Výlet: čtvrtek 17. 11. 2016 (státní svátek)
Děčínský Sněžník
(a jaderňácká drakiáda)
Cílem výletu konaného ve čtvrtek (v den státního svátku) je Děčínský Sněžník (723 m) – pískovcová
stolová hora, nejvyšší vrchol geomorfologického celku Děčínská vrchovina. V případě vhodných
klimatických podmínek♥ navštívíme 33 m vysokou kamennou rozhlednu, která nedávno prošla
rekonstrukcí – je znovu přístupná od 8. 10. 2016. Součástí akce bude také jaderňácká drakiáda
(pokud bude pršet, vezměte s sebou „trvanlivého“ draka). Délka výletu: cca 10 km.
Co s sebou:
draka, pohodlné boty, teplé oblečení (a pláštěnku, bude-li pršet), pití a jídlo na cestu
Časový plán výletu:
8.38 h
odjezd ze zastávky Myslbekova – proti ČVUT (autobus č. 29, směr Bynov)
8.45 h
lze přistoupit na zastávce Prokopa Holého – ulice „kolmá“ na hl. nádraží (bus č. 29)
8.55 h
sraz na zastávce U zámečku v Bynově (zastávka pro linky č. 2, 29 a 33, MHD Děčín)
Trasa linky MHD č. 29:
…
Myslbekova
Masarykovo nám.
Tyršova
Labské nábř.
Prokopa Holého
Teplická
U divadla
Žlíbek
Růžek
Kovočas
Netex
U zámečku
…
(Bynov

9.00 h
11.15 h
cca 12 h
cca 13 h

8.38 h
8.39 h
8.41 h
8.43 h
8.45 h
8.47 h
8.48 h
8.49 h
8.50 h
8.51 h
8.52 h
8.54 h
8.56 h)

odchod přes sídliště, a pak po žluté značce (cca 4,5 km) na Děčínský Sněžník
příchod na Děčínský Sněžník, návštěva rozhledny
možnost občerstvení v restauraci (http://www.723m.cz/cs/restaurace) nebo v bufetu
drakiáda
odchod zpět (odjezdy: U zámečku 14.11 h (MHD č. 29, po 30 min), 14.21 h (bus č. 432, po 60 min).
Pokud se neplánovaně zdržíme, tak odjezd ze zastávky Sněžník, rest. Hraničář v 15.45 h)

Předpokládaný návrat do Děčína: 14.30 h.
Cena: pro studenty FJFI zdarma
(cena jízdenky na MHD Vám bude proplacena zpětně, pokud předložíte jízdenku).

Děčínský Sněžník (723 m) je pískovcová stolová hora, zvedající se 7 km západoseverozápadně od města Děčína.
Představuje nejvyšší vrchol geomorfologického celku Děčínská vrchovina. Hora je tvořená svrchnokřídovými turonskými
pískovci a téměř je celá zalesněná. Vrchol hory zaujímá rozlehlá plošina o rozměrech cca 1600 × 600 metrů, mírně se
sklánějící k severovýchodu. Po většině svého obvodu je lemována několik desítek metrů vysokými pískovcovými stěnami.
Na plošině stojí 33 m vysoká kamenná rozhledna z roku 1864, jedna z nejstarších na území ČR. Původně šlo o velkoryse
pojatou trigonometrickou věž 1. řádu, kterou pro potřeby rakouských, saských a pruských zeměměřičů nechal svým
nákladem zbudovat majitel panství hrabě František Antonín Thun, od samého počátku však slouží i turistickému ruchu. V
roce 1936 zde byl poprvé na území tehdejšího Československa zachycen televizní signál vysílaný z Olympijských her v
Berlíně. Při rozhledně se nachází bufet a restaurace a malé jezírko.
♥ O vhodnosti klimatických podmínek rozhoduje obsluha rozhledny (tel. 603 923 139 nebo 605 415 037). Příklady
nepříznivých klimatických podmínek: mlha, trvalý déšť, námraza, sníh.

