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Naše
památky

Oblastní muzeum sídlí v bývalém loveckém dvoře z doby kolem 
roku 1735. Od konce 18. století zde bylo sídlo vrchnostenských 
úřadů, na počátku 19. století došlo k rozšíření budovy o postranní 
křídla. Od roku 1957 zde sídlí Oblastní muzeum v Děčíně.

Muzeum Děčín

Čsl. mládeže 1/31  |  405 02 Děčín 4
+420 412 531 549
www. muzeumdc.cz

Synagogu v Děčíně vystavěla 
podmokelská židovská obec 
v letech 1906 – 1907. Je to 
stavba v pseudoorientálním 
stylu s výraznými prvky sece-
se. V letech 1965 – 1996 zde 
bylo sídlo Státního okresního 
archivu, nyní patří synagoga 
opět židovské obci.

Synagoga

Žižkova 4  |  405 02 Děčín 4
+420 412 531 095
www.zidovskaobecdecin.wz.cz

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín 4
T +420 412 593 111
E info@idecin.cz  

Turistické informační centrum knihovna
Karla Čapka 1441/3  |  405 02 Děčín 1  |  T 412 532 227  |  E info@idecin.cz

Turistické informační centrum hlavní nádraží
Čs. mládeže 89/4  |  405 02 Děčín 4  |  T 727 975 773  |  E info@idecin.cz



Děčín je místem, kde se snoubí romantická krajina s množ-
stvím památek. Dominantou města je zámek zajímavý nejen 
svou historií, ale také velkolepým okolím. Objevte zajímavá 

a tajemná místa a nechte si vyprávět jejich příběhy.

Děčínské památky 

Zámek Děčín – majestátní strážce labského údolí, ale také roman-
tické sídlo obklopené zahradami a parkem. Během staletí přilákal 
celou řadu slavných osobností, od evropských panovníků až po 
umělce. Např. Fryderyk Chopin zde představil svůj známý valčík 
As-dur, zvaný Děčínský. Dnes se návštěvníci mohou projít býva-
lým apartmá majitele zámku, dětskými pokoji či reprezentačními 
salony s překrásným výhledem. Nejen milovníci architektury jistě 
ocení krásu barokní konírny, Růžové zahrady či kostela Povýše-
ní sv. Kříže. Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny zážitkové 
prohlídky s Černým rytířem či opravdovou zámeckou komtesou. 

Zámek Děčín 

Novogotická stavba kaple vznikla 
přestavbou původní barokní kaple 
z roku 1723. V roce 1822 přešel ob-
jekt pod patronát rodu Thun-Ho-
hensteinů, který zde nechal zřídit 
svou rodinnou kryptu. Autorem 
plánů na novogotickou přestav-
bu kaple byl vídeňský architekt 
Friedrich Schmidt, vedením stavby 
byl pověřen tehdy začínající Jo-
sef Mocker. Kaple je přístupná od 
května do září vždy o víkendech 
a svátcích od 13 do 18 hodin.

Kaple sv. Jana Nepomuckého 

Staroměstský most byl dokončen v roce 
1594. Tato významná a krásná renesanč-
ní památka byla původně ozdobena ka-
menným pamětním sloupkem, který je 
nyní uložen v oblastním muzeu. Od roku 1714 most krášlí sousoší 
českých zemských patronů sv. Václava, sv. Víta a sv. Jana Nepo-
muckého sochaře Michala Brokoffa.

Staroměstský most 

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže je velmi cennou ukázkou ba-
rokní architektury. Byl vystavěn v letech 1687- 91 jako zámecký 
kostel. Pro lepší spojení byla podél Dlouhé jízdy vybudována kry-
tá chodba, která vede z Růžové zahrady až do hraběcí oratoře. 
Interiér chrámu zdobí působivé fresky malíře Josefa Kramolína 
z let 1790 – 91. Kostel Povýšení sv. Kříže i krytou spojovací chodbu 
můžete navštívit v rámci jednoho ze zámeckých prohlídkových 
okruhů – Barokní perly.

Křížová ulice  |  405 02 Děčín 1
+420 412 518 905
www.zamekdecin.cz

Chrástecká ulice
405 02 Děčín 1
+420 412 518 905
www.zamekdecin.cz

Zahrady jsou skutečnou chloubou města. Nejslavnější z nich je 
Růžová zahrada. Její kouzlo spočívá v kombinaci výjimečné ba-
rokní architektury a podmanivé krásy rozkvetlých růží. Velmi 
působivé terasy na jižní straně bývaly kdysi proslulé bohatými 
sbírkami orchidejí, kamélií a dalších tropických rostlin. Roku 1852 
zde poprvé v kontinentální Evropě rozkvetl největší tropický lek-

nín světa, Viktorie královská. 
V přilehlém zámeckém parku 
nalezneme zajímavou tech-
nickou památku – jediný ře-
tězový most v České repub-
lice, zachovaný na původním 
místě.

Zámecké zahrady 

+420 412 518 905
Dlouhá jízda 1254
405 02 Děčín 1
www.zamekdecin.cz


