maraton, soutěže, koncert, setkání moto-
cyklů Čechie Böhmerland a další)
Místo srazu: Krásná Lípa - náměstí
Informace: Program Dne Českého Švýcarska naleznete nejpozdě-
ji v srpnu na webových stránkách www.krasnalipa.cz
Kontakt: Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa, 412 383 413, 
www.ceskesvycarsko.cz, www.krasnalipa.cz

14.9. Evropská noc 
pro netopýry
Popis akce: Setkání s živým netopýrem pod dohledem odbor-
níků, promítání pod širým nebem, ukázka odchytu netopýrů, 
batdetektoring
Místo srazu: Krásná Lípa - venkovní areál u správy národního parku
Čas srazu: 19:30
Informace: S sebou si vezměte baterku a dobré oblečení 
pro chladný večer
Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863 2

22.9. Okolím Vysoké Lípy
Popis akce: Vlastivědná vycházka do přírody s výhledy do kraji-
ny na téma geologie, historie krajiny, botanika a zoologie
Místo srazu: Vysoká Lípa - před hotelem Lípa
Trasa exkurze: Vysoká Lípy a okolí
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv, 
svačinu, případně deštník
Kontakt: v.sojka@npcs.cz, 737 276 858 4

km
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Září říjen
6.10. Lesnická exkurze 
Kyjovským údolím
Popis akce: Lesní porosty v inverzním údolí - fenomén 
Českého Švýcarska
Místo srazu: Kyjov - u restaurace na Fakultě
Trasa exkurze: Kyjov - Zadní Doubice a zpět
Čas srazu: 9:30
Informace: Lehký terén, s sebou kvalitní obuv
Kontakt: j.drozd@npcs.cz, 737 276 982 5

km
10

14.10. Mechové putování 
Suchou Kamenicí
Popis akce: Poodhalíme roušku tajemného světa mechů 
a kapradin
Místo srazu: Hřensko - aut. zastávka Hřensko, nábřeží
Trasa exkurze: Hřensko - Suchá Kamenice - Belvedér - Hřensko
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, 
Kontakt: i.markova@npcs.cz, 737 276 844 5

km
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16.10. Technicko-geologická exkurze
Popis akce: Představení práce oddělení geologie - skalní čety
Místo srazu: Hřensko - parkoviště před hotelem Praha
Trasa exkurze: Hřensko
Čas srazu: 14:00
Informace: Lehký terén, dobré boty
Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850 2

km
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20.10. Den stromů
Popis akce: Výsadba původních druhů stromů na vybrané lokali-
tě národního parku
Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Čas srazu: 9:30
Informace: Středně náročný terén. S sebou dobré boty a rukavi-
ce (rukavice budou v omezeném množství k zapůjčení na místě)
Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863

3

proSinec

2.11. Jetřichovické vyhlídky
Popis akce: Geologický pohled na odlistěné svahy a údolí ze 
známých Jetřichovických vyhlídek
Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Trasa exkurze: Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Rudolfův kámen 
- Jetřichovice
Čas srazu: 13:00
Informace: Náročný terén, svačinu s sebou
Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850

5
km
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LiStopad

15.12. Vánoční setkání 
u Dolského mlýna
Popis akce: Tradiční setkání všech milovníků přírody v předvá-
nočním čase u Dolského mlýna na břehu řeky Kamenice. Součástí 
setkání je společné zpívání koled a obdarování zvířátek donese-
nými dobrotami
Místo srazu: Dolský mlýn u Jetřichovic
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén (sníh), S sebou kvalitní obuv, 
teplé oblečení a svačinu pro zvířátka (jablíčka, chleba, žaludy  
a další)
Kontakt: v.sojka@npcs.cz, 737 276 858 5

km
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2.9. - 8.9. Týden tradičních řemesel
Popis akce: Nenechte si ujít stará a téměř zapomenutá řemesla 
Českosaského Švýcarska na jednom místě. Během jediného týd-
ne spatříte stavbu, zapálení a hoření milíře včetně jeho roze-
bírání. Na památku si budete moci odnést kousek vyrobeného 
dřevěné uhlí. Těšit se také můžete na ukázky dalších tradičních 
řemesel, například na výrobu potaše, štípání střešních šindelů, 
nebo pečení masa. Součástí programu budou též výstavy,kon-
certy, živá hudba, exkurze a soutěže pro děti i dospělé.  
Pro školní kolektivy bude připraven zvláštní doprovodný 
program
Místo srazu: Dolský mlýn - louka u Dolského můstku
Informace: Podrobný program naleznete nejpozději v srpnu na 
webových stránkách www.npcs.cz
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859

11. - 12.10. Seminář Minulosti 
Českého Švýcarska
Popis akce: Seminář věnovaný kulturní historii Českého Švýcar-
ska spojený s jednodenní ekurzí
Místo srazu: 11.10. na Zámku Děčín (badatelna Státního okres-
ního archivu), 12.10. proběhne exkurze, jejíž trasa a místo srazu 
budou upřesněny během průběhu semináře
Informace: Přesný program, časy, doby trvání a další informace 
naleznete na www.npcs.cz
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859

31.8.-1.9. Dvoudenní putování 
po Českosaském Švýcarsku  
Popis akce: Hluboká údolí, divoké rokle, skalnaté svahy, roman-
tická zákoutí, daleké rozhledy, kvetoucí vřes
Místo srazu: Hřensko - sídlo skalní čety 
(bývalá celnice, poslední dům v Hřensku ve směru na Schmilku)
Trasa exkurze: Hřensko - Schmilka - Frienstein - Winterstein -  
Treppengrund - Zadní Jetřichovice - Vysoká Lípa (nocleh) -  
Soutěsky Kamenice - Hřensko
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, vlastní spacák; omezený 
počet míst - nutná rezervace
Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850 48

km
60

Brigády na 
doLSkém mLýně

VySVětLiVky

V první zóně národního parku se můžete pohybovat 
pouze po značených cestách. První zóny nejsou krás-
nější než jiné zóny národního parku. Jsou především 
životním prostorem pro zvířata a rostliny.

Rozdělávání ohně a kouření je v národním parku tabu. 
Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska 
představuje právě oheň. Téměř 90 % všech lesních po-
žárů lze připsat právě nezodpovědným návštěvníkům.

Jízdu na kolech v národních parcích v celé České repub-
lice zakazuje zákon z důvodů zabránění nadměrné eroze 
půdy a střetů s pěšími cyklisty. Aby správa národního 
parku vyšla příznivcům jízdy na kolech vstříc, vyznačila 
na území národního parku 55 km cyklotras.

Pro příznivce jízdy na koních platí obdobná pravidla 
jako pro cyklisty. Na území Národního parku České Švý-
carsko mají zelenou na vyznačených trasách o celkové 
délce 37 km.

Domácí mazlíčci v národním parku volně pobíhat ne-
smí. Často mají skryté lovecké pudy a mohou před-
stavovat ohrožení jak pro volně žijící zvířata, tak pro 
ostatní návštěvníky.

Táboření a nocování v národních parcích je možné pou-
ze na místech k tomu vyhrazených. Takovým místem je 
v Národním parku České Švýcarsko jen kemp Mezní Louka, 
který je dobrou základnou pro výlety do zdejší přírody.

4
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exkurze, akce v terénu

předpokládaná doba trvání akce v hodinách

předpokládaná délka plánované trasy

brigáda, úklidová akce

oslava významného dne

soutěž, uzávěrka soutěží

přednáška, beseda, akce v budově

prožít a neuBLížit

Lehký terén 
Trasa vede převážně po zpevněných cestách s občasným 
odbočením do přístupného terénu

Středně náročný terén
Trasa vede minimálně z 50% v nenáročném terénu mimo 
zpevněné cesty

Náročný terén
Trasa vede min. z 50% v náročnějším terénu mimo zpevněné 
cesty (svahy, podmáčené lokality, atp.)

www.npcs.cz Nabídka akcí pro veřejnost

Národní park České Švýcarsko

Pro Správu Národního parku České Švýcarsko 
vydala obecně prospěšná společnost 

České Švýcarsko v roce 2012

Bližší informace:
Správa Národního parku České Švýcarsko

Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
Tel.: 412 354 050, e-mail: n.park@npcs.cz, www.npcs.cz

Redakční zpracování: Jakub Juda
Foto: Václav Sojka, Jiří Laštůvka, Richard Nagel

 
Změna termínu či akce vyhrazena.

Změny budou uveřejněny na www.npcs.cz. 
Vstup na akce je zdarma.

Vydání tohoto letáku bylo spolufinancováno z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Severozápad „Vize přestane být snem“ v rámci 

projektu Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku.

NEPRODEJNÉ

Akce pro veřejnost      
      v roce 2012

22.3.11   20:53

25.8. Evropská noc 
pro netopýry
Popis akce: Setkání s živým netopýrem pod dohledem odborní-
ků, promítání pod širým nebem, ukázka odchytu netopýrů,  
hry a soutěže pro děti, stánky s ekologickou tématikou
Místo srazu: Děčín - nábřeží pod zámkem
Čas srazu: 18:00
Informace: S sebou si vezměte baterku a dobré oblečení 
pro chladný večer
Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863 3

19.5.; 16.6.; 21.7.; 18.8.; 15.9. 
Popis akce: Záchrana nejstaršího dochovaného mlýna 
na území Českého Švýcarska
Místo srazu: Dolský mlýn u Jetřichovic
Čas srazu: 9:00
Informace: Součástí záchranných prací na Dolském mlýně 
bude konzervace budov a obnova cest. S sebou si vezměte 
kvalitní obuv a pracovní rukavice
Kontakt: 737 276 859, n.belisova@npcs.cz
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ÚVodní SLoVo
Vážení a milí návštěvníci,

všichni pracovníci Správy Národního parku České Švýcarsko se 
velmi snaží, aby se před vámi ani před budoucími generacemi 
nemuseli stydět za to, jak pečovali o zdejší nádhernou krajinu. 
Celý svět se neustále mění a nejinak je tomu i v přírodě. Řekl bych 
dokonce, že území národních parků je přímo ideálním místem 
ke sledování těchto změn, z nichž některé probíhají přímo před 
vašima očima. Málokde například uvidíte, jak se les mění zpátky 
na prales, jak se vrací v minulosti vyhubené druhy rostlin a živo-
čichů, či jak se proměňuje tvář pískovcové krajiny.

K tomu, abyste se o národním parku co nejvíce dozvěděli, jsme 
pro vás připravili řadu akcí, které vás, jak doufám, zaujmou. V na-
bídce nechybí tematické exkurze, akce pro děti i dospělé či brigá-
dy zaměřené na péči o kulturní bohatství národního parku. Řadu 
akcí jsme připravili také ve spolupráci s našimi partnery.

Věřte, že pro nás, pracovníky správy národního parku, je velmi 
důležitý osobní kontakt s vámi. I proto se těším, až se spolu 
potkáme na některé z našich akcí.  

 

 Pavel Benda
 ředitel správy národního parku

žiVý region
České Švýcarsko je živý region s různorodou nabídkou výletů, 
přednášek, oslav a soutěží, které nedokážeme vložit do jedné 
skládačky. Nejedna zajímavá akce se také vymyslí a připraví po 
vydání tohoto letáku. Sledujte proto naše webové stránky i strán-
ky našich partnerů, kteří pro vás neustále připravují nové a nové 
akce.

Správa Národního parku České Švýcarsko
www.npcs.cz

Správa Národního parku Saské Švýcarsko
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de

České Švýcarsko, o. p. s.
www.ceskesvycarsko.cz

Správa CHKO Labské pískovce
www.labskepiskovce.nature.cz

Centrum Národního parku Saské Švýcarsko
www.lanu.de/de/Nationalparkzentrum.html

infocentra V regionu

Dům Českého Švýcarska
Krásná Lípa
Křinické náměstí 1161/10
tel.: 412 383 413
informace@ceskesvycarsko.cz

Zámek Děčín
tel.: 412 518 905
info@zamekdecin.cz

Saula (Dolní Chřibská)
tel.: 412 384 031,
informace@ceskesvycarsko.cz

Jetřichovice
tel.: 777 819 916,
informace@ceskesvycarsko.cz

Děčín (u muzea)
tel.: 412 540 014,
decin@ceskosaskesvycarsko.info

Centrum NP Saské Švýcarsko
Bad Schandau
Dresdner Str. 2B
tel.: +49(0) 35 02 25 02 30
nationalparkzentrum@lanu.de

Hřensko (nábřeží)
tel.: 412 554 286,
info@ceskosaske-svycarsko.cz

Pravčická brána
tel.: 412 554 033,
brana@ceskosaske-svycarsko.cz

Srbská Kamenice
tel.: 412 516 160,
info@srbskakamenice.cz

Česká Kamenice
tel.: 412 582 600,
info@ceska-kamenice.cz

důVěřuj,aLe proVěřuj
Správa národního parku si vyhrazuje právo na změnu termínů, 
případně na zrušení avizovaných akcí v důsledku nenadálých udá-
lostí (nepříznivé počasí, onemocnění, apod.). Aktuální informace 
o případných změnách získáte na webových stránkách Správy NP 
www.npcs.cz.
Děkujeme za pochopení.

duBen
6.4. Geologická vycházka 
Kyjovským údolím
Popis akce: Vydejte se na naší první vycházku v roce 2012 
s geologem národního parku, který vám poodhalí geologická 
tajemství Kyjovského údolí a nejbližšího okolí. Díky neolistěným 
stromům budete moci lépe spatřit jedinečné geologické poměry 
v této části národního parku, kde se setkáte se železivci, glyfy, 
skalním řícením, výchozem vápnitých hornin a také s myší  
v láhvi
Místo srazu: Kyjov - restaurace na Fakultě
Trasa exkurze: Kyjov - Kyjovské údolí a zpět
Čas srazu: 14:00
Informace: Náročný terén
Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850 4

km
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14.4. Po jetřichovických vyhlídkách
Popis akce: Vlastivědná vycházka do přírody s výhledy do kraji-
ny na téma geologie, historie krajiny, botanika a zoologie
Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Trasa exkurze: Jetřichovice a okolí
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv, 
svačinu, případně deštník
Kontakt: v.sojka@npcs.cz, 737 276 858 4

km
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21. a 22.4. Otevření turistické sezóny
Popis akce: Tradiční akce organizovaná obecně prospěšnou 
společností České Švýcarsko ve spolupráci s dalšími partnery. 
Připravena je pestrá škála turistických, sportovních, volno-
časových a zábavných akcí po celém regionu s přesahem i do 
Saského Švýcarska
Místo konání: region Českého Švýcarska
Informace: V rámci otevření sezóny je o tomto víkendu za 
zvýhodněné vstupné 1 + 1 (jeden platí, druhý je zdarma) otevře-
na řada turistických atrakcí, podrobnosti o celé akci 
na www.ceskesvycarsko.cz
Kontakt: Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa, 412 383 413
www.ceskesvycarsko.cz

kVěten
1.5. Prvomájová „šutrologickorostli-
novědní“ vycházka na Růžák
Popis akce: Mechem obrostlá kamenná moře, suťová pole, vý-
chozy pískovců a vulkanitů, pestrobarevná paleta jarního kvítí, 
rozkvetlé stromy a mnoho dalšího
Místo srazu: Růžová - restaurace U kostela
Trasa exkurze: Růžová - Růžovský vrch a zpět
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén
Kontakt: j.safranek@npcs.cz, 737 276 850 4

km
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5.5. Vítání ptačího zpěvu
Popis akce: Vycházka zaměřená na pozorování ptáků, určování 
podle hlasu, ukázka odchytu do sítí a kroužkování
Místo srazu: Krásná Lípa - parkoviště u Správy NP České Švýcar-
sko
Trasa exkurze: Krásná Lípa - Velký rybník a zpět
Čas srazu: 6:30
Informace: Středně náročný terén, s sebou nenápadné oblečení, 
dalekohled, holínky, fotoaparát
Kontakt: r.nagel@npcs.cz, 737 276 857 4

km
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12.5. Entomologická exkurze
Popis akce: Odchyt, určování a zajímavé povídání o hmyzu
Místo srazu: Kyjov - restaurace Na Fakultě
Trasa exkurze: Kyjov - Kyjovské údolí a zpět
Čas srazu: 10:00
Informace: Lehký terén, s sebou svačinu
Kontakt: m.tryzna@npcs.cz, 737 276 845 4

km
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12.5. Den dětí s národním parkem
Popis akce: Soutěže, divadlo, rukodělné aktivity a mnoho další-
ho pro vaše děti při příležitosti oslav Evropského dne parků
Místo srazu: Krásná Lípa - areál Správy NP České Švýcarsko
Čas srazu: 14:00
Informace: Úplný program bude upřesněn na začátku května na 
www.npcs.cz
Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863 3

26.5. Jak vzniká nový prales?
Popis akce: Vycházka pod vedením ředitele  národního parku  
zaměřená na problematiku péče o lesy
Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Trasa exkurze: Jetřichovice - Rudolfův kámen a zpět
Čas srazu: 9:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv, svači-
nu. Akce se koná u příležitosti Evropského dne parků
Kontakt: p.benda@npcs.cz, 737 276 998

4
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27.5. Botanická exkurse na Vlčí horu
Popis akce: Jarní botanická exkurze na Vlčí horu a přilehlé louky
Místo srazu: Panský - vlaková zastávka
Trasa exkurze: Panský - Vlčí hora  a zpět
Čas srazu: 10:00
Informace: Lehký terén, s sebou kvalitní obuv
Akce se koná u příležitosti Evropského dne parků
Kontakt: h.hartel@npcs.cz; 737 276 873 4

km
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1.6. Uzávěrka soutěží
Popis akce: Uzávěrka vědomostní a fotografické soutěže vyhláše-
né Správou Národního parku České Švýcarsko. Soutěží se 
v několika věkových kategoriích. Vítězové si odnesou zajímavé 
a hodnotné ceny
Informace: Výsledky soutěže budou známy na začátku června. 
Více informací o soutěžích a jejich pravidlech najdete 
na www.npcs.cz/souteze
Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863

ČerVen

2.6. Výlet na spáleniště
Popis akce: Objevte s námi, jak vzniká nový les v místech, která 
před šesti lety zachvátil rozsáhlý požár
Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Trasa exkurze: Jetřichovice - spáleniště pod Havraní skálou - 
Rudolfův kámen - Pohovka - Jetřichovice
Čas srazu: 9:30
Informace: Náročný terén, s sebou kvalitní obuv
Kontakt: l.blazej@npcs.cz, 737 276 846 5

km
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9.6. Malebným okolím Rynartic
Popis akce: Vlastivědná vycházka do přírody s výhledy do kraji-
ny na téma geologie, historie krajiny, botanika a zoologie
Místo srazu: Rynartice - točna autobusu
Trasa exkurze: Rynartice a okolí
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv, 
svačinu, případně deštník
Kontakt: v.sojka@npcs.cz, 737 276 858 4

km
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23.6. Historická exkurze 
Popis akce: Exkurze po historických zajímavostech do zaniklé 
osady Zadní Jetřichovice
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Zadní Jetřichovice a zpět
Čas srazu: 10:00
Informace: Náročný terén
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859 6

km
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ČerVenec
3.7. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: v.nic@npcs.cz, 737 276 867 4

km
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10.7. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Brtníky - u ústavu sociální péče
Trasa exkurze: Brtníky - Šternberk - Kyjovské údolí - Brtníky
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: 737 276 866 4

km
6

15.7. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka se strážcem národního parku za přírodní-
mi a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: vaclavbanka@gmail.com 4

km
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17.7. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: 737 276 855 4

km
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24.7. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního par-
ku za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Osada Kopec - restaurace u Vyskočilů
Trasa exkurze: Kopec - Brtnický hrádek - Vlčí potok - Šternberk 
- Kopec
Čas srazu: 10:00
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: p.paulicek@npcs.cz, 737 276 869 4

km
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29.7. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka se strážcem národního parku za přírodní-
mi a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Mezní Louka - před hotelem Mezní Louka
Trasa exkurze: Mezní Louka - Pravčická brána
Čas srazu: 9:15
Informace: Středně náročný terén, s sebou kvalitní obuv 
a oblečení do přírody
Kontakt: vaclavbanka@gmail.com 4

km
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31.7. Výlet se strážcem NP
Popis akce: Vycházka s profesionálním strážcem národního parku 
za přírodními a historickými zajímavostmi Českého Švýcarska
Místo srazu: Hřensko - u tur. rozcestníku u restaurace Klepáč
Trasa exkurze: Hřensko - soutěsky
Čas srazu: 9:30
Informace: Lehký terén, s sebou kvalitní obuv a oblečení do pří-
rody, účastníci exkurze si platí převoz na lodičkách
Kontakt: v.nic@npcs.cz, 737 276 867
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16.4. - 22.4. Týden Země
Popis akce: V rámci oslav Dne Země se uskuteční několik cesto-
pisných přednášek, exkurze a dopolední ekovýchovné programy 
pro školy
Informace: Přesný program bude upřesněn v březnu na www.lab-
skepiskovce.nature.cz (v sekci Správa informuje/akce). Hlavním 
organizátorem akce je Správa CHKO Labské pískovce a Krajské 
středisko AOPK Ústí nad Labem. Akce se koná ve spolupráci se 
Správou NP České Švýcarsko, ČSOP Děčínsko  
a Městskou knihovnou Děčín
Kontakt: 606 912 061, Správa CHKO Labské pískovce

21.4. Otevření naučné stezky 
Jetřichovické skály
Popis akce: Otevření zrekonstruované naučné stezky za účasti 
ministra životního prostředí
Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Informace: Akce se koná v rámci Otevření turistické sezóny v Českém 
Švýcarsku. Více informací o akci získáte na www.npcs.cz
Kontakt: r.nagel@npcs.cz, 737 276 857

27.5. Vernisáž výstavy 
„Lesy NP České Švýcarsko“
Popis akce: Vernisáž putovní výstavy
Místo srazu: Informační středisko Srbská Kamenice
Čas srazu: 10:00
Informace: Výstava je pořádána u příležitosti 
Evropského dne parků
Kontakt: r.nagel@npcs.cz, 737 276 857 1

1.6. Noční prohlídky 
Domu Českého Švýcarska
Popis akce: V rámci svátku dne dětí bude pro děti a rodiče připra-
ven speciální program v noční expozici v Domě Českého Švýcar-
ska. Těšit se můžete na soutěže, setkání s pohádkovými bytostmi 
a určitě se dozvíte i řadu zajímavostí o přírodě
Místo srazu: Krásná Lípa - Dům Českého Švýcarska
Čas srazu: 19:00
Kontakt: Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa, 412 383 413
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