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Výlet pro rodiny s dětmi 

„Okruh Jílovský zámek a rozhledna na Sněžníku“                                               

Turistická nabídka pro rodiny vznikla díky projektu spolupráce MAS Labské skály a MAS Šluknovsko „Společně 
Bránou do Čech“, podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. 

  
 

Náš tip na celodenní výlet 

Jílovský zámek (celoroční provoz, prohlídky s průvodcem: červen a září: víkendy 10 - 17 hod, 
červenec a srpen: úterý až neděle 10 - 17 hod. Vstupné: 40,- Kč dospělí / 25,- Kč děti 6 - 15 let/ děti 
do 6 let zdarma; kolektivy dětí 15,- Kč/os.). Akce v průběhu celého roku. www.mujilove.cz – zámek 

Zámek v Jílovém patří mezi velmi cenné památky saského renesančního stavitelství v severních Čechách. Byl 
vystaven ve 2. pol. 16. století jako centrum samostatného Jílovského panství. Původně vodní tvrz stála na ostrůvku 
obehnaném vodním příkopem. Bünauští pak provedli stavební úpravy, během kterých byla tvrz zvýšena o dvě patra, 
a zámek dostal téměř dnešní podobu. Z původní bünauské stavby se dochoval například sedátkový vstupní portál, 
klenba vstupní haly nebo okénka ve tvaru trojlístku v přízemí zámku. V roce 1628 veškerý majetek Bünauských 
koupil Kryštof Šimon Thun. Zámek sloužil především jako sídlo vrchnostenské správy. V letech 1842 – 1922 si 
zámek pronajal Josef Münzberg, který zde zřídil přádelnu vlny a bavlny.   
Thunové nechali v letech 1928 – 1930 upravit zámek na své rodinné sídlo. Od r. 1945 po konfiskaci majetku rodiny 
Thunů sloužil zámek v Jílovém jako dětský domov a později střední zemědělské učiliště.  
Od r. 2000 prochází zámek celkovou rekonstrukcí. Veřejnosti bylo zpřístupněno přízemí s obřadní síní se salonkem 
a městskou knihovnou (2001). V r. 2005 pak 1. patro s krbovým sálem, velkým sálem s divadelním pódiem salonkem 
a barem. V r. 2006 bylo zpřístupněno renesanční sklepení. V r. 2012 byla dokončena obnova zámeckého parku. 

   
Rozhledna Sněžník (duben až říjen:pondělí až pátek od 10 do 17 hod., soboty a neděle od 9 do 17 hod.; 
listopad až říjen: pondělí až pátek od 11 do 16 hod., soboty a neděle od 10 do 16 hod. Dospělí a důchodci 20 
Kč,  děti od 6 do 15 let 5 Kč).  www.region-ceskesvycarsko.cz 
Nad městem Jílové se nachází nejvyšší stolová hora u nás - Děčínský Sněžník (723 m n. m.) a na jejím vrcholu 
stejnojmenná 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 zbudovat majitel panství hrabě František Antonín Thun, od samého počátku však slouží i turistickému ruchu. 
U rozhledny se nachází občerstvení, horská chata a malé jezírko. 
Po vystoupání 153 schodů na 33 metrů vysokou kamennou rozhlednu můžete spatřit Labské pískovce, Českosaské 
Švýcarsko, Tiské stěny, České středohoří s Milešovkou, Lužické hory, hřebeny Krušných hor či údolí Labe s četnými 
stolovými horami v Německu. Nejkratší cesta na vrchol vede z křižovatky před obcí Sněžník, odkud jsou to necelé 2 
km vydatného stoupání po červené turistické značce. 

                           
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:Evropa investuje do venkovských oblastí 

http://www.mujilove.cz/
http://www.nakovarne.com/tiske_steny.php
http://www.nakovarne.com/komari_vizka.php
http://www.nakovarne.com/turistika_ceske_svycarsko.php

