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In der vorliegenden Broschüre wurde eine Vielzahl von barriere- 
freien touristischen Angeboten in der Sächsischen Schweiz zu 
Ihrer Information und Inspiration zusammengestellt. Neben der 
Beschreibung der Zugänglichkeit der einzelnen Einrichtungen 
für Reisende mit Mobilitätseinschränkungen finden Sie hier auch 
spezielle Angebote für Reisende mit Sinneseinschränkungen 
sowie lern- und geistig behinderte Menschen.

Die Sächsische Schweiz – 
wo die Natur ihr Meisterwerk schuf
Dieser Landschaft wohnt ein Zauberer inne. Wer sich ihm 
einmal hingegeben hat, wird seine Sehnsucht nie mehr los. 
Herrliche Felsformationen erstrecken sich gen Himmel. Von 
Regen und Wind sanft abgerundet, erinnern sie an übergroße 
Kleckerburgen. Lang gestreckte Tafelberge, markante Vulkan-
kegel und wildromantische Schluchten machen die Sächsische 
Schweiz zum Naturparadies.
Die ersten Reisenden zieht es Mitte des 18. Jahrhunderts in 
die pittoreske Felsenwelt. Staunend und voller Bewunderung 
für dieses Meisterwerk der Natur weckt der malerische Land-
strich Erinnerungen an das Alpenland und gibt der Region 
fortan ihren Namen – Sächsische Schweiz.

Das gewaltige Felsenmassiv – die Bastei mit der Basteibrücke 
ist das Wahrzeichen des Elbsandsteingebirges. Die Geschichte 
der Region kann in seiner spannendsten und schönsten Form 
am besten in den Burgen, Schlössern und Gärten erlebt werden. 
Trutzig erhebt sich die Festung Königstein auf dem gleich-
namigen 9,5 Hektar großen Felsplateau. 
Erkunden Sie eine Landschaft voller Geheimnisse. Die schön-
sten Teile dieses Gebietes mit wertvoller Flora und Fauna sind 
heute als grenzüberschreitende Nationalparkregion besonders 
geschützt. Um diese traumhafte Landschaft zu erkunden, 
finden Sie in der Broschüre einige ausgewählte Vorschläge für 
Rollstuhl- und Handbiketouren.

Information & Buchung  
Tourismusverband Sächsische Schweiz   
Bahnhofstr. 21, 01796 Pirna      
 
Tel.: +49 (0)3501-470147
Fax: +49 (0)3501-470148
E-Mail: info@saechsische-schweiz.de
www.saechsische-schweiz.de/barrierefrei-reisen

Erleben Sie die Sächsische Schweiz 
barrierefrei
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V této brožuře naleznete souhrn mnoha bezbariérových turis-
tických nabídek v Saském Švýcarsku pro vaši informaci a inspiraci. 
Kromě popisů přístupnosti jednotlivých zařízení pro turisty s ome-
zenou mobilitou zde najdete také speciální nabídky pro cestující 
s omezením smyslového vnímání a rovněž pro osoby zaostávající 
v učení a duševně hendikepované osoby. 

Saské Švýcarsko – 
kde příroda stvořila své mistrovské dílo 
V této krajině bydlí kouzelník. Kdo se jí jednou poddá, už se své 
tužby nikdy nezbaví. Nádherné pískovcové formace se rozprostírají 
proti obloze. Jemně omleté deštěm a větrem nám připomínají 
převeliké hrady. Protáhlé stolové hory, markantní kužele sopek a 
divoké romantické soutěsky tvoří z Saského Švýcarska přírodní ráj.   
První turisty přitáhl v polovině 18. století malebný skalní svět. 
Zdejší obdivuhodná krajina, mistrovské to dílo přírody, připomíná 
alpskou zemi, jejíž název se dostal i do označení zdejšího regionu 
–  Saské Švýcarsko.

Mohutný skalní masiv – Bastei s mostem Basteibrücke je symbo-
lem Labských pískovců. S historií regionu se je možné seznámit 
tou nejnapínavější a nejkrásnější formou na zdejších hradech, 
zámcích a v zahradách. Trucovitě se zvedá pevnost Königstein na 
9,5 hektaru velké skalní plošině. 
Poznejte krajinu plnou tajemství - Saské Švýcarsko. Nejkrásnější 
části této oblasti s cennou flórou a faunou jsou dnes jako 
přeshraniční národní park zvláště chráněné. K poznávání této nád-
herné krajiny najdete v brožuře vybrané návrhy pro túry vozíčkářů 
a výlety na handbiku. 

  
Informace & Rezervace  
Tourismusverband Sächsische Schweiz 
Bahnhofstr. 21, 01796 Pirna    
 
Tel.: +49 (0)3501-470147
Fax: +49 (0)3501-470148
E-Mail: info@saechsische-schweiz.de
www.saechsische-schweiz.de/barrierefrei-reisen

Poznejte Saské Švýcarsko 
bez bariér 
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ZugangSInformaTIonen für rollSTuhlfahrer und moBIlITäTSeIngeSchränkTe
Geringfügige  Abweichungen  der  angegebenen  Bewegungsflächen  (z.B. 
140x150 cm statt 150x150 cm) werden nicht extra ausgewiesen. Auf eventu-
elle Barrieren in einer Einrichtung, wie z.B. Stufen zum Hotelrestaurant, wird 
im Text hingewiesen. Das Rollstuhlfahrer-WC-Piktogramm bei Unterkünften 
beschreibt das öffentliche Rollstuhlfahrer-WC.  
Die hier verwendeten Piktogramme dienen zur graphischen Darstellung der 
detaillierten Zugangsinformationen und zur visuellen Orientierung. Sie sind 
keine Bewertung der Zugänglichkeit einer Einrichtung. Der Rollstuhlfah-
rer soll mit ihrer Hilfe seine Reise nach seinen individuellen Ansprüchen 
planen können.  Die ausführlichen Zugangsinformationen in den einzelnen 
Bereichen einer Einrichtung erschließen sich immer aus dem Piktogramm 
und den dazugehörigen Texteinträgen. Wir empfehlen Ihnen, spezielle Be-
dürfnisse an die Barrierefreiheit einer Einrichtung vor Reiseantritt mit dem 
jeweiligen Anbieter abzusprechen.

Die Zugangsinformationen (Mindestmaße und Hilfs-
mittel) für eine Einrichtung werden mit Piktogrammen 
angegeben. 

Ein Piktogramm wird vergeben, wenn eine Ein-
richtung alle in dem Piktogramm angegebenen 
Maße vollständig oder zum größten Teil erfüllt. 

Im Text unter dem Piktogramm werden die Maße 
aufgeführt, die von den angegebenen Maßen im 
Piktogramm abweichen.

Alle anderen Maße, die nicht im Text ausgewie-
sen sind, werden in der Einrichtung erreicht.

Parken

Rampen mit 
> 6 % Steigung 
werden im Text 
ausgewiesen

eingang in die einrichtung / 
Wege innerhalb der einrichtung

ausgewiesener Behindertenparkplatz

Türbreite min. 90 cm
Zugänge stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe

Türbreite min. 80 cm
Zugänge stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe

Türbreite min. 70 cm
Zugänge über max. eine Stufe

Türbreite min. 90 cm
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe
Aufzugsgrundfläche min. 110x140 cm

Türbreite min. 80 cm
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe
Aufzugsgrundfläche min. 90x120 cm

Türbreite min. 70 cm
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe
Aufzugsgrundfläche min. 80x120 cm

Türbreite min. 90 cm
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 150x150 cm 
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 90 cm
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden

Türbreite min. 80 cm
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 130x130 cm 
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 80cm
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden

Türbreite min. 70 cm
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 120x120 cm
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 70 cm 
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden 

Bedienelemente 
in einer Höhe > 
115 cm werden 
im Text ausge-
wiesen

aufzug

rollstuhlfahrer-Wc

PIKTOGRAMMERLäUTERUNG



Türbreite min. 90 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe 
Platz links oder rechts neben dem Bett min. 110 cm
Bewegungsfläche vor der Sanitärraumtür min. 150x150 cm 

Türbreite min. 80 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe 
Platz links oder rechts neben dem Bett min. 100 cm
Bewegungsfläche vor der Sanitärraumtür min. 130x130 cm

Türbreite min. 70 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe 
Platz links oder rechts neben dem Bett min. 90 cm
Bewegungsfläche vor der Sanitärraumtür min. 120x120 cm

Türbreite min. 90 cm, Zugang stufenlos (max. 3cm) oder Rampe 
Bewegungsfläche im Sanitärraum min. 150x150 cm 
Waschbecken unterfahrbar 
WC:  Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 150x150 cm
   Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 90 cm 
  Klappbare Haltegriffe  am WC-Becken vorhanden
Dusche: Duschbereich stufenlos, Duschfläche min. 130x130 cm   
  Haltegriffe vorhanden 
  Duschsitz oder Duschhocker vorhanden

Türbreite min. 80 cm, Zugang stufenlos (max. 3cm) oder Rampe 
Bewegungsfläche im Sanitärraum min. 130x130 cm
Waschbecken unterfahrbar
WC:  Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 130x130 cm 
  Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 80 cm 
  Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden
Dusche: Duschbereich stufenlos, Duschfläche min. 120x120 cm  
  Haltegriffe vorhanden
  Duschsitz oder Duschhocker vorhanden

Türbreite min. 70 cm, Zugang stufenlos (max. 3cm) oder Rampe 
Bewegungsfläche im Sanitärraum min. 120x120 cm
Waschbecken unterfahrbar
WC:  Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 120x120 cm 
  Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 70 cm 
  Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden 
Dusche: Duschbereich stufenlos, Duschfläche min. 110x110 cm  
  Haltegriffe vorhanden
  Duschsitz oder Duschhocker vorhanden

Lift oder Rampe am Schwimmbecken vorhanden
Umkleidefläche min. 150x150 cm
Sitzgelegenheit in Umkleide vorhanden
Sanitäre Einrichtungen und WC für Rollstuhlfahrer vorhanden

Umkleidefläche min. 130x130 cm 
Sitzgelegenheit in Umkleide vorhanden
Sanitäre Einrichtungen und WC für Rollstuhlfahrer vorhanden

Hilfen / Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen

Hilfen / Angebote für gehörlose und hörbehinderte Menschen

Hilfen / Angebote für lern- und geistig behinderte Menschen

5

rollstuhlfahrerzimmer 
in Beherbergungsstätten

Sanitäre einrichtungen 
für rollstuhlfahrer 
in Beherbergungsstätten / 
Schwimmbädern / Sportstätten

Schwimmbäder

Wenn vorhanden, werden
diese  im Text erläutert.

Zusätzliche
hilfen / angebote

gruppen-
unterkunft

Beherbergungsbetrieb
mit 4 oder mehr Rollstuhl-
fahrerzimmern.

PIKTOGRAMMERLäUTERUNG



6 VySVěTLiVKy PiKTograMů

InfoRmace o příSTupu vozíčkářů a oSob S omezenou mobIlITou
Neupozorňujeme na drobné odchylky ploch (např. 140 x 150 cm namísto 150 
x 150 cm). V textu upozorňujeme na případné bariéry jednotlivých zařízení, 
např. schody k hotelové restauraci. Piktogram bezbariérové WC u ubytovacích 
zařízení se vztahuje k veřejnému bezbariérovému WC. 

Použité piktogramy slouží ke grafické prezentaci detailních informací 
o přístupu a k vizuální orientaci. Nejedná se o hodnocení přístupnosti 
zařízení. Vozíčkář by měl být schopen plánovat svou cestu podle svých indi-
viduálních požadavků. Podrobné informace o přístupu v jednotlivých částech 
budov jsou odvozeny vždy z piktogramu a uvedeny v doprovodném textu. Před 
cestou Vám doporučujeme oslovit jednotlivé poskytovatele a projednat s nimi 
míru bezbariérovosti zařízení dle Vašich specifických požadavků.

informace o přístupu (minimální rozměry a pomůcky) 
jednotlivých zařízení jsou udány formou piktogramů.

Piktogram je udělen, pokud zařízení splňuje 
všechny nebo téměř všechny zadané rozměry. 
V textu jsou pod piktogramem uvedené ty 
rozměry, které se od rozměrů daných piktogramem 
liší. 
Zařízení splňuje všechny ostatní rozměry, které v 
textu uvedené nejsou. 

parkování

Šikmé výjezdy 
se stoupáním > 
6 % jsou v textu 
vyznačeny.

vstup do zařízení / cesty uvnitř 
zařízení

Vyznačené parkoviště pro tělesně postižené

šířka dveří min. 90 cm / bezbariérové přístupy 
(schod max. 3cm) nebo šikmý výjezd

šířka dveří min. 80 cm / bezbariérové přístupy 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd

šířka dveří min. 70 cm / přístup přes max. jeden schod
Šikmé výjezdy se stoupáním > 6 % jsou v textu vyznačeny. 

šířka dveří min. 90 cm / bezbariérový přístup 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd
plocha výtahu min. 110 x 140 cm

šířka dveří min. 80 cm / bezbariérový přístup
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd
plocha výtahu min. 90 x 120 cm

šířka dveří min. 70 cm / bezbariérový přístup 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd
plocha výtahu min. 80 x 120 cm

šířka dveří min. 90 cm
bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd 
volný prostor před WC min. 150 x 150 cm 
místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 90 cm 
sklopná držadla u WC 

šířka dveří min. 80 cm
bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd 
volný prostor před WC min. 130 x 130 cm 
místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 80 cm 
sklopná držadla u WC 

šířka dveří min. 70 cm / bezbariérový přístup 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd / volný prostor před WC 
min. 120 x 120 cm / místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 
70 cm / sklopná držadla u WC 

ovládací panel ve 
výšce > 115 cm je 
v textu vyznačen. 

výtah

bezbariérové Wc
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šířka dveří min. 90 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / místo nalevo nebo napravo od postele min. 
110 cm / volný prostor před sanitárními dveřmi min. 150 x 150 cm 

šířka dveří min. 80 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / místo nalevo nebo napravo od postele min. 
100 cm / volný prostor před sanitárními dveřmi min. 130 x 130 cm

šířka dveří min. 70 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / místo nalevo nebo napravo od postele min. 
90 cm / volný prostor před sanitárními dveřmi min. 120 x 120 cm

šířka dveří min. 90 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / volný prostor v sanitárním prostoru 
min. 150 x 150 cm / bezbariérové   umyvadlo 
WC: volný prostor před WC min. 150 x 150 cm
 místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 90 cm
 sklopná držadla u WC 
sprcha: plocha pro sprchování bez schůdků, plocha pro sprchování  
 min. 130 x 130 cm
 držadla / sprchové sedátko nebo stolička

šířka dveří min. 80 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / volný prostor v sanitárním prostoru 
min. 130 x 130 cm / bezbariérové   umyvadlo
WC: volný prostor před WC min. 130 x 130 cm 
 místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 80 cm 
 sklopná držadla u WC
sprcha: plocha pro sprchování bez schůdků, plocha pro sprchování  
 min. 120 x 120 cm
 držadla  / sprchové sedátko nebo stolička

šířka dveří min. 70 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / volný prostor v sanitárním prostoru 
min. 120 x 120 cm / bezbariérové   umyvadlo
WC: volný prostor před WC min. 120 x 120 cm
 místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 70 cm
 sklopná držadla u WC 
sprcha: plocha pro sprchování bez schůdků, plocha pro sprchování  
 min. 110 x 110 cm
 držadla / sprchové sedátko nebo stolička

výtah nebo šikmý výjezd u bazénu
šatna min. 150 x 150 cm
v šatně možnost posadit se
sanitární zařízení a bezbariérové WC

šatna min. 130 x 130 cm
v šatně možnost posadit se
sanitární zařízení a bezbariérové WC

pomůcky / nabídky pro nevidomé a slabozraké   

pomůcky / nabídky pro neslyšící a nedoslýchavé osoby   

pomůcky / nabídky pro zaostávající v učení a osoby s mentálním 
postižením  

VySVěTLiVKy PiKTograMů

pokoje pro vozíčkáře 
v ubytovacích zařízeních

Sanitární zařízení pro vozíčkáře 
v ubytovacích zařízeních
bazénech / sportovištích

bazény

Pokud jsou k dispozici,
jsou v textu vysvětleny.

Další pomůcky / nabídky

Gruppen-
unterkunft

Ubytovací zařízení se 
čtyřmi nebo více pokoji 
pro vozíčkáře.
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Verkehrsanbindungen & Mobilität vor Ort

Die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn gibt Hin-
weise und Tipps zur Reise und organisiert den Ein-, Um- und 
Aussteigeservice. Sie bietet über die Organisation von Hilfestel-
lungen hinaus auch eine Reiseauskunft, die sich speziell an den 
Bedürfnissen behinderter Menschen orientiert. Dazu zählt bspw. 
die Auswahl von Verbindungen möglichst ohne Umsteigen sowie 
Platzreservierungen und die Zusendung gebuchter Fahrkarten 
direkt ins Haus oder wahlweise deren Abholung an den neuen 
Fahrkartenautomaten. Damit die Hilfeleistung durch das Service-
personal zuverlässig organisiert werden kann, ist eine rechtzei-
tige Anmeldung über die Mobilitätsservice-Zentrale (spätestens 
bis 20 Uhr am Vortag der Reise) empfehlenswert.
Tel: +49 (0)180 5512512, www.bahn.de/barrierefrei, 
msz@deutschebahn.com

 anreise mit dem auto

Von der A4 Autobahndreieck Dresden-West auf die A17 bis 
Abfahrt Pirna - weiter auf der B172 Richtung Bad Schandau. Die 
Orte im hinteren Teil des Nationalparks Sächsische Schweiz errei-
chen Sie am schnellsten über die A4 Ausfahrt Radeberg.

 anreise mit dem Zug

Die Sächsische Schweiz ist nahtlos an das Regional- und Fernver-
kehrsnetz der Deutschen Bahn angebunden. Mit dem Fernverkehr 
erreicht man sowohl Dresden als auch den Nationalparkbahnhof 
Bad Schandau direkt, alle anderen Orte von hier aus per S-Bahn, 
Bus oder Fähre.
Hauptverkehrsader der Region ist die S-Bahn-Linie S1. Sie verbin-
det die Sächsische Schweiz mit der Landeshauptstadt Dresden. 

Tel. + 49 (0) 351 2068290 bis 30 Minuten vor Abfahrt des Zuges 
(auf dem Bahnsteig sollten sich die mobilitätseingeschränkten 
Fahrgäste in der Nähe des Halteplatzes des Steuerwagens aufhal-
ten, welcher über die technischen Einrichtungen für behinderte 
Menschen verfügt (ausfahrbare Fahrzeugbrücke, barrierefreies 
WC, geräumiges Mehrzweckabteil)). 
Weitere Informationen: www.vvo-online.de

Das S-Bahn-Netz zwischen Dresden-Mitte und Pirna ist für 
Rollstuhlfahrer ohne Einschränkungen nutzbar. Hier ermöglichen 
meist Aufzüge den Zugang zu den S-Bahnsteigen, die Waggons 
sind ebenerdig zur Bahnsteigkante. In den modernen S-Bahnen 
befinden sich behindertengerechte WCs. Nachfolgend finden 
Sie eine Liste zur Zugänglichkeit der wichtigsten Bahnhöfe und 
Haltestellen der Sächsischen Schweiz:

■ Pirna: Alle Bahnsteige sind barrierefrei. Bahnsteig 1 und 2 
über einen Aufzug zu erreichen.
■ obervogelgesang: Der Bahnsteig 2 Richtung Bad Schandau ist 
barrierefrei. Der Bahnsteig 1 in Richtung Pirna ist nicht barriere-
frei und nur über eine Treppe erreichbar. 
■ Stadt Wehlen: Beide Bahnsteige sind barrierefrei. Der 
horizontale Abstand zwischen dem Abteil und dem Bahnsteig 
beträgt 20 cm.
■ kurort rathen: Beide Bahnsteige sind barrierefrei.
■ königstein: Beide Bahnsteige sind barrierefrei. Der Bahnsteig 
1 in Richtung Dresden ist über den Aufzug vom Elbradweg aus 
erreichbar. Der Bahnsteig 2 in Richtung Bad Schandau kann über 
einen stufenlosen Zuweg erreicht werden. 
■ nationalpark Bahnhof Bad Schandau: Alle Bahnsteige sind 
barrierefrei. Die Bahnsteige 3 und 4 sind mittels eines Aufzugs 
erreichbar. 
■ krippen: Der Zugang zu den Bahnsteigen ist nicht barrierefrei. 
Die Höhendifferenz zwischen Abteil und Bahnsteig beträgt 30 cm.
■ Schmilka-hirschmühle: Der Zugang zu Bahnsteig 1 in 
Richtung Dresden ist über eine Rampe (schlechter Zustand) 
barrierefrei zugänglich. Bahnsteig 2 in Richtung Schöna besitzt 
keinen barrierefreien  Zugang und ist nur mittels einer Treppe 
erreichbar. Die Höhendifferenz zwischen Abteil und Bahnsteig 
beträgt 30 cm. 

 einstiegshilfe für mobilitätseingeschränkte 
 auf der S-Bahn-linie dresden -Schöna:

 Barrierefreie Bahnhöfe 

  APP „DB-barrierefrei“ -  Die App ist  (ab Ende 2018) 
Ihr digitaler Reisebegleiter, der Sie deutschlandweit bei Ihrer 
Bahnreise unterstützten wird.

Tipp:

  Schwerbehinderte Menschen mit einem gültigen 
Schwerbehindertenausweis und dem Beiblatt des Versor-
gungsamtes mit gültiger Wertmarke dürfen in allen Verkehrs-
verbünden Deutschlands die öffentlichen Verkehrsmittel 
unentgeltlich nutzen. Ebenso ist die Fahrt in der 2. Klasse 
in allen Nahverkehrszügen in ganz Deutschland sowie in 
den historischen Fahrzeugen im Verkehrsverbund Oberelbe 
kostenfrei.

Tipp:



■ Schöna: Der Zugang zu allen Bahnsteigen ist nicht barrierefrei 
und die Höhendifferenz zwischen Abteil und Bahnsteig beträgt 
30 cm. Eine stufenlose Unterführung ist ca. 200 m elbaufwärts 
zu finden.
■ Sebnitz: Alle Bahnsteige sind barrierefrei.

In der Sächsischen Schweiz sind behindertengerechte Busse 
täglich im Einsatz. Weitere Informationen:  www.ovps.de

Quer durch das Elbsandsteingebirge zieht sich das Band der Elbe. 
Fähren verbinden an einigen Stellen die Ortsteile beiderseits des 
Flusses. Die Fähren haben im Zugangsbereich Schwellen oder 
Keile oder es befinden sich Rampen an Bord, so dass Sie  auf 
jede Fähre rollen können. Nachfolgend findet sich eine Über-
sicht über die einzelnen Fährverbindungen. Dabei gelten die 
Angaben für normale Wasserstände - nicht für extremes Niedrig-
wasser oder Hochwasser. In diesen Fällen kann der Zugang stark 
eingeschränkt bzw. unmöglich werden. Sie können sich über die 
Pegelstände unter folgender Tel.-Nummer (Mo-Fr) informieren: 
+49 (0)35022 54816 

■ fähre heidenau-Birkwitz: 
Rechtselbisch: steil und schlecht berollbar
Linkselbisch: steil und schlechter Zustand
■ fähre Pirna - copitz: 
Rechtselbisch: holpriges Pflaster und sehr steil  
Linkselbisch: schlechter Zustand

■ fähre Pötzscha - Stadt Wehlen: 
Rechtselbisch: holpriges Pflaster und sehr steil 
Linkselbisch: holpriges Pflaster und sehr steil
■ fähre kurort rathen: 
Rechtselbisch: rollstuhltauglich, schräge Uferböschung (rampen-
artig mit 13% Steigung)
Linkselbisch: rollstuhltauglich, schräge Uferböschung (rampen-
artig mit 6% Steigung), Sandsteinpflaster
■ fähre königstein: 
Rechtselbisch: sehr gut berollbar, Steigung ca. 6 % 
Linkselbisch: sehr gut berollbar, Steigung ca. 6 % 
■ fähre nationalpark Bahnhof Bad Schandau - 
Bad Schandau: 
Rechtselbsich: rollstuhltauglich, Rampe mit 6 % Steigung, 
Asphaltbeton 
Linkselbsich: rollstuhltauglich, Rampe mit 8% Steigung, Stein-
pflaster
■ fähre krippen - Postelwitz: 
Rechtselbisch: rollstuhltauglich, Betonrampe mit 10% Steigung 
Linkselbisch: rollstuhltauglich, Rampe mit 8% Steigung, Stein-
pflaster
■ fähre haltepunkt hirschmühle - Schmilka: 
Rechtselbisch: rollstuhltauglich, schräge Uferböschung mit 4% 
Steigung 
Linkselbisch: Rollstuhltauglich, Rampe mit 7% Steigung, grobes 
Steinpflaster
■ fähre haltepunkt Schöna - hrensko: 
Rechtselbsich: nicht rollstuhltauglich, lange Treppe mit mehre-
ren Absätzen und Unterführung  
Linkselbisch: nicht rollstuhltauglich, lange Treppe  

Einige Raddampfer sind eingeschränkt mit dem Rollstuhl befahr-
bar. Vorherige Anmeldung unter: Tel. +49 (0)351 866090

 Busse

 fähverbindung

 Sächsische dampfschifffahrt
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 einstiegshilfe für mobilitätseingeschränkte 
 auf der S-Bahn-linie dresden -Schöna:
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Dopravní spojení & mobilita na místě

Centrála poskytuje cestujícím s omezenou mobilitou tipy 
a informace ohledně cestování vlakem, organizuje nástup, výstup 
i přestup. Vedle zajištění pomoci poskytne také užitečné infomace 
odpovídající potřebám cestujících s omezenou mobilitou. Sem 
spadá např. nalezení spojení pokud možno bez přestupů, rezervace 
mistenky, zaslání zamluvené jízdenky na domácí adresu nebo její 
vyzvednutí z automatu na jízdenky. aby mohl servisní personál 
včas a spolehlivě zajistit potřebné úkony, doporučujeme se včas 
spojit se Servisem pro cestující s omezenou mobilitou Centrály 
Německých drah (nejpozději do 20 hod dne před nastoupením 
cesty). Tel: +49 (0)180 5512512, 
www.bahn.de/barrierefrei, msz@deutschebahn.com

 příjezd autem

Dálnice a4 – dálniční křižovatka Dresden-West na a17 až ke sjezdu 
Pirna – dále na B172 směrem Bad Schandau. Do míst v zadní části 
Národního parku Saské Švýcarsko se nejrychleji dostanete 
z dálnice a4 sjezdem radeberg.

 příjezd vlakem – Servis pro cestující s ome-  
 zenou mobilitou centrály německých drah   
 (Db)

Tel. +49 (0) 351 2068290 do 30 minut před odjezdem vlaku (na 
nástupišti by se cestující s omezenou mobilitou měli zdržovat 
poblíž místa zastavení vagónu, který má k dispozici technické 
zařízení pro postižené spoluobčany (vyjíždějící plošinu, bezbari-
érové WC, prostorné víceúčelové kupé)). Další informace:  www.
vvo-online.de

Síť S-Bahn mezi Dresden-Mitte a Pirnou je bezbariérová. Vstup 
na nástupiště S-Bahn umožňují většinou výtahy, vagony jsou na 
úrovni nástupiště. V moderních vlacích S-Bahn se nachází také bez-
bariérová WC. Níže najdete seznam přístupnosti nejdůležitějších 
nádraží a zastávek v Saském Švýcarsku:

■ pirna: všechna nádraží jsou bezbariérová. Nástupiště 1 a 2 jsou 
přístupné výtahem. 
■ obervogelgesang: nástupiště 2 směrem na Bad Schandau je 
bezbariérové. Nástupiště 1 směrem na Pirnu není bezbariérové, je 
přístupné po schodišti.  
■ Stadt Wehlen: obě nástupiště jsou bezbariérová. Horizontální 
výškový rozdíl kupé a nástupiště je 20 cm.  
■ kurort Rathen: obě nástupiště jsou bezbariérová.
■ königstein: obě nástupiště jsou bezbariérová. Nástupiště 1 
směrem na Drážďany je přístupné výtahem z Labské cyklostezky.  
Na nástupiště 2 směrem na Bad Schandau se lze dostat cestou, 
která nemá schody. 
■ nádraží národního parku bad Schandau: všechna nástupiště 
jsou bezbariérová. Nástupiště 3 a 4 jsou přístupné výtahem. 
■ krippen: přístup k nástupištím není bezbariérový. Výškový rozdíl 
kupé a nástupiště je 30 cm.
■ Schmilka-Hirschmühle: přístup k nástupišti 1 směrem na 
Drážďany je bezbariérově přístupný šikmým výjezdem (ve špatném 
stavu). Nástupiště 2 směrem na Schönu nemá bezbariérový přístup 
a je přístupné pouze po schodech. Výškový rozdíl kupé a nástupiště 
je 30 cm.
■ Schöna: přístup ke všem nástupištím není bezbariérový 
a výškový rozdíl kupé a nástupiště je 30 cm. Bezbariérový podchod 
se nachází cca.  200 m proti toku Labe.  
■ Sebnitz: všechna nástupiště jsou bezbariérová.

 pomoc při nastupování pro cestující 
 s omezenou mobilitou na trase S-bahn 
 Drážďany -Schöna:

 bezbariérová nádraží

Saské Švýcarsko je bezproblémově napojeno na regionální i 
dálkovou dopravní síť Německých drah. Dálkovou dopravou se 
dostanete nejen do Drážďan, ale také na Nádraží Národního parku  
v Bad Schandau. Do ostatních míst pak pomocí meziměstských 
železničních spojů, autobusů a přívozů.
Hlavní dopravní trasou v regionu je meziměstská železniční linka 
S1, která propojuje Saské Švýcarsko se zemským hlavním městem 
Drážďany.  

 PP „DB-barrierefrei“ („Německé dráhy – bezbariérově“) 
– tato aplikace bude (od konce 2018)  Vaším digitálním 
průvodcem na cestách, které podniknete po Německu vlakem

 osoby s těžkým postižením s platným průkazem těžkého 
postižení a platným dodatkem od příslušného úřadu mohou 
v Německu bezplatně využívat veřejné dopravní prostředky 
všech dopravních svazů. To se týká také jízd 2. třídou ve všech 
osobních vlacích po celém Německu i historických vozidel 
v Dopravním svazu Horního Polabí.

Tip:

Tip:



Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmé nábřeží (podobné 
šikmému výjezdu s 6 % stoupáním), pískovcové dlažební kostky.
■ přívoz königstein: 
Pravá strana Labe: velice dobře pojízdná, stoupání cca 6 %.
Levá strana Labe: velice dobře pojízdná, stoupání cca 6 %. 
■ přívoz nádraží národního parku bad Schandau - bad 
Schandau: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd. 
Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd s 8 % 
stoupáním, kamenná dlažba.
■ přívoz krippen - postelwitz: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, betonový šikmý výjezd 
10 % stoupání. 
Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd se 8% 
stoupáním, dlažební kostky.
■ přívoz zastávka Hirschmühle - Schmilka: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmá nábřeží se 4 % 
stoupáním.
Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd se 7 % 
stoupáním, velké dlažební kostky.
■ přívoz zastávka Schöna - Hřensko: 
Pravá strana Labe: není bezbariérový přístup, dlouhé schody 
s několika podestami a podchody.
Levá strana Labe: není bezbariérový přístup, dlouhé schody.

  Saská paroplavební

Některé parníky jsou omezeně přístupné vozíčkářům. 
Předchozí dohoda na tel.: +49 (0) 351 866090

V Saské Švýcarsko denně jezdí autobusy s bezbariérovým 
přístupem. Další informace: oberelbische Verkehrsgesellschaft 
Pirna-Sebnitz mbH

Napříč Labskými pískovci protéká Labe. Přívozy spojují na 
některých místech obě strany řeky. Přívozy mají na vstupu prahy 
nebo klíny nebo mají na palubě rampy, takže se vozíkem dostanete 
na každý přívoz. V níže uvedeném seznamu najdete přehled jed-
notlivých přívozů. Tyto údaje platí za normálních hodnot hladiny 
vody – nikoli při extrémně nízké hladině nebo povodních. V těchto 
případech může být přístup omezen, případně znemožněn. o výšce 
hladiny vody se můžete informovat na telefonním čísle: (po-pá) 
+49 (0) 35022 54816

■ přívoz Heidenau-birkwitz: 
Pravá strana Labe: strmé a špatně sjízdné
Levá strana Labe: strmé a ve špatném stavu
■ přívoz pirna - copitz: 
Pravá strana Labe: hrbolaté kostky a velmi strmé
Levá strana Labe: ve špatném stavu
■ přívoz pötzscha - město Wehlen: 
Pravá strana Labe: hrbolaté kostky a velmi strmé
Levá strana Labe: hrbolaté kostky a velmi strmé 
■ přívoz kurort Rathen: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmé nábřeží (podobné 
šikmému výjezdu s 13 % stoupáním).

 autobusy

 přívozy

11DoPraVNÍ SPoJENÍ & MoBiLiTa Na MÍSTě

 pomoc při nastupování pro cestující 
 s omezenou mobilitou na trase S-bahn 
 Drážďany -Schöna:
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Touristinformationen & National-
parkinformationsstellen
Turistické informace & infocentra 
v Národních parcích

Tourismusverband Sächsische Schweiz
Svaz cestovního ruchu Saského Švýcarska
Tel. +49 (0)3501 470147 
Fax +49 (0)3501-470148
info@saechsische-schweiz.de
www.saechsische-schweiz.de/barrierefrei-reisen
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Touristinformation
barrierefrei zugänglich.

Turistické informace jsou bezbariérově přístupné.

Touristservice Bad gottleuba-Berggießhübel am Besucherbergwerk
Turistické informace berggießhübel u návštěvnické štoly

Talstraße 2a
01816 kurort Berggießhübel
info@badgottleuba-bergiesshuebel.de
www.badgottleuba-bergiesshuebel.de

Okt–Mai: Mi–So 10–17 Uhr, Juni–Sept: tgl. 10–17 Uhr
ŘÍJ–KVě: St–Ne 10–17 hod., ČEr–ZÁŘ: denně 10–17 hod.

c8Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Tel. +49 (0)35023 52980
Fax +49 (0)35023 52981

Zugang über Rampe (12% Stg., 3 m lang) und Tür 93 cm. 
Touristinformation, Saal, Vereinsraum, Restaurant (Tür 82 cm),
Rollstuhlfahrer-WC (im Hof) und Bibliothek sind barrierefrei 
zugänglich.

Přístup přes šikmý výjezd (stoupání 12 %, délka 3m) a dveře 
93 cm. Turistické informace, sál sdružení, restaurace (dveře 82 
cm), bezbariérové WC (ve dvoře) a knihovna jsou bezbariérově 
přístupné. 

Touristservice im haus des gastes Bad Schandau 
Turistické informace bad Schandau v Domě pro hosty

Mai–Sep: tgl. 9–20 Uhr,
Nov–Mär: Mo–Fr 9–14 Uhr (im Anschluss im Aktivzentrum), 
Sa/So geschl., Apr/Okt: tgl. 9–18 Uhr, Jan/Feb: Mi geschl.

KVě–ZÁŘ: denně 9–20 hod., 
LiS–BŘE: Po–Pá 9–14 hod. (poté v aktivcentru), So/Ne zavřeno, 
DUB/ŘÍJ: denně 9–18 hod, LED/ÚNo: St zavřeno

markt 12
01814 Bad Schandau
info@bad-schandau.de
www.bad-schandau.de

Tel. +49 (0)35022 90030
Fax +49 (0)35022 90034

h6

Rolli-WC (EG): Tür 93 cm, 120x110 cm vor WC, 55 cm neben 
WC. Saal im OG ü. Hintereingang (Auffahrt 8–10% Stg., 
40 m lang) zugänglich. Rolli-WC (OG): Tür 94 cm,
140x150 cm vor WC, 96 cm neben WC.

Bezbariérové WC (v přízemí): dveře 93 cm, 120 x 110 cm před WC, 
55 cm vedle WC. Sál v horním patře přístupný zadním vchodem 
(šikmý výjezd 8 – 10 % stoupání, 40 m dlouhé). Bezbariérové WC 
(horní patro): dveře 94 cm,
140 x 150 cm před WC, 96 cm vedle WC.

Touristinfo und haus des gastes hinterhermsdorf
Turistické informace  a Dům pro hosty Hinterhermsdorf

Mo–Fr 10–12 Uhr, Mo 13–16 Uhr, Di/Do: 13–18 Uhr, 
Mi geschlossen 
Apr–Okt: Sa 9–12 Uhr

Po–Pá 10–12 hod., Po 13– 6 hod., Út/Čt: 13–18 hod., 
St zavřeno
DUB-ŘÍJ: So 9–12 hod.

Weifbergstraße 1
01855 hinterhermsdorf
hinterhermsdorf@sebnitz.de
www.hinterhermsdorf.de

Tel. +49 (0)35974 5210
Fax +49 (0)35974 5211

m6

Der Servicebereich der Touristinformation
ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugänglich.
Rollstuhlfahrer-WC: Tür 82 cm,
210 x 170 cm vor WC, 137cm neben WC.

Středisko služeb turistických informací je pro vozíčkáře 
bezbariérově přístupné. Bezbariérové WC: dveře 82 cm, 
210 x 170 cm před WC, 137 cm vedle WC.

Touristinfo hohnstein
Turistické informace Hohnstein

Apr–Okt: Mo–Fr 9–12 Uhr/ 13–17 Uhr
Sa/So/Feiertag 9–12 Uhr So 13–15 Uhr 
Nov–Mär: Mo-Do: 9–12 Uhr / 13–15 Uhr, Fr 9–12 Uhr
DUB–ŘÍJ: Po–Pá 9–12 hod. / 13–17 hod.; 
So/Ne/svátky 9–12 hod. / Ne 13–15 hod.; 
LiS–BŘE: Po–Čt 9–12 hod. / 13–15 hod.; Pá 9–12 hod.

rathausstraße 9
01848 hohnstein
gaesteamt@hohnstein.de
www.hohnstein.de

g4

Tel. +49 (0)35975 86813/19433
Fax +49 (0)35975 86829

Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Übersichtskarte 
Přehledová mapa
Übersichtskarte 

Přehledová mapa

Übersichtskarte 
Přehledová mapa

TUriSTiCKÉ iNForMaCE & iNFoCENTra V NÁroDNÍCH ParCÍCHTOURISTINFORMATIONEN & NATIONALPARKINFOSTELLEN ·
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Zugang über Tür 103 cm mit 1 Stufe á 12 cm oder stufenlos 
über separaten Eingang  (Tür 118 cm)
Aufzug: Tür 90 cm, Fläche 100x140 cm. Rollstuhlfahrer-WC: 
Tür 93 cm, 144 x 112 cm vor WC, 91 cm rechts neben WC.

Vstup dveřmi 103 cm s jedním schodem á 12cm nebo beze schodů 
separátním vchodem (dveře 118 cm). Výtah: dveře 90 cm, plocha 
100 x 140 cm. Bezbariérové WC: dveře 93 cm, 144 x 112 cm před 
WC, 91 cm v pravo od WC.

Touristinfo königstein im Treff-Punkt königstein
Turistické informace königstein v kontaktním bode königstein

Sommer: Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr,
So 10–13 Uhr, Winter: verkürzt, So geschl.

léto: Po–Pá 9–18 hod., So 9–12 hod., 
Ne 10–13 hod., zima: zkrácená otevírací doba, Ne zavřeno

Pirnaer Straße 2
01824 königstein
touristinfo@koenigstein-sachsen.de
www.koenigstein-sachsen.de

Tel. +49 (0)35021 68261
Fax +49 (0)35021 68887

f6

Zugang (Tür 96 cm) über Rampe (13% Stg., 10 m lang).
Öffentliches Behinderten-WC vorhanden.

Přístup (dveře 96 cm) přes šikmý výjezd (13 % stoupání, 
10 m dlouhé). K dispozici veřejné Bezbariérové WC.

Touristinfo im Parkhaus „am malerweg“
Turistické informace v parkovacím domě „am malerweg“

Apr–Okt: tgl. 9–18 Uhr          DUB–ŘÍJ: denně 9–18 h

an der festung 1a
01824 königstein
parkhaus@kwe-koenigstein.de
www.koenigstein-sachsen.de

Tel. +49 (0)35021 99541
Fax +49 (0)35021 99543

f6

Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Touristinformation, Großer und Kleiner Saal, sowie Restaurant 
und Kneipe barrierefrei zugänglich. Aufzug: Bedienelemente
132 cm. Rollstuhlfahrer-WCs: Türen 92 cm, Damen: 143x93 cm 
vor WC, 84 cm neben WC, nur 1 WC-Haltegriff,
Herren: 170x93 cm vor WC, 102 cm neben WC, nur 1 WC-
Haltegriff.

Turistické informace, velký a malý sál, restaurace i hostinec jsou 
bezbariérově přístupné. Výtah: obslužný panel 132 cm. Bezba-
riérové WC: dveře 92 cm, ženy 143 x 93 cm před WC, 84 cm vedle 
WC, pouze jeden úchyt, muži: 170 x 93 cm před WC, 102 cm vedle 
WC, pouze 1 úchyt.

Touristinfo neustadt, neustadthalle-Veranstaltungs gmbh
Turistické informace neustadt, neustadthalle-veranstaltungs Gmbh

Mo/Mi/Fr 9–16 Uhr, Di/Do 9–19 Uhr, 
Mär–Okt: Sa 9–11 Uhr

Po/St/Pá 9–16 hod., Út/Čt 9–19 hod., 
BŘE–ŘÍJ: So 9–11 hod.

Johann-Sebastian-Bach-Str. 15
01844 neustadt/Sachsen
touristinfo@neustadthalle.de
www.neustadthalle.de

Tel. +49 (0)3596 501516

I2Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Zugang über 1 Stufe á 7 cm. Rollstuhlfahrer-WC entsprechend 
Öffnungszeiten Schloß Lohmen über Seiteneingang und Aufzug: 
Tür 100 cm, Fläche 93x130 cm. 140x200 cm vor und 32 cm 
rechts bzw. 61 cm links neben WC.

Vstup přes schod á 7cm. Bezbariérové WC v otevírací době zámku 
Lohmen přístupné bočním vchodem a výtahem: dveře 100 cm, 
plocha 93x130 cm, 140x200 cm před a 32 cm v pravo resp. 61 cm v 
levo vedle WC.

Touristinformation lohmen
Turistické informace lohmen

Apr–Nov: Mo–Sa 9–12 Uhr, Di 13–18 Uhr, Do 13–16 Uhr, 
Mi & So geschlossen

DUB–LiS: Po–So 9–12 hod., Út 13–18 hod., Čt 13–16 hod., 
St & Ne zavřeno

Schloß lohmen 1       
01847 lohmen
touristinformation@lohmen-sachsen.de 
www.lohmen-sachsen.de

Tel. +49 (0)3501 581024
Fax +49 (0)3501 581042

TUriSTiCKÉ iNForMaCE & iNFoCENTra V NÁroDNÍCH ParCÍCHTOURISTINFORMATIONEN & NATIONALPARKINFOSTELLEN ·
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Aufzug: Bedienelemente 135 cm. Rolli-WC: Tür 95 cm, 
160x104 cm vor WC, 93 cm neben WC. Touristinfobüro (82 cm 
Tür, Beratung auch im Raum davor mögl.) und Veranstaltungs-
saal barrierefrei.

Výtah: obslužný panel 135 cm. Bezbariérové WC: dveře 95 cm, 
160 x 104 cm před WC, 93 cm vedle WC. informační kancelář 
(dveře 82 cm, poradenství možno také před kanceláří) a sál jsou 
bezbariérově přístupné. 

Touristinfo kurort rathen, haus des gastes
Turistické informace v lázních Rathen, Dům pro hosty  

Apr–Okt: Mo–Fr 9–12 Uhr/13–18 Uhr,
Sa/So/Feiertag 9–14 Uhr

DUB–ŘÍJ: Po–Pá 9–12 hod. / 13–18 hod., 
So/Ne/svátky 9–14 hod.

füllhölzelweg 1
01824 kurort rathen
gaesteamt.rathen@t-online.de
www.kurort-rathen.de

Tel. +49 (0)35024 70422
Fax +49 (0)35024 70074

f5Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Rollstuhlfahrer-WC: Tür 93 cm,
320x107 cm vor WC, 117 cm neben WC.

Bezbariérové WC: dveře 93 cm,
320 x 107 cm před WC, 117 cm vedle WC.

Touristinfo Sebnitz 
Turistické informace Sebnitz

tgl. 10–17 Uhr        

neustädter Weg 10
01855 Sebnitz
touristinfo@sebnitz.de
www.sebnitz.de

Tel. +49 (0)35971 70960
Fax +49 (0)35971 70969

k4Übersichtskarte 
Přehledová mapa

denně 10–17 h

Touristinformation barrierefrei zugänglich. Öffentliches 
Rollstuhlfahrer-WC ca. 100 m entfernt: Tür 100 cm, 123 cm 
links bzw. 102 cm rechts neben WC.

Turistické informace bezbariérově přístupné. 
Veřejné bezbariérové WC vzdáleno cca 100 m: dveře 100 cm, 
123 cm v levo resp. 102 cm v pravo vedle WC.

Touristinfo Stadt Wehlen
Turistické informace města Wehlen 

Apr–Okt: Mo–Fr 9–12/13–17 Uhr, Sa/So/Feiertag 9–12 Uhr 
Winter: Di 9–12 Uhr & 14–17 Uhr Do 9–15 Uhr

DUB–ŘÍJ: Po–Pá 9–12/13 –17 hod., So/Ne/svátky 9– 2 hod., 
zima: Út 9–12 hod. & 14–17hod., Čt. 9–15 hod.

markt 7
01829 Stadt Wehlen
touristinfo@stadt-wehlen.de
www.stadt-wehlen.de

Tel. +49 (0)35024 70414
Fax +49 (0)35024 79743

e5Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Rollstuhlfahrer-WC: im Stadthaus gegenüber mit EURO-Schlüs-
sel. EURO-Schlüssel-Verleih in Touristinfo. Spezielle Führungen
für Blinde, Hörbehinderte, Lernbehinderte und Mobilitätsein-
geschränkte.

Bezbariérové WC, v protějším Stadthaus s EUro-klíčem. EUro-
klíč je možné zapůjčit na informacích. Speciální prohlídky pro 
zrakově a sluchově postižené, osoby zaostávající v učení a osoby 
s omezenou mobilitou

TouristService Pirna canalettohaus
Turistické informace pirna v Domě canaletta

Apr–Okt: Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa/So/Feiertag 10–14 Uhr,
Nov–Mär: Mo–Fr 10–16 Uhr, Sa/So 10–13 Uhr, 
Feiertag geschlossen

DUB–ŘÍJ: Po–Pá 10–18 hod., So/Ne/svátky 10–14 hod., 
LiS–BŘE: Po–Pá 10–16 hod., So/Ne 10–13 hod., Pá zavřeno

am markt 7
01796 Pirna
touristservice@pirna.de
www.pirna.de

Tel. +49 (0)3501 556446
Fax +49 (0)3501 556449

c5Übersichtskarte 
Přehledová mapa

TUriSTiCKÉ iNForMaCE & iNFoCENTra V NÁroDNÍCH ParCÍCHTOURISTINFORMATIONEN & NATIONALPARKINFOSTELLEN ·
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Vom Parkplatz über einen befestigten Weg ca. 2 km,
Zugang (Tür 83 cm) zur Ausstellung über Rampe (15% Stg., 
10 m lang) erreichbar. Thema der Ausstellung: »Geschichte der 
Jagd im Nationalpark und Geschichte des Zeughauses«

Z parkoviště přes zpevněnou cestu cca. 2 km, přístup 
(dveře 83 cm) k výstavě (15% stoupání, 10 m dlouhé)                                                                                                                                          
Téma výstavy: ››Historie lovu v národním parku a historie 
zbrojnice«

Infostelle nationalparkverwaltung ottendorf Zeughaus
Informační místo Správy národního parku ottendorf - zeughaus 

Apr–Okt: 10–16 Uhr, Mai–Sep: 10–18 Uhr
DUB–ŘÍJ: 10–16 hod., KVě–ZÁŘ: 10–18 hod.

Zeughausstraße 6
01855 Sebnitz oT ottendorf
poststelle.sbs-nationalparkverwaltung
@smul.sachsen.de
www.nationalpark-
saechsische-schweiz.de

Tel. +49 (0)35022 900600
Fax +49 (0)35022 900666

k5Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Vom Parkplatz aus über befestigte Wege ca. 2,3 km gut er-
reichbar. Letztes Stück abschüssig – Begleitperson empfohlen.
Infostelle barrierefrei zugänglich. Siehe Rollitour »Zur Brand-
aussicht«. Thema der Ausstellung: »Blick über die Schutzge-
biete in der Sächsischen Schweiz und deren Lebensräume«

Dobře přístupné z parkoviště přes zpevněné cesty cca 2,3 km. 
Poslední úsek strmý – doporučujeme doprvod. 
informační místo bezbariérově přístupné. 
Viz trasa pro vozíčkáře »Zur Brandaussicht«                                                                                                                        
Téma výstavy: ››Pohled na chráněná území Saského Švýcarska 
a jeho biotopy«

Infostelle nationalparkverwaltung Blockhaus Brand
Informační místo Správy národního parku - srub u vyhlídky brand

Apr–Okt: 10–18 Uhr,
Nov–Mär: Mi–So 10–17 Uhr

DUB–ŘÍJ: 10–18 hod.,
LiS–BŘE: St-Ne 10–17 hod.

Brandstraße 27
01848 hohnstein
poststelle.sbs-nationalparkverwaltung
@smul.sachsen.de
www.nationalpark-
saechsische-schweiz.de

Tel. +49 (0)35022 900600
Fax +49 (0)35022 900666

g4Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Ausstellung über Tür 90 cm und 1 Stufe á 4 cm erreichbar.
In der Ausstellung Türen z.T. 80 cm und Schwellen vorhanden.
Rollstuhlfahrer-WC vorhanden.                                                                                                                                       
Thema der Ausstellung:
»Waldumbau im Nationalpark«

Výstava přístupná dveřmi širokými 90 cm a jedním 4 cm vysokým 
schodem. Na výstavě částečně dveře 80 cm a prahy. K dispozici 
bezbariérové WC.
Téma výstavy: ››Přestavba lesa v národním parku«

Infostelle nationalparkverwaltung hinterhermsdorf Beizehaus
Informační místo Správy národního parku - Hinterhermsdorf - myslivna beizeHaus

Apr–Okt: 10–16 Uhr, Mai–Sep: 10–18 Uhr

DUB–ŘÍJ: 10–16 h, KVě–ZÁŘ: 10–18 h

Beize 8
01855 hinterhermsdorf
poststelle.sbs-nationalparkverwaltung
@smul.sachsen.de
www.nationalpark-
saechsische-schweiz.de

Tel. +49 (0)35022 900600
Fax +49 (0)35022 900666

m6          Übersichtskarte 
Přehledová mapa

Ausstellung über Tür 136 cm und 1 Stufe á 5 cm erreichbar.                                                                                                                                      
Thema der Ausstellung: »Kunst und Natur«,
Informationen am Malerweg

Výstava přístupná dveřmi 136 cm a přes jeden schod 5 cm.                                                                                                                                              
téma výstavy: »Umění a příroda«,
informace na Malířské stezce 

Infostelle nationalparkverwaltung Bastei Schweizerhaus
Informační místo správy národního parku bastei SchweizerHaus

ganzjährig und tgl. geöffnet 10–18 Uhr

otevřeno celoročně a denně 10–18 hod.

Schweizerhaus Bastei
01847 lohmen – Bastei
poststelle.sbs-nationalparkverwaltung
@smul.sachsen.de
www.nationalpark-
saechsische-schweiz.de

Tel. +49 (0)35022 900600
Fax +49 (0)35022 900666

f4Übersichtskarte 
Přehledová mapa

TUriSTiCKÉ iNForMaCE & iNFoCENTra V NÁroDNÍCH ParCÍCHTOURISTINFORMATIONEN & NATIONALPARKINFOSTELLEN ·
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Beherbergung & Gastronomie
Hotels · Campingplätze · Restaurants

Ubytování & gastronomie
hotely · kempy · restaurance
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Das komfortable Haus ist speziell für mobilitätseingeschränkte 
Gäste: niedrige Lichtschalter und Türgriffe, unterfahrbare Bet-
ten, Tische u. Küchenzeilen u. absenkbare Kleiderstangen. Ein-
gangstür Hotel: 86 cm. Zugang ü. Hoteltiefgarage: Tür 90 cm. 
Pflegebetten sowie weitere Hilfsmittel auf Anfrage 
zubuchbar. Frühstück wird angeboten, für Gruppen Halbpension 
auf Anfrage möglich.

Pohodlný dům je koncipován speciálně pro hosty s omezenou 
pohybovou schopností: nízko umístěné vypínače a kliky oken, 
přenosné telefony, stoly a kuchyňské kouty a nastavitelné věšáky. 
Šířka vstupních dveří hotelu: 86 cm, přístup z podzemní garáže 
hotelu: dveře 90 cm.
Po dohodě lze  přiobjednat pečovatelská lůžka či další pomůcky. 
Možnost snídaně, pro skupiny polopenze po dohodě.

apparthotel Steiger Bad Schandau
Apparthotel Steiger Bad Schandau

Rollstuhlfahrerzimmer: 
7 Familienzi./DZ, 
6 Appartements (bis 5 P.) 

Bezbariérové pokoje: 
7 rodinných pokojů/dvoulů
žkových, 6 apartmánů 
(až pro 5 osob).

elbstraße 6 · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 925100 · Fax +49 (0)35022 925111
mail@apparthotel-am-schlossberg.de
www.apparthotel-am-schlossberg.de

h6
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Das gesamte Haus ist vollständig barrierefrei. Jede Etage 
ist über einen Aufzug zu erreichen. Die Bäder besitzen eine 
bodenbündige Dusche, unterfahrbare Waschtische und spezielle 
WC’s. Aufzug: Bedienelemente 125 cm. Rollstuhlfahrer-WC: Tür 
94 cm, 140x210 cm vor WC, 76 cm neben WC, 52 cm WC-Höhe. 
Der Speiseraum ist nur über den Hintereingang mit Rampe 
(12% Stg., 6 m lang, 1 m breit) erreichbar. Begleitperson 
empfohlen. Rollstuhlfahrer-Zimmer: 150 cm vor und 200 cm 
neben dem Bett, 44 cm Bettenhöhe. Bad: 153 cm links neben 
WC, 50 cm WC-Höhe. Dusche: 130x150 cm. Pflegebetten auf 
Anfrage zubuchbar.
Hotel je plně bezbariérový. Každé patro je dosažitelné výtahem.
Koupelny disponují sprchami v úrovni podlahy, bezbariérovými
umyvadly a speciálními WC. Výtah: obslužný panel 125 cm.
Bezbariérové WC: dveře 94 cm, 140x210 cm před WC, 76 cm 
vedle WC, výše WC 52 cm. Jídelní sál je přístupný pouze zadním 
vchodem se šikmým výjezdem (stoupání 12%, 6m dlouhé, 1 m 
široké). Doporučujeme doprovod. Bezbariérový pokoj: 150 cm 
před a 200 cm vedle postele, výše postele 44 cm. Koupelna 153 
cm vlevo vedle WC, výše WC 50 cm. Sprcha: 130x150 cm. 
Po dohodě lze  přiobjednat pečovatelská lůžka.

Rollstuhlfahrerzimmer: 4 DZ 

Bezbariérové pokoje: 4 

natur- und familienoase 
přírodní & rodinná oáza königstein

halbestadt 13 · 01824 königstein
Tel. +49 (0)35022 99480 · Fax +49 (0)35022 99489
info@familienoase-koenigstein.de
www.familienoase-koenigstein.de

f6Übersichtskarte ·  Přehledová mapa
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Rollstuhlfahrer-Zi. mit DU/WC, Föhn, TV, Tel., Internet, Minibar 
u. Balkon zur Elbe. Barrierefreier Zugang zu: Wintergarten-
Restaurant, Restaurant Toscana, hist. Jugendstilsaal, Wohlfühl-
Vitallounge. In der Residenz Elbblick 1 DZ stufenlos. Bad: 
140x140 cm v. WC, 72 cm nach WC, DU 120x130 cm, Empfang/
Restaurant im Nachbarhaus, ü. Hintereingang; Villa Sendig (Tür 
116 cm) m. Rampe (22% Stg., 2 m lang). Begleitperson nötig.

Bezbariérový pokoj se sprchou, WC, fénem, TV, telefonem, inter- 
netem, minibarem a balkonem směrem k Labi. Bezbariérový 
přístup do: restaurace se zimní zahradou, restaurace Toscana, do 
historického secesního sálu a do oddechového centra. V rezidenci 
Elbblick 1 dvoulůžkový pokoj bez schůdků. Koupelna 140x140 
cm před a 72 cm za WC, sprcha 120x130 cm, vstup/restaurace ve 
vedlejší budově, do vily Sendig zadním vchodem (dveře 116 cm) 
šikmým výjezdem (stoupání 22%, délka 2 m). Nutný doprovod.

Rollstuhlfahrerzimmer:
1 DZ in der Residenz 
Elbblick

Bezbariérové pokoje:
1 dvoulůžkový v rezidenci 
Elbblick.

Parkhotel Bad Schandau
parkhotel bad Schandau

rudolf-Sendig-Straße 12 · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 520 · Fax +49 (0)35022 52215
parkhotel@pura-hotels.de
www.parkhotel-bad-schandau.de

h6Übersichtskarte ·  Přehledová mapa

Rollstuhlfahrerzimmer:
2 DZ

Bezbariérové pokoje:
2 dvoulůžkové pokoje.

Waldparkhotel gohrisch
Waldparkhotel Gohrisch
Das Waldparkhotel bietet zwei große Rollstuhlfahrer-Zi. mit 
komfortabler Ausstattung sowie einen barrierefreien Zugang 
zum Restaurant, Lobby, Friseur, Kosmetik und Physiothera-
pie an. Zugang (Tür 110 cm) ü. Rampe (7% Stg., 4 m lang). 
Aufzug: Bedienelemente 116 cm. Alle Maße im Rolli-Zi. 206/
Rolli-Bad Zi. 206/Rolli-Zi. 202 erreicht. Rolli-Bad Zi. 202: Tür 
94 cm, Fläche 138x165 cm, 138x165 cm vor WC, 145 cm n. WC, 
DU 120x120 cm.
Waldparkhotel nabízí dva velké bezbariérové pokoje s po-
hodlným vybavením. Bezbariérový přístup do restaurace, lobby, 
kadeřnictví, kosmetiky a fyzioterapie. Přístup (dveře 110 cm) 
přes šikmý výjezd (stoupání 7%, délka 4 m). Výtah: ovládací 
panel 116 cm. Všechny rozměry v bezbariérovém pokoji č. 206, 
koupelně v č. 206 a v bezbariérovém pokoji dodrženy. Bezbariéro-
vá koupelna v č. 202: dveře 94 cm, plocha 138x165 cm před 
a 145 cm vedle WC, sprcha 120x120 cm.

königsteiner Straße 14 · 01824 gohrisch
Tel. +49 (0)35021 7660 · Fax +49 (0)35021 76630 
mail@waldparkhotel.de
www.waldparkhotel.de

g6Übersichtskarte ·  Přehledová mapa

Das Haus bietet drei Rollstuhlfahrer-Zi. und einen barrierefreien 
Zugang zu allen Bereichen des Hotels außer zum Schwimmbad 
(4 Stufen). 
Aufzug: Bedienelemente 117 cm. Rollstuhlfahrer-WC: Tür 94 cm, 
180x144 cm vor WC, 94 cm neben WC. Bad im Rollstuhlfahrer-
zimmer: nur 1 Haltegriff rechts am WC. 

Moderní hotel se tři bezbariérovými pokoji a s bezbariérovým 
přístupem do všech hotelových prostor s výjimkou plaveckého 
bazénu (4 schody).Výtah: obslužný panel 117 cm. Bezbariérové 
WC: dveře 94 cm, 180 x 144 cm před WC, 94 cm vedle WC. Koupel-
na v pokoji pro vozíčkáře: pouze 1 úchyt v pravo u WC. 

Rollstuhlfahrerzimmer: 3 DZ 

Bezbariérové pokoje: 3 
dvoulůžkové pokoje 

hotel elbresidenz an der Therme Bad Schandau
Hotel elbresidenz u lázní Therme bad Schandau

markt 1–11 · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 919700 · Fax +49 (0)35022 919711
info@elbresidenz-bad-schandau.net
www@elbresidenz-bad-schandau.net

h6Übersichtskarte ·  Přehledová mapa
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Die Rollstuhlzimmer sind ausgestattet mit DU/WC, Föhn und
TV mit Radio. Barrierefrei zugänglich sind Frühstücksrestau-
rant, Bar, Lobby, Biergarten und Sonnenterrasse.
Rolli-WC: Tür 105 cm, 134x149 cm v. WC, 73 cm n. WC. Zi. (Nr. 
120): 130x130 cm v. Badtür. Bad (Zi. 120): Tür 89 cm, Fläche 
99x200 cm, 97 cm tief v. WC, 40 cm n. WC, nur 1 WC-Griff, 
DU-Tür 84 cm, DU 140x140 cm. Bad (Zi. 121): 166x142 cm v. 
WC, 50 cm n. WC, nur 1 Griff.
Bezbariérové pokoje s sprchou a WC, fénem, TV s radiem.
Bezbariérový přístup do jídelny, baru, lobby, pivní zahrádky a 
na sluneční terasu. Bezbariérové WC: dveře 105 cm, 134x149 cm 
před a 73 cm vedle WC. Pokoj (č. 120): 130x130 cm před dveřmi 
do koupelny. Koupelna (pokoj č. 120): dveře 89 cm, plocha 
90x200 cm, 97 cm před a 40 cm vedle WC, jen 1 WC-madlo. 
Sprcha – dveře 84 cm, plocha 140x140 cm. Koupelna
(pokoj č. 121): 166x142 cm před a 50 cm vedle WC, jen 1 madlo.

hotel garni grundmühle
Hotel Garni Grundmühle

Rollstuhlfahrerzimmer:
2 DZ 

Bezbariérové pokoje:
2 dvoulůžkové pokoje

friedrich-gottlob-keller-Straße 69
01814 Bad Schandau oT krippen
Tel. +49 (0)35028 86190 · Fax +49 (0)35028 8619197
rezepzion@hotel-grundmuehle.de · www.hotel-grundmuehle.de

h7Übersichtskarte ·  Přehledová mapa

Barrierefreie Bereiche: Restaurant, Shop, Spieleraum, Aben-
teuerspielelandschaft, Minigolf, Sanitär- & Wellnessgebäude 
(Wellness im OG über Treppe). Organisierte Busausflüge 
(bedingt barrierefrei), Animation, befestigte Wege. Rolli-WC: 
Tür 94 cm, 166x180 cm vor WC, 146x200 cm neben WC. Rolli-
Sanitärkabinen m. DU/WC: Tür 95 cm, Fläche 150x150 cm, 
166x180 cm vor WC, 126 cm neben WC, DU 150x150 cm.

Bezbariérové prostory: restaurace, obchod, herna, dobrodružné 
hřiště, minigolf, sanitární a wellnes prostory (wellnes v 1. patro, 
přístup po schodech). organizované autobusové výlety (omezeně 
bezbariérové) a animace pro handikepované, zpevněné cesty. 
Bezbariérové WC: dveře 94 cm, 166x180 cm před WC, 146x200 cm 
vedle WC. Sanitární kabina pro vozíčkáře se sprchou/WC: dveře 
95 cm, plocha 150x150 cm, 166x180 cm před WC, 126 cm vedle 
WC, sprcha 150x150 cm

camping- & freizeitpark luxoase
kemp & park pro volný čas luxoase

arnsdorfer Straße 1 · 01900 kleinröhrsdorf bei dresden
Tel. +49 (0)35952 56666 · Fax +49 (0)35952 56024
info@luxoase.de
www@luxoase.de

Übersichtskarte: 
nicht abgebildet

Přehledová mapa:
není zobrazeno

Waldcamping Pirna-copitz
lesní kemp pirna-copitz
Barrierefreie Bereiche: Caravanstellplätze mit Strom, Ab-/
Wasser, Abwaschraum, Waschmaschine/Trockner, Einkaufs-
möglichkeit, Spielplatz u. Volleyballfeld. Rezeptionstür 84 
cm über Rampe (17% Stg., 1,6 m lang) u. 1 Stufe á 9 cm 
erreichbar. Abwaschraum: Tür 95 cm, stufenlos
zugänglich. Rolli-Sanitärraum m. öffentl. Rolli-WC:Tür 95 cm, 
Fläche 182x176 cm, 182x176 cm v. WC, 100 cm n. WC, DU 
>130x>130 cm. Befestigte Wege.
Bezbariérové prostory: místa pro karavany s elektřinou, 
pitnou i od - padní vodou, umývárna, pračka/sušička, možností 
nakupování, hřiště a volejbalové hřiště. Dveře recepce 84 cm, 
dosažitelné přes šikmý výjezd (stoupání 17%, délka 1,6 m) a 1 
schod á 9 cm. Umývárna: dveře 95 cm, přístupná bez schodů. 
Bezbariérová koupelna s veřejným bezbariérovým WC: dveře 
95 cm, plocha 182x176 cm, 182x176 před a 100 cm vedle WC, 
Sprcha >130x>130 cm. Zpevněné cesty.

äußere Pillnitzer Straße 19 · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 523773 · Fax +49 (0)3501 764149
waldcamping@stadtwerke-pirna.com
www.waldcamping-pirna.com

B4Übersichtskarte ·  Přehledová mapa
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Das Restaurant ist über den Wirtschaftseingang für Rollstuhlfahrer 
zugänglich (Anmeldung an der Rezeption des Berghotel Bastei 
oder über die Klingel am Fuße der Treppe zum Restaurant im 
Restaurantfoyer). Parkplätze für gehbehinderte Personen befinden 
sich hinter dem Hotelparkplatz (nutzbar mit blauem Behinderten-
Parkausweis). Das Befahren des Hotelvorplatzes zum Aus- / Ein-
steigen ist möglich. Rollstuhlfahrer-WC: Tür 94 cm, 52 cm tief vor 
WC 165x120 cm neben WC. Das Rollstuhlfahrer-WC kann auch von 
den Besuchern der Bastei-Aussicht genutzt werden.
restaurance přístupná pro vozíčkáře vstupem do hospodářské části 
(přihlásit se lze pomocí zvonku na začátku schodiště ve stupní 
hale resaturace). Parkoviště pro osoby s omezenou pohyblivostí se 
nacházejí za hotelovým parkovištěm (použitelné s modrým parko-
vacím průkazem pro zdravotně postižené). Pro nástup/výstup možno 
přijet před hotel.Bezbariérové WC: dveře 94 cm, 52 cm prostoru před 
WC, 165x120 cm vedle WC. WC pro vozíčkáře mohou používat také 
návštěvníci vyhlídky.

Panoramarestaurant Bastei
Panoramatická restaurace Bastei

Berghotel Bastei gmbh  · 01847 lohmen
Tel. +49 (0)35024 7790 · Fax +49 (0)35024 779481
info@berghotel-bastei.de
www.berghotel-bastei.de

f4

(änderungen vorbehalten) 
Apr–Okt: 10–22:30 Uhr;
Nov–Mär: 10–17 Uhr/
18–22:30 Uhr

(změny vyhrazeny) 
DUB–ŘÍJ: 10–22:30 hod.;
LiS–BŘE: 10–17 hod./
18–22:30 hod.
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Nach telefonischer Voranmeldung kann mit dem PKW bis an 
das Hotel heran gefahren werden. Zugang über Rampe (7–8% 
Stg.,5 m lang) und Tür 100 cm. Das Restaurant und die Terras-
se sind barrierefrei. Rollstuhlfahrer-WC: Tür 94 cm, 104x180 
cm vor WC, 80 cm neben WC, nur 1 WC-Griff links.
Die Hotelzimmer sind nicht barrierefrei zugänglich.

Po předchozí telefonické dohodě je možné přijet osobním autem
až k hotelu. Přístup přes šikmý výjezd (7–8 % stoupání, 5 m
dlouhé) a dveře 100 cm. restaurace a terasa jsou bezbariérové.
Bezbariérové WC: dveře 94 cm. 104x180 cm před WC, 80 cm vedle
WC, pouze 1 WC-madlo nalevo.
Hotelové pokoje nejsou bezbariérově přístupné.

hotel & restaurant forsthaus
Hotel & Restaurant forsthaus

tgl. geöffnet, 
Küche 12–21 Uhr
 

otevřeno denně, 
kuchyně 12–21 h

kirnitzschtalstraße 5 · 01855 kirnitzschtal-Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 5840 · Fax +49 (0)35022 584188
forsthaus@pura-hotels.de
www.pura-hotels.de

h6

tgl. ab 11.30 Uhr geöffnet

otevřeno denně
od 11.30 Uhr

restaurant gambrinus 
Restaurace Gambrinus bad Schandau
Über Eingang von der Dresdner Straße barrierefrei zugänglich.
Rollstuhlfahrer-WC im Innenhof vorhanden.

Bezbariérově přístupné vchodem z ulice Dresdner Straße.
Bezbariérové WC je k dispozici ve dvoře.

markt 12 ·01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90053
info@gambrinus-bad-schandau.de
www.gambrinus-bad-schandau.de

h6Übersichtskarte ·  Přehledová mapa
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Barrierefreies, ebenerdiges Zimmer u. Frühstücksraum, 3000 m² 
blühender gut befahrbarer Garten, auch ohne Auto ideal erreich-
bar. Flurtür zw. Eingang u. Zi. 82 cm. Flur 90 cm. Zi. (Nr. 5): Tür 
81 cm, 60 cm rechts neben Bett, 65 cm links neben Bett, 123 cm 
vor Bett, 112x202 cm v. Badtür. Bad: Tür 68 cm, 85x80 cm vor WC, 
116 cm neben WC, DU 105x116 cm. Toilettenrollstuhl. Zi.-Terrasse: 
über Rampe (25% Steigung, 1,10 m).

Bezbariérový pokoj v úrovni země a jídelna, na vozíku dobře dostup-
ná kvetoucí zahrada na 3000 m². Bez problémů dosažitelý i bez auta.
Dveře na chodbě mezi vchodem a pokojem 82 cm. Chodba 90 cm.
Pokoj (č. 5): dveře 81 cm, 60 cm v pravo vedle postele, 65 cm v levo
vedle postele, 123 cm před postelí, 112x202 cm přede dveřmi do kou-
pelny. Koupelna: dveře 68 cm, 85x80 cm před WC, 116 cm vedle WC,
sprcha 105x116 cm. Toaletní vozík. Terasa pokoje dostupná po 
šikmémvýjezdu (stoupání 25%, délka 1,10 m).

Pension „hönel-hof“
penzion „Hönel-Hof“

friedrich-gottlob-keller-Str. 15 · 01814 Bad Schandau oT krippen
Tel. +49 (0)35028 859600 · Fax +49 (0)35028 859601
kellerfels@t-online.de
www.badschandauweb.de

h7

Rollstuhlfahrerzimmer: 
1 DZ mit Terrasse

Bezbariérové pokoje:
1 dvoulůžkový pokoj 
s terasou
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Rollstuhlfahrerzimmer: 2 DZ
Küche und Restaurant 
geöffnet: 12–21 Uhr

Bezbariérové pokoje:
2 dvoulůžkové pokoje
kuchyně a restaurace 
otevřeno 12–21 h

hotel amselgrundschlößchen
Hotel amselgrundschlößchen
Rollstuhlfahrerzimmer sowie barrierefreier Zugang zu Restau-
rant, Wellness- u. Beautybereich, Sauna, Sonnenterrasse,
Bowlingbahnen. Bei Anreise Möglichkeit direkt am Hotelein-
gang zum Ausladen zu parken, ansonsten Zugang von Ortsmit-
te/Elbe bzw. Parkplatz über ansteigenden Weg – Steigung ca. 
25%, Weg Richtung Amselsee ohne Steigung, öffentliches WC: 
Platz rechts n. WC 80 cm, links n. WC 57 cm, Wellnessbereich: 
Türbreite 83 cm
Bezbariérové pokoje a bezbariérový přístup do restaurace, do 
wellness a beauty prostor, do sauny, na sluneční terasu a na 
bowling. Při příjezdu lze krátce parkovat a vyložit věci přímo 
u hotelu. Jinak přístup přes centrum obce/od Labe, resp. od 
parkoviště stoupající cestou - stoupání cca 25%. Cesta směrem 
k jezírku amselsee bez stoupání. Veřejné WC: místo v pravo 
vedle WC 80 cm, v levo vedle WC 57 cm. Wellnes prostory: šířka 
dveří 83 cm.

amselgrund 3 · 01824 kurort rathen
Tel. +49 (0)35024 74333 · Fax +49 (0)35024 74444
info@amselgrund.de
www.sachsenhotels.de
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Barrierefreie Bereiche: Terrasse, Kinderspielplatz und Parkplatz 
am Haus.  Ebenerdige Ferienwohnung, Eingangstür 85cm, 
2 Schlafräume (1x Einzelbetten, 1x Doppelbett), Eingangstür 
82 cm, Platz rechts vom Bett 78 cm, vor dem Bett 100 cm, 
Betthöhe 42 cm, rechts neben WC 63 cm, vor dem WC 
105x110 cm, Duschbereich 83x83 cm, Dusche nicht berollbar, 
Duschhocker vorhanden, keine Haltegriffe in Dusche und WC.

Bezbariérové prostory: terasa, dětské hřiště a parkoviště u domu.
Bezbariérový prázdninový byt s TV/SaT, ručníky a povlečení. 
Prázdninový byt v úrovni země, vstupní dveře 85 cm, 2 ložnice (1x 
samostatné lůžko, 1x dvoulůžko), vstupní dveře 82 cm, prostor v 
pravo před postelí 78 cm, před postelí 100 cm, výše postele 42 cm, v 
pravo vedle WC 63 cm, před WC 105x110 cm, sprcha 83x83 cm, sprcha 
nepojízdná, k dispozici sprchové sedátko, sprcha a WC bez úchtyů.

ferienhaus „Willkommen“
prázdninový dům »Willkommen«

Basteistraße 48 · 01847 lohmen
Tel. +49 (0)3501 588603
fewo.willkommen@web.de
www.ferienwohnungen-willkommen.de

d3

Rollstuhlfahrerzimmer:
1 Fewo

Bezbariérové pokoje:
1 prázdninový byt
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Im Haus barrierefrei erreichbar: Spielzi., Gemeinschaftsraum. 
Im Außenbereich barrierefrei erreichbar: Grill-, Sitz- und 
Relaxplätze, Kneippstrecke, Wasserspielplatz, Tischtennis, 
Terrasse. 2 barrierefreie FeWo’s mit je 2 Schlaf-Zi., Treppenlift 
zu FeWo’s/Gemein.-Zi., Eingangstür 82 cm, Bettenhöhe 50 cm, 
klappbarer Haltegriff am WC, Tür: Gemeinschaftsraum 78,5 
cm, Spielzi. 76 cm, Sauna 76 cm, Zugang: DU/ WC Sauna 73 
cm, Spiel- u. Grillplatz ü. Rampe 24% Steigung.
V domě jsou bezbariérově dosažitelné: herna, společenská 
místnost. Venkovní bezbariérové prostory: griloviště, 
odpočívadla a relaxace, Kneippeho stezka, vodní hřiště, stolní te-
nis, terasa. 2 prázdninové byty se 2 ložnicemi, schodový výtah k 
prázdninovým bytům/ke společ - ným prostorám, vstupní dveřer 
82 cm, výška postelí 50 cm, sklapovací madlo na WC, dveře: 
společné prostory 78,5 cm, herna 76 cm, sauna 76 cm. Vstup do 
sprchy/WC v sauně 73 cm. Přístup na hřiště a griloviště
pomocí šikmého výjezdu se stoupáním 24%.

haus „felswelten“
prázdninové byty »felswelten«

Rollstuhlfahrerzimmer: 
2 Fewo‘s

Bezbariérové pokoje:
2 prázdninové byty

ottomühle 6 · 01824 rosenthal-Bielatal
Tel.+49 (0)1733508350
kontakt@felswelten.de
www.felswelten.de
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familienferienstätte „Sankt ursula“
Rekreační objekt pro rodiny »Sankt ursula«
Die barrierefreien Zimmer sind mit DU/WC, Föhn, Tel, TV und 
Internet, Handtücher, Bettwäsche ausgestattet, 2 mit einem 
Pflegebett. Vielfältiges Freizeitangebot für Rollstuhlfahrer, u.a. 
Kreativ-, Meditationsraum, Spielzimmer, Grillplatz, integrati-
ver Spielplatz vorhanden. Abholservice auf Anfrage. Rolli-Zi.: 
Fläche 160x22 cm, 120 cm links neben Bett, 160 cm v. Bett. 
Sanitärraum: Tür 90 cm, Fläche 155x160 cm, 180 cm links n. 
WC, DU 110x110 cm. 
Bezbariérové pokoje jsou vybaveny sprchou/WC, fénem, tel.,
TV a internetem, ručníky a povlečením. 2 jedním pečovatelským 
lůžkem: Široká nabídka trávení volného času pro vozíčkáře, 
mj. kreativní a meditační prostor, herna, griloviště, k dispozici 
integrativní hřiště. Na požádaní transfer. Bezbariérové pokoje: 
plocha 160x22 cm, 120 cm v levo vedle postele, 160 cm před 
postelí. Koupelna: dveře 90 cm, plocha 155x160 cm, 180 cm 
v levo vedle WC, sprcha 110x110 cm.

Sankt-ursula-Weg 24 · 01796 Struppen / oT naundorf
Tel. +49 (0)35020 756100 · Fax +49 (0)35020 756160 
info@ferien-naundorf.de
www.ferien-naundorf.de

d6

Rollstuhlfahrerzimmer: 
4 Zwei-Personen-App. / 
2 Drei-Personen-App. / 4 DZ

Bezbariérové pokoje: 
4 apartmánypro dvě osoby / 
2 apartmány pro tři osoby /
 4 dvoulůžkové pokoje
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Das Haus bietet viel Platz für Rollstuhlfahrer, großer u. weit-
läufiger Garten. Im EG gibt es einen geräumigen, barrierefreien 
Frühstücksraum. Eingangstür 96 cm, Rolli-Zi.: Tür 94 cm, 140 cm 
rechts n. Bett, 183 cm v. Bett, 129x200 cm v. Badtür, 55 cm Bet-
tenhöhe, Bad: Tür 94 cm, 85x147 cm v. WC, 147 cm rechts n. WC, 
Du 63x78 cm, keine Haltegriffe u. Duschsitz. Rolli-Bad im EG: Tür 
94 cm, Fläche v. WC und Du >200x200 cm, klappbare Haltegriffe u. 
Duschsitz vorhanden.
Penzion nabízí pro vozíčkáře mnoho prostoru a velkou zahradu.
V pří zemí se nachází velká bezbariérová jídelna. Vstupní dveře 96 
cm, bezbariérové pokoje: dveře 94 cm, 140 cm v pravo vedle a 183 cm 
před postelí, 129x200 cm před koupelnovými dveřmi, výška postelí 55 
cm, koupelna: dveře 94 cm, 85x147 cm před WC, 147 cm v pravo vedle 
WC, sprcha 63x78 cm, bez madel a sprchového sedátka. Bezbari-
érová koupelna v přízemí: dveře 94 cm, plocha před WC a sprchou > 
200x200 cm, k dispozici sklapovací madla a sprchové sedátko.

Pension „am finkenberg“
penzion „am finkenberg“

finkenbergstraße 3 · 01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 801920 · Fax +49 (0)35971 57762
ender-sebnitz@t-online.de
www.am-finkenberg.de

k4

Rollstuhlfahrerzimmer: 
2 DZ m. DU/WC

Bezbariérové pokoje:
2 dvoulůžkové pokoje 
se sprchou/WC
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Vom Parkplatz zum Hotel: 9 % Stg., 30 m, alternativer (stei-
gungsfreier) Zugang auf der Vorderseite. Die Brandschutztür im 
Flur öffnet schwer, das Personal ist gern behilflich. Aufzug: Tür 
90 cm, Bewegungsfläche 106x138 cm. 
Zimmer: Tür: 107 cm; 150x123 cm vor der Badtür, 151 cm vor 
und 117 cm rechts neben dem Bett, 52 cm Bettenhöhe.
Bad: Tür 93 cm, 140x150 cm vor und 96 cm links neben dem 
WC, 47 cm WC-Höhe.  
Z parkoviště do hotelul: stoupání 9%., 30 m, alternativní 
(strmější) vstup na čelní straně. Požární dveře na chodbě jdou 
z těžka otevřít, personál rád pomůže. Výtah 90 cm, pohybová 
plocha 106x138 cm. 
Pokoj: dveře: 107 cm; 150x123 cm před dveřmi do koupelny, 151 
cm před a 117 cm v pravo vedle postele, výška postele 52 cm. 
Koupelna: dveře 93 cm, 140x150 cm před a 96 cm v levo vedle WC, 
výška WC 47 cm.  

Parkhotel neustadt 
parkhotel neustadt 

Johann-Sebastian-Bach-Str. 20 · 01844 neustadt (Sachsen)
Tel.: +49 (0)3596 5620 · Fax: +49 (0)3596 562500
info@parkhotel-neustadt.de
www.parkhotel-neustadt.de

I2

Rollstuhlfahrerzimmer:
1 DZ 

Bezbariérové pokoje: 1 
dvoulůžkový pokoj
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Großzügiger Privatparkplatz, befestigte und naturbelassene Wege 
zu den Stellplätzen. Ein spezieller Rollstuhlstellplatz ca. 70 qm. 
Die Rezeption ist über 1 Stufe à 23 cm zugänglich, die Bedienung 
der Gäste kann auch vor der Rezeption erfolgen. 
Sanitärbereich für Rollstuhlfahrer: Tür 79 cm, 184x155 cm vor und 
159 cm links neben WC, 51 cm WC-Höhe, Dusche 159x159 cm

rozsáhlé soukromé parkoviště, zpevněné a přírodní cesty k 
parkovacím místům. Jedno speciální parkoviště pro vozíčkáře cca 
70 m2. recepce přístupná přes 1 schod à 23 cm, odbavení hostů 
může proběhnout i před recepcí. 
Sanitární prostory pro vozíčkáře: dveře 79 cm, 184x155 cm před 
a 159 cm v levo vedle WC, výška WC 51 cm, sprcha 159x159 cm. 

camping am Treidlerweg
kemp am Treidlerweg

Schandauer Straße 49 · 01824 königstein
Tel. +49 (0)35021 99080 · Fax +49 (0)35021 9908111
info@treidlercamping.de
www.treidlercamping.de
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Das Haus verfügt über 50 Zimmer, von denen zwei mit barriere-
freien Badezimmern ausgestattet sind. Beide Zimmer haben Tel., 
Kabel-TV, Minibar, Bad mit DU/WC, Föhn u. Kosmetikspiegel. 
Barrierefreier Zugang zu Restaurant, Bar, Veranstaltungsräume, 
Leseecke, Sommerterrasse, Grillplatz, Feuerstelle und Liegewiese.
Rollstuhlfahrer-WC: Tür 94 cm, 197x132 cm vor WC, 40 cm 
neben WC.

Hotel s více jak 50 pokoji, z toho dva s bezbariérovou koupel-
nou. oba pokoje mají tel., kabelovou TV, minibar. Koupelna se 
sprchou/WC, fén a kosmetické zrcadlo. Bezbariérový přístup do 
restaurace, baru, konferenčních protor, čtecího koutku, na letní 
terasu, griloviště, ohniště a na slunící louku. Bezbariérové WC: 
dveře 94 cm, 197x132 cm pře WC, 40 cm vedle WC.

Parkhotel Steiger hohnstein
parkhotel Steiger Hohnstein

Waldstraße 26 · 01848 hohnstein
Tel. +49 (0)35971 9010 · Fax +49 (0)35971 901222
reservierung@steiger-hotel.de
www.steiger-hotel.de

g4

Rollstuhlfahrerzimmer:
2 DZ 

Bezbariérové pokoje:
2 dvoulůžkové pokoje
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Tür zum Restaurant: 85 cm. WC stufenlos erreichbar aber kein 
Rollstuhlfahrer-WC vorhanden.

Dveře do restaurce: 85 cm. WC dosažitelné beze stupňů, ale není 
bezbariérové. 

restaurant kräuterbaude am Wald
Restaurace kräuterbaude am Wald

tgl. ab 11.30 Uhr geöffnet

otevřeno denně 
od 11.30 hod.

hinteres räumicht 18 · 01855 Saupsdorf
Tel. +49 (0)35974 5250
info@kraeuterbaude.de
www.kraeuterbaude.de
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Alle Türen: 82 cm; im Zimmer 1 Stufe bzw.(Rampe 17 % Steigung), 
Bewegungsraum vor Schlafzimmertür: 141 x 115 cm. Bettenhöhe 
45 cm. Bad: Platz links und rechts neben dem WC: 41/30 cm, 
Haltegriffe vorhanden. Dusche ebenerdig, 170 x 85 cm; keine 
Haltegriffe, Duschhocker vorhanden. Terrasse ebenerdig zugäng-
lich.

Všechny dveře: 82 cm; na pokoji 1 schod resp. rampa se stoupáním 
17%, pohybový prostor před ložnicí: 141 x 115 cm. 
Výška postelí: 45 cm. Koupelna: prostor v levo a v pravo vedle WC: 
41/30 cm, s madly. Sprcha rovná, 170 x 85 cm; bez madel, se sprcho-
vou stoličkou. Terasa přístupná, rovná. 

ferienwohnung  Baer 
prázdninový byt  baer 

hauptstrasse 57 · 01814 reinhardtsdorf
Tel.: +49 (0)35028 80146  
steffi-baer@t-online.de
www.fewo-kbaer.de
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Rollstuhlfahrerzimmer:
1 Ferienwohnung 
für 2 Personen

Bezbariérové pokoje:
1 prázdninový byt 
pro 2 osoby
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Kultur- & Freizeiteinrichtungen
Museen · Austellungen · Bühne · Bäder · Architekturdenkmäler · Kirchen 

Kulturní & volnočasová zařízení
muzea · výstavy · divadla · koupaliště · architektonické památky · kostely
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Obere Orangerie mit Dauerausstellung (Tür 100 cm) über 
1 Stufe á 5 cm zugänglich. Die sandgeschlemmten Wege im 
Park sind gut zu berollen. Aufgrund von Steigungen, Gefällen 
und z.T. recht steilen Rampen ist eine Begleitperson erforder-
lich. Auf einem ausgeschilderten Rollstuhlweg mit Rampen 
werden die Treppen im Park umfahren.
Rolli-WC: Zugang über Rampe (22% Stg., 1,5 cm lang).
Außenbereich des Cafés ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.

Horní oranžerie s s trvalou výstavou (dveře 100 cm) je přístupná 
přes jeden schod 5 cm vysoký. Pískové cesty v parku jsou dobře 
sjízdné. Z důvodu stoupání, klesání a z části velmi strmých 
šikmých výjezdů je nutný doprovod. Schody v parku je možné 
objet značenou cestou pro vozíčkáře přes šikmé výjezdy.
Bezbariérové WC: přístup přes šikmý výjezd (22% stoupání, 1,5 
cm dlouhé). Venkovní část kavárny je vozíčkářům přístupná.

Barockgarten großsedlitz
barokní zahrada Großsedlitz

Parkstraße 85 · 01809 heidenau
Tel. +49 (0)3529 56390 · Fax +49 (0)3529 563999
grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de
www.barockgarten-grosssedlitz.de

a5

Apr–Okt.: tgl. 10–18 Uhr; 
im Winter ist der Garten 
geschlossen

dub–říj: denně 10–18 hod.; 
v zimě je zahrada uzavřena

Anfahrt für Gäste mit Handicap bis zur Kasse mögl. (4 gebühren-
freie Parkplätze mit Ausweis). Ermäßigter Eintritt,  Begleit-
person frei. Bequemer Aufstieg mit Lift; Gratis-Rolli-Festungs-
plan; Kennzeichnung der rolliungeeigenten Wege, Begleitperson 
empfohlen (Steigungen). Mehrzahl der Ausstellungen stufen- 
los zugänglich. Audioguides in 9 Sprachen. Rolli-WCs mit EURO 
Schlüssel: Tür 86 cm, 160x150 cm vor WC, 90 cm neben WC.  
2x1 m großes Tastmodell der Bergfestung in einfacher Form,  
das die Gebäude in Braille- und Reliefschrift benennt.
Pro handicapované hosty je možný příjezd až k pokladně (4 bez-
platná parkovací místa s průkazem). Zlevněné vstupné, vstup volný 
pro doprovázející osobu. Pohodlnývýjezd výtahem; zdarma plánek 
pevnosti pro vozíčkáře; označení cest nevhodných pro vozíčkáře, 
doporučujeme doprovod (stoupání). Většina výstav je bezbariérově 
přístupná.  audioprůvodce v 9 jazycích. Bezbariérové WC s EUro-
klíčem: dveře 86 cm, 160x150 cm před WC, 90 cm vedle WC. Doty- 
kový model skalního opevnění v jednoduché podobě a  velikosti  
2x1 m,  který budovy popisuje Braillovým a reliéfním písmem. 

festung königstein
Pevnost Königstein

01824 königstein
Tel. +49 (0)35021 64607· Fax +49 (0)35021 64609
info@festung-koenigstein.de
www.festung-koenigstein.de

f6

Apr–Okt: 9–18 Uhr
Nov–Mär: 9–17 Uhr
24. Dez. geschlossen

dub–říj: 9–18 hod.
lis–bře: 9–17 hod.
24. pro zavřeno
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Eingangstür 163 cm (schwere Massivtür, Höhe Türklinke 125 
cm), Rolli-WC: Tür 94 cm, < 200x200 cm vor, 110 cm rechts, 
96 cm links neben WC, viele akustische Eindrücke, Schriftgrö-
ße oft recht klein, Hinweise in Braille geplant, Blindenhunde 
auf Anfrage.

Vstupní dveře 163 cm (z těžkého masivu, klika ve výši 125 cm),
bezbariérové WC: dveře 94 cm, < 200x200 cm před, 110 cm v 
pravo,
96 cm v levo vedle WC, mnoho akustických dojmů, písmo často
velmi malé, plánují se popisky v braillově písmě, možnost zajistit
slepeckého psa.

richard-Wagner-Stätten graupa
památník Richarda Wagnera v Graupě

Tschaikowskiplatz 7 · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 4619650 · Fax +49 (0)3501 46196544
wagnerstaetten@pirna.de
www.wagnerstaetten.de

B3

Karfreitag bis 31. Okt; Di–Fr: 
11–17 Uhr; Sa/So/Feiertage: 
10–18 Uhr; 1. Nov bis Grün-
donnerstag; Di–Fr: 11–17 Uhr
Sa/So/feiertags: 10–17 Uhr
od Velkého pátku do 31. října
Út–Pá: 11–17 hod.
So/Ne/svátky: 10–18 hod.
od 1. listopadu do  Zeleného 
čtvrtka Út–Pá: 11–17 hod.
So/Ne/svátky: 10–17 hod.

32

Eingangstür = Aufzugstür: 83 cm. Alle anderen Türen 90 cm. 
5-cm-Schwelle in den Gedenkbereich im UG. Spezielle
Führungen für Lernbehinderte und in leichter Sprache nach 
Voranmeldung.

Vstupní dveře – výtahové dveře: 83 cm. Všechny
ostatní dveře 90 cm. 5 cm práh ve vzpomínkové oblasti v 
přízemí. Na předchozí objednávku speciální prohlídky pro osoby 
s poruchami učení a v jednoduchém jazyce.

gedenkstätte Pirna-Sonnenstein
památník pirna-Sonnenstein

Schlosspark 11 · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 710960 · Fax +49 (0)3501 710969
gedenkstaette.pirna@stsg.de
www.pirna-sonnenstein.de

c5

Mo–Fr 9–16 Uhr, Sa-So, 
Feiertage 11-17 Uhr,
öffentliche Führung 
Sa 14:30 Uhr

Po–Pá: 9–16 hod., So-Ne, 
svátky 11-17 hod.,
prohlídky pro veřejnost: 
So 14:30 hod.

Turm (Dauer- und Sonderausstellungen) ist nicht barrierefrei 
zugänglich, da Wendeltreppe.
Aufzug: Fläche 95x140 cm. Öffentliches Rollstuhlfahrer-WC: 
Tür 92 cm, 136x150 cm vor und 51 cm links bzw. 71 cm rechts 
neben dem WC.
Museumspädagogische Angebote auf Anfrage. 

Věž (stálé a dočasné výstavy) není bezbariérově přístupná, 
točité schodiště.
Výtah: plocha 95x140 cm. Veřejné WC pro vozíčkáře: dveře 92 
cm, 136x150 cm před a 51 cm vlevo, resp. 71 cm vpravo vedle 
WC.
Na objednávku muzeálně-pedagogické nabídky. 

Stadtmuseum Pirna
městské muzeum pirna

klosterhof 2 · 01796 Pirna
Tel. +49(0)3501 527985 · Fax +49 (0)3501 556401
stadtmuseum@pirna.de
www.museum-pirna.de

c5

Mo geschlossen
Di – So 10 – 17 Uhr
feiertags 10 – 17 Uhr

Po zavřeno
Út – Ne 10 – 17 hod.
svátky 10 – 17 hod.
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Eigenauskunft der Einrichtung: Zugang über Rampe.
Die Ausstellung ist barrierefrei zugänglich.
Ein Rollstuhlfahrer-WC befindet sich in der Klinik nebenan. 
Tür: 93 cm, 150x90 cm vor und 95 cm neben dem WC.

Vlastní informace zařízení: Přístup přes šikmý výjezd.
Výstava je bezbariérově přístupná.
Bezbariérové WC se nachází ve vedlejší klinice. 
Dveře: 93 cm, 150x90 cm před a 95 cm vedle  WC.

historische Sammlungen im gesundheitspark Bad gottleuba e.V.
Historické sbírky v parku zdraví v bad Gottleuba e.v.

königstraße 39 · 01816 Bad gottleuba-Berggießhübel
Tel. +49 (0)35023 648932 · Fax +49 (0)35023 646608
bgl.Museum@median-kliniken.de
www.medizinhistorische-sammlungen-gottleuba.de

Di + Sa 13–17 Uhr, 
So 10–17 Uhr

Út + So 13–17 hod., 
Ne 10–17 hod.

Extraeingang 88 cm neben Drehkreuz. Ausstellung u. Restau- 
rant zugänglich. Rollstuhlfahrer-WC: Tür 93 cm, 145x146 cm 
vor WC, 80 cm neben WC. Führungen für Sehbehinderte, Hör-
geschädigte und Lernbehinderte nach Vereinbarung. Gebär-
dendolmetscher auf Anfrage. Induktionsschleifen und Film-
untertitel in Ausstellung vorhanden. Kinosaal und Vortragssaal 
ebenfalls mit Induktionsschleifen ausgestattet. Tastmodel 
vorhanden.
Zvláštní vchod 88 cm vedle turniketu. Výstava a restaurace
přístupné. Bezbariérové WC: dveře 93 cm, 145x146 cm před WC,
80 cm vedle WC. Po dohodě prohlídky pro zrakově a sluchově 
postižené nebo pro osoby s poruchami učení.Tlumočník znako-
vého jazyka na požádání. Na výstavě jsou k dispozici indukční 
smyčky a filmové titulky. Kinosál a přednáškový sál jsou rovněž 
vybaveny indukčnímismyčkami.Centrum Národního parku Saské-
ho Švýcarska

nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
centrum národního parku Saského Švýcarska

dresdner Straße 2b · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 50240 ·Fax +49 (0)35022 50235
nationalparkzentrum@lanu.de
www.lanu.de

h6

Apr–Okt: tgl. 9–18 Uhr;
Nov–Mär: Di–So 9–17 Uhr;
Jan geschl.

DUB–ŘÍJ: denně 9–18 hod.;
LiS–BŘE: Út–Ne 9–17 hod.;
LED: zavřeno

Übersichtskarte · Přehledová mapa

Rolli-WC: Tür 93 cm, 320x107 cm vor WC, 117 cm neben WC.
Schauwerkstatt, Ausstellung und Shop barrierefrei. Ertasten 
von Ausstellungsstücken für Blinde möglich.
Führungen für Lernbehinderte.

Bezbariérové WC: dveře 93 cm, 320x107 cm před WC, 117 cm
vedle WC. Ukázková dílna, výstava a obchod jsou bezbariérové.
Dotýkání vystavených výrobků je možné pro zrakově postižené.
Prohlídky pro zaostávající v učení.

deutsche kunstblume Sebnitz – manufaktur
německá umělá květina Sebnitz - manufaktura

neustädter Weg 10 · 01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 53181 · Fax +49 (0)35971 80694
deutsche-kunstblume@sebnitz.de
www.deutsche-kunstblume-sebnitz.de

k4

Di–So 10–17 Uhr

Út–Ne 10–17 hod.
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Nach Voranmeldung Parken an Kasse u. Behindertenfahrdienst
von Kasse zur Bühne (14% Stg., 500 m zur Bühne) 
möglich.
Lift zum Zuschauerraum.

Po předběžné domluvě možno parkovat u pokladny. Možnost
bez bariérové dopravy od pokladny do divadla (stoupání 14%,
délka 500 m). Výtah do hlediště.

felsenbühne rathen
Skalní divadlo felsenbühne Rathen

amselgrund 17 · 01824 kurort rathen
Tel. +49 (0)35024 7770 · Fax +49 (0)35024 77735
kasse@landesbuehnen-sachsen.de
www.felsenbuehne-rathen.de

f4

Kasse: Mai bis Spielzeitende 
Di bis So 11 bis 17 Uhr
Vormittagsvorstellungen:
ab 9 Uhr geöffnet.
Abendvorstellungen: bis 30 min 
nach Beginn der Vorstellung

pokladna: květen až konec hrací 
sezóny Út až Ne: 11 až 17 hod.
při dopoledních představeních 
otevřeno od 9:00 hod., 
při večerních představeních do 
30 minut po zahájení představení 

Öffentl. Parkplatz ca. 200 m entfernt, Zugang mit ca. 12% 
Steigung. Hauszugang über Treppenlift und über Rampe, 
Begleitperson empfohlen. Vorstellungssaal über Seiteneingang 
(Rampe) erreichbar.
Hörschleifen vorhanden.

Veřejné parkoviště ve vzdálenosti cca 200 m, přístup se 
stoupáním cca 12%. Vstup do budovy schodišťovým výtahem 
a rampou, doporučujeme asistenci. Přednáškový sál dosažitelný 
bočním vchodem (rampa).
K dispozici indukční smyčky.

max Jacob Theater hohnstein
Divadlo maxe Jacoba v Hohnsteinu

max-Jacob-Straße 1 · 01848 hohnstein
Tel. +49 (0)35975 84 22 43
info@max-jacob-theater.de
www.max-jakob-theater.de

g4

Puppentheater: 
Programm unter 
www.max-jakob-theater.de

loutkové divadlo: 
program na 
www.max-jakob-theater.de

Nach telefonischer Voranmeldung können Rollstuhlfahrer
mit PKW bis an das Ausstellungsgebäude heranfahren.
Zugang über Rampe (8% Stg., 3 m lang) und Tür 95 cm.
Auf der Anlage gibt es abgesenkte Stellen zur besseren Sicht 
für Rollstuhlfahrer. Die Anlage ist sehr gut umrollbar.

Po telefonické dohodě mohou vozíčkáři s osobním automobilem
zajet k výstavní budově. Přístup přes šikmý výjezd 
(8% stoupání, 3 m dlouhé) a dveře 95 cm. K dispozici jsou 
snížená místa pro lepší výhled pro vozíčkáře. Dobře přístupné 
a sjízdné.

miniatur-elbtalbahn
miniatur-elbtalbahn (miniaturní železnice údolím labe)

Schandauer Straße 51c · 01824 königstein
Tel. +49 (0)35021 59218 · Fax +49 (0)35021 59619
info@miniaturelbtalbahn.de
www.miniaturelbtalbahn.de

f6

www.miniaturelbtal.de/
zeiten.htm

www.miniaturelbtal.de/
zeiten.htm
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Befestigte Wege. Leicht ansteigendes Gelände. Rolli-WC: Tür 
95 cm, 210x90 cm vor WC, 47 cm neben WC. Elektromobil zum 
ausleihen.
Führungen für Lernbehinderte auf Anfrage.

Zpevněné cesty. Mírně stoupající terén. Bezbariérové WC: dveře
95 cm, 210x90 cm před WC, 47 cm vedle WC. Zapůjčení elektro -
vozítka. Možnost zajistit prohlídky pro zrakově handikepované.

eisenbahnwelten im kurort rathen
Svět železnice v lázních Rathen

elbweg 10 · 01824 kurort rathen
Tel. +49 (0)35021 59428 · Fax +49 (0)35021 59429
info@eisenbahnwelten-rathen.de
www.eisenbahnwelten-rathen.de

f5

Mitte Mär–Anfang Nov: 
tgl. 10–18 Uhr

polovina BŘE–začátek LiS:
denně 10–18 hod.

Für Rollstuhlfahrer ist für den Besuch eine Begleitperson 
nötig, da es Steigungen und Gefälle im Park gibt. Infohäus-
chen mit Kasse und Shop über 1 Stufe á 8 cm und Tür 83 cm 
erreichbar.
Rollstuhlfahrer-WC über 1 Schwelle á 5 cm zugänglich.
Blinde können Objekte ertasten.

Pro vozíčkáře je při návštěvě nutný doprovod, protože v parku 
jsou stoupání a klesání. informační místo s pokladnou a obcho-
dem je přístupné přes schod 8 cm a dveře 83 cm široké. Bezba-
riérové WC je přístupné přes práh široký 5 cm. Zrakově postižní 
mohou sahat na objekty.

miniaturpark »kleine Sächsische Schweiz«
park miniatur »malé Saské Švýcarsko«

Schustergasse 8 · 01829 dorf Wehlen
Tel. +49 (0)35024 70631 · Fax +49 (0)35024 79759
info@kleine-saechsische-schweiz.de
www.kleine-saechsische-schweiz.de

d4

Ostern bzw. 01.04.–31.10.:
tgl. 10–18 Uhr

Velikonoce resp. 
01.04.–31.10.:
denně 10–18 hod.

Der komplett barrierefreie Aussichtsturm ist mit EURO-Schlüs-
sel über einen Extraeingang für Rollstuhlfahrer zugänglich. 
Behinderten-WC und -Parkplatz in unmittelbarer Nähe. 

rozhledna je kompletně bezbariérová. Vstup pro vozíčkáře spe-
ciálním vchodem, EUro-klíč. WC a parkoviště pro postižené 
v bezprostřední blízkosti. 

Barrierefreier aussichtsturm rathmannsdorf
bezbariérová rozhledna Rathmannsdorf

Pestalozzistraße · 01814 rathmannsdorf
Tel. +49 (0)35022 42529 · Fax +49 (0)35022 41580
info@rathmannsdorf.de
www.rathmannsdorf.de

g6

Apr–Okt tgl. 9 Uhr bis Ein-
bruch der Dunkelheit; 
Aufzug in den Winter-
monaten geschlossen

DUB–ŘÍJ: denně 9 hod. 
až do soumraku, Výtah 
v zimě uzavřen. 
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Zugang über Rampe (6% Stg., 125 m lang). Aufzug: Tür 80 cm,
Breite 92 cm, Tiefe 190 cm. Behinderten-WC am Imbiss Luchs- 
gehege vorhanden (Ostern bis Ende Oktober).

Přístup přes šikmý výjezd (6% stoupání, 125 m dlouhé).
Výtah: dveře 80 cm, šířka 92 cm, hloubka 190 cm.
Bezbariérové WC v bufetu obory rysů (od Velikonoc do konce 
října).

elektrischer freistehender Personenaufzug
elektrický samostatný osobní výtah

rudolf-Sendig-Straße · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90030 · Fax +49 (0)35022 90044
info@bad-schandau.de
www.bad-schandau.de

h6

Apr 9–18 Uhr, 
Mai–Sep 9–19 Uhr
Okt 9–18 Uhr, 
Nov–Mär 9–17 Uhr

DUB: 9–18 hod., 
KVě–ZÁŘ 9–19 hod.
ŘÍJ 9–18 hod., 
LiS–BŘE 9–17 hod.

Zugang über freistehenden Aufzug, Zugang über Rampe (8% 
Stg., 3 m lang). Imbiss Rollstuhlfahrer-WC (Ostern bis Ende 
Oktober) stufenlos erreichbar.

Přístup přes volně stojící výtah a přes šikmý výjezd (8% 
stoupání, 3 m dlouhé). Bezbariérové WC v bufetu (od Velikonoc 
do konce října) bezbariérově přístupné.

luchsgehege
obora rysů

h6

Apr 9–18 Uhr, 
Mai–Sep 9–19 Uhr
Okt 9–18 Uhr, 
Nov–Mär 9–17 Uhr

DUB 9–18 hod., 
KVě–ZÁŘ 9–19 hod.
ŘÍJ 9–18 hod., 
LiS–BŘE 9–17 hod.

Tür Hallenbad: 85 cm. Rolliumkleiden mit DU/WC im Hal-
len- und Freibad. Beckenlift im Hallenbad. Kein Beckenlift im 
Freibad. Saunabereich barrierefrei. Saunatüren z.T. 80 cm.
3 Leihduschrollstühle.

Dveře do krytého bazénu: 85 cm. Šatna pro vozíčkáře se spr-
chou/WC v krytém i venkovním bazéně. V krytém bazéně výtah.
Bezbariérová sauna. Dveře do sauny částečně 80 cm. 3 vozíky na
sprchování k zapůjčení.

geibeltbad Pirna
Geibeltbad pirna (bazén)

rottwerndorfer Straße 56c · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 710900 · Fax +49 (0)3501 710909
geibeltbad@stadtwerke-pirna.com
www.geibeltbad-pirna.com

c5

Hallenbad: Sep–Apr: tgl. 10–22 Uhr; 
Fr/Sa bis 24 Uhr;
Mai-Aug: tgl. 10–21 Uhr, 
Fr/Sa bis 23 Uhr 
Freibad: Mai/Sep 9–19 Uhr;
Jun–Aug 9–20 Uhr, Sauna lt. Aushang
krytý bazén:  ZÁŘ-DUB: denně 10–22 hod., 
Pá/So do 24 hod.; 
KVě–SrP: denně 10–21 hod.,
Pá/So do 23 hod., venkovní bazén: 
KVě/ZÁŘ 9–19 hod.;
ČVN–SrP 9–20 hod, sauna dle vývěsky

rudolf-Sendig-Straße · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90030 · Fax +49 (0)35022 90044
info@bad-schandau.de
www.bad-schandau.de
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Seiteneingang (Klingel, Tür 90 cm) für Rollstuhlfahrer mit 
Innenrampe (12% Stg., 4 m lang). Rampen mit 15% Stg. im 
Badebereich.
Begleitperson nötig. Rolli-WC: Tür 93 cm, 110x150 cm vor WC,
77 cm neben WC. Separate Rolliumkleide mit DU(ohne WC).
Beckenlift für 25m-Becken und im Strandbereich Rampe in das
Badebecken vorhanden. Saunabereich für Rollstuhlfahrer nicht
zugänglich.

Boční vchod (zvonek, dveře 90 cm) pro vozíčkáře s vnitřní 
šikmým výjezdem (12% stoupání, 4 m dlouhé). Šikmý výjezd 
s 15% stou - páním v prostoru bazénu. Nutný doprovod. Bez-
bariérové WC: dveře 93 cm, 110 x 150 cm před WC, 77 cm vedle 
WC. oddělené kabinka pro vozíčkáře se sprchou (bez WC). Výtah 
k 25m-bazénu, na pláži je k dispozici šikmý výjezd k bazénu. 
Sauna není bezbariérově přístupná.

mariba freizeitwelt neustadt gmbh
mariba freizeitwelt neustadt GmbH  (bazén)

götzingerstraße 12 · 01844 neustadt/Sachsen
Tel. +49 (0)3596 502070 · Fax +49 (0)3596 502080
info@mariba.eu
www.mariba.eu

I2

Mo 14–21 Uhr, 
Di–Do/So 10–21 Uhr,
Fr/Sa 10–22 Uhr 

Po 14–21 hod., 
Út-Čt /Ne 10–21 hod.,
Pá/So 10–22 hod

Separate Rollstuhlfahrerumkleiden mit DU/WC im Bade- und
Saunabereich vorhanden. Saunabereich für Rollstuhlfahrer
zugänglich, Saunatüren 65–70 cm. Kein Beckenlift vorhanden.
1 Leihduschrollstuhl vorhanden.

K dispozici jsou oddělené kabinky pro vozíčkáře se sprchou/WC
v bazéně a sauně. Sauna je přístupná pro vozíčkáře, dveře do
sauny 65–70 cm. Není plošina do bazénu. 1 vozík na sprchování
k dispozici.

Toskana Therme Bad Schandau
Toskana Therme bad Schandau

rudolf-Sendig-Straße 8a · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 54610 · Fax +49 (0)35022 54611
badschandau@toskana-therme.de
www.toskanaworld.net

h6

So–Do 10–22 Uhr, 
Fr/Sa 10–24 Uhr,
bei Vollmond bis 1 Uhr

Ne-Čt 10–22 hod., 
Pá/So 10–24 hod.,
při úplňku do 1 hod

Am Haupteingang ist eine Rampe. Die Türen (> 90 cm) kön-
nen mit beiden Flügeln geöffnet werden.
Kirchenschiff und Altarbereich sind komplett ebenerdig. 

rampa u hlavního vchodu. Lze otevřít obě křídkal dveří  
(> 90 cm). Kostelní loď a oltářní prostor zcela rovné.

ev.-luth. Peter-Pauls-kirche Sebnitz
ev.-lut. kostel sv. petra a pavla v Sebnitz

kirchstraße 7a · 01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 809330 · Fax +49 (0)35971 8093312
kg.sebnitz-hohnstein@evlks.de
www.kirche-sebnitz.de

k4

Mai–Sep: Fr + Sa 10–13 Uhr 
sowie zu Gottesdiensten

KVě–ZÁŘ: 
Pá a So 10–13 hod. 
a v době bohoslužeb
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Zugang über 1 Stufe á 5 cm und 103 cm Tür. Kirchenschiff 
barrierefrei.
Altarplatz nach Voranmeldung zugänglich. Spezielle Füh-
rungen für Blinde und Rollstuhlfahrer nach Voranmeldung 
möglich.
Induktionsschleife vorhanden.

Přístup přes 1 schod 5 cm a 103 cm široké dveře. Kostelní loď
je bezbariérová. oltář přístupný po předchozí dohodě. Speciální
prohlídky pro zrakově postižené a vozíčkáře jsou možné po 
předchozídohodě. K dispozici indukční smyčka.

Stadtkirche St. marien zu Pirna
městský kostel sv. marie v pirně

kirchplatz 14 · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 4618417 · Fax +49 (0)3501 4618415
info@kirche-pirna.de
www.kirche-pirna.de

c5

Mai–Okt: Mo–Sa 11–17 Uhr, 
So 15–17 Uhr;
Nov–Apr: Mo–Sa 11–15 Uhr, 
So 14–16 Uhr

KVě–ŘÍJ: Po–So 11–17 hod., 
Ne 15–17 hod.
LiS–DUB: Po–So 11–15 hod., 
Ne 14–16 hod.

Haupteingang (verschlossen) barrierefrei für Rollstuhlfahrer.
Nach Anmeldung im Pfarramt wird Tür geöffnet. Besucherein- 
gang offen, (Tür 96 cm) nur über 2 Stufen á 6 u. 4 cm zugäng-
lich. Induktionsschleife.

Hlavní vchod (zamčený) bezbariérový pro vozíčkáře. 
Po předchozí dohodě na faře lze dveře otevřít. Vchod pro 
návštěvníky otevřený, (dveře 96 cm) pouze 2 schody po 6 a 4 cm. 
indukční smyčka.

St. Johanniskirche Bad Schandau
kostel sv. Jana v bad Schandau

h6

tgl. 9–18 Uhr

denně 9–18 hod.

Die Kletterkurse sind geeignet für hörbehinderte, lern- und 
geistig behinderte Menschen.

Lezecké kurzy uzpůsobené potřebám sluchově i duševně handi 
kepo - vaných a osobám s poruchami učení.

kletterschule lilienstein
lezecká škola lilienstein

ringweg 33 f · 01814 Bad Schandau oT Porschdorf
Tel. +49 (0)35022 91828 · Fax +49 (0)35022 59217
info@kletterschule-lilienstein.de
www.kletterschule-lilienstein.de

f6

dampfschiffstraße 1 · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 42396 · Fax +49 (0)35022 500016
kg.schandau_porschdorf@evlks.de
www.kirchgemeinde-bad-schandau.de

Termin nach Vereinbarung

Termín po dohodě
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aktivzentrum Bad Schandau
aktivzentrum bad Schandau

markt 1-11 · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90050
aktiv@bad-schandau.de
www.bad-schandau.de

f6

kletterwald königstein
lanový park königstein

am königstein 1a · 01824 königstein
Tel. +49 (0)35022 91828 · Fax +49 (0)35022 59217
info@kletterwald-koenigstein.de
www.kletterwald-koenigstein.de

f6

tgl. 10–18 Uhr

denně 10–18 hod.

Waldbad cunnersdorf 
lesní koupaliště cunnersdorf

cunnersdorfer Str. 2b · 01824 gohrisch oT cunnersdorf
Tel.: +49 (0)35021 68953
waldbadcdf@freenet.de
www.gohrisch.de/tourismus/waldbad-cunnersdorf.html

g7

Mai + Sep: 10–18 Uhr
Juni–Aug: 10–19 Uhr

KVě + ZÁŘ: 10–18 hod.
ČrV–SrP: 10–19 hod.

Die Kletterkurse sind geeignet für hörbehinderte, lern- und 
geistig behinderte Menschen.

Lezecké kurzy uzpůsobené potřebám sluchově i duševně handi 
kepo - vaných a osobám s poruchami učení.

Termin nach Vereinbarung

Termín po dohodě

Großzügiger Parkplatz, befestigte Wege. Das Freibad ist barri-
erfrei zugänglich und gut zu berollen. 

rozlehlé parkoviště, zpevněné cesty. Koupaliště je bezbariérově 
přístupné a dopře sjízdné. 

Die Kletterkurse sind geeignet für hörbehinderte, lern- und 
geistig behinderte Menschen.

Lezecké kurzy uzpůsobené potřebám sluchově i duševně handi 
kepo - vaných a osobám s poruchami učení.
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historische kirnitzschtalbahn
Historickou tramvají křinickým údolím

kirnitzschtalstraße 8 · 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 54816 · Fax +49 (0)35022 54812
badschandau@ovps.de
www.ovps.de

h6

Der Zugang erfolgt ausschließlich an den Endhaltestellen 
„Kurpark“ und „Lichtenhainer Wasserfall“ über eine mobile 
Faltrampe (11,8% Stg., 180 cm lang). Das Personal steht 
zur Hilfeleistung zur Verfügung. Elektro-Rollstühle können 
befördert werden, E-Scooter nicht. Rollstuhlfahrer-WC an der 
Endhaltestelle „Kurpark“: Tür 84 cm, >200x>200 cm vor und 
122 cm links bzw. 144 cm rechts neben WC, 51 cm WC-Höhe.
Es können maximal vier Rollstuhlfahrer mitgenommen werden, 
Gruppen bitte telefonisch anmelden.
Blindenleitsystem am Bahnsteig vorhanden.

Přistoupit možno jen na konečných stanicích „Kurpark“ a „Lich-
tenhainer Wasserfall“, a to pomocí mobilní rozkládací rampy 
(stoupání 11,8%, délka 180 cm). Personál pro pomoc k dispozi-
ci. Přepravovat lze elektrovozíky, ale nikoliv e-scootery.
Bezbariérové WC na konečné stanici „Kurpark“: dveře 84 cm, 
>200x>200 cm před a 122 cm nalevo resp. 144 cm napravo od 
WC, výška  WC- 51 cm. Přepravit lze max. 4 vozíčkáře. U skupin 
prosíme o předchozí telefonickou objednávku. anmelden.

Na nástupišti vodící systém pro nevidomé. 

40

erlebnisbad rathewalde
zážitkové koupaliště Rathewalde

Schulweg 4 · 01848 hohnstein oT rathewalde
Tel. +49 (0)35975 80994
tourismus@hohnstein.de
www.hohnstein.de

f4

Mai–Sep: 10–19 Uhr

KVě–ZÁŘ: 10–19 hod.

2 Behindertenparkplätze in Eingangsnähe, nutzbar mit 
Schwerbehindertenausweis (G). Das Freibad ist barrierfrei zu-
gänglich und gut zu berollen (Betonpflaster). Kein Beckenlift 
vorhanden. Zugang  WC über Weg mit 9% Steigung: Haltegrif-
fe vorhanden, links klappbar. 
Platz vor dem WC: 1,30 cm x 1,30 cm.  

V blízkoszi vchodu 2 parkovací místa pro lidi s handikepem, 
s průkazem pro osobu těžce zdravotně postiženou. Koupaliště je 
bezbariérově přístupné a dopře pojízdné (betonové dlaždice). 
Bez bazénového výtahu. WC dostupné po cestě s 9% stoupáním: 
madla k dispozici, v levo sklapná. prostor před WC: 1,30 cm x 
1,30 cm.
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Touren & Aktiverlebnisse

Nabídky výletů & aktivit



43NaBÍDKy VÝLETů & aKTiViTTOUREN & AKTIVERLEBNISSE ·

Besondere Angebote wie therapeutisches Reiten und Bogen-
schießen möglich. Weitere Übernachtungsmöglichkeiten in 
Jurte, Zirkuswagen und auf dem Heuboden.

Speciální terapeutické nabídky jako např. hipoterapie nebo 
střílenílukem. Pro lidi s postižením je možno zajistit spaní 
v jurtě, v cirku - sovém vogóně a v seníku.

anders-hof 
anders-Hof

hauptstraße 88 · 01848 ehrenberg
Tel. +49 (0)35975 80719
anders-hof@t-online.de
www.anders-hof.de

ganzjährig, Termine nach 
Vereinbarung

celoročně,
termíny dle dohody

Es gibt Radwege im Nationalpark »Sächsisch-Böhmische 
Schweiz«, die für Handbiker und Rollstuhlfahrer gut geeignet 
sind. Viele Routen sind aufgrund der Geländebeschaffenheit 
allerdings auch nur teilweise befahrbar. Das hängt nicht 
zuletzt von der Kondition und der Ausrüstung des Rollifahrers 
ab. Auf jeden Fall aber gibt es schöne und verkehrsruhige 
Straßen, auf denen jeder ambitionierte Handbiker das Umland 
erkunden kann.

V národních parcích České a Saské Švýcarsko jsou trasy, které 
jsou vhodné pro kola s ručním šlapáním nebo pro vozíčkáře. 
Řada tras je však s ohledem na terén pouze částečně sjízdná. 
To však závisí nejen na kondici a vybavení vozíčkáře. V každém 
případě jsou krásné silnice bez provozu, na kterých si každý 
ambiciózní biker může prozkoumat okolí.

handbiketouren durch die Sächsisch-Böhmische Schweiz 
výlety pro handbikery napříč českosaským Švýcarskem

herr Veit riffer · 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 599180
veit.riffer@gmx.de
www.saechsische-schweiz-barrierefrei.de

c5

Termine nach Vereinbarung

termíny dle dohody

Übersichtskarte · Přehledová mapa

Aktivangebote, z.B. Schlauchboottouren, Floßtouren, Power-
boottouren, Indoorhochseilgarten und Kletterkurse für Gäste 
mit Handicap. Begleitperson empfohlen.

aktivní odpočinek i pro osoby s omezenou mobilitou jako např. 
túry na raftech, na vorech, na motorových člunech, indoorový 
lanový park,lezecké kurzy. Doporučeuje se doprovodná osoba.

kanu aktiv Tours 
kanu aktiv Tours 

Schandauer Straße 17–19 · 01824 königstein
Tel. +49 (0)35021 599960 · Fax +49 (0)35021 599969
info@kanu-aktiv-tours.de
www.kanu-aktiv-tours.de

f6

apr-okt: ab 10 Uhr

DUB–ŘÍJ: od 10 hod.
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Nützliche Adressen ·

 Verleih & reparatur von mobilitätshilfen
 půčovna & opravna kompenzačních pomůcek

■ Sanitätshaus fischer heidenau
Pirnaer Straße 4 · 01809 Heidenau
Tel. +49 (0)3529 510802
info@sh-fischer.de · www.sh-fischer.de

Užitečné adresy

■ rollstuhlcenter dresden
Schandauer Straße 96 · 01277 Dresden
Tel. +49 (0)351 2516890
beck@rollstuhlcenter.de · www.rollstuhlcenter.de

 Taxi

■ Taxi & mietwagen maik abraham
Lohmener Straße 11 · 01796 Pirna   
Tel.  +49 (0)3501 639233 · Mobiltel. +49 (0)179 6617339   
Fax  +49 (0)35023 525341 
maik.abraham1968@gmail.com · www.taxipirna.de     
 

Diese Taxi-Unternehmen können problemlos einen Rollstuhlfahrer
mittels einer Rampe transportieren.

Tyto taxi služby trasportují bez problémů vozíčkáře pomocí 
nájezdní plošiny.

■ Taxigenossenschaft Pirna e. g.  
Am Bahnhofsvorplatz · 01796 Pirna 
Kostenlos aus dt. Festnetz +49 (0)800 0446744
Tel.  +49 (0)3501 446744 · Mobiltel. +49 (0)172 3446744   
Fax  +49 (0)3501 446755
zentrale@taxigenossenschaft-pirna.de 
www.taxigenossenschaft-pirna.de
auch Elektrorollstühle 
Možno i elektrické invalidní vozíky  

■ Taxi & Behindertenfahrdienst regina urban  
Lohengrinstraße 19 · 01796 Pirna - Graupa
Kostenlos aus dt. Festnetz +49 (0)800 0470470
Tel.  +49 (0)3501 711511 · Mobiltel. +49 (0)172 599 499 7 
Behindertenfahrdienst: Tel. +49 (0)3501 585825
Fax  +49 (0)3501 548363 
urban@taxi-pirna.de · www.taxi-pirna.de 
auch Elektrorollstühle 
Možno i elektrické invalidní vozíky 

■ Taxi & mietwagen Becker  
Gängel 8 · 01844 Neustadt i. Sachsen OT Niederrottendorf 
Tel. +49 (0)3596 604500 · Mobiltel. +49 (0)171 7789638   
Fax +49 (0)3596 509521 
info@becker-taxi.de · www.taxi-becker.de     

■ Taxibetrieb ulrike dewitz
Hertigswalde 71 · 01855 Sebnitz   
Tel. +49 (0)35971 52786 · Fax +49 (0)35971 51365 
u.dewitz@gmx.de        
       
■ Taxi könig  
Talstraße 15 · 01809 Heidenau   
Tel. +49 (0)3529 522522 · Fax +49 (0)3529 522523 
info@taxi-heidenau.de · www.taxi-heidenau.de    
 
■ funktaxi & mietwagen-Vermittlungs-gmbh  
Rottwerndorfer Straße 16 · 01796 Pirna 
Kostenlos aus dt. Festnetz +49 (0)800 0447744 
Tel. +49 (0)3501 447744       
info@pirna-taxi-mietwagen.de · www.pirna-taxi-mietwagen.de   
         

Behindertenvereine/hilfsdienste
Sdružení zdravotně postižených/osobní asistence  

■ landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. 
Saské zemské zájmové sdružení pro svépomoc 
Michelangelostraße 2 · 01217 Dresden
Tel. +49 (0)351 4793500       
info@lag-selbsthilfe-sachsen.de 
www.selbsthilfenetzwerk-sachsen.de 

■ 4signs - Partnerschaft für gebärdensprachkompetenz
Tlumočníků znakového jazyka
Rudolf-Weber-Straße · 64 08294 Lößnitz     
Tel. +49 (0)177 46 44 38 7    
floss@4signs.de · www.4signs.de       
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■ Pirna 
WC am Marktplatz im Stadthaus, Am Markt 7 
WC na náměstí ve Stadthaus, am Markt 7  

■ kurort rathen 
WC Rathen (Niederrathen - rechtselbisch), an der Fähre 
WC rathen (Niederrathen – na pravé straně Labe), u přívozu 

■ Bad Schandau 
WC am Haus des Gastes, Am Markt 12 
WC-Gebäude im Stadtpark, Kirnitzschtalstraße 
WC im Deutschen Roten Kreuz, Elbstraße 
WC u Haus des gastes, am Markt 12
WC-budova v městském parku, Kirnitzschtalstraße 
WC v Deutsches rotes Kreuz (Německém Červeném kříži), 
Elbstraße  

■ Bad Schandau / oT Schmilka
WC am Parkplatz in Schmilka 
WC na parkovišti ve Schmilce 

■ lohmen
WC Lohmen, Schloß Lohmen 1 
WC Lohmen, Schloß Lohmen 1 

■ dürrröhrsdorf-dittersbach    
Toilettenanlage am Bahnhof, Bahnhofstraße 9 
Toalety na nádraží, Bahnhofstr 9 

 Öffentliche Behinderten-Wcs
 veřejné toalety po vozíčkáře

■ Stolpen    
WC am Marktplatz, Markt 4 
WC am Parkplatz Birkenweg 
WC na náměstí Markt 4
WC na parkovišti Birkenweg     
   
■ Sebnitz     
WC Touristinformation Sebnitz, Neustädter Weg 
WC Turistické infocentrum Sebnitz, Neustädter Weg

■ Berggießhübel     
Stadtpark Berggießhübel 
Městský park Berggießhübel 

■ Bad gottleuba    
WC Städtische Bibliothek; Hauptstraße 4 
(nur während Öffnungszeiten, Eingang Rückseite) 
WC Klinik Griesenstein, Hauptstraße 39 
WC městská knihovna, Hauptstraße 4
(pouze během otevírací doby, vstup zadní)
WC klinik griesenstein, Hauptstraße 39 

■ hohnstein    
WC neben Touristinformation Hohnstein, Rathausstraße
WC Turistické infocentrum Hohnstein, rathausstraße  
       
     

       
      
       
       
       
      

UŽiTEČNÉ aDrESyNÜTZLICHE ADRESSEN ·
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Rollstuhl- & Handbiketouren

Túry na invalidním vozíku 
& na handbiku

Wir haben Ihnen in dieser Broschüre eine kleine Aus-
wahl der schönsten Rollstuhl- und Handbiketouren durch 
die Sächsische Schweiz zusammengestellt. Urheber ist 
Veit Riffer, ein einheimischer Rollifahrer, der sie alle 
kennt und sorgfältig ausgewählt hat. Alle Touren finden 
Sie ausführlich beschrieben mit Karte, Höhenprofil und 
Beschreibung des Routenverlaufs unter: 

www.saechsische-schweiz.de/barrierefrei-reisen und 

www.saechsische-schweiz-barrierefrei.de. 

Do této brožury jsme vybrali nejkrásnější túry v 
Českosaském Švýcarsku, které je možné absolvovat na vo-
zíku nebo na handbiku. autorem je pan Veit riffer, místní 
vozíčkář, který je všechny zná a pečlivě je vybral.  Všechny 
túry najdete podrobně popsané včetně mapy, výškového 
profilu a popisu průběhu trasy na: 

www.saechsische-schweiz.de/barrierefrei-reisen a 

www.saechsische-schweiz-barrierefrei.de. 



47TÚry Na iNVaLiDNÍM VoZÍKU & Na HaNDBiKUROLLSTUHL- & HANDBIKETOUREN ·

Ein Ausflug zur Bastei - dem Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz - 
darf bei einem Besuch der Region auf keinen Fall fehlen. Die kleine 
Tour vorbei am ersten Aussichtspunkt in Richtung Wehlgrund führt 
direkt auf die Basteiaussicht, von wo aus der Besucher einen traum- 
haften Blick auf die sich dahinschlängelnde Elbe und die märchen-
hafte Felsenwelt des Elbsandsteingebirges genießen kann. Wie dieser 
Ausblick die damaligen Maler inspirierte, kann in einer kleinen Aus-
stellung in der Infostelle Nationalparkverwaltung Bastei Schweizer 
Haus bewundert werden.

Výlet na Bastei – symbolu Saského Švýcarska – nemůže při Vaší 
návštěvě v regionu v žádném případě chybět. Krátká túra okolo první 
vyhlídky směrem na Wehlgrund vede přímo k vyhlídce Bastei, ze které 
si návštěvníci mohou vychutnat nádherný výhled na meandrující 
Labe a pohádkový skalní svět Labských pískovců. K jakým uměleckým 
výkonům tento výhled inspiroval tehdejší malíře, se můžete přesvědčit  
na malé výstavě v informačním centru Správy národního parku na 
Bastei v tzv. Švýcarském domě (Schweizer Haus).

Basteiaussicht
vyhlídka bastei

Schwierigkeitsgrad: leicht

länge: 0,9 km

höhenmeter: 51 

untergrund: gute Beschaffenheit

Stupeň obtížnosti: lehká túra

Délka: 0,9 km

převýšení: 51 

povrch: kvalitní 

Diese anspruchsvolle Tour zu einem der bekanntesten Motive der 
Sächsischen Schweiz ist landschaftlich besonders abwechslungs-
reich. Das romantische Felsental verengt sich zum Felsentor des 
Uttewalder Grundes. Hier ist für die meisten Rollifahrer der End-
punkt der Tour erreicht. Aber wir versprechen Ihnen: Der Rückweg 
wird nicht weniger spannend, denn auf dieser Strecke eröffnen sich 
immer wieder neue Blicke in das Felsental.

Náročná túra k jednomu z nejznámějších motivů Saského Švýcarska 
vede různorodou krajinou. romantické údolí se zužuje ke skalní bráně 
v Uttewalder grund. Zde většina vozíčkářů dorazí ke svému cíli. ale 
slibujeme Vám: cesta zpět není o nic méně napínavá, neboť se na této 
trase otevírají stále další, nové výhledy na skalní údolí.

Zum felsentor im uttewalder grund
ke skalní bráně v uttewalder Grund

Schwierigkeitsgrad: mittel

länge: 7,0 km

höhenmeter: 91 

untergrund: Gute Beschaffenheit 
Wegbreite an der schmalsten Stel-
le: am Felsentor 60 cm – Wende-
punkt der Tour

Stupeň obtížnosti: střední

Délka: 7,0 km

převýšení: 91 

povrch: kvalitní 
Šířka cesty v nejužším místě: 
u brány 60 cm – obratiště túry

rollitour

rollitour
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Diese Tour ist wahrlich etwas für Genießer. Ebene Wege mit gutem 
Untergrund und leichte Anstiege sind das wahre Vergnügen. Zum 
Felsplateau der Brandaussicht führt ein leichtes Gefälle (Begleitperson 
empfohlen) und gibt dann den herrlichen „Aussichtsbalkon der Säch-
sischen Schweiz“ frei. Unmittelbar an der Aussicht lädt die Brandbau-
de zur Rast ein. Direkt neben der Baude beherbergt das historische 
Blockhaus eine Informationsstelle der Nationalparkverwaltung – diese 
ist für Rollifahrer zugänglich.

Tato túra je skutečným zážitkem po požitkáře. rovné cesty s dobrým
povrchem a lehká stoupání jsou neskonalým požitkem. Ke skalní plošině
vyhlídky Brand vede mírný sklon (doporučujeme doprovod) a umožní
nám nádherný výhled z »balkonu Saského Švýcarska«.
Bezprostředně u vyhlídky se nachází historický srub, ve kterém sídlí 
informační centrum Národního parku, s bezbariérovým přístupem.

Brandaussicht
vyhlídka brand

Schwierigkeitsgrad: mittel

länge: 5,8 km

höhenmeter: 75 

untergrund: gute Beschaffenheit

rollitour

Stupeň obtížnosti: střední

Délka: 5,8 km

převýšení: 75 

povrch: kvalitní 

Die eindrucksvollen Felsengebilde des Elbsandsteingebirges lassen 
sich am besten auf dieser Tour bestaunen. Mittels eines stetigen 
Anstieges erreicht man den mächtigen „Kuhstall“, das zweitgrößte 
Felsentor der Sächsischen Schweiz. Während des Dreißigjährigen 
Krieges wurde hier das Vieh vor den schwedischen Soldaten versteckt 
und brachte somit dem Felsentor seinen Namen. Ein kurzer Abstecher 
in Richtung Schneiderloch und „Krumme Caroline“ lohnt sich, um die 
wunderschöne Aussicht zu genießen. Beide Ziele sind jedoch selbst 
nicht für Rollifahrer zugänglich.

impozantní skalní útvary Labských pískovců lze nejlépe obdivovat na
této túře. Stálým stoupání se dostanete na mohutný »Kuhstall – krvín«,
druhou největší bránu Saského Švýcarska. Během třicetileté války zde
byl ukryt dobytek před švédskými vojáky, a tím dal jméno této bráně.
Kvůli překrásným výhledům se také vyplatí krátká odbočka směrem
k jeskyním »Schneiderloch« a »Krumme Caroline«. Tyto dva cíle však
nejsou přístupné vozíčkářům.

Zum kuhstall auf dem neuen Wildenstein
ke skalní bráně kuhstall a hradu neuer Wildenstein

Schwierigkeitsgrad: schwer

länge: 6,7 km

höhenmeter: 156 

untergrund: schwierige Beschaf-
fenheit

Stupeň obtížnosti: těžká túra

Délka: 6,7 km

převýšení: 156 

povrch: obtížná sjízdnost

rollitour

rollitour

TÚry Na iNVaLiDNÍM VoZÍKU & Na HaNDBiKUROLLSTUHL- & HANDBIKETOUREN ·
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Anstrengende, aber sehr schöne Tour mit etlichen kleineren  Hin-
dernissen durch das Gebiet der Schrammsteine. Dafür bieten sich  
unvergessliche Ein- und Ausblicke in die Felsenwelt des Elbsand-
steingebirges. Vorbei an den Klettergipfeln Rauschenstein und dem 
berüchtigten Felsenturm kann man mit etwas Glück auch Kletterer 
beobachten. Bizarre Felsformationen als auch herrliche Panoramen 
charakterisieren diese Tour.

Náročná, ale velice pěkná túra okolím Schrammsteinů plná malých pře -
kážek, která se vám však odmění překrásnými výhledy a dojmy ze 
skalního světa Labských píkovců. Při troše stěstí budete moci pozorovat 
i lezce na skalní věži rauschenstein a obávaném Felsenturmu. Tato trasa 
se vyz - načuje překrásnými pamoramaty a pohledy na bizarní skalní 
formace.

Vom rauschenstein zu den Schrammsteinen
od Rauschensteinu po Schrammsteiny

Schwierigkeitsgrad: schwer

länge: 13,48 km

höhenmeter: 262 

untergrund: schwierige Beschaf-
fenheit

Stupeň obtížnosti: těžká

Délka: 13,48 km

převýšení: 262 

povrch: obtížná sjízdnost

Das Polenztal ist ein beliebtes Ausflugsziel zum Zeitpunkt der Mär-
zenbecherblüte, da dann die Wiesen entlang des Flüßchens Polenz 
über und über mit diesen eindrucksvollen Frühblühern bedeckt sind. 
Die Märzenbecherwiesen sind aus diesem Grund ein Flächennatur-
denkmal. Schwierig gestaltet sich bei dieser Tour die Parkplatzsuche, 
sie bietet aber einen guten Untergrund für einen idyllischen Spazier-
gang.

Údolí říčky Polence (Polenz) je oblíbeným cílem výletů v době květu 
bledulí, které v tomto období svými květy plně a překrásně pokrývají 
louky v okolí této říčky. Z tohoto důvody jsou tyto bledulové louky také 
přírodní chráněnou památkou. U této trasy je obtížné nalézt parkoviště. 
Trasa jako taková má dobrý povrch a nabízí příjemnou procházkou.

Spaziergang durch die märzenbecherwiesen
procházka loukami plných bledulí

Schwierigkeitsgrad: leicht

länge: 1,74 km

höhenmeter: 13 

untergrund: gute Beschaffenheit

Stupeň obtížnosti: lehká 

Délka: 1,74 km

převýšení: 13 

povrch: lehká sjízdnost

rollitour

rollitour

TÚry Na iNVaLiDNÍM VoZÍKU & Na HaNDBiKUROLLSTUHL- & HANDBIKETOUREN ·
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Diese Handbiketour führt von der Canalettostadt Pirna bis zum Kurort
Rathen. Ohne nennenswerte Anstiege fährt man dabei entlang der 
langsam dahinfließenden Elbe.
Wer noch Reserven hat, kann in Rathen einen kleinen Abstecher
Richtung Amselsee unternehmen. Für die Rückfahrt mit der S-Bahn 
muss man mit der Fähre von Niederrathen nach Oberrathen überset-
zen.

Tato handbiková túra vede od Canalettova města Pirny až k lázeňskému
městu rathen. Bez výrazného stoupání jedeme podél toku řeky Labe.
Komu zbývají ještě síly, může v rathen udělat ještě krátkou odbočku
směrem k jezírku amselsee. Chceme-li na zpáteční cestě jet vlakem
S-Bahn, musíme přejet trajektem přes Labe z Niederrathen do oberrat-
hen.

Sächsische Schweiz auf dem elberadweg
Saské Švýcarsko po labské cyklostezce

Schwierigkeitsgrad: leicht

länge: 12,9 km

höhenmeter: 50 

untergrund: sehr gute Beschaf-
fenheit

handbiketour

Stupeň obtížnosti: lehká

Délka: 12,9 km

převýšení: 50 

povrch: velmi lehká sjízdnost

Durch Wälder und entlang des Flusses Biela führt diese anspruchsvolle 
Tour von Cunnersdorf nach Bielatal über den Fuchsteich und den Tau-
benteich zurück zum Ausgangspunkt. Angenehme Abfahrten und teils 
starke Anstiege von bis zu 18 % sind für ambitionierte Handbikefahrer 
eine kleine Herausforderung. Gut ausgebaute Wege und eine atembe-
raubend schöne Landschaft machen diese Tour zu einem herrlichen 
Tagesausflug.

Tato náročná túra vede lesem podél toku řeky Biela z Cunnersdorfu do 
Bielatalu přes  rybníky Fuchsteich a Taubenteich zpět k výchozímu 
bodu. Příjemné sjezdy a částečně prudká stoupání až 18 % jsou malou 
výzvou pro ambiciózní handbikery. Nádherný celodenní výlet po kvalit-
ních cestách krásnou ohromující krajinou. 

durch den cunnersdorfer forst
cunnersdorfským lesem

Schwierigkeitsgrad: mittel

länge: 30,79 km

höhenmeter: 436 

untergrund: schwierige Beschaf-
fenheit

Stupeň obtížnosti: středně těžká 
túra 

Délka: 30,79 km

převýšení: 436 

povrch: dobrá sjízdnost

handbiketour

TÚry Na iNVaLiDNÍM VoZÍKU & Na HaNDBiKUROLLSTUHL- & HANDBIKETOUREN ·
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Das wildromantische Kirnitzschtal und die Niedere Schleuse, die 
an vergangene Flößerzeiten erinnert, machen diese Tour zu einem 
wahren Erlebnis. Der anfänglich steile Anstieg wird mit einer langen 
Abfahrtsstrecke belohnt. Sie ist nicht zu schwierig und damit auch 
für weniger Geübte ein Genuss.

Tato túra, vedoucí divokým a romantickým údolí Křinice k nádrži 
Niedere Schleuse, které nám připomíná minulé časy vorařů, je opravdo-
vým zážitkem. Na začátku je prudké stoupání, které bude odměněno 
dlouhým sjezdem. Túra není nijak obtížná a je vhodná také pro méně 
zdatné. 

Zur niederen Schleuse im kirnitzschtal
k nádrži niedere Schleuse v údolí křinice

Schwierigkeitsgrad: mittel

länge: 16,35 km

höhenmeter: 228 

untergrund: mittlere bis gute 
Beschaffenheit

Stupeň obtížnosti: středně těžká 
túra
Délka: 16,35 km

převýšení: 228 

povrch: průměrný  

Diese herausragende Handbiketour ist besonders wegen des phan-
tastischen Panoramas über die Hintere Sächsische Schweiz zu 
empfehlen. Teils steile Anstiege und schwierige Bodenverhältnisse 
sind etwas für geübte Handbiker. Die atemberaubenden Aussich-
ten entschädigen jedoch für die Anstrengungen. Wir empfehlen für 
die schwierigen Stellen dieser Tour eine Begleitperson – außerdem 
radwandert es sich zu zweit sowieso viel besser. Ungeübte können 
ebenso die kleine Runde über Lichtenhain fahren und gehen somit 
den teils crossartigen Geländeverhältnissen aus dem Weg.

Tuto vynikající handbikovou túru lze především doporučit kvůli fan-
tastickému panoramatu zadního Saského Švýcarska. Částečně prudké 
výjezdy a obtížný povrch jsou vhodné pouze pro zkušené handbikery. 
Dech beroucí výhledy však jsou odměnou za vynaložené úsilí. 
Pro obtížná místa túry doporučujeme doprovod – ve dvou se stejně 
mnohem lépe jezdí. Méně zkušení mohou rovněž absolvovat krátký 
okruh přes Lichtenhain a vyhnout se tím z části krosovému povrchu. 

Panoramatour hintere Sächsische Schweiz
panoramatická túra zadním Saským Švýcarskem

Schwierigkeitsgrad: schwer

länge: 32,64 km

höhenmeter: 454 

untergrund: schwierige Beschaf-
fenheit

Stupeň obtížnosti: těžká túra 

Délka: 32,64 km

převýšení: 454 

povrch: obtížná sjízdnost

handbiketour

handbiketour
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Das Tal der Dürren Biela beeindruckt durch die schroffen Felswände,
während zwischen Ottomühle und Schweizermühle bizarre Felsge-
stalten, wie die berühmten Herkulessäulen zu finden sind. Besonders 
oberhalb der Ortschaft Rosenthal eröffnen sich schöne Fernblicke in 
nördliche Richtung.
Da es in der ersten Hälfte der Tour, vorbei an den Zollhäusern stetig
bergan geht, ist eine gute Kondition nötig.

Údolí říčky Suchá Bělá (Dürre Biela) si vás získá strmými skalními 
stěnami a mezi někdejšími mlýny ottomühle a Schweizermühle pak 
bizarnímo skalními útvar y, jako jsou např. známé Herkulesovy sloupy. 
Nad obcí rosenthal se pak před vámi otevřou nádherné pohledy severním 
směrem. První polovina trasy vede od někdejších budov celnice stále do 
kopce, takže si vyžaduje dobrou kondici.

Im Tal der Biela
Údolím bělé

Schwierigkeitsgrad: mittel

länge: 13,3 km

höhenmeter: 183 

untergrund: gute Beschaffenheit

Stupeň obtížnosti: středně těžká

Délka: 13,3 km

převýšení: 183 

povrch: lehká sjízdnost
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Císařský

Valdek

Rumburk
(Rumburg)

Dolní
Křečany

Staré
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Veselé
Markvartice

Horní
Habartice

Dobmá
Brložec
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Jetřichovické vyhlídky
(Dittersbacher Felsen)

Studenec
(Kaltenberg)

Panská skála
(Herrnhausfelsen)

Sklárna
(Glashütte)

Jedlová
(Tannenberg)

Tolštějn
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Růžový ȟreben
(Rosenkamm)

Golf Janov

Zoo
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Sächsisch-Böhmische Schweiz · Českosaské 
Švýcarsko · Saxon-Bohemian Switzerland

Orientierungskarte
Stand September 2017
Tourismusverband
Sächsische Schweiz e.V.

Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.

www.saechsische-schweiz.de

Highlights/Turistické cíle/Highlights

Aussichtsturm/rozhledna/look-out

Hallenbad/plavecká hala/
swimming bath (indoor)

Grenzübergang für KFZ/hraniční přechod pro 
motorová vozidla/border crossing for vehicles

Malerweg/Malířská stezka/Painters‘ Way

Kögler Naturpfad/Köglerova naučná stezka/
Kögler‘s Nature Trail

Forststeig/Lesní stezka/Forest trail

Radfernweg Sächsische Mittelgebirge/Dálková 
cyklostezka Saské středohoří/Cycle Path

Mittellandroute/Středoněmecká stezka/Cycle Path

Elberadweg/Labská cyklostezka/Elbe Cycle Path

Fähre/přívoz/ferry

Schifffahrt/lodní doprava/boat service

Nationalpark Sächsische Schweiz/Národní park
Saské Švýcarsko/National Park Saxon Switzerland

Nationalpark Böhmische Schweiz/Národní park
České Šv́ycarsko/National Park Bohemian Switzerland

Touren:

www.saechsische

-schweiz.de/app
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Tanečnice
(Tanzplan)

Mariina skála
(Marienfelsen)

Zámek Šluknov
(Schloss Schluckenau)

Ukázkový podstávý
du°m Lipová

(Umgebindehaus)

Ostroh
(Rudolfstein)

Na Tokáni
(Balzhütte)

Dolský mlýn
(Grundmühle)
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Sächsisch-Böhmische Schweiz · Českosaské 
Švýcarsko · Saxon-Bohemian Switzerland

Orientierungskarte
Stand September 2017
Tourismusverband
Sächsische Schweiz e.V.

Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.

www.saechsische-schweiz.de

Highlights/Turistické cíle/Highlights

Aussichtsturm/rozhledna/look-out

Hallenbad/plavecká hala/
swimming bath (indoor)

Grenzübergang für KFZ/hraniční přechod pro 
motorová vozidla/border crossing for vehicles

Malerweg/Malířská stezka/Painters‘ Way

Kögler Naturpfad/Köglerova naučná stezka/
Kögler‘s Nature Trail

Forststeig/Lesní stezka/Forest trail

Radfernweg Sächsische Mittelgebirge/Dálková 
cyklostezka Saské středohoří/Cycle Path

Mittellandroute/Středoněmecká stezka/Cycle Path

Elberadweg/Labská cyklostezka/Elbe Cycle Path

Fähre/přívoz/ferry

Schifffahrt/lodní doprava/boat service

Nationalpark Sächsische Schweiz/Národní park
Saské Švýcarsko/National Park Saxon Switzerland

Nationalpark Böhmische Schweiz/Národní park
České Šv́ycarsko/National Park Bohemian Switzerland

Touren:

www.saechsische

-schweiz.de/app
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Diese und viele weitere Souvenirs erhalten Sie in den  
folgenden Touristinformationen:

Altendorf, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bad Schandau,  
Erlebniswelt SteinReich, Hinterhermsdorf, Hohnstein, König-
stein, Kurort Rathen, Lohmen, Neustadt in Sa., Pirna, Schloss 
Weesenstein, Sebnitz, Stadt Wehlen.



Urlaub für Alle 
in zehn deutschen Regionen

EIFEL • ERFURT • FRÄNKISCHES SEENLAND
LAUSITZER SEENLAND • MAGDEBURG
OSTFRIESLAND • HANSESTADT ROSTOCK
RUPPINER SEENLAND • SÄCHSISCHE SCHWEIZ
SÜDLICHE WEINSTRASSE

Wir engagieren uns rund um 
Ihren Aufenthalt, damit Sie unsere
Regionen genießen können. 
Nutzen Sie unsere barrierefreien 
Angebote.

www.barrierefreie-reiseziele.de

HANSESTADT ROSTOCK

OSTFRIESLAND

RUPPINER SEENLAND

SÜDLICHE WEINSTRASSE
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