
Autobusový zájezd 

Německo – Saské Švýcarsko 
pořádaný ve dnech 28. 4. – 2. 5. Klubem českých turistů Hlinsko  

 
Vedoucí zájezdu (přihlášky a placení): Vladislav Bárta, Blatno11, 723168123, vladislav.barta@centrum.cz    

SOS telefon na řidiče: p. Růžička ml. 724760079  
Cena zájezdu: Cena zájezdu bude přibližně o čtvrtinu vyšší než vloni, protože se zájezd o jeden den  
                         prodlužuje. Odhadem cena pro člena přibližně 2200,- Kč, junior KČT 1800,- Kč, nečlen   
                         2600,- Kč, nečlen junior 2400,- Kč. Přesná cena bude stanovena až jestli epidemiologická situace  
                         zájezd umožní a zda se  přihlásí dostatečný počet zájemců a také po jednání s ubytovatelem. Cena  
                         zájezdu je včetně dopravy, noclehu a polopenze. Platit bude možné na účet 26698013/0800. Do  
                         poznámky pro příjemce uveďte jméno.  
Doporučená mapa:   KČT č. 12 „Národní parky České a saské Švýcarsko. Obdržíte černobílou mapu s popisem  
                     tras. Máte-li možnost vytiskněte si barevně mapy tras, které jsou na webu KČT  
                     www.kcthlinsko.cz/ke-stazeni nebo www.kcthlinsko.cz/nastenka. 
Ubytování:  je zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách v objektu Intercamp Mosquito Vysoká Lípa. Ubytovatel přislíbil, že   
                       pokud  kapacita dovolí, nabízí ubytování v chatkách po dvojicích. V tomto termínu je to nanejvýš  
                       pravděpodobné.  Chatky mají el. vytápění. Chatky jsem si prohlédl  a jedná se o solidní ubytování  
                       s čistým povlečením. Sociální zařízení se sprchami se nachází  v hlavní budově. Cena za ubytování je  
                      160,- až 190,- Kč, tj. za 4 noci celkem 640,- až 760,- Kč. Cena poplatku za pobyt, který platí všichni ve  
                       věku 18 - 70 let je 10 Kč na osobu a nocleh tj. celkem 40,- Kč. 
Stravování: Snídaně a večeře lze objednat v restauraci v kempu, případně lze objednat polopenzi za 180,-  
                      Kč/os/den. Vzhledem ke společným odjezdům doporučuji polopenzi. Při tůrách se budeme většinou  
                      pohybovat mimo civilizaci a je nutné vzít si sebou jídlo a dostatek tekutin.  
Odjezd z Hlinska: V 6.00 hod. ze zastávky Pošta naproti sokolovně.  
Vstupné: Pokud budete chtít navštívit pevnost Königstein - dospělí10,- €, snížené 7,- €. Pokud budete dle  
                    programu používat převoz potřebujete 2,5 €/1převoz. Občerstvení.  
Pojištění: Nezapomeňte na pojištění léčebných výloh při cestách v zahraničí  
 
28. 4. 2021 – 1. den 
Ráno odjezd v 8.00 asi 15 km na parkoviště za Schmilkou, kde vystoupí zájemci o delší trasu A. Autobus popojede 
přes Bad Schandau k Lichtenhainskému vodopádu (Lichtenhainer Wasserfall), kde vystoupí zájemci o kratší trasu B 
a autobus zde počká. 
Trasa A (dlouhá 13,5 km) – po vystoupení z autobusu pujdeme po zelené značce na vyhlídku Breite Kluft (1,0 km), 
odtud pokračujeme po červené značce po Malerweg na rozcestí Jagersteig a dále na vyhlídku Schrammsteine (3,2 
km). Odtud pokračujeme po zelené a žluté značce pod Kleiner Dom a dále na vyhlídku Carolafelsen (7,2 km). 
Pokračujeme po místních značkách k Friensteinu (8,5 km) a dále po zelené a žluté přes Neuer Wildenstein a 
Kuhstall (12,0 km) k Lichtenheinskému vodopádu. Tato trasa s náročným převýšením bude trvat cca 7 hodin.  
Je možné zkrácení s využitím místního značení, např. z Carolafelsen po Affensteinpromenade dojít pod Affensteine 
a dále jít k vodopádu – zkrácení o cca 2 hodiny. 
Trasa B (krátká 8 km) – po vystoupení z autobusu u Lichtenheinského vodopádu půjdeme na vyhlídku Kuhstall (1,5 
km) a pokračujeme po červené na rozcestí pod Kleiner Winterberg (3,5 km). Pokračujeme po zelené pod Frienstein 
(5,2 km) a dále po červené na rozcestí pod Affensteine (6,5 km) a dále k autobusu. Trasa trvá asi 4 hodiny. 
Odjezd autobusu z parkoviště u vodopádu předpokládám v 17.00 hod. Odjezdy budou ještě ráno upřesněny. 
 
29.4. 2021 – 2. den 
Ráno odjezd v 8.00 asi 30 km na parkoviště nad obcí Waltersdorf, zde vystoupíme, autobus přejede na parkoviště ve 
Waltersdorfu, kde počká na zájemce o trasu C. 
Z parkoviště půjdeme všichni po červené značce do Kurort Rathen (2,5 km). Pokračujeme po červené přes vyhlídku 
Bastei na rozcestí Amselgrund a okolo Amselsee zpět do Kurort Rathen (7,0 km). Odtud jsou možné následující 
varianty: 



Trasa A (dlouhá 18 km celkem) – přívozem (cena asi 2,5 E) přejet na druhou stranu Labe a pokračovat po červené 
přes Rauenstein na Kleiner Barenstein (14,0 km) a dále po červené a žluté přes Thurmsdorf do Konigsteinu. Trasa 
trvá cca 8 hod. 
Trasa B (střední 14 km celkem) – z Kurort Rathen pokračovat po břehu Labe po červené na Lilienstein (11,5 km) a 
dále přívozem z Halbestadtu (cena asi 2,5 E) přes Labe do Konigsteinu. Trasa trvá cca 5,5 hodin. 
Trasa C (krátká 9 km)  – z Kurort Rathen po červené přes skalní útvar Gamrig do Waltersdorfu na autobus a přejet 
s ním pro ostatní do Konigsteinu.   
Odjezd z Konigsteinu předpokládám po 17.00 hodině. 
 
30.4. 2021 – 3. den - oddychový, 
který bude moci být přeřazen podle počasí na jiný den (bude-li pršet, pojede se program tohoto dne ). Ráno odjezd 
v 8.00 asi 65 km do Drážďan. Prohlídka obnoveného historického centra Drážďan (viz. plán města - 2 hod). Přejezd 
(20 km) do Moritzburgu k zámku, kde se točila Popelka.   
Trasa A (dlouhá 5 km) –  z parkoviště po modré turistické značce k zámku Fasanenschlösschen a zpět k autobusu po 
červené turistické značce po cyklotrase Königs-Rundweg 
Trasa B (dlouhá 3 km) –  z parkoviště okolo jezera Schlossteich se zámkem Moritzburg uprostřed jezera v polovině 
možno zkrátit o 1 km. 
Přejezd (20 km) do Míšně (Meissen) Prohlídka historické části města 
 
1. 5. 2021 – 4. den 
Ráno odjezd v 8.00 asi 30 km přes Bad Schandau na parkoviště Pfaffendorf. Autobus po vystoupení přejede na 
parkoviště v Konigsteinu. 
Po vystoupení z autobusu půjdeme po červené značce na Pfaffenstein (1,5 km). Dále jsou možné následující varianty: 
Trasa A (dlouhá 13 km) – pokračujeme po červené značce přes stolové hory Gohrisch (5,5 km), Papstein (6,2 km) na 
rozcestí pod Papsteinem a odtud po žluté přes Kleinerhennersdorfer Stein (8,3 km) na nádraží v Bad Schandau. 
Trasa trvá cca 5,5 hod. 
Trasa B (krátká 10 km) – z Pfaffensteinu jít po červené a žluté přes Quirl (3,5 km) na prohlídku pevnosti Konigstein 
(7,5 km) a odtud sejít na autobus parkoviště v Konigsteinu.  
Odjezd autobusu z Konigsteinu předpokládám v 16,45 a v 17,00 z Bad Schandau. 
 
2.5. 2021 – 5. den 
Ráno odjezd v 8.00 asi 30 km přes Bad Schandau na parkoviště v obci Schona. Autobus přejede na parkoviště v obci 
Kleingisshubel.  
Společná trasa (11 km) Po vystoupení půjdeme pěšky na vyhlídky Kaiserkrone a Zirkelstein (2,5 km). Odtud 
půjdeme po žluté na stolovou horu Grosser Zchirnstein (8,0 km) a pokračujeme dále po žluté na stolovou horu 
Kleiner Zchirnstein (10 km). Odtud sejdeme k autobusu na parkoviště v obci Kleingisshubel. Trasa bude trvat cca 
5,5 hod.  
 
Místopis 
28. 4. 2021 – 1. den 
Breite Kluft (30.4.) – vyhlídka na pískovcové skály Saského Švýcarska a do údolí Labe: 

 

 
 



Schrammsteine (30.4.) jsou podlouhlá, vysoce rozpukaná skalní skupina v Labských pískovcích, která se nachází východně od města Bad 
Schandau v Saském Švýcarsku. Na severu jsou ohraničeny údolím Kirnitzschtal a stolovou horou Hohe Liebe, na jihu údolím Labe a na 
východě skalním útvarem Affensteine. Vrcholy skalního řetězce mají nadmořskou výšku nad 400 m a nejvyšší vrchol (Schrammsteinaussicht 
- 417 m) je zpřístupněn ocelovými schody: 
 

 

Carolafelsen (30.4.) - jedna z nádherných skalních vyhlídek v NP Saské Švýcarsko, uprostřed skalní skupiny Affensteine. Na vyhlídku je 
snadný přístup odbočkou z modře značené vrcholové cesty. Výhledy jsou na vyčnívající věže protilehlé skupiny Schrammsteine, na 
vzdálenější Falkenstein, nebo stolovou horu Groβer Zschirnstein: 

 

 

 

 



Frienstein (30.4.), známý také jako Vorderes Raubschloss, je asi 130 m vysoký skalní útvar v Saském Švýcarsku. Leží na severním svahu 
hory Großer Winterberg v oblasti Affensteine. Na skalním útvaru byla okolo roku 1410 umístěna strážní věž panství Wildenstein. Její 
pozůstatky jsou dnes zřetelné na východní straně u jeskyně Idagrotte a na vrcholu jako kapsy pro ukotvení dřevěných trámů: 

 

Kuhstall (30.4.) je druhá největší skalní brána v Labských pískovcích po Pravčické bráně. Nachází se ve skalním hradu Neuer Wildenstein v 
nadmořské výšce 337 m. Nalézá se v zadním Saském Švýcarsku asi 1 km východně od Lichtenhainského vodopádu nad údolím Kirnitzschtal: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lichtenhainský vodopád (30.4.) je uměle vybudovaný vodopád na Lichtenhainském potoku (Lichtenhainerbach) v Křinickém údolí v 
pískovcových skalách těsně před jeho soutokem s říčkou Křinice. Nachází se jižně od vsi Lichtenhain v Saském Švýcarsku: 

 

 

 

29.4.2021 – 2. den 
 

Bastei (1.5.) (305 m n. m.) je skalní útvar s vyhlídkovými plošinami v Saském Švýcarsku na pravém břehu Labe mezi lázeňským městečkem 
Rathen a městem Wehlen. Je to jedna z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Saském Švýcarsku. Z bašty úzkého skalního útesu ve 
výšce 194 m nad hladinou řeky Labe se nabízejí široké výhledy na údolí řeky a na Labské pískovce. Na náhorní plošině za skalním útvarem je 
hotel s restaurací. Skalní most Basteibrücke pochází z roku 1851, kdy nahradil původní dřevěný most z roku 1824: 

 

 

 

 



Gamrig (1.5.) je 253 metrů vysoká skalní skupina nalézající se v Saském Švýcarsku východně od městečka Rathen. Vzhledem ke své volně 
stojící poloze nad městečkem nabízí přes svou poměrně malou nadmořskou výšku dalekosáhlé výhledy na Labské pískovce, a to zejména do 
údolí Labe. Na vrchol skalní skupiny vede turistický chodník: 

 

Lilienstein (1.5.) je 415 metrů vysoká stolová hora v Saském Švýcarsku, tyčící se nad údolím řeky Labe. Nachází se v blízkosti obce 
Waltersdorf, 15 km východně od města Pirny, 5 km západně od města Bad Schandau a ze tří stran je obklopen řekou Labe. Představuje 
symbol Národního parku Saské Švýcarsko: 

 

 

 

 

 

 



 

Rauenstein (1.5.) je stolová hora o nadmořské výšce 304 m v Saském Švýcarsku. Nalézá se na levém břehu řeky Labe asi 1 km západně od 
městečka Rathen. Rauenstein je asi 600 metrů dlouhý a 200 metrů široký: 

 

 

 

 

Großer Bärenstein (1.5.) je 327 m vysoká stolová hora v oblasti Labských pískovců v Saském Švýcarsku ve spolkové zemi Sasko. Spolu se 
sousední stolovou horou Kleiner Bärenstein tvoří masiv Bärensteine: 

 



30.4.2021 – 3. den 
 
 
Drážďany jsou hlavním měštem Saska, často nazývané 
Florencií na Labi nebo barokní perlou Německa. Mezi 
nejznámnější památky patří areál Zwinger, evangelický kostel 
Frauenkirche, budova Semperovy Opery. Region polabí přeje 
pěstování vína. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zámek Moritzburg je mimo jiné znám díky světoznámé pohádce Tři oříšky pro Popelku. Přímo v útrobách zámku se nachází stálá expozice, 
která je věnována právě tomuto filmu. Expozice je pěkně zpracovaná, relativně rozsáhlá (cca 2 hodiny), ale vhodná nejen pro dospělé, ale i 
pro děti. Zámek Fasanenschlösschen, Bažantí zámeček, leží asi 2,5 km východně od zámku Moritzburg. K zámku vede krásná procházka 
lesem a loukami. U zámku Fasanenschlösschen je řada soch a staveb z doby výstavby zámku. Na nedalekém rybníce je vybudováno přístavní 
molo a maják. Obojí také z doby výstavby zámku. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Míšeň (Meissen)   má krásné historické centrum, 
kterému vévodí na kopci nad městem dóm a hrad 
Albrechtsburg. V centru města se nachází mimo jiné 
krásná radnice a kostel Frauenkirche, kde lze 
vystoupit na věž. Kostel leží přímo u náměstí a nabízí 
krásný výhled. Na věži je také zvonkohra z 
porcelánových zvonečků. Ve městě se nachází 
porcelánka, kam je možné jít na prohlídku. 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.5. 2021 – 4. den 
 
Pfaffenstein (2.5.) je stolová hora o výšce 434,6 m, která se nachází v Německu, v saské části Labských pískovců. Na jižním okraji se 
nalézá skalní věž Barbarine – jeden ze symbolů saského Švýcarska: 

 

 

 

 

 

Quirl (2.5.) je 350 m vysoká stolová hora nalézající se na levém břehu řeky Labe v Saském Švýcarsku asi 2 km jižně od pevnosti Königstein v 
bezprostřední blízkosti další stolové hory Pfaffenstein. Na severním svahu Quirlu se nalézá jeskyně Diebskeller - jedna z největších jeskyní 
v Saském Švýcarsku:  

 

Gohrisch (2.5.) je 440 m vysoká stolová hora v levobřežním Saském Švýcarsku v Sasku. Stolová hora Gohrisch leží asi čtyři kilometry 
jihovýchodně od pevnosti Königstein a asi čtyři kilometry jižně od městečka Bad Schandau: 



 

 

Papststein (2.5.) je stolová hora nacházející se ve východní části Německa, poblíž hranic s Českou republikou, v levobřežní části Saského 
Švýcarska: 

 

 



Kleinhennersdorfer Stein (2.5.) je stolová hora nacházející se ve východní části Německa, poblíž hranic s Českou republikou, v levobřežní 
části Saského Švýcarska: 

 

 

Pevnost Königstein (1.5.) – jedna z největších horských pevností v Evropě – leží uprostřed Labských pískovců na stolové hoře Königstein nad 
stejnojmennou obcí na levém břehu Labe: 

 

 
 
 
 
 



2. 5. 2021 – 4. den 

Kaiserkrone (3.5.) je erodovaný pozůstatek stolové hory, který se tyčí spolu s další stolovou horou Zirkelsteinem nedaleko od obce 
Reinhardtsdorf-Schöna nad údolím řeky Labe v Saském Švýcarsku: 

 

Zirkelstein (3.5.) je nízká stolová hora v Saském Švýcarsku. Skládá se ze zalesněné kuželovité základny, na jejímž vrcholu ční asi 40 m 
vysoká pískovcová skála: 

 

 



Grosser Zschirnstein (3.5.) je stolová hora – nejvyšší vrchol Labských pískovců, která dosahuje nadmořské výšky 560 m: 

 

 
Kleiner Zschirnstein (3.5.) je stolová hora ohraničená výraznými skalními stěnami, která dosahuje nadmořské výšky 473 m: 
 

 
 
 


