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ÚVOD

cesty. Územní studie navrhuje několik typů okruhů, které budou určeny zejména
pro pěší turisty, dále pro rodiny s dětmi, včetně kočárků a běžce. Několik okruhů je
vhodných také pro chůzi s hůlkami.

Územní studie sportovně rekreačních stezek mapuje území obce Ludvíkovice,

Územní studie staví své návrhy na velice cenných přírodních hodnotách

vymezuje atraktivní místa a turistické okruhy. Tato dokumentace byla projednána

území, především na přítomnosti Kaňonu Labe, který je nejmohutnějším

s Národním parkem České Švýcarsko a s Lesy ČR s.p, na základě jejich připomínek

pískovcovým kaňonem v Evropě. Jednotlivé okruhy představí místním obyvatelům

byla územní studie upravena.

i návštěvníkům území množství zajímavých míst.
Jednotícím prvkem Ludvíkovických okruhů jsou navržené sochy zvířat

Tato územní studie řeší možnosti zpřístupnění množství atraktivních míst na

v nadživotní velikosti. Sochy zvířat budou representovat místní živočišné druhy.

území Ludvíkovic a v jeho blízkosti. Výjimečnost zdejší přírody zaujme nejen

Okruhy nabízejí různé možnosti, dle náročnosti a délky jednotlivých tras

obyvatele Ludvíkovic, ale také obyvatele nedalekého Děčína a má potenciál

širokému spektru návštěvníků, od rodičů s malými dětmi, přes rodiče s většími

zaujmout turisty z celé ČR, případně z nedalekého Německa.

dětmi, až po náročné turisty. Nejkratší okruh má délku 2,1 km a lze jej zvládnout za

V Ludvíkovicích je nádherné přírodní prostředí s množstvím lesů a velmi

30 min, nejdelší okruh má 21,7 km a představuje celodenní výlet.

výraznou morfologií terénu. Výjimečnost zdejšího přírodního prostředí je dána
přítomností národní přírodní rezervace Kaňonu Labe s množstvím skalních vyhlídek

Územní studie je členěna na tři hlavní kapitoly. Na následujících stranách

přímo v řešeném území. Neobyčejnou hodnotu zdejšího přírodního prostředí

naleznete v kapitole I. atraktivní místa, která se již v řešeném území nachází a dále

podtrhuje přítomnost dvou CHKO (Labské pískovce a České středohoří), dále

atraktivní místa, která jsou územní studií navržena k úpravě. Umístění atraktivních

přítomnost Ptačí oblasti Labské pískovce a přítomnost Evropsky významné lokality

míst je patrné z map, které jsou součástí kapitoly II. turistické okruhy. V této

Labské údolí.

kapitole je představeno 7 okruhů. Ve III. kapitole je popsáno stavební řešení úprav
stávajících cest.

Územní studie navrhuje celkem 7 turistických okruhů. Okruhy vedou k 22

Na konci této dokumentace je souhrnná mapa okruhů a atraktivních míst.

atraktivním místům v katastrálním území Ludvíkovic nebo v jeho přímé návaznosti.
Všechny okruhy mají stejný startovací a cílový bod - parkoviště pro návštěvníky u
hřbitova. Trasování jednotlivých okruhů využívá především stávající lesní a polní
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I. ATRAKTIVNÍ MÍSTA
A. STAROSTOVA VYHLÍDKA
Starostova vyhlídka nabízí nádherný výhled na řeku Labe, na Labskou stráž
v Děčíně, na sídlo Horní Žleb a na železniční nádraží. Přestože se jedná o nejníže
umístěnou vyhlídku v řešeném území, je zde úctyhodný výškový rozdíl 125 m mezi
řekou Labe a vrcholem skály.
Starostova vyhlídka na Kaňon Labe je přístupná po nejméně náročné trase z

STAROSTOVA VYHLÍDKA NA VRCHOLU SKÁLY

parkoviště pro návštěvníky u hřbitova.
Územní studie navrhuje na vrcholu skály vybudování dřevěné vyhlídky, která
bude respektovat charakter místa. Vyhlídka bude široká max. 2,5 m, aby
respektovala šířku vrcholu skály, na kterém by byla umístěna. Délka vyhlídky může
být několik metrů a vyhlídka může/nemusí přesahovat okraj skály.
Územní studie zde navrhuje umístit stručnou informační tabuli. Při realizaci je
třeba respektovat připomínku NP České Švýcarsko k tomuto záměru.

POHLED SMĚREM NA LABSKOU VYHLÍDKU V DĚČÍNĚ

VLEVO: UKÁZKA VHODNÉHO ZTVÁRNĚNÍ DŘEVĚNÉ VYHLÍDKY (SEDMIHŮRSKÁ VYHLÍDKA
NAD KRUPKOU NA TEPLICKU - ZDROJ: WWW.MUJROZHLAS.CZ)
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B. SKALNÍ ÚKRYT, DOMY Z VĚTVÍ A SOCHA HMYZU
(PAVOUKA)
Malý přírodní tunel ve skále z pískovce se nachází přímo u lesní cesty mezi
Starostovou vyhlídkou a parkovištěm pro návštěvníky. V době průzkumů zde byla
vybudována dětská skrýš z větví, která navazuje na tunel v pískovci. Územní studie
zde a v okolí navrhuje vybudovat nosné konstrukce malých domečků z větví
a jednoho většího prostoru v návaznosti na skalní tunel. Dále je doporučeno na
místě ponechat vhodné větve na dostavbu domečků. Kostry domů budou
postupně dostavovány a následně přestavovány dětskými návštěvníky.

TUNEL POD PÍSKOVCOVOU SKÁLOU

Za větším kamenem u cesty na starostovu vyhlídku je navrženo umístit
dřevěnou sochu hmyzu v nadživotní velikosti. Socha bude sedět na kameni
z odlehlé strany a turisté ji spatří až v momentě, když projdou kolem.

VLEVO KÁMEN PRO MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ SOCHY, VPRAVO TUNEL POD SKÁLOU NA
KTERÝ NAVAZUJE STAVBA Z VĚTVÍ

UKÁZKA MOŽNÉHO ZTVÁRNĚNÍ SOCHY HMYZU (ZDROJ: WWW.PEC-KA.CZ)
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D. LESNÍ HŘIŠTĚ
Lesní hřiště v Ludvíkovicích je unikátním prostorem již nyní. Nachází se zde
louka obklopená lesem a skálami, které lemuje potok. V minulých letech prošlo
lesní hřiště zdařilou rekonstrukcí a bylo osazeno novými dřevěnými prvky. Nyní se
zde nachází přístřešek s posezením a možností přespání v podkroví, několik
cvičebních prvků, lavice okolo ohniště, lávka přes potok atd.
Územní studie zde navrhuje umístění nové informační cedule se zákresem
tras navržených touto územní studií a směrovníkem. Lesním hřištěm prochází
několik navržených tras. Územní studie zde navrhuje umístit jednu z pěti
dřevěných soch zvířat v nadživotní velikosti.
UKÁZKA MOŽNÉHO ZTVÁRNĚNÍ SOCHY V NADŽITOVNÍ VELIKOSTI
(ZDROJ: WWW.PEC-KA.CZ)

LESNÍ HŘIŠTĚ

PŘÍSTŘEŠEK S POSEZENÍM U OHNIŠTĚ, VLEVO MOST PŘES POTOK
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E. SLUNEČNÁ BRÁNA
Slunečná brána je pískovcový skalní útvar ve tvaru brány, dobře dostupný po
stávajících pěších cestách z Ludvíkovic. Slunečná brána se nachází na katastrálním
území obce Kámen. K bráně vede poměrně snadný výstup několika trasami
s malými soutěskami. Přímo pod Slunečnou bránou je vybudováno dřevěné sezení
a ohniště. Územní studie zde navrhuje vybudovat nové, representativnější sezení.
Při realizaci je třeba respektovat připomínku NP České Švýcarsko k tomuto záměru.

SLUNEČNÁ BRÁNA
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F. SCHODIŠTĚ A DŘEVĚNÝ MOST PRO PĚŠÍ
Územní studie navrhuje lepší průchodnost stávající pěší cesty, která ze směru
od Ludvíkovic na Děčín začne být velmi prudká. Cesta je v současné době vybavena
lanem pro překonání několika metrů spádu. V tomto místě je navrženo kovové
schodiště kotvené do skalního masivu. Vzhledem k prudkému sklonu je nutné
schodiště opatřit zábradlím.
Dále po pěší cestě níže se nachází stávající pískovcové schodiště, které končí
u potoka. Stávající schodiště lze po rekonstrukci využít.
V místě, kde kamenné schodiště končí u potoka, je navržen dřevěný most pro
pěší přes potok, který dále zpřístupní zajímavá místa nedaleko za hranicí území
Ludvíkovic. Jedná o historické stavby vodovodu, vzdálené několik desítek metrů
a dále hezkou pěší cestu na Vyhlídku Labskou stráž. Při realizaci je třeba
respektovat připomínku NP České Švýcarsko k tomuto záměru.

STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ
JE TŘEBA OPRAVIT
LANO PRO PŘEKONÁNÍ PRUDKÉHO SPÁDU

MOST PRO PĚŠÍ BY BYL UMÍSTĚN NA
MÍSTĚ PADLÉHO STROMU, V POZADÍ
FOTKY JE VIDĚT KAMENNÉ SCHODIŠTĚ
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G. NĚMECKÝ VODOVOD
Těsně za hranicí Ludvíkovic na území Děčína se nachází historický vodovod,
který byl vystavěn koncem 19. století německými řemeslníky. Podél potoka je
umístěno několik vodárenských věží postavených z místního pískovce. Vodárenské
věže jsou hezkými historickými stavbami technické infrastruktury v přírodním
prostředí. Územní studie navrhuje alespoň jednu věž zpřístupnit veřejnosti. Je
doporučeno na úrovni okolního terénu uvnitř věže vybudovat ocelovou pochozí
mříž či skleněnou pochozí podlahu, která umožní průhled na dno studny a zajistí
bezpečí návštěvníků. Hloubka studen ve věžích je několik desítek metrů. Je
doporučeno podzemní stavbu studny osvítit množstvím malých led světel, které
budou rozmístěny po stěnách od horního okraje po spodní okraj, aby byla vidět
hloubka studny. Světla se mohou rozsvítit např. ručním otáčením kola uvnitř věže,
které bude vyrábět elektrickou energii přes dynamo.

VODÁRENSKÁ VĚŽ NAD LOUBSKÝM POTOKEM
POHLED NA DVĚ VODÁRENSKÉ VĚŽE
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H. LABSKÁ STRÁŽ
Vyhlídka Labská stráž se nachází na území města Děčína. Z Ludvíkovic je
dobře přístupná po dvou stávajících lesních trasách. Jedna z nich je součástí
běžeckých okruhů na severní straně města. Tato územní studie navrhuje Labskou
stráž zařadit také do řešených tras, protože se nachází nedaleko Ludvíkovic. Cesty
k ní jsou na straně Děčína bez úprav schůdné a Labská Stráž nabízí nádherné
výhledy na území Ludvíkovic. Navíc je zde umístěna historická stavba z konce 19.
století, jejíž architektura koresponduje se stavbami historických vodovodních věží
umístěných níže v lese (viz bod 7. Německý vodovod). K Vyhlídce Labská Stráž je
doporučeno, po domluvě s městem Děčínem, umístit informační tabuli o
Ludvíkovických stezkách. Zároveň by zde bylo dobré umístit informace o cestě na
Kvádrberg, pro návštěvníky Ludvíkovických stezek.

POHLED Z LABSKÉ VYHLÍDKY NA STAROSTOVU VYHLÍDKU V LUDVÍKOVICÍCH

LABSKÁ VYHLÍDKA S NÁDHERNÝM VÝHLEDEM A STAVBOU Z KONCE 19. STOL.
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I. DŘEVĚNÝ VYSUTÝ CHODNÍK
Územní studie navrhuje vybudování dřevěného vysutého chodníku kolem
Loubského potoka v blízkosti školy. Vysutý chodník začíná za parkovištěm u potoka,
vedle dřevěné stavby. Územní studie navrhuje vysutý chodník o celkové délce
75 m a min. šířce 1,5 m. Tím vznikne atraktivní přístup na účelové cesty podél
Loubského potoka, které vedou na další zajímavá místa.
Dřevěný vysutý chodník umožní vznik Okruhu č. 2, vhodného pro rodiny
s dětmi a kočárky.

UKÁZKA VHODNÉHO ZTVÁRNĚNÍ DŘEVĚNÉHO VYSUTÉHO CHODNÍKU.
DOPORUČENÁ ŠÍŘKA JE MINIMÁLNĚ 1,5 m (DVA PROTIJEDOUCÍ KOČÁRKY SE
VYHNOU S REZERVOU POUZE 30 cm).

VSTUP NA DŘEVĚNÝ VYSUTÝ CHODNÍK BY BYL NA PRAVÉ STRANĚ ZA BUDOVOU NA
FOTOGRAFII

LOUBSKÝ POTOK ZA ŠKOLOU
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J. SOCHA NAD MEANDRY LOUBSKÉHO POTOKA
Nad meandry Loubského potoka navrhuje územní studie umístění jedné
z pěti dřevěných soch zvířat v nadživotní velikosti. Sochu je třeba umístit mimo
pozemek ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., sochu je možné umístit na
p.p.č.603/1 nebo na p.p.č. 679/2.

MEANDRY LOUSBKÉHO POTOKA

UKÁZKA MOŽNÉHO ZTVÁRNĚNÍ SOCHY V NADŽITOVNÍ VELIKOSTI
(ZDROJ: WWW.PEC-KA.CZ)

MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ U POTOKA
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K. LOUBSKÝ POTOK
Přístřešek nad Loubím je umístěn na území města Děčína, v blízkosti hranice
s územím Ludvíkovic. Jedná se o lesní údolí, jímž protéká Loubský potok. V těchto
místech jsou výrazná výšková převýšení, potok je tvořen velkými balvany, mezi
kterými protéká voda. Výrazné množství balvanů se nachází také v přilehlých
kopcích. Jedná se o atraktivní lokalitu, kde se navíc nachází uměle vybudované
jezírko, dřevěný most přes potok a přístřešek s posezením. Jezírko bylo v době
průzkumů značně znečištěné a je doporučena jeho rekonstrukce s cílem zlepšení
kvality vody nebo vytvoření jiného vhodného biotopu na tomto místě.

VLEVO: PŘÍSTŘEŠEK U
JEZÍRKA

VPRAVO: LOUBSKÝ
POTOK PROTÉKÁ MEZI
BALVANY

VLEVO: DŘEVĚNÝ
MOST PŘES POTOK A
PŘÍSTŘEŠEK NA
DRUHÉ STRANĚ
LOUBSKÉHO POTOKA
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L. VYHLÍDKA NA PASTVINÁCH
Územní studie navrhuje využít solitérní strom pro realizaci kruhové lavice.
Místo nabídne možnost odpočinku s nádherným výhledem daleko do krajiny a na
město Děčín. Na této vyhlídce je možnost umístit ceduli s informacemi o místním
způsobu chovu dobytka v Ludvíkovicích, případně o způsobu hospodaření v CHKO.
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M. VYHLÍDKA NA LUDVÍKOVICE
Vyhlídka pod lesem nabízí nádherný pohled na obec Ludvíkovice a na
Děčínskou vrchovinu. Jedná se o místo, které se nachází v dobré docházkové
vzdálenosti z prostřední části obce, takže by mohlo sloužit i jako cíl místních
obyvatel při krátkých procházkách nebo venčení psů. Územní studie zde navrhuje
relaxační místo s pevnými lehátky, kde si lidé budou moci odpočinout a sledovat
výhled do krajiny. Jedná se o místo, které se nachází na jižním svahu a v případě
slunečných dnů sem svítí téměř celý den. Z tohoto důvodu je zde navržena
odpočinková zóna s vyhlídkou.
Dále zde územní studie navrhuje umístění sochy zvířete v nadživotní velikosti.

UKÁZKA VHODNÉHO ZTVÁRNĚNÍ ODPOČINKOVÉ VYHLÍDKY

VYHLÍDKA NA LUDVÍKOVICE

UKÁZKA MOŽNÉHO ZTVÁRNĚNÍ SOCHY ZVÍŘETE V NADŽITOVNÍ VELIKOSTI
(ZDROJ: WWW.PEC-KA.CZ)
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N. RŮŽOVÁ VYHLÍDKA
Nádherný výhled na Kaňon Labe s ohromujícím výškovým převýšením cca
300 m k hladině řeky Labe nabízí Růžová vyhlídka. Jedná se o jednu z nejhezčích
vyhlídek, nejen v řešeném území. V současné době je zde vybudováno železné
zábradlí na vrcholu skály s lavičkou. Územní studie zde navrhuje vybudování
nového representativnějšího kovového zábradlí a umístění nové lavičky místo
lavičky stávající.

POHLED Z RŮŽOVÉ VYHLÍDKY NA SEVER NA ŘEKU LABE A NA SLUNEČNÝ ROH.

RŮŽOVÁ VYHLÍDKA

POHLED Z RŮŽOVÉ VYHLÍDKY NA JIH NA DĚČÍN A NA PROSTŘEDNÍ ŽLEB
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P1 – P6. PARKOVIŠTĚ
Územní studie navrhuje celkem 6 lokalit, u kterých lze uvažovat nad
vymezením parkovacích míst pro návštěvníky Ludvíkovických stezek:

Územní studie zde navrhuje umístění rozcestníku, který bude obsahovat
popis a zákres jednotlivých tras na velké mapě, aby návštěvníci mohli jít rovnou na
stezky a nemuseli jít hned ze začátku k hlavnímu rozcestníku u hřbitova.

P1. PARKOVIŠTĚ/START

P3. PARKOVIŠTĚ

Stávající parkoviště u hřbitova může být využito návštěvníky stezek

Stávající parkoviště v blízkosti centra obce může být využito také návštěvníky

a představuje výchozí bod/start, všech navržených okruhů. Parkoviště má nyní

stezek. Parkoviště má kapacitu cca 11 míst. Parkoviště bylo v době průzkumů

kapacitu cca 7 míst, realizací menších úprav lze vytvořit až 15 míst pro parkování

téměř prázdné.

osobních automobilů. Parkoviště bylo v době průzkumů převážně prázdné.
Územní studie zde navrhuje umístění hlavního rozcestníku, který bude
obsahovat popis a zákres jednotlivých tras na velké mapě. Hlavní rozcestník je

Územní studie zde navrhuje umístění rozcestníku, který bude obsahovat
popis a zákres jednotlivých tras na velké mapě, aby návštěvníci mohli jít rovnou na
stezky a nemuseli jít hned ze začátku k hlavnímu rozcestníku u hřbitova.

doporučeno realizovat tak, aby se návštěvník bez jakýchkoliv informací mohl
rozhodnout, která trasa je pro něj nejvhodnější. Na rozcestníku lze zobrazit také

P4. PARKOVIŠTĚ

atraktivní místa, ke kterým vedou jednotlivé trasy. Je doporučeno atraktivní místa

Stávající parkoviště u kulturního domu, může být využito také návštěvníky.

zobrazit kresbou nebo pouze schematicky ikonou, nikoliv fotkou, aby návštěvník

Parkoviště může mít po vyznačení parkovacích stání cca 17 míst (6 míst příčného

neviděl vše dříve, než sám jednotlivá místa objeví.

stání na severní straně kulturního domu a 11 míst jižně od kulturního domu).
Parkoviště je v současné době využíváno, v době průzkumů zde stálo cca 5

P2. PARKOVIŠTĚ

automobilů.

Stávající parkoviště v centru obce v přímé návaznosti na I. dřevěný vysutý

Územní studie zde navrhuje umístění rozcestníku, který bude obsahovat

chodník může být využito také návštěvníky stezek. Parkoviště má kapacitu cca 7

popis a zákres jednotlivých tras na velké mapě, aby návštěvníci mohli jít rovnou na

míst. Parkoviště je v současné době využíváno a je nutné počítat s tím, že je

stezky a nemuseli jít hned ze začátku k hlavnímu rozcestníku u hřbitova.

částečně vytížené.
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P5. PARKOVIŠTĚ
Návrh parkoviště na pozemcích obce u čistírny odpadních vod se nachází na
několika turistických trasách. Úzké příjezdové komunikace, lze rozšířit na
pozemcích obce. Jedno parkoviště je navrženo podél ČOV a za ČOV je navrženo
druhé parkoviště (na příjezdu na p.p.č. 2231). Před realizací parkoviště u ČOV je
třeba respektovat připomínku NP České Švýcarsko k tomuto záměru.

P6. PARKOVIŠTĚ
Prostor pro realizaci parkoviště v blízkosti fotbalového hřiště na pozemcích
obce. Umístění parkoviště je oproti předešlým návrhům více vzdálené od
turistických stezek (vzdálenost do 1 km). Výhodou je přímé napojení na silnici
I. třídy. Parkoviště je možné realizovat v prostoru u kabin a podél opěrné zdi.
Územní studie zde navrhuje umístění rozcestníku, který bude obsahovat popis a
zákres jednotlivých tras na velké mapě, aby návštěvníci mohli jít rovnou na stezky
a nemuseli jít hned ze začátku k hlavnímu rozcestníku u hřbitova.
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Q. VODNÍ PLOCHA V LESE POD HŘBITOVEM
V lese

pod

hřbitovem

se

nachází

malá

vodní

plocha,

vhodně

doplněná lavičkou. Vodní plocha byla v letních měsících značně znečištěná.
Územní studie navrhuje revitalizaci vodní plochy za účelem zlepšení čistoty vody,
případně vytvoření jiného vhodného biotopu v tomto místě (např. mokřadu).
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R. ZBYTKY ZANIKLÉ OSADY
Bývalá osada Popovičky se nachází ve východní části Ludvíkovic poblíž okruhů
č. 5 a č. 7. Osada zanikla po 2. světové válce a dříve se zde nacházelo 6 domů.
Zbytky zdiva jsou na místě dodnes patrné.
Územní studie navrhuje umístit informační ceduli na okruzích č. 5 a č. 7
poblíž zaniklé osady. Mohly by zde být umístěny informace o historii osady a jejím
umístění v lese.

S. KAMENNÝ MOST
V jiho-východní části Ludvíkovic se nachází kamenný most nad Loubským
potokem. Kamenný most je navrženo očistit, zjistit jeho stavebně-technický stav
a most v případě potřeby opravit. Most v současné době vypadá zachovale a jeho
oprava si pravděpodobně nevyžádá rozsáhlou rekonstrukci. Pokud je známa
historie mostu, je zde možnost umístit stručnou informační tabulku o historii
mostu a např. jeho opravě.

S. KAMENNÝ MOST
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T. VYHLÍDKA SPÁLENIŠTĚ
Úchvatný výhled na Kaňon Labe, na sídlo Prostředí Žleb a na město Děčín.
Územní studie zde nenavrhuje žádné změny s ohledem na připomínku Lesů České
republiky. Na vyhlídce se nachází vysílač a zděná budova, která je posprejovaná. Je
doporučeno obálku budovy opravit (např. realizací fasády, dřevěného obití,
nátěru).

POHLED NA SEVERO-ZÁPAD

POHLED NA JIH

VPRAVO: VYSÍLAČ A ZDĚNÁ BUDOVA
POHLED NA ZÁPAD
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U. VYHLÍDKA NAD RŮŽOVOU ROKLÍ
Výhled na Kaňon Labe a sídlo Prostředí Žleb. Výhled na jih je zakrytý zelení.
Územní studie zde nenavrhuje žádné změny s ohledem na připomínku Lesů České
republiky.
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V. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Stávající dětské hřiště v centrální části Ludvíkovic nabízí několik dřevěných
atrakcí a představuje vhodnou zastávku pro menší děti. Hřiště je doplněno malým
asfaltovým oválem a dřevěnými sochami.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V CENTRU LUDVÍKOVIC

PŘÍSTUP NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZE SMĚRU OD LESNÍHO HŘISTĚ

DŘEVĚNÉ SOCHY NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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W. MOST PŘES POTOK
Územní studie zde navrhuje vybudování dřevěného mostu přes Loubský
potok. Jednalo by se o úzkou lávku, po které by nemohl chodit dobytek.
Alternativně je možno vyřešit přechod mělkého potoka vhodným
rozmístěním pískovcových šlapáků tak, aby se bez problémů a bezpečně dalo
suchou nohou překonat potok.
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Y. VYHLÍDKA BELVEDER
Vyhlídka Belveder se nachází severně od řešeného území v sídle Labská Stráň.
Na vyhlídku je možno dojít z Ludvíkovic Kaňonem Labe po červené turistické
značce. Zpátky se dá vrátit po stejné trase. Cesta na nejstarší vyhlídku v okolí, která
byla postavena v roce 1711, je navržena jako možné prodloužení okruhů č. 4, 5 a 7
v severo-východním cípu těchto okruhů (cesta tam a zpátky je dlouhá cca 10 km) a
využívá již značenou turistickou trasu.

Z. KVÁDRBERG
Nedaleko Ludvíkovic, cca 2,5 km jižně, se nachází Kvádrberg (Stoličná hora) s
výhledem na město Děčín. Okolo Kvádrbergu je vybudovaná naučná stezka a
směrem na Labskou stráž je vedeno několik běžeckých okruhů.
Územní studie navrhuje umístit na Vyhlídce Labská stráž informační tabuli o
Ludvíkovických stezkách. Zároveň by zde bylo dobré umístit informace o cestě na
Kvádrberg pro návštěvníky Ludvíkovických stezek, aby došlo k vzájemnému
provázání turistických tras.
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II. TURISTICKÉ OKRUHY

Dílčí úpravy této cesty jsou popsány v kapitole III. Stavební řešení. Pro všechny
ostatní návštěvníky, kromě kočárků, je cesta ve vyhovujícím stavu již nyní. Délka
lesní cesty od hřbitova po Starostovu vyhlídku je 930 m. Ze Starostovi vyhlídky (A.)

OKRUH 1 – STAROSTOVA VYHLÍDKA

pokračuje okruh zpátky po stejné cestě. Na rozcestí se okruh stáčí doprava na
Lesní hřiště (D.). Úzká část pěší cesty lemující Lesní hřiště (D.) je navržena
k rekonstrukci, aby byla sjízdná pro kočárky.

Délka okruhu: 2,3 km

Z Lesního hřiště (D.) pokračuje okruh směrem do zastavěného území
Ludvíkovic, kde vede přes stávající Dětské hřiště (V.). Trasa dále pokračuje podél

Vhodný pro:
- kočárky,

- pěší,

- malé děti,

- běh,

- rodiny s dětmi,

- kola,

silnice po chodníku nejkratší cestou zpátky na Start/parkoviště (P1.).

LEGENDA MAPY

Náročnost:
Lehká - jeden ze dvou nejlehčích okruhů s minimálním převýšením.

Popis:
Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi, je nenáročná a jsou na ní umístěny herní
prvky především pro děti. Okruh vede lesem a najdeme na něm celkem 6
atraktivních míst.
Okruh začíná na parkovišti u hřbitova (s označením P1. Start/parkoviště). Za
hřbitovem okruh pokračuje po lesní cestě ke Skalnímu úkrytu (B.) a dále na
Starostovu vyhlídku (A.) Lesní cesta mezi hřbitovem a Starostovou vyhlídkou je
v dobrém stavu a vyžaduje pouze lokální úpravy v místech, kde se na cestě
nacházejí kořeny stromů nebo kameny tak, aby zde bez problémů projel kočárek.
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OKRUH 1 - STAROSTOVA VYHLÍDKA

OKRUH 2 – PODÉL LOUBSKÉHO POTOKA

napojí na stávající nezpevněné cesty, které jsou dále ve vyhovujícím stavu. Úpravy
této cesty jsou popsány v kapitole III. Stavební řešení.

Délka okruhu: 2,1 km

Okruh vede dále lesem podél Sochy nad meandry Loubského potoka (J.).
Územní studie navrhuje dále využít stávající účelové komunikace a vytvořit okruh,

Vhodný pro:

který pokračuje přes Kamenný most (S.). Návrat na parkoviště vede zpět přes

- kočárky,

vysutý dřevěný chodník.

- malé děti,

Územní studie navrhuje také alternativní trasu vyznačenou oranžově, která

- rodiny s dětmi,

vede přes zastavěné území obce po chodnících a komunikacích s minimálním

- pěší,

provozem. Při využití alternativní trasy by se nemusela budovat nová zpáteční

- běh.

cesta o délce 215 m.
Okruh dále pokračuje od školy po chodníku na místní komunikaci směrem na

Náročnost:

Start/parkoviště (P1.).

Lehká - jeden ze dvou nejlehčích okruhů s minimálním převýšením.
LEGENDA MAPY
Popis:
Tento okruh je určen především pro rodiny s malými dětmi a s kočárky.
Okruh vede podél Loubského potoka v prostoru u základní školy a najdeme na
něm celkem 4 atraktivní místa.
Okruh začíná na parkovišti u hřbitova (s označením P1. Start/parkoviště).
Z parkoviště vede dolů po místní komunikaci do centra Ludvíkovic k obecnímu
úřadu. Za dřevěnou stavbou na parkovišti pod školou je navrženo zbudování
Dřevěného vysutého chodníku (I.) podél Loubského potoka o délce cca 75 m.
Okruh dále povede po nové mlatové cestě (pěší a pak pojízdné), která se po chvíli
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OKRUH 2 - PODÉL LOUBSKÉHO POTOKA

OKRUH 3 – DVĚ VYHLÍDKY NA KAŇON LABE

protéká na rozhraní Ludvíkovic a Děčína. Zde se nachází stavby historického
Německého vodovodu (B.). Okruh dále vede po stávajících lesních cestách na

Délka okruhu: 4,4 km

území Děčína k Labské Stráži (H.). Poté se trasa stáčí zpět na Ludvíkovice po
běžeckých trasách k čistírně odpadních vod v Ludvíkovicích a dále podél

Vhodný pro:

Loubského potoka po stávajících pěších cestách na Lesní hřiště (D.) a dále na

- rodiny s dětmi od 4 let,

výchozí bod Start/parkoviště (P1.).

- pěší.

Náročnost:
Střední – na okruhu je jeden prudký krátký sestup a jeden mírný výstup

Popis:

LEGENDA MAPY

Tento okruh je určen především pro pěší. Okruh vede přes dvě vyhlídky na
Kaňon Labe a je na něm celkem 9 atraktivních míst. Jedná se krátký okruh, který
vede nádherným přírodním prostředím Ludvíkovic a Děčína.
Okruh začíná na parkovišti u hřbitova (s označením P1. Start/parkoviště). Za
hřbitovem okruh pokračuje po lesní cestě a dále se dělí na dvě alternativní trasy.
Jedna trasa, v mapě alternativní oranžová, vede kolem Skalního úkrytu (B.) a dále
na Starostovu vyhlídku (A.). Tato trasa je vhodná pro rodiny s dětmi, protože jsou
na ní umístěny herní prvky především pro děti. Ostatní mohou zvolit trasu po úzké
lesní pěšině, která vede v blízkosti hřebenů skal a místy nabízí výhledy na Kaňon
Labe. Na začátku této cesty se nachází velké množství borůvek po obou stranách.
Tato lesní pěšina vede také na Starostovu vyhlídku (A.). Okruh dále pokračuje
směrem na jih přes Schodiště a dřevěný most (F.) k Loubskému potoku, který
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OKRUH 3 - DVĚ VYHLÍDKY NA KAŇON LABE

OKRUH 4 – POZNEJ KAŇON LABE

Schodiště a dřevěný most (F.) k Loubskému potoku, který protéká na rozhraní
Ludvíkovic a Děčína. Zde se nachází stavby historického Německého vodovodu (B.).

Délka okruhu:

Za stavbami vodovodů se trasa stáčí vlevo do prudkého srázu s pískovcovým

12,4 km (+ možnost prodloužení na Belveder o 8 km, celkem 20,4 km)

schodištěm. Dále se napojuje na běžecké stezky po stávajících lesních cestách na
území Děčína k Labské Stráži (H.). Poté se trasa stáčí zpět na Ludvíkovice po lesní

Vhodný pro:

cestě na severní straně Labské Stráže a vede do údolí Loubského potoka (CH.)

- pěší,

Následuje výstup k Liščí křižovatce a odtud dále na vrcholy Kaňonu Labe, na

- rodiny s většími dětmi (od 7 let),

Vyhlídku Spáleniště (T.), na Vyhlídku nad Růžovou roklí (U.) a na Růžovou vyhlídku

- běh (severní část),

(N.). Okruh dále pokračuje směrem na východ. Na rozcestí je možno pokračovat

- chůzi s hůlkami (severní část).

dále na Belveder (X.) po oranžové trase a stejnou trasou se vrátit na rozcestí nebo
jít rovnou doprava ke Slunečné bráně (E.). Trasa dále pokračuje kolem relaxační

Náročnost:

Vyhlídky na Ludvíkovice (M.) na Start/parkoviště (P1.).

Střední – na okruhu je několik sestupů a výstupů
LEGENDA MAPY
Popis:
Okruh vede přes množství vyhlídek na Kaňon Labe a je na něm celkem 14
atraktivních míst. Okruh lze rozdělit na dvě části - jižní a severní okruh, které lze
projít samostatně. Při průchodu pouze jižní nebo severní částí okruhu lze využít
k návratu na parkoviště oranžovou alternativní trasu. Jižní okruh je určen
především pro pěší, severní okruh nabízí také vhodné podmínky pro běh či chůzi
s hůlkami.
Okruh začíná na parkovišti u hřbitova (s označením P1. Start/parkoviště). Za
hřbitovem okruh pokračuje po lesní cestě a dále vede kolem Skalního úkrytu (B.) a
dále na Starostovu vyhlídku (A.). Okruh dále pokračuje směrem na jih přes
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OKRUH 4 - POZNEJ KAŇON LABE - JIŽNÍ ČÁST

OKRUH 4 - POZNEJ KAŇON LABE - SEVERNÍ ČÁST

OKRUH 5 – KAŇONEM LABE A OKOLO LUDVÍKOVIC

chodník (I.) do východní části Ludvíkovic kolem Sochy nad meandry Loubského
potoka (J.) na Vyhlídku na pastvinách (L.). Od Vyhlídky na pastvinách se okruh stáčí

Délka okruhu:

severo-západním směrem na druhou stranu údolí přes zastavěnou část obce. Trasa

11,1 km (+ možnost prodloužení na Belveder o 8 km, celkem 19,1 km)

vede kolem Vyhlídky na Ludvíkovice (M.) a přes Slunečnou bránu (E.). Na rozcestí
je možno pokračovat dále doprava na Belveder (Y.) a stejnou trasou se vrátit zpět

Vhodný pro:

na rozcestí. Okruh dále pokračuje k vrcholům Kaňonu Labe na Růžovou vyhlídku

- rodiny s většími dětmi (od 7 let),

(N.), Vyhlídku nad Růžovou roklí (U.) Poslední zastávkou před koncem cesty na

- pěší,

parkoviště je Vyhlídka spáleniště (T.).

- běh,
- chůze s hůlkami.

Náročnost:
Střední – na okruhu je několik sestupů a výstupů

LEGENDA MAPY

Popis:
Okruh vede přes množství vyhlídek na Kaňon Labe a také na kopcích kolem
obce Ludvíkovice, které nabízejí množství hezkých výhledů. Na okruhu je celkem
17 atraktivních míst. Jižní okruh je určen především pro pěší, ale lze jej také využít
pro běh či chůzi s hůlkami.
Okruh začíná na parkovišti u hřbitova (s označením P1. Start/parkoviště). Za
hřbitovem okruh pokračuje po úzké lesní pěšině, která vede v blízkosti hřebenů
skal a místy nabízí výhledy na Kaňon Labe. Tato lesní pěšina vede na Starostovu
vyhlídku (A.). Okruh dále pokračuje kolem Skalního úkrytu (B.) na Lesní hřiště (D.)
dále podél obecního úřadu. Poté okruh vede přes navržený Dřevěný vysutý
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OKRUH 5 - KAŇONEM LABE OKOLO LUDVÍKOVIC - SEVER

OKRUH 5 - KAŇONEM LABE OKOLO LUDVÍKOVIC - JIH

OKRUH 6 – KRÁTKÝ OKRUH OKOLO LUDVÍKOVIC

podél Loubského potoka. Okruh dále vede po nové mlatové cestě, která se po
chvíli napojí na stávající nezpevněné cesty.

Délka okruhu: 4,4 km

Okruh vede dále lesem podél Loubského potoka kolem Sochy nad meandry
Loubského potoka (J.). Územní studie navrhuje využít stávající účelové komunikace

Vhodný pro:

a vytvořit okruh, který pokračuje přes Kamenný most (S.), dále zpět na vysutý

- rodiny s dětmi (od 4 let),

dřevěný chodník.

- pěší,

Územní studie navrhuje také alternativní cestu vyznačenou oranžově, která

- běh.

vede přes zastavěné území obce po chodnících a komunikacích s minimálním
provozem. Při využití alternativní trasy by se nemusela budovat nová zpáteční

Náročnost:
Střední – na okruhu je jeden prudký krátký sestup a jeden mírný výstup

cesta o délce 215 m.
Okruh dále pokračuje od školy po chodníku na místní komunikaci směrem na
Start/parkoviště (P1.).

Popis:
Okruh vede bezprostředním okolím Ludvíkovic v nádherné přírodě. Na

LEGENDA MAPY

okruhu je jedna vyhlídka na Kaňon Labe a celkem 9 atraktivních míst.
Okruh začíná na parkovišti u hřbitova (s označením P1. Start/parkoviště). Za
hřbitovem okruh pokračuje po lesní cestě kolem Skalního úkrytu (B.) na Starostovu
vyhlídku (A.). Okruh dále pokračuje směrem na jih přes Schodiště a dřevěný most
(F.) k Loubskému potoku, který protéká na rozhraní Ludvíkovic a Děčína. Zde se
nachází stavby historického Německého vodovodu (B.). Za stavbami vodovodů se
trasa stáčí vlevo do prudkého srázu s pískovcovým schodištěm. Poté se trasa stáčí
zpět na Ludvíkovice a vede kolem Loubského potoka na Lesní hřiště (D.). Trasa
pokračuje zastavěným územím obce po chodníku. Za dřevěnou stavbou na
parkovišti pod školou je navrženo zbudování Dřevěného vysutého chodníku (I.)
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OKRUH 6 - KRÁTKÝ OKRUH OKOLO LUDVÍKOVIC

OKRUH 7 – NEJDELŠÍ OKRUH

rozcestí k Vyhlídce na Ludvíkovice (M.) a na vrcholy Kaňonu Labe, na Vyhlídku
Spáleniště (T.), na Vyhlídku nad Růžovou roklí (U.) a na Růžovou vyhlídku (N).

Délka okruhu:

Okruh dále pokračuje směrem na východ. Na rozcestí je možno pokračovat dále na

13,7 km (+ možnost prodloužení na Belveder o 8 km; celkem 21,7 km)

Belveder (X.) a stejnou trasou se vrátit na rozcestí nebo jít rovnou doprava ke
Slunečné bráně (E.). Trasa dále pokračuje směrem na jih a prochází severní části

Vhodný pro:

obce Ludvíkovice na protější svah na Vyhlídku na pastvinách (L.). K Vyhlídce na

- pěší.

pastvinách je naznačen také alternativní přístup oranžovou trasou. Trasa dále
pokračuje po pastvinách na Most přes potok (W.), kolem Sochy nad meandry

Náročnost:

Loubského potoka (J.)., Dřevěný vysutý chodník (I.) zpátky přes centrum obce na

Střední – dlouhý okruh se sestupy a výstupy

Start/parkoviště (P1.).

Okruh vede přes množství vyhlídek na Kaňon Labe, okolo obce Ludvíkovice

LEGENDA MAPY

a jejím centrem. Jako jediný ze všech okruhů prochází přes všechna atraktivní
místa vymezená v této územní studii.
Okruh začíná na parkovišti pro návštěvníky (s označením P1. Start/parkoviště).
Za hřbitovem okruh pokračuje po lesní cestě a dále vede kolem Skalního úkrytu (B.)
a dále na Starostovu vyhlídku (A.). Okruh dále pokračuje směrem na jih po lesních
cestách přes Schodiště a dřevěný most (F.) k Loubskému potoku, který protéká na
rozhraní Ludvíkovic a Děčína. Zde se nachází stavby historického Německého
vodovodu (G.). Za stavbami vodovodů se trasa stáčí vlevo do prudkého srázu
s pískovcovým schodištěm. Dále se napojuje na běžecké stezky a po nich po
stávajících lesních cestách na území Děčína k Labské Stráži (H.). Poté se trasa stáčí
zpět na Ludvíkovice po lesní cestě na severní straně Labské Stráže a vede do údolí
Loubského potoka (CH.). Následuje výstup k Liščí křižovatce a odtud dále na
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OKRUH 7 - NEJDELŠÍ OKRUH - JIH

OKRUH 7 - NEJDELŠÍ OKRUH - SEVER

Z PARKOVIŠTĚ NA STAROSTOVU VYHLÍDKU

III. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Dílčí úseky dle výkresu opravit mlatovou cestou bez obrub. Realizace mlatové
cesty je popsána dále v této kapitole.

Následující

kapitola

se

zabývá

problematikou

stavebního

řešení

nevyhovujících úseků cestní sítě. Úseky cest k opravě jsou vyznačeny ve Výkrese

OKOLO LESNÍHO HŘIŠTĚ

úprav tras. Postup realizace je popsán níže v textu.

Úsek okolo lesního hřiště se nachází ve skonu větším než 5 %, kde se
realizace mlatové cesty jeví jako značně obtížná. Bylo by zapotřebí mlatovou cestu
doplnit kamennými obrubami z pískovce a zajistit odvod vody kombinací

ÚPRAVY TRAS
Územní studie navrhuje většinu okruhů a tras po stávajících polních a lesních
cestách, které jsou pro pěší bez větších obtíží schůdné již nyní. Okruhy 1 a 2 jsou

podélných a příčných kanálků, aby nedocházelo ke splachu mlatové cesty za dešťů.
Cesta má podélný sklon 22 %.

navrženy pro rodiny s kočárky a část cest na těchto dvou okruzích by byla pro

Vhodnější variantou je vydláždění cesty z přírodních materiálů. Realizace

kočárky problematicky sjízdná. Vybrané úseky cest jsou navrženy k úpravě. Územní

dlážděné cesty je popsána dále v této kapitole. Je doporučeno cestu doplnit

studie navrhuje úpravy cest o celkové délce cca 788 m (bez vysutého mostu o

zábradlím po jedné straně (směrem k Lesnímu hřišti).

délce 75 m). Všechny cesty je doporučeno budovat v min. šířce 1,5 m, ideálně širší

V případě realizace mlatové cesty okolo Lesního hřiště je doporučeno

dle místních poměrů. Pasáže cest, kde je třeba provést úpravy za účelem zlepšení

realizaci svěřit stavební firmě, které má s podobnými stavbami ve svahu zkušenosti.

průjezdnosti pro kočárky, jsou vyznačeny ve Výkrese úprav tras a jsou uvedeny

Nesprávná realizace může znamenat nízkou trvanlivost cesty a následné více

v následující tabulce:

náklady za její opravy v průběhu let.

číslo úseku k opravě
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

délka úseku [m]
88
109
215
29
97
36
54
164
75
28

poznámka
mlatová cesta
mlatová cesta
mlatová cesta
mlatová cesta
mlatová cesta
mlatová cesta
mlatová cesta
dlážděná/mlatová cesta
dřevěný vysutý most
mlatová cesta/štěrk

DŘEVĚNÝ VYSUTÝ CHODNÍK
Územní studie navrhuje vybudování dřevěného vysutého chodníku kolem
Loubského potoka. Vysutý chodník začíná za parkovištěm u potoka, vedle dřevěné
stavby. Územní studie navrhuje vysutý chodník o celkové délce 88 m a světlé šířce
min. 1,5 m.
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Dřevěný vysutý chodník umožní vznik Okruhu č. 2, vhodného pro rodiny
s dětmi a kočárky.
Chodník bude zbudován z dřevěných trámů s minimálně jednostranným

Mimo řešené území je třeba opravit kamenné schodiště v Děčíně těsně nad
Německým vodovodem (G.). Schodiště vyžaduje rekonstrukci, v současné době je
ještě schůdné a není v havarijním stavu.

zábradlím směrem k Loubskému potoku. Dřevěné trámy budou ukotveny na
ocelových patkách, které budou usazeny do betonových základů, případně pomocí

MLATOVÉ CESTY

chemických kotev přímo do skalního podkladu. Je třeba zajistit, aby dřevo nebylo

Mlatové cesty jsou realizovány urovnáním podkladu (zeminy) do roviny. Na

v přímém kontaktu se zemí a postupem času nedocházelo k jeho uhnívání.

srovnanou zeminu se položí textilie proti prorůstání rostlin. Dále se nanese vrstva

Doporučená vzdálenost dřevěných trámů od země je min. 5 cm.

či dvě stěrkodrti, které se mechanicky zhutní do roviny. Nanese se poslední vrstva
mlatu a zhutní se. Mlat se skládá z kamenného prachu s příměsí jílu. Tato směs se

PĚŠÍ CESTY VE VÝCHODNÍM SEKTORU LUDVÍKOVIC

za působení vody prováže a vytvoří pevnou cestu. Při dobré realizaci jsou mlatové

Územní studie navrhuje také pěší cesty po pastvinách ve východním sektoru

cesty trvanlivé a jejich realizace je levnější oproti jiným alternativám. Mlatové

Ludvíkovic. Pěší cesty zde začínají za Mostem přes potok (W.), pokračují k Vyhlídce

cesty se hodí na realizaci ploch do sklonu 5 %. Při větším sklonu je třeba řešit

na Pastvinách a dále severním nebo východním směrem. Územní studie v tomto

doplňující odvodnění mlatových cest prostřednictvím kamenných žlabů. Kořeny

sektoru sídla navrhuje pěší cesty vymezit značkami, případně oplocenkami.

stromů mohou mlatové cesty v průběhu let narušit, pokud je to možné, je

Povrchy hliněných pěšin srovnat zhruba do roviny, aby na nich nebyly prohlubně

doporučeno kořeny odstranit. Méně vhodnou alternativou je zvětšit mocnost

od kopyt dobytka a dále neupravovat. Cesty zde budou sloužit pro pěší či běžce a

podloží vrstvy mlatové cetsy a kořeny překrýt.

postupem času zde vznikne vyšlapaná pěšina.

Mlatové cesty lze doplnit obrubami a lze je realizovat také bez obrub. Obruby
zamezují především prorůstání vegetace do cesty. V prudších partiích mají také

OSTATNÍ CESTY

funkci stabilizační. V rámci řešeného území je doporučeno používat hlavně obruby

Ostatní cesty v řešeném územní jsou nyní bez větších problémů schůdné

z pískovce. Obruby je doporučeno na jejich patě zabetonovat, za účelem zajištění

pěšky. Některé z cest lze dobře využít pro běh či chůzi s hůlkami. Územní studie na

dobré stability. Beton by měl zůstat skryt pod povrchem země, horní hrana obruby

všech ostatních cestách nenavrhuje úpravy a cesty lze využít v současném stavu.

je v úrovni pěší cesty. Historicky se na obruby mlatových cest používali také
ocelové nebo měděné pásy, na které se navaří trny. Tyto pásy se pomocí trnů
zabijí do země. Je možná také realizace dřevěných obrub.
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dobré stability. Beton by měl zůstat skryt pod povrchem země, horní hrana obruby
je v úrovni pěší cesty. V řešeném území mimo zastavěné území nepoužívat
betonové obruby.

SMĚROVNÍKY, INFORMAČNÍ TABULE
Územní studie navrhuje označit všechny okruhy a cyklotrasu směrovníky na
stromech, případně na ukazatelích na sloupech (v místech kde nejsou stromy).
DLÁŽDĚNÉ CESTY PRO PĚŠÍ

Směrovníky budou nakresleny barvou na stromech. Jednotlivé okruhy budou

Dlážděné cesty jsou realizovány urovnáním podkladu (zeminy) do roviny. Na

číselně označeny. Číslo je možno napsat nad jednobarevný kruhový poklad (viz

srovnanou zeminu se položí textilie proti prorůstání rostlin. Dále se nanese vrstva

obrázek níže). Směrovníky budou umístěny vždy na rozcestích a ve vzdálenosti cca

stěrkodrti, která se mechanicky zhutní do roviny. Dále se nanese vrstva drobného

50 - 100 m od rozcestí na každou stranu, aby si byl návštěvník jist, že jde po

drceného kameniva, na které se pokládá dlažba. Spáry se zasypou pískem nebo

správném okruhu a špatně neodbočil. V místech rozcestí je možno čísla okruhů

drobným drceným kamenivem, dle velikosti vzniklých spár.

opatřit šipkami, které ukazují správný směr.

Při budování dlážděných cest je vždy nutné realizovat obruby, které mají
stabilizační funkci. V rámci řešeného území je doporučeno používat hlavně obruby

Informační tabule budou umístěny u atraktivních míst, dle textů v kapitole I.
Atraktivní místa.

z pískovce. Obruby je doporučeno na jejich patě zabetonovat, za účelem zajištění
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Směrovníky na sloupech a informační tabule je doporučeno realizovat ze

NÁVRH ZNAČENÍ OKRUHŮ (SMĚROVNÍKŮ)

dřeva.
Realizaci dřevěných sloupů pro infomační tabule a sloupů, které budou
podpírat vysutý most je doporučeno realizovat následujícím způsobem.
Dřevěné sloupky budou ukotveny na ocelových patkách, které budou
usazeny do betonových základů, případně pomocí chemických kotev přímo do

1

skalního podkladu. Je třeba zajistit, aby dřevo nebylo v přímém kontaktu se zemí a
postupem času nedocházelo k jeho uhnívání. Doporučená vzdálenost spodního
okraje dřevěných sloupů od země je min. 5 cm.
Alternativně lze dřevěné sloupky zabetonovat do země a zajistit, aby voda
nezatékala mezi dřevo a betonový základ. Beton je třeba vymodelovat šikmo
k dřevěnému sloupu, aby voda odtékala směrem od dřeva. Zbytek díry se vysype
štěrkem (frakce 16 – 32 mm), aby dřevo nebylo v neustálém kontaktu se zeminou
a v budoucnosti nehnilo. Dřevo musí být vhodně impregnováno. Územní studie
doporučuje usazení dřevěných sloupů systémem ocelových patek.
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Věc: Sportovně rekreační stezky v Ludvíkovicích – návrh územní studie – vyjádření

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) jako orgán ochrany přírody
příslušný podle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen „zákona o ochraně přírody“) vydává k návrhu územní studie Sportovně rekreačních stezek
v Ludvíkovicích toto vyjádření:

Správa NP v obecné rovině souhlasí (podrobnosti a omezení viz níže) s ideou vytvoření
krátkých turistických okruhů především pro rodinné výlety s dětmi v okolí obce
Ludvíkovice, s možností napojení turistických tras vedoucích z Děčína (Kvádrberg). Územní
studie představuje plán na proznačení a dobudování turistických stezek v bezprostředním okolí
obce Ludvíkovice, včetně napojení na parkovací plochy a instalace doplňkového vybavení a
infrastruktury (zábradlí, schodiště, herní prvky apod.).
Území dotčené studií je ale z pohledu ochrany přírody významné, především pro úzkou
vazbu na kaňon Labe, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, ale i další
fenomény ochrany přírody (skalní útvary, jeskyně, drobné vodní toky atd.). Z tohoto důvodu
Správa NP vážila možný vliv na předměty ochrany národní přírodní rezervace Kaňon Labe,
evropsky významné lokality Labské údolí a ptačí oblasti Labské pískovce. Správa NP také
vycházela z dalších podkladů a znalostí místních podmínek, např. vzala v úvahu stávající síť
turistických stezek, jejich vazbu na sídlo Ludvíkovice apod. Z těchto podkladů vyplynuly
limity a omezení, která jsou definována níže.
Z pohledu zákonného rámce bude pro vlastní realizaci potřeba vydat ze strany Správy NP:
• předchozí souhlas s vytyčováním nových turistických tras ve smyslu § 4 odst. 2
písm. d) nařízení vlády č. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce
(týká se pouze částí okruhů, které nejsou vedené po současných značených tur. trasách).
1/5

•

•

závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny pro
případné stavby nebo zařízení podléhající územnímu souhlasu nebo jiného povolení
podle stavebního zákona
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny – vyloučení významného
vlivu na předměty ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti

K realizaci jednotlivých okruhů a zastavení máme dále tyto konkrétní připomínky, limity a
návrhy:
A. Starostova vyhlídka – jedná se o místo na hranici národní přírodní rezervace Kaňon Labe,
bez známého hnízdiště zvláště chráněného druhu v bezprostředním okolí; v případě
zahrnutí místa do značených okruhů se předpokládá zvýšená návštěvnost atraktivní
lokality, tomu musí odpovídat zabezpečení a ochrana skalního masivu před erozí; na
vrcholu je navržená dřevěná plošina se zábradlím; realizaci zabezpečení je nutné volit
citlivě tak, aby nedošlo k negativnímu zásahu do krajiny a aby zásah do skalního
podkladu (kotvení) byl minimální
B. Skalní úkryt, domy z větví a socha hmyzu (pavouka) – bez připomínek
C. Skalní boulder – nesouhlasíme s využitím pro horolezeckou činnost; skalní masiv je do
značné míry zvětraný a byl by tak vystaven zvýšené erozi; v okolí skály i na jejím vrcholu je
rostlá vegetace s hrozbou sešlapu a degradace;
D. Lesní hřiště - bez připomínek
E. Slunečná brána – bez připomínek; (pozn.: v textu se zmiňuje stávající ohniště;
k rozdělávání ohně na území CHKO je potřeba výjimka ze zákonného zákazu; ohniště není
legální; je v rozporu i s lesním zákonem)
F. Schodiště a dřevěný most pro pěší – Správa NP nesouhlasí s tesáním nového schodiště
do pískovcového masivu; místo s prudkým sklonem, které je v současné době jen
těžko schůdné, navrhujeme opatřit kovovým schodištěm/žebříkem se zábradlím;
kotvení těchto prvků do skály je šetrnější ke skále; s rekonstrukcí stávajícího kamenného
schodiště souhlasíme bez připomínek
G. Německý vodovod - bez připomínek
H. Labská stráž - bez připomínek
I. Dřevěný vysutý chodník - bez připomínek
J. Hry s vodou u potoka – v obecné rovině souhlasíme s realizací; konkrétní technické
řešení čerpání vody pro herní prvky bude předem konzultováno se Správou NP; nutné
zásahy do vodního toku a umístění vodních prvků musí respektovat přírodní
prostředí a charakter vodního toku; Správa NP chce předejít nadměrnému sešlapu,
erozi břehů a degradaci břehových porostů.
K. Loubský potok - bez připomínek; na řešení revitalizace vodní plochy je Správa NP
připravena spolupracovat, nachází se na území NPR Kaňon Labe a bude potřeba předem
zhodnotit význam biotopu a navrhnout podmínky pro realizaci revitalizace; místo s výskytem
obojživelníků a dalších vzácných druhů
L. Vyhlídka na pastvinách - bez připomínek
M. Vyhlídka na Ludvíkovice - bez připomínek
N. Růžová vyhlídka - bez připomínek
O. Vyhlídka Slunečný roh – nesouhlasíme s realizací; nachází se v těsné blízkosti
hnízdiště čápa černého, který je zvláště chráněným druhem (v kategorii silně
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ohrožený druh podle vyhl. č. 395/1992 Sb.)
P. Parkoviště
Parkoviště P1 – P6
Jedná se o stávající parkovací plochy v zastavěném území obce Ludvíkovice. V případě parkoviště
P1 (u hřbitova) se navrhuje úprava umožňující rozšíření kapacity na 15 míst.
V případě parkoviště P5 (u ČOV) se jedná o vybudování zcela nové dopravní infrastruktury.
Správa NP souhlasí s umístěním parkoviště v prostoru u čistírny odpadních vod
v omezeném rozsahu. V lokalitě je vymezený koridor územního systému ekologické stability
nadregionálního významu (viz mapa v příloze). Parkoviště vymezené na pozemku p. č. 2231
do koridoru nezasahuje a je možná jeho realizace. Plocha u ČOV zasahuje do biokoridoru
částečně a bude potřeba umístění parkoviště situovat mimo vymezenou plochu biokoridoru.
Kapacita parkoviště tak může být nižší. Konkrétní projekt a podmínky pro realizaci
parkoviště (povrch vozovky, řešení záchytu ropných látek apod.) doporučujeme předem
konzultovat se Správou NP, která bude pro případné územní/stavební řízení vydávat závazné
stanovisko – souhlas se stavbou ve smyslu § 44 zákona o ochraně přírody.
(Parkoviště P6 se nachází na území CHKO České středohoří a je mimo územní působnost Správy
NP.)
Q. Vodní plocha v lese pod hřbitovem – bez připomínek, na řešení revitalizace vodní plochy je
Správa NP připravena spolupracovat a poskytnout např. potřebné přírodovědné
zhodnocení lokality apod.
R. Zbytky zaniklé osady - bez připomínek
S. Kamenný most - bez připomínek
T. Vyhlídka spáleniště - bez připomínek
U. Vyhlídka nad horní Růžovou roklí - nesouhlasíme s realizací
Pozn. k navrženým vyhlídkám (viz body E, H, N, O, T, U): s ohledem na zvýšené zájmy ochrany
přírody v národní přírodní rezervaci, nesouhlasíme s rozšiřováním vyhlídkových míst, kromě již
zpřístupněných vyhlídek (např. Růžová vyhlídka) a míst do jisté míry urbanizovaných nebo
zasažených činností člověka (viz Vyhlídka Spáleniště). Kaňon Labe je významný mimo jiné
výskytem zvláště chráněných druhů živočichů. Zpřístupňováním dalších míst široké veřejnosti
dochází ke zvětšování plochy zasažené rušivými efekty, které s sebou přítomnost člověka přináší.
Správa NP navíc musí počítat (vlastní pozorování a zkušenost to jen potvrzují), s určitým
procentem neukázněných návštěvníků, kteří např. vjíždí na kolech mimo zpevněné cesty, až na
hrany skal a urychlují erozivní procesy, případně dochází k rušení hnízdících ptáků apod..
V. Dětské hřiště - bez připomínek
Q. Most přes potok - bez připomínek
R. Tepelná jeskyně – územní studie jeskyni zmiňuje, ale zároveň uvádí, že nebude součástí
připravovaných okruhů s ohledem na výskyt netopýrů; požadujeme ze studie vypustit
úplně; jeskyně v NPR nejsou pro veřejnost přístupné; jedná se o otázku bezpečnosti, ale
vstup je nežádoucí i z pohledu ochrany přírody - především v zimním období, kdy
v jeskyních zimují netopýři, kteří jsou citliví i na relativně malé změny teploty a mikroklimatu
S. Vyhlídka Belveder - bez připomínek
T. Kvádrberg - bez připomínek
Turistické okruhy
Souhlasíme s vedením navržených turistických okruhů pro pěší. Je potřeba pouze respektovat a
zohlednit výše uvedené podmínky/omezení, např. vynechat část trasy vedoucí k vyhlídce
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Slunečný roh, s jejíž realizací nesouhlasíme (viz výše). Okruhy budou značené pouze místním
značením a nebudou rozšiřovat síť turistického značení KČT.
Trasa 8 – cyklotrasa: nesouhlasíme s vymezením cyklotrasy dle předloženého návrhu; stezka
není navržená jako okruh, ale má za cíl spojit Děčín s Labskou Strání, je navržená po stávajících
lesních cestách, převážně nezpevněných. Nesouhlasem Správa NP reaguje na stále častější
případy, kdy cyklisté sjíždí z lesních cest a vjíždí lesním porostem až na skalní hrany. Tímto
chováním způsobují erozi, poškození lesní vegetace apod. Cyklotrasa je navržená v těsné blízkosti
hranice národní přírodní rezervace, jde o území s dramatickou modelací terénu. Tyto podmínky
jsou atraktivní především pro cyklisty vyhledávající jízdu volným terénem. Vyznačením cyklotrasy
by se zvýšila cyklistická návštěvnost území a tím i tlak na již zatíženou lokalitu. Správa NP také
vychází z koncepce KČT, kdy není podporován z bezpečnostních hledisek souběh pěší a cyklo
turistiky.

Stavení úpravy tras
Mlatové cesty: s ohledem na umístění cest v přírodním prostředí požadujeme realizovat obruby
mlatových cest pouze z pískovce nebo dřevěné kulatiny (v lesním prostředí). Betonové obruby
nebudou akceptovány.

S pozdravem
Ing. Petr Bauer
ředitel odboru ochrany přírody

Rozdělovník:
na vědomí
Lesy ČR, Lesní správa Děčín
Lesní úřad Děčín, Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI-Horní Oldřichov
AOPK – Správa CHKO České středohoří
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Příloha: snímek se zákresem nadregionálního biokoridoru NRBK K8 v lokalitě ČOV – viz navržené
plochy pro parkoviště P5.
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