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                 KČT SLOVAN PARDUBICEKČT SLOVAN PARDUBICEKČT SLOVAN PARDUBICEKČT SLOVAN PARDUBICE    
 
 

  
                     14. června 2008                         

                                                                                                    SPORTUJ S NÁMI 
 

Přihlášky: U Dagmar EHRENBERGEROVÉ,  tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 410-412 (ústředna), kl. 217, 
email do práce: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz  
 
Odjezd: Z Pardubic, od Hlavního nádraží ČD v 6.00 h.  
Návrat:  Po 21 h. 
 
Autobus: Pardubice – č. 36 Chlumec n. Cidl. – č. E67/11 Poděbrady – č. 38 Nymburk – Ml. Boleslav – Bělá p. Bezdězem 
– Doksy – Jestřebí – č. 9 Čes. Lípa – Nový Bor – č. 13 Kamenický Šenov, Panská skála. 
Všichni vystoupí, společná prohlídka Panské skály [1]. Po prohlídce se I. a II. skupina vydají na pěší túru, skupiny III. 
a IV. se vrátí do autobusu. 
Autobus pokračuje po silnici č. 13 směr Česká Kamenice, na okraji Čes. Kamenice odbočí vpravo na č. 263 směrem na 
Chřibskou, v obci Líska odbočí z č. 263 vlevo SV na místní komunikaci (modrá zn.) a jede obcí až ke kapli, kde vystoupí 
IV. skupina. Potom se vrátí na silnici č. 263 a pokračuje směrem na Chřibskou na křižovatku Křížový Buk (rozcestí 
červené a zelené tur. značky). Zde vystoupí III. skupina a autobus čeká na příchod II. skupiny. Pak se vrátí do obce Líska 
ke kapli, kde nastoupí IV. skupina. Vrátí se na silnici č. 263, jede do Čes. Kamenice, v obci odbočí vpravo přes Pekelský 
Důl, Kunratice, Lipnice do Studeného, kde u chaty Kamzík (koupaliště) počká na skupiny I. a III. Potom přes Českou 
Kamenici, Kamenický Šenov atd. zpět do Pardubic (Celkem asi 390 km). 
 
Pěší trasy: 
I. skupina: Panská skála (580 m)[1] – společná prohlídka. Pak po zelené zn. S po silnici na Horní Prysk [2] – úbočím 
Ovčáckého vrchu (623 m) – Tetřeví vrch (569 m) – Mlýny – úbočím Javoru (692,9 m)[3] na křižovatku znač. cest 
Křížový Buk (537 m)[4](12 km). Odtud vlevo po červené zn. Z úbočím Širokého kopce (612,2 m) na rozcestí pod Zlatým 
vrchem [5], zde vlevo odbočkou červené zn. na Zlatý vrch (657 m)[6] a po prohlídce stejnou cestou návrat na rozcestí, 
dále vlevo stále po červené zn. do sedla pod Studencem a na rozcestí pod Studencem. Odbočkou červené zn. na vrchol 
Studence (737 m, stará rozhledna mimo provoz – NEVYSTUPUJTE! – viz Místopis [7]). Návrat na rozcestí 
a pokračování po červené zn. Z do Studeného [9] k chatě Kamzík (koupaliště). Celkem 22 km. 
II. skupina: Panská skála (580 m)[1] – společná prohlídka. Potom podle popisu první části trasy I. skupiny na křižovatku 
znač. cest  Křížový Buk [4]. Celkem 12 km. 
III. skupina:  Panská skála (580 m)[1] – společná prohlídka. Návrat do autobusu, přejezd na křižovatku Křížový Buk [4], 
kde vystoupí. Pěšky z tohoto místa přes Zlatý vrch [6] a Studenec [7] do Studeného [9] podle popisu druhé části trasy I. 
skupiny. Celkem 10 km. 
IV. skupina:  Panská skála (580 m)[1] – společná prohlídka. Návrat do autobusu, jím do obce Líska [8] ke kapli, kde 
vystoupí. Pěšky po modré zn. S do sedla pod Studencem (rozcestí turist. cest). Odtud po červené zn. vpravo J (téměř 
v protisměru) k památníku bojů v r. 1757 pod Zlatým vrchem [5], odbočkou červené zn. na Zlatý vrch (657 m)[6], po 
prohlídce návrat stejnou cestou zpět do sedla pod Studencem. Dále po červené zn. k odbočce červené zn. na Studenec, po 
ní na vrchol Studence (737 m, stará rozhledna mimo provoz – NEVYSTUPUJTE! – viz Místopis [7]), návrat stejnou 
cestou na sedlo pod Studencem (rozcestí) a odtud po modré zn. zpět ke kapli v Lísce [8]. Celkem 7 km. 
 

Místopis 
1. Panská skála (580 m): Vulkanický čedičový suk, národní přírodní památka, unikátní geologický útvar, pro svou 

jedinečnost chráněna již od r. 1895, nejstarší geologická rezervace v ČR. Je jednou z nejkrásnějších ukázek 
sloupcové odlučnosti čediče u nás. Čedičové sloupce pravidelného pěti- a šestibokého tvaru o průměru 20 až 40 
cm jsou dlouhé až 12 m a svým seskupením připomínají varhany – odtud lidový název Kamenné varhany. Přes-
tože ani ne 20 km odtud se nachází Zlatý vrch [6] se sloupci čediče ještě mnohem delšími, je Panská skála 
mnohem známější i díky snadnější dostupnosti, výrazné poloze v rovinaté krajině a v neposlední řadě filmové 
pohádce Pyšná princezna. Sloupce čediče byly odkryty těžbou v 18. a 19. stol. Již před koncem 19. stol. se 
objevily první snahy o záchranu skalního útvaru. Těžba byla na několik let zastavena r. 1902, kdy skálu 
vykoupilo občanské sdružení, ale v dolních partiích těžba pokračovala dále do hloubky. Částečným vytěžením 
vznikla prohlubeň, která se po zastavení prací v lomu naplnila vodou a vytvořilo se jezírko. Těžba zde však byla 
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i přes zákaz několikrát obnovena a opět zastavena. Definitivně skončila r. 1948. Na vrcholek skály lze snadno 
vystoupit po některé z vyšlapaných cestiček. Můžeme se zde rozhlédnout a přehlédnout tak Kamenický Šenov 
a okolní kopce. Na V úpatí skály stojí kamenný sloup Panny Marie. 

2. Horní Prysk:  Údolní ves uváděná již r. 1515. Barokní kostel sv. Petra a Pavla z let 1718-21, uvnitř kazatelna se 
sochami od Ant. Maxe (1763) a rokokový oltář (1752). Barokní zvonice z r. 1680, podklenutá průchozí věž 
v ohradní zdi hřbitova. V obci i okolí patrové i přízemní roubené lidové stavby. 

3. Javor (692,9 m): Rozlehlá zalesněná čedičová kupa, na Z svahu čedičová skaliska, místy s vějířovitě uspořáda-
nými odlučnými sloupci. Na SV předvrcholu osamocená skála s výhledem (přístup po neznačené cestě). Poč. 20. 
stol. zde bylo vysazeno několik kamzíků horských dovezených z Alp, kteří se tu vyskytují dodnes.  

4. Křížový Buk (537 m): Horské sedlo s částečně roubenou klasicistní lesovnou. Na dvoře zdroj pitné vody. Spo-
lečný hrob obětí šarvátek rakouské a pruské armády r. 1757 byl označen křížem na buku u cesty, odtud pomístní 
název. Novodobý kříž na stromě proti budově. Východisko k vodopádu na Lučním potoku. 

5. Pod Zlatým vrchem: nedaleko úpatí památník boje rakouské a pruské armády r. 1757. 
6. Zlatý vrch (657 m): Přírodní památka (4,13 ha vyhl. r. 1964), čedičový vrch typického tvaru nad obcí Líska [8], 

nedaleko od vrchu Studenec [7]. Geologický monument nemohl být odhalen jinak než těžbou. S tou se započalo 
pravděpodobně již kolem r. 1870. Čedič byl odlamován ve sloupcích dlouhých až 6 m. Těžba byla zastavena r. 
1940 a vrch byl prohlášen za chráněný. Zákaz lámání kamene byl porušen již během 2. svět. války a lom fungo-
val i po r. 1945. Chráněným územím byl Zlatý vrch znovu prohlášen v r. 1964, těžba však pokračovala až do r. 
1973, aby byly odkryty i dolní partie dokonalých čedičových sloupců. Přestože Zlatý vrch nedosahuje mezi tu-
risty takového věhlasu jako Panská skála [1], jsou jeho kamenné varhany ještě vyšší a rozsáhlejší, čedičové 
sloupce pravidelného pěti- až šestiúhelníkového průřezu o průměru asi 30 cm zde dosahují místy výšky až 30 m! 
Útvar pravděpodobně vznikl během tří výlevů lávy za zvláště příznivých podmínek pro tuhnutí. Při prvním 
výlevu vzniklo podloží, během druhého se vytvořilo lávové jezero, v němž se čedičová láva ochlazovala velmi 
pomalu a rovnoměrně a to dalo vzniknout námi dnes obdivovaným dlouhým sloupcům pravidelného tvaru. 
Během třetího výlevu se dotvořily horní partie Zlatého vrchu, kde není odlučnost tak patrná a vytvořily se drobné 
a nepravidelné sloupečky čediče. 

7. Studenec (737 m): Kuželovitý čedičový vrch získal své pojmenování údajně podle nezvykle chladného pramene 
vody na SV svahu, při okraji sedla nad obcí Líska [8]. Dominantní vrch býval jedním z bodů nejstarší 
triangulační sítě Čech. Rod Kinských, na jejichž panství se Studenec nacházel, se stal zakladatelem první dřevěné 
rozhledny (r. 1854) v tomto koutu naší země. Po jedenácti letech dosloužila a byla stržena. R. 1888 zde Horský 
spolek pro České Švýcarsko nechal Pražskou strojírenskou a. s. vybudovat ocelovou rozhlednu vysokou 17 m, 
o hmotnosti 6 tun, se schodištěm o 92 stupních a vyhlídkovou plošinou pro 25 návštěvníků. Byla slavnostně 
otevřena 15. července 1888 za hojné účasti turistů i členů tělovýchovných spolků z celého kraje. R. 1893 vznikla 
na popud i náklady knížete Kinského vedle rozhledny dřevěná chata s pohostinstvím poskytujícím nejen 
občerstvení, ale i ubytování. V 50. letech 20. stol. vyhořela – její zbytky zde můžeme vidět dodnes. Počátkem 
záhuby rozhledny se stala 2. svět. válka a následujících 50 let bez údržby. První zájem o rekonstrukci věže byl 
projeven až v pol. 90. let 20. stol., kdy byla rozhledna prohlášena technickou památkou a bylo zamezeno jejímu 
stržení. Opravy se již značně zkorodovaná rozhledna vzhledem k téměř 10 let nevyjasněným majetkoprávním 
vztahům nedočkala a poté, co r. 2003 přešla do majetku obce Česká Kamenice, odborníkům nezbylo než 
konstatovat, že rekonstrukce již není možná. Je politováníhodné, že v textové části 3. vyd. turistické mapy Edice 
KČT č. 12 Národní parky České a Saské Švýcarsko z r. 2007 se pouze uvádí: „Železná konstrukce a schodiště 
jsou již značně zkorodovány. Výstup na vlastní nebezpečí.“ V současnosti je výstup na rozhlednu hazardováním 
se životem, řada schodů a část vyhlídkové plošiny se již rozpadla – proto na rozhlednu ZÁSADNĚ 
NEVYSTUPUJTE !!! I bez výstupu na rozhlednu se z vrcholových partií Studence naskýtají dílčí výhledy do 
kraje a asi 150 m od rozhledny nás odbočka přivede k suťovému poli, odkud se naskýtá okouzlující výhled na 
vrch Hvozd s rozhlednou na německé straně, v pozadí se rýsující Ještěd, na JV se nad obcí Líska [8] vypíná Zlatý 
vrch [6] s čedičovými varhany, dále vrch Klíč, za ním Ralsko, za dobré viditelnosti i Bezděz a Vrátenská hora 
s rozhlednou, dále Vlhošť, Ronov či Říp. Na JZ lze spatřit např. Sedlo v Českém středohoří. 

8. Líska: obec, též stejnojmenná přírodní památka (6,33 ha, vyhl. r. 1953), rozsáhlá lokalita měsíčnice vytrvalé (30 
– 140 cm vysoká, bledě fialové květy uspořádané ve volném hroznu, kvete v květnu – červnu). 

9. Studený: obec – tvoří ucelený soubor roubené a hrázděné patrové i přízemní lidové architektury. 
 
Doporučené mapy: 
Národní parky České a Saské Švýcarsko, edice KČT 1: 50 000, č. 12, KČT Praha. 
Lužické hory, edice KČT 1: 50 000, č. 14, KČT Praha. 
 
Výlet připravil a vede: Doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. 
Cena zájezdu: členové: dospělí: 200,- Kč, děti 100,- Kč; nečlenové: 250,- Kč. 


