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Kam za bílou stopou? 
 

 Napadl sníh! V Lužických a Krušných horách se začaly upravovat tratě pro běžkaře. Sněhu je mezi 10-
15 cm v Lužických a 10-20 cm v Krušných horách. Dobré podmínky jsou v okolí Luže s nástupem od 
chaty Luž nebo ze Stožeckého sedla/Šébru (Využití parkoviště lze pouze ze směru od Nového Boru). 
Sněžný skútr Ski Polevsko projel okruhy v okolí Polevska, sněhu je méně a vyčuhuje podklad. Doporu-
čujeme tyto nástupní místa s možností parkování: z Polevska od autobusové zastávky, ze sedla Jedlič-
ná, od Kapličky mezi Polevskem a Práchní a z Práchně. Ve východních Krušných horách budou na ví-
kend upravené tratě z Nového města na Cínovec a Komáří Vížku + okruh přes Pramenáč a smyčka u 
Cínovce od Vojáka ke Vřesovišti. Parkoviště: Komárka, Cínovec (Pomezí, Rudné doly, Krušnohorský 
dvůr), Vitiška, Nové Město u Trafa. Podrobné informace o aktuální úpravě na www.kamzasnehem.cz a 
na facebooku @Lužická magistrála a @bezeckestopy.  

Tipy na výlety: 

 Rozhledna Vlčí Hora otevřena so-ne 9-15 hod. 

 Z nových turistických tras na Šluknovsku můžeme objevovat místa známá i z jiného úhlu pohledu, 

blíže: www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/sluknov-ma-po-nekolika-desetiletich-23-km-novych-

turistickych-tras 

 Pravčická brána  
Gabrielina stezka na Pravčickou bránu je v zimním období krásným zážitkem. Otevřeno je nyní pá-ne 
10-16 hod. Bez vstupného a bez možnosti občerstvení.        

 Pozn. Ledopády v okolí Brtníků zatím nejsou.                                                  

 Důležitá upozornění NPČŠ                                                                                                                                                   
S ohledem na vysoké riziko pádu stromů jsou dočasně uzavřeny všechny přístupové cesty do Edmun-
dovy a Divoké soutěsky a červeně značená turistická cesta z Mezní Louky k Malé Pravčické bráně. Z 
důvodu probíhající rekonstrukce je také dočasně uzavřen přístup na Mariinu vyhlídku. Správa Národní-
ho parku České Švýcarsko apeluje na návštěvníky, aby při pohybu v lesích dbali zvýšené opatrnosti z 
důvodu zvýšeného rizika pádu odumřelých stromů. Více informací na www.npcs.cz . 

České Švýcarsko během podzimní pandemie 
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Vydává o.p.s. České Švýcarsko každý čtvrtek. Aktualizace údajů a novinky zasílejte do středy 12:00 na programy@ceskesvycarsko.cz.  

Pravidelný INFORMAČNÍ SERVIS Českého Švýcarska 

v době pandemie  
8.1.-21.1.2021 

Užitečné odkazy: 

 E-shop na podporu destinace a regionálních výrobků: www.eshop.ceskesvycarsko.cz                               

          Můžete objednávat z aktuální nabídky regionálních výrobků a podpořit tak regionální výrobce a     

          řemeslníky. 

 Další tipy na výlety: www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/vylety a mimosezónu 
www.ceskesvycarsko.cz/cs/zima 

 www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/autobusem-duk-i-v-zime-do-ceskeho-svycarska  

 MAS Český Sever, z.s.  

 Aktuální Covid podpora - přehled veškeré pomoci pro firmy a OSVČ najdete na: https://
 www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-
 zivnostnikum--253690/. Informace lze mimo jiné získat také na celostátní telefonní lince 1212. 
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Otevřená okénka a služby:  
 

 Coffee & Books Děčín : Každý všední den 8 -18 a v so a v ne 9 - 17 hod. Nabízí plný sortiment svých 
produktů pultovým prodejem, výtečné nové kávy!  

 Bohemian Coffee House Rumburk: Každý všední den  7 - 18,30 ,  so 9,30-18,30 a ne 13,30-18 hod. 
Kavárna funguje jako pultový prodej kompletní nabídky s sebou. 

 Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa: Každý všední den prodej piva 8 -18, so a ne 11,30-18 hod. Kuchy-
ně od 15.1. každý  den 11,30-18 hod. 

 Luční bar Kamenná Horka: každý den okénko a také prodejna uměleckých děl  

 U Fořta Mezní Louka: pá-ne 11-17 hod. 

 Hotel Lužan Rumburk: polední menu s sebou aktuálně na: www.hotelluzan.cz/pizzerie-a-
steakhouse 

 Jedlová každý víkend 10-16 hod. Tolštejn hradní restaurace. 

 Aquapark Děčín: po-so 9-17 hod. Možnost dobití čipových abonentních hodinek či dárkové poukazy. 

 HUDYsport: prodejna Hřensko a ostatní v regionu otevřena jako okénko e-hopu: www.hudy.cz/
docasny-rezim-eshop-a-prodejny 

 

 

 

Tým České Švýcarsko o.p.s. srdečně přeje dobrý rok 2021, pevné zdraví a sílu jít dál. 
Jak po těch našich krásných stezkách, tak té vlastní cestě... 
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