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Na výlety za hledáním odpovědí a symbolů si 
s sebou nezapomeňte měkkou tužku nebo pastelku 
na překreslování symbolů a odpovědní arch!

Děkujeme Vám, že se během výletů 
do CHKO Labské pískovce chováte 
ohleduplně a zejména, že

•  využíváte hromadnou dopravu,
•  vše, co si na výlet nesete s sebou, zase 

odnášíte domů a nenecháváte odpad 
v přírodě,

•  parkujete na místech k tomu vyhrazených,
•  nevstupujete mimo stezky do suchých 

porostů smrků napadených kůrovcem, 
zejména v nepříznivém počasí.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Podmínkou pro zaslání odpovědního archu je vyluštěná 
tajenka a vyplněných aspoň 8 políček, z toho 6 musí 
obsahovat obkreslené symboly z návštěvy míst 
v Labských pískovcích.

Pokud nestihnete objet všechna místa hry, můžete místo 
nalezeného symbolu využít samolepku, kterou obdržíte na 
některé z vyjmenovaných akcí pro veřejnost pořádaných 
Správou Národního parku České Švýcarsko v roce 2022, 
nebo si do jednoho z políček obtiskněte razítko na výstavě 
k 50 letům CHKO LP, která proběhne v červnu a červenci na 
zámku v Děčíně a pak na dalších místech.

Akce, na kterých získáte samolepku, budou označeny 
a informace o nich najdete na www.npcs.cz/akce.

Vyplněný arch nám pošlete poštou na adresu Správa NP 
České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo 
ofocený na e-mail: j.judova@npcs.cz do 15. 11. 2022. 
Uveďte své jméno a adresu!

Prvních 10 účastníků, kteří splní podmínky soutěže, 
obdrží publikace Správy NP České Švýcarsko a  výrobky 
z e-shopu Wolfi e. Účastníci, kteří budou mít k archu 
přiloženou jízdenku z vlaku nebo autobusu, obdrží 
pozornost navíc!

Když zjistíte, že na určeném místě značka chybí 
nebo je zničena, napište nám nebo volejte:
j.judova@npcs.cz a 775 552 790.

BLOUDĚNÍ SKALNÍM MĚSTEM
Na okraji obce Tisá najdeme zajímavé pískovcové město tvořené 
skalními věžemi, roklinami, převisy. Toto místo není rájem jen pro 
turisty a horolezce, ale i pro dravé ptáky a borovice nebo břízy, 
které odolávají větru, slunci i mrazu na zdejších skalách.

  Autobusem od Libouchce dojeďte na zastávku Tisá, 
rozc. Sněžník a vydejte se kousek podél silnice směrem 
do obce Tisá, u rozcestí se dejte po zelené značce 
směrem k Turistické chatě. Zpět se můžete projít po NS 
Tiské stěny.

  Tiské stěny patří mezi známá skalní města, jakých je 
zejména v severní a severovýchodní části naší republiky 
hodně. Víte, jak se jmenují podobné skály, které se 
nacházejí v CHKO Český ráj?

  Symbol naleznete na informační tabuli k Tiským stěnám 
u vstupu nedaleko Turistické chaty.

VÝLET DO MOKŘIN
Arba je louka ležící v nivě řeky Kamenice, u obce Srbská 
Kamenice. V této přírodní rezervaci se chrání společenstva 
rostlin i živočichů, která jsou vázána na vlhké louky a prameniště. 
Je také známým místem, kde na jaře roste hojně bledule jarní.

 Turistickým autobusem přijeďte do Srbské Kamenice na 
zastávku s názvem Srbská Kamenice, pošta. Odtud se 
vydejte po žluté značce směrem k rezervaci Arba.

  V této podmáčené lokalitě se pravidelně vyskytuje 
jeden druh skokana, který je v době rozmnožování 
modře zabarven. Jak se tento skokan jmenuje druhým 
názvem (přídavné jméno)?

  Symbol naleznete na informační tabuli o přírodní 
rezervaci.   
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VÝHLED NA NEJVĚTŠÍ 
PÍSKOVCOVÝ KAŇON EVROPY
Když vystoupáte na Růžovou vyhlídku nedaleko Děčína, otevře 
se Vám pohled do nejmohutnějšího pískovcového kaňonu Evropy, 
který je vytvořen činností řeky a místy má hloubku i 300 m.

 Na Růžovou vyhlídku se lze vydat z několika směrů. 
Můžete třeba dojet autobusem do Ludvíkovic na 
zastávku Ludvíkovice-ČSAD a napojit se nedaleko na 
červenou turistickou značku a po ní dojít až k vyhlídce.

  Jak se tento kaňon i stejnojmenná národní přírodní
 rezervace nazývají.

  Symbol naleznete na informační tabuli k přírodní 
rezervaci nedaleko vyhlídkového místa.
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VÝSTUP NA STOLOVOU HORU
Nedaleko Děčína najdete nejrozsáhlejší stolovou horou na 
našem území. V roce 1864 na ní nechal postavit majitel zdejšího 
panství František Antonín Thun věž, která původně sloužila 
zeměměřičům, ale dnes patří k nejhezčím rozhlednám v Čechách.

 Z Děčína lze na Sněžník vyrazit autobusem, který zastaví 
na zastávce Jílové, Sněžník, rest. Hraničář. Odtud se 
vydejte pěšky po červené turistické značce a pak chvíli 
po NS Zapomenuté pohraničí k Drážďanské vyhlídce.

  Jak se jmenuje hornina, která tuto horu tvoří?

  Symbol naleznete na informační ceduli na Drážďanské 
vyhlídce.

11 1521 16

Informace ke hře i dalším aktivitám 
k 50 letům CHKO
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VÍTEJTE V LABSKÝCH PÍSKOVCÍCH
Posláním všech chráněných oblastí je ochrana přírodních 
i kulturních hodnot krajiny, tak aby byly zachovány i pro další 
generace. V našem regionu se to týká zejména jedinečného území 
pískovcových skal, které společně s německými chráněnými 
územími pokrývá plochu až 700 km², a jedná se tak o největší 
pískovcovou oblast v Evropě.

Od založení CHKO Labské pískovce uplyne v roce 2022 již 50 let, 
vydejte se proto společně s námi na putování po některých jejích 
známých i méně známých místech a zapojte se do vlastivědné 
hry. Během ní budete plnit jednoduché úkoly, hledat a doplňovat 
odpovědi, ale především objevovat krásu zdejší krajiny.

Na mapce je vyznačeno 9 míst, která navštívíte. Ke každému místu 
se vztahuje úkol. Své odpovědi vyplňujte do odpovědního řádku 
u otázek. Písmena z tohoto řádku pak opište do políček se stejným 
číslem v tajence na odpovědním archu. Na každém místě bude 
také Vašim úkolem najít značku se zvířetem či rostlinou, jejíž reliéf 
pomocí tužky přenesete do odpovědního archu jako důkaz, že jste 
místo navštívili.

ODPOVĚDNÍ ARCH
Položte si odpovědní arch na nalezený symbol a měkkou tužkou 
nebo pastelkou si reliéf obrázku přeneste do jednoho z okének.

Pokud nestihnete navštívit všechna místa, můžete se 
zúčastnit vybrané akce pořádané správou a nalepit si do archu 
samolepku, kterou na akci obdržíte, anebo si prohlédnout 
výstavu k 50 letům CHKO Labské pískovce a obtisknout si do 
archu razítko.

Podmínkou pro odeslání archu do soutěže je vyplnit aspoň 
8 políček, z toho 6 obkreslenými znaky z navštívených míst.

Místo pro samolepku 
z akce pro veřejnost

Místo pro samolepku 
z akce pro veřejnost

Místo pro razítko 
z výstavy 

 k 50 letům CHKO

NA NEJSEVERNĚJŠÍ ROZHLEDNU
Nejsevernější rozhledna CHKO Labské pískovce, ale také celé České 
republiky – Tanečnice se nachází nedaleko obce Mikulášovice na 
hranicích s Německem. Tato osmiboká kamenná rozhledna z roku 
1905 stojí na místě původní dřevěné zničené vichřicí, a to ve výšce 
598 m nad mořem.

  V Mikulášovicích se vydejte od vlakového nádraží 
Mikulášovice-střed po cyklostezce a pak po modré 
turistické značce přes Tomášov na rozhlednu.

  Nad vchodem do rozhledny je zobrazená větvička 
jednoho stromu. Jak se nazývají plody, které na tomto 
stromě rostou?

  Symbol naleznete při cestě na rozhlednu po modré 
turistické značce od Tomášova na tabuli, která popisuje 
Chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce.
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ZA ZMIZELÝM KOSTELEM DO 
BRTNÍKŮ
Brtníky jsou jednou ze vstupních bran do Českého Švýcarska. 
V okolí Brtníků se lidé pohybovali už ve střední době kamenné. 
V nedalekém lese se nachází i Brtnický hrádek a zajímavé jsou 
i zdejší sakrální památky, například křížová cesta na Křížovém vrchu.

  Z vlakového nádraží v Brtníkách se vydejte po červené 
značce na náves k rozcestníku turistických tras.

  V Brtníkách kdysi stával barokní kostel, který byl 
bohužel v roce 1975 zbořen. Jak zní jméno patrona, jemuž 
byl tento kostel zasvěcen? Je zobrazován na bílém koni 
a s červeným pláštěm.

  Symbol naleznete na tabuli o Národním parku České 
Švýcarsko v Brtníkách nedaleko místa, kde dříve stál 
kostel.

NA SKALNÍ HRÁDEK DO KYJOVA
Kyjovský hrádek se nachází nedaleko obce Kyjov nad údolím 
říčky Křinice a vede k němu Köglerova naučná stezka. Spíš 
než hrádek to byla opevněná osada a pravděpodobně zde lidé 
vyráběli železo.

  Turistickým autobusem přijeďte až do Kyjova na zastávku 
Kyjov, hostinec a vydejte se ke staré škole, odkud po 
Köglerově stezce dojdete přes vyhlídky na Kyjovský hrádek.

  Jak se říkalo souhrnně řemeslům, kterými se obyvatelé 
Českého Švýcarska živili na území hustě porostlém 
stromy? Patří k nim třeba uhlířství, dehtářství 
a smolařství.

  Symbol naleznete pod přístřeškem na Kyjovském 
hrádku.
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VÝLET POD SKALNÍ PŘEVIS
Ve Všemilech u Jetřichovic nedaleko říčky Chřibská Kamenice si 
můžete prohlédnout převis zvaný Kůlna, který patří k největším 
v Českém Švýcarsku. Převisy v tomto kraji kdysi dávno sloužily 
lovcům a sběračům jako úkryt při cestách za zvěří nebo sběrem 
plodů v lesích.

Turistickým autobusem přijeďte do Všemil na zastávku 
s názvem Jetřichovice, Všemily a pak se vydejte kousek po 
hlavní silnici směrem na Srbskou Kamenici a napojte se na 
modrou turistickou značku směrem k převisu Kůlna.

  Víte, co bylo v tomto převisu ve Všemilech vybudováno 
v 16. století?

  Symbol naleznete na jedné z naučných tabulí u převisu.
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ZA TRPASLÍKY DO JETŘICHOVIC
Trpasličí skála je útvar na cestě mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi. 
V pískovcích tu byli vytesáni v 19. století trpaslíci a místo se stalo 
vyhledávaným turistickým cílem.

Turistickým autobusem přijeďte to Rynartic a pak 
seběhněte po modré turistické značce z kopce. Dále 
můžete jít podél silnice nebo neznačenou lesní cestou 
podél louky k Trpasličí skále.

  Jak se jmenují křestními jmény místní lidoví umělci 
Vaterovi, kteří zde vytesali reliéfy sedmi trpaslíků? Použijte 
znění jejich jmen z cedule u Trpasličí skály (zdroje uvádějí 
různé verze, ale pro nás je platná ta od skály).

  Symbol naleznete schovaný někde  na pařezu při cestě 
po schodech mezi trpaslíky.
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Vysvětlivky:

Informace, kde najdete 
symbol k obkreslení.

Zadání otázky k danému 
místu.

Tip na to, jak se do místa dostat veřejnou dopravou.
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