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         Labské pieskovce, mohutné tabuľové hory, voľne stojace skalné veže, malebné tiesňavy,  
                           lesy a lúky, zurčiace potoky - to všetko vytvára rozprávkovú krajinu,  

              ktorému švajčiarski maliari Anton Graff a Adrian Zing vymysleli pôsobivý názov.  

Program č.2: 
1. deň: 09.07.2020 – štvrtok 

06:00 hod odchod zo Žiliny do Českého Šternberka.  
12:00 hod prehliadka hradu, ktorý je jedinečný v tom, že od svojho 

založenia až dodnes je v rukách jedného rodu. V súčasnosti je to už 20. generácia.  
V 20.tych rokoch minulého storočia bol na hrade vybudovaný vodovod, ústredné kúrenie, zavedená elektrina. 

Prehliadka ponúka 15 bohato zariadených miestností nábytkom z rôznych štýlových období a unikátnu šternbernskú 

kolekciu medirytín z obdobia tridsaťročnej vojny, ktorá patrí medzi najväčšie monotematické zbierky grafických listov 
v Európe. Po prehliadke osobné voľno na obed. 

14:30 hod pokračovanie do Ústí nad Labem. 
16:30 hod prehliadka hradu Střekov, ktorý sa majestátne týči na skale nad riekou Labe v miestach,  

kde sú na nej plavebné komory a Masarykovo zdymadlo. 

18:00 hod odchod na ubytovanie v Ústí nad Labem, Interhotel Bohemia ***,  
               večera v mieste ubytovania fakultatívne za príplatok.  

 
2. deň: 10.07.2020 – piatok 

po raňajkách odchod miestnym mikrobusom do Tisé, turistika v Tiských stěnách,  
ktoré ležia v CHKO Labské pieskovce. Raj pre horolezcov poskytuje úchvatné pohľady turistom  

na labyrinty skalných veží, mohutných stĺpov, previsov a roklín.  

Turistika po Malom a Veľkom okruhu trvá spolu 3 hodiny. 
Malé tiské stěny majú 19 skalných útvarov, z vyhliadok možno vidieť Děčínsky Sněžník, či Krušné hory. 

Velké tiské stěny majú množstvo skalných útvarov, ktoré sú príznačne pomenované: Slon, Orlia hlava,  
Žabia korunka, Vodopád, Múmia,... 

Po prestávke na obed v miestnej reštaurácii presun do osady Sněžník. 

Turistika začína po asfaltovej ceste, ktorá prejde na mierne stúpajúci chodník po lúke a následne 
na kamenistý a skalnatý chodník v lese s niekoľkými kamennými schodmi stúpajúcimi na vrch stolovej hory. 

Po 3/4 hodine pokračovanie po rovine ku rozhľadni, z ktorej je úžasný pohľad do okolia.  
Vedie na ňu 153 schodov a z vyhliadkovej plošiny možno vidieť Ještěd, Milešovku, či České Stredohorie. 

Rozhľadňa patrí k najstarším v Čechách. Tomuto miestu sa hovorí aj „vzdušné lázně“.  

Po prestávke na občerstvenie v miestnej reštaurácii alebo z vlastných zásob pokračovanie po značenom 
cyklistickom chodníku, ktorý je súčasťou náučného chodníka „Zapomenuté pohraničí“ ku Drážďanskej vyhliadke,  

odkiaľ pri dobrej viditeľnosti možno zazrieť aj Drážďany, vzdialené vzdušnou čiarou asi 50 km. 
Po prestávke pokračovanie do údolia, najskôr po spevnenom chodníku popretkávanom koreňmi stromov, 

neskôr po asfaltke. Pri Hřebenovej búde, ktorá tiež ponúka možnosť občerstvenia, nástup do autobusu 
a návrat na ubytovanie. Skorá večera v mieste ubytovania za príplatok. 

Po večeri pre záujemcov výjazd lanovkou na vyhliadku Větruše s možnosťou občerstvenia,  

výstupu na vyhliadkovú vežu, prechádzky po vyhliadkovej terase a prírodnom bludisku. 
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3. deň: 11.07.2020 – sobota 
po raňajkách odchod autobusom do oblasti Českého Švajčiarska, ktorá v 19. storočí patrila rodu Kinských,  

ktorý začal sprístupňovať tunajšie hlboké skalné útvary. 
Na viaceré dali vybudovať schody, premostenia a na vrcholoch dali postaviť drevené vyhliadkové altánky. 

Tri vrcholy pomenovali podľa členov svojej rodiny: Mariina vyhliadka, Vilemínina stena, Rudolfov kameň. 

Zo všetkých vyhliadok sú úchvatné ďaleké výhľady do širokého okolia. 
Turistický chodník ďalej pokračuje cez zrúcaninu hradu Šouštejn, Malú Pravčickú bránu až na Mezní Louku.  

Dĺžku cca 12 km prekonáme aj s prestávkami za 6 hodín, na občerstvenie sú nutné vlastné zásoby. 
Pred príchodom na ubytovanie zastávka v zážitkovom areáli Rysí stezka. 

Večera v mieste ubytovania za príplatok. 
Po večeri pre záujemcov výjazd lanovkou na vyhliadku Větruše s možnosťou občerstvenia,  

výstupu na vyhliadkovú vežu, prechádzky po vyhliadkovej terase a prírodnom bludisku. 

 
 

4. deň: 12.07.2020 – nedeľa 
po raňajkách odchod na zámok Konopiště, ktorý je neodmysliteľne spojený s jeho posledným šľachtickým  

majiteľom Františkom Ferdinandom d´Este.  

12:00 hod prehliadka zámku: reprezentačné a hosťovské izby 
s množstvom dobového nábytku, historických obrazov a porcelánu, lovecká chodba, v ktorej sú vystavené  

trofeje, ktoré ulovil arcivojvoda František Ferdinand, apartmány, ktoré v roku 1914 obýval cisár Vilém II.  
Pre záujemcov zabezpečíme prehliadku súkromných apartmánov Františka Ferdinanda. 

Po prehliadke osobné voľno na obed. 
14:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný príchod do Žiliny do 21:00 hod. 

 

 
CENA: 239 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 3 noci s raňajkami hotel ***, sprievodcu CK  

 
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 8 €/os. 

 

                              vstupné – vyberáme vopred 
 

vstupné dosp.os. +60r. ZŤP ZŤPS spriev.ZŤPS 4-15 r. 

Český Šternberk 6,50 € 4 € 4 € 0 4 € 4 € 

Střekov 4 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 

Konopiště 10,50 € 7,50 € 7,50 € 0 0 7,50 € 

Spolu: 21 € 15 € 15 € 3,50 7,50 15 € 

 
 

Výdavok na mieste:   obedy, večere a iné občerstvenie 
                               vstupné           

 

 dosp.os. senior ZŤP ZŤPS spriev.ZŤPS 4-15 r. 

lanovka na Větruši 45 Kč 45 Kč zdarma zdarma zdarma 45 Kč 

vstup do areálu Tiské stěny upresníme v pokynoch, cca 25 Kč 

       

 
Poznámka: v tretí deň si môžete vybrať, ktorú turistiku chcete absolvovať. 

 

Prosíme o oznámenie, či máte záujem o program č. 1: Pravčická brána a soutěsky 
alebo program č. 2: Mariina vyhlídka, ... Rudolfof kameň .... 

 
 

 
 

 

 
                                      CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION.          

  
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 

 


