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Sobota 5. - 12. srpna 2017 
 
Odjezd: v sobotu 5. srpna – v 7:00 hod z Pardubic z parkoviště za Zimním stadionem 
Návrat: v sobotu 12. srpna – do 19:00 hod 
Ubytování: Hotel Bellevue 

         Jetřichovice 103 
          PSČ: 407 16Telefon: 412 555 022 

Telefon 417 878 007, www.volny.cz/hotelbellevue 
Ubytování ve 2lůžkových pokojích.  Sociální zařízení na pokoji.  
Stravování: v hotelu polopenze, na trasách z vlastních zásob a v restauracích na trasách. Nákup 

potravin v obchodě v Jetřichovicích, případně v obchodech na trasách. 

Přihlášky: se zálohou 2000,- Kč.      
                  Dáša Ehrenbergerová, mobil   739 569 070, e-mail  egova@seznam.cz 

 

Všeobecné pokyny: 

Všichni účastníci zájezdu by měli být ve vlastním zájmu oblečeni a obuti tak, aby je nepřekvapilo 
náhlé zhoršení počasí v horském terénu. K povinné výstroji do hor patří kvalitní obuv, čepice, 
nepromokavá bunda či pláštěnka, svetr a další dle vlastního uvážení. Stravování je zajištěno 
formou polopenze, během dne jsou nutné vlastní zásoby. Možnosti občerstvení na trasách jsou 
omezené, proto je nutné mít vlastní láhev s vhodným nápojem. Nezapomeňte na osobní 
lékárničku.  

Nezapomeňte na platné cestovní doklady. Před zájezdem doporučujeme absolvovat lékařskou 
prohlídku. Každý účastník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a během zájezdu musí 
dodržovat pokyny vedoucího.  

Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy mezi Českým 
olympijským výborem a pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
IČO 471 16 617, smlouva č. 4950050842.  

Nejvhodnějšími a nejskladnějšími zavazadly do autobusu jsou kufry. Autobus nás dopraví až na 
místo ubytování, nebalte proto své věci do krosen či batohů s kostrou. 

Pondělí 7. - středa 9. srpna se budeme částečně pohybovat na německém území. Pro tyto 
dny je třeba si zařídit cestovní pojištění pro cesty do ciziny. Pojištění si zařizuje každý 
individuelně. 

Trasy připravil a zájezd vede: ing. Petr Dračínský, mobil 732 959 402 

Mapy: Edice KČT (1 : 50000) č.14 - Lužické hory (nejnovější je 8. vydání, září 2016)  

                                                   č.13 - Šluknovsko a České Švýcarsko (trasa 6. den) 

  č.12 - Národní parky České a Saské Švýcarsko (trasa 7. den) 

V případě nepříznivého počasí mohou být navržené trasy upraveny, nebo může být zvolen 
náhradní program. 

Popisy tras: 

1. den - sobota 
Trasa autobusu: Pardubice - Hradec Králové - Hořice - Jičín - Turnov - Liberec - Chrastava -
Jablonné v Podještědí - Cvikov - Svor (vystoupí sk. 1 a 2) - Nový Bor - Polevsko (vystoupí sk. 3 a 
čeká na sk. 2) - Kamenický Šenov, parkoviště u Panské skály (čeka na sk. 1 a 3) - Česká 
Kamenice - Jánská - Srbská Kamenice - Jetřichovice (192 km) 

Trasa 1 - délka 13 km, stoupání 570 m, klesání 430 m. 

Svor [1], kaple - "Z" směrem po červené - Svor, horní část - Klíč, odbočka - Klíč [2], vrchol (759 

m) - stejnou cestou zpět - Klíč, odbočka - Sedlo pod Klíčem - po modré "JZ" směrem - Pod 
Zaječím vrchem - Polevsko, bus - po žluté - Polevsko [3] - po modré "Z" směrem - Nad 
Polevskem - Lom Klučky [4] - Prácheň [5] - Panská skála, kde na parkovišti čeká autobus 

http://www.volny.cz/hotelbellevue
file:///D:/Dokumenty/Turistika/2017/Pěší/Lužické%20hory/egova@seznam.cz
http://www.kct.cz/cms/urazove-pojisteni-kct
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Trasa 2 - délka 7 km, stoupání 366 m, klesání 305 m. 

Ze Svoru stejně jako trasa 1, ale končí v Polevsku u penzionu Na Křižovatce. Přejezd autobusem 
na parkoviště u Panské skály. Prohlídka Panské skály. 

Trasa 3 - délka 6 km, stoupání 198 m, klesání 121 m. 

Z Polevska, od penzionu Na Křižovatce pokračovat stejně jako trasa 1 na Panskou skálu. 

2. den - neděle 

Trasa autobusu: Jetřichovice - Rynartice - Chřibská - Rybniště - Chřibská, žst. (vystoupí sk. 1 a 2) 
- Jiřetín pod Jedlovou, parkoviště 1 Skiareál Jedlová (vystoupí sk. 3) - Jiřetín, nám. (čeká na 
všechny skupiny) - Jetřichovice (38 km) 

Trasa 1 - délka 23 km, stoupání 850 m, klesání 889 m. 

Chřibská, rozc. u žst. - po žluté "JV" směrem - Malý Stožec, odb. - Malý 
Stožec [6], vrchol - zpět k odbočce - pokračujeme po žluté - Tolštejnská 

cesta, rozc. - Jedlová, žst. - po zelené - Jelení skála, odb. (Sloup sv. 
Jakuba [7]) - Konopáč (Jelení skála) - zpět k odb. - dále po zelené na rozcestí s modrou - po 
modré "SV" směrem - Stožecké sedlo - Pětikostelní kámen [8] - Pod Ptačincem, rozc.  -  po 
červené "JZ" směrem - Lesné - Tolštejn, odb. - Tolštejn [9], zřícenina - zpět k odbočce - 
pokračujeme po červené - "Z" směrem - U ranče - Jedlová, odb. - Jedlová [10], rohledna - zpět k 
odbočce - rozc. Jedlová, sjezdovka - po zelené - Křížová hora - kaple sv. Kříže - Jiřetín pod 
Jedlovou [11], nám. Jiřího 

Trasa 2 - délka 13 km, stoupání 456 m, klesání 495 m. 

Chřibská, rozc. u žst. stejně jako trasa 1 až na Tolštejnská cesta, rozc.  - dále "S" směrem po 
cyklotrase č. 3015 - Tolštejn, odb. - po červené - Tolštejn [9], zřícenina - zpět k odbočce - 
pokračujeme po červené - "Z" směrem - U ranče - Jedlová, odb. - Jedlová [10], rohledna - zpět k 
odbočce - rozc. Jedlová, sjezdovka - po zelené - Křížová hora - kaple sv. Kříže - Jiřetín pod 
Jedlovou [11], nám. Jiřího 

Trasa 3 - délka 8 km, stoupání 388 m, klesání 404 m. 

Jiřetín, parkoviště na okraji obce, Tolštejnská ul. - "JV" směrem po žluté - Lesné - "JZ" směrem po 
červené - Tolštejn, odb. - po červené - Tolštejn [9], zřícenina - zpět k odbočce - pokračujeme po 
červené - "Z" směrem - U ranče - Jedlová, odb. - Jedlová [10], rohledna - zpět k odbočce - rozc. 
Jedlová, sjezdovka - po zelené - Křížová hora - kaple sv. Kříže - Jiřetín pod Jedlovou [11], nám. 
Jiřího 

3. den - pondělí 

Trasa autobusu: Jetřichovice - Chřibská - Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf - Großschönau - 
Olbersdorf - Kurort Oybin (vystoupí všechny skupiny, čeká na sk. 3) - Luftkurort Lückendorf - 
Petrovice - Jablonné v Podještědí - Heřmanice v Podještědí - Mařenice (vystoupí sk. 3, čeká na 
sk. 2) - Trávník - Cvikov (čeká na sk. 1) - Nový Bor - Česká Kamenice - Jánská - Jetřichovice (98 
km) 

Trasa 1 - délka 19 km (bez prohlídky Oybinu), stoupání 832 m, klesání 870m. 

Kurort Oybin [12], po prohlídce půjdeme podél trati po modré značce 

(Oberlausitzer Bergweg) - hotel Teufelsmühle - po žluté značce doprava 
(LG Gelber Punkt) - Töpfer [13] - Töpferbaude - rozcestí se zelenou - "JZ" 

po žluté (LG Gelber Punkt, kousek společně se zelenou) - pokračujeme po žluté (LG Gelber 
Punkt) - rozcestí Am Scharfenstein - Muschelsaal - stále po žluté (LG Gelber Punkt) - Hraniční 
uzávěra - Kammloch  - přejdeme na modrou značku (Oberlausitzer Bergweg), společně s 
červenou, po které dojdeme na Hvozd [14] (750 m) - z Hvozdu po červené - rozc. Pod Hvozdem - 
dále "JZ" po zelené - Babiččin odpočinek - po modré - Mařenice [15] - Antonínovo údolí - Trávník 
- Křížový vrch, Kalvárie - Cvikov [16], bus. 

Trasa 2 - délka 12 km (bez prohlídky Oybinu), stoupání 685 m, klesání 684m. 

Z Kurort Oybin stejně jako trasa 1 až do Mařenic, kde trasa končí 

Trasa 3 - délka 7 km (bez prohlídky Oybinu), stoupání 145 m, klesání 182m. 

Prohlídka městečka Kurort Oybin. Přejezd do Mařenic. Z Mařenic stejně jako trasa 1 do Cvikova. 
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4. den - úterý  

Trasa autobusu: Jetřichovice - Chřibská - Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf - Großschönau - Kurort 
Jonsdorf, parkoviště (vystoupí všichni a čeká na sk. 3) - Kurort  Jonsdorf - Krompach - Juiliovka - 
Dolní Světlá, penzion Celnice (vystoupí sk. 3 a čeká na sk. 2 a 3) - Nová Huť - Svor, bus-otočka 
(čeká na sk. 1) - Nový Bor - Česká Kamenice - Srbská Kamenice - Jetřichovice (85 km) 

Trasa 1 - délka 18,stoupání 800 m, klesání 792m. 

Kurort Jonsdorf [24], z parkoviště po zelené a žluté do centra (infocentrum) 

- zpět na zelenou - po zelené, ulicí Großschönaer Straße - pokračovat po 
modré Oberlausitzer Bergweg  - resturace Berggasthof Nonnenfelesen - 
restaurace Rübezahlbaude -Hubertusbaude - rozcestí se zelenou - po 

zelené (LG Grüner Strich-Großschönau - Lausche) - Luž [25] (793 m), vrchol - dále již po české 
červené - Odb. na Luž - chata Luž - po zelené "J" - Horní Světlá - Naděje [26], údolní nádrž - "Z" 
směrem po červené - Ledová jeskyně, odbočka - Pod Suchým vrchem - stále po červené - 
Samperův obrázek - Milštejn [27], zřícenina hradu - Rousínov - Svor [1], kaple - doleva po silnici 

k autobusové zastávce Svor, otočka, kde čeká autobus. 

Trasa 2 - délka 12 km, stoupání 559 m, klesání 517m. 

Kurort Jonsdorf. Stejnou trasou jako skupina 1 až k chatě Luž. Od chaty "SV" po červené - 
restaurace Rübezahlbaude - "JV" po červené - Dolní Světlá, penzion Celnice.  

Trasa 3 - délka 6 km, stoupání 183 m, klesání 183 m. 

Kurort Jonsdorf, z parkoviště po zelené a žluté do centra (infocentrum) a zpět na parkoviště. 
Přejezd autobusem do Dolní Světlé (penzion Celnice). 
Z Dolní Světlé, penzion Celnice - "SZ" po červené - hraniční přechod Waltersdorf, restaurace 
Rübezahlbaude - "JZ" po červené - chata Luž stejnou cesto zpět - Dolní Světlá, penzion Celnice. 

5. den - středa  

Trasa autobusu: Jetřichovice - Chřibská - Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf - Großschönau - 
Hörnitz - Zittau - Hrádek nad Nisou, restaurace Zatáčka (vystoupí sk. 1 a 2) - Zittau - Eichgraben - 
hraniční přechod Petrovice/Lückendorf - Petrovice, restaurace Zlatý Strom (vystoupí sk. 3 a čeká 
na sk. 2) - Jablonné v Podještědí (čeká na všechny skupiny) - Nový Bor - Česká Kamenice - 
Srbská Kamenice - Jetřichovice (109 km) 

Trasa 1 - délka 20 km, stoupání 679 m, klesání 601 m. 

Hrádek nad Nisou, Stará celnice - po modré - Kohoutí vrch - Sedlecký 
Špičák [17] (544 m) - Popova skála, sedlo - Popova skála [18], vyhlídka - 
zpět do sedla - pokračujeme po modré - U Tobiášovy borovice - "JZ" po 

červené - Pod Loupežnickým vrchem [19] - Petrovice [20], restaurace Zlatý Strom - zpět po 

červené - rozc. Petrovice - po modré - rozc. Pod Liščí horou - "J" po žluté - Lvová - společně se 
zelenou - Lemberk [21], zámek - pokračovat po zelené - Bredovský letohrádek [22] - Markvartický 
rybník, odb. ke Zdislavině kapli a studánce - stále po zelené - Jablonné v Podještědí [23], kde 

bude čekat autobus.  

Trasa 2 - délka 11 km, stoupání 446 m, klesání 316 m. 

Z Hrádku nad Nisou, Stará celnice stejně jako trasa 1 do Petrovic, kde bude u restaurace Zlatý 
Strom čekat autobus. 

Trasa 3 - délka 9 km, stoupání 184 m, klesání 242 m. 

Z Petrovic [20], restaurace Zlatý Strom - po červené - rozc. Petrovice - po modré - rozc. Pod Liščí 
horou - "J" po žluté - Lvová - společně se zelenou - Lemberk [21], zámek - pokračovat po zelené - 

Markvartický rybník, odb. ke Zdislavině kapli a studánce - stále po zelené - Jablonné v Podještědí, 
kde bude čekat autobus. 
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6. den - čtvrtek 

Trasa autobusu: Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa - Rumburk (vystoupí všechny skupiny a 
čeká na sk. 3) - Krásná Lípa (vystoupí sk. 3 a čeká na sk. 2) - Chřibská (čeká na sk. 1 a 3) - 
Jetřichovice (45 km) 

Trasa 1 - délka 20 km, stoupání 447 m, klesání 488 m. 

Rumburk, nádraží ČD [28] - po žluté -  náměstí - po modré "JZ" směrem - Pod Dymníkem, tur. 
chata - Dymník [29], rozhledna (515 m) - zpět tur. chata - pokračujeme po modré - Krásná Lípa, 
žst. - po zelené - Krásná Lípa [30], Křinické nám. - po červené, "J" směrem - Nad Krásnou Lípou - 
Nad Vápenkou, rozc. - po žluté - Karlova výšina [31], vyhlídka - Pod Kočičákem - "J" po červené - 
Farská kaple - okraj obce Rybniště - "J" po modré - Chřibská [32], náměstí. 

Trasa 2 - délka 10 km, stoupání 222 m, klesání 185 m. 

Z Rumburku stejně jako trasa 1 do Krásné Lípy, kde bude čekat autobus 

Trasa 3 - délka 13 km, stoupání 225 m, klesání 303 m. 

Prohlídka Rumburku. Přejezd autobusem do Krásné Lípy. Z Krásné Lípy stejnou trasou jako 
skupina 1 do Chřibské, kde bude čekat autobus.  

7. den - pátek 

Trasa autobusu: Jetřichovice (odpoledne prázdný) - Česká Kamenice (čeká na skupiny 1 a 2) - 
Jetřichovice (28 km) 

Trasa 1 - délka 18 km, stoupání 825 m, klesání 763 m. 

Jetřichovice [33] - neznačeně po silnici směr Rynartice - Trpasličí skála 
[34] - rozc. s modrou - po modré - Pavlínino údolí - "V" po červené - 
Studený - Odb. na Studenec - Studenec [35] (737 m) - zpět k odbočce - 

Sedlo pod Studencem - Odb. ke Zlatému vrchu - po NS Okolím Studence - Zlatý vrch [36] (657 
m) - pokračujeme dále po NS - až narazíme na červenou - po červené doprava "SZ" směrem - 
Líska - "Z" směrem po modré - Bratrské oltáře [36] - Jehla [38], vyhlídka -  Česká Kamenice, 
náměstí[39] - Česká Kamenice, pivovar. 

Trasa 2 - délka 12 km, stoupání 517 m, klesání 455 m. 

Jetřichovice - po zelené "J" směrem - Greislův kříž - Kunratice - Česká Kamenice, rozc. se žlutou 
- po žluté "SV" směrem - vyhídka Žába - vyhlídka Ponorka - vyhlídka Tell-Platte - skalní kaplička - 
Bratrské oltáře  [36]- po modré - Jehla [38] - Česká Kamenice, náměstí [39] - Česká Kamenice, 
pivovar. 

 8. den - sobota 
Trasa autobusu: Jetřichovice - Srbská Kamenice - Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Nový 
Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Rynoltice - Černá Louže - Horní Sedlo (53 km, vystoupí 
obě skupiny) - Jitrava, Hostinec u Podkovy (čeká na obě skupiny) - Chrastava - Liberec - Turnov - 
Jičín - Hradec Králové - Pardubice (200 km) 

Trasa 1 - délka 9 km, stoupání 307 m, klesání 295 m. 

Horní Sedlo, bus - "S" po červené - až narazíme na zelenou - "J" po zelené doleva - Vraní skály 
[40] - Horní sedlo - "JV" po červené - Pod Vysokou - Bílé kameny [42] - Jítrava [43], Hostinec u 
Podkovy, kde bude čekat autobus 

Trasa 2 - délka 5 km, stoupání 122 m, klesání 204 m. 

Horní sedlo - "JV" po červené - Pod Vysokou - Bílé kameny [42] - Jítrava[43], Hostinec u 
Podkovy kde bude čekat autobus 
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Zajímavosti na trasách 

[1] Svor - obec vznikala pravděpodobně od roku 1395, ale první písemná zmínka o obce je z roku 

1502, kde je uváděna podle tehdejšího správce jako Rigersdorf (Rykrštorf). Základem dnešního 
sídla Svor (tehdy Riigersdorf) byl šlechtický statek a několik usedlostí. Obyvatelé se živili 
převážně těžbou dřeva a výrobou dřevěného uhlí (pozůstatky milířů v lesích). V roce 1826 
postavil Antoním Balle sirkárnu a barvírnu sukna, v roce 1875 byla založena sklářská huť, 
vyrábějící sklo tyčové, ploché, duté, lahve, luxusní sklo. Továrna pod různými názvy (Huť Tereza, 
Severosklo), fungovala až do roku 2003. 

[2] Klíč - horu, jejíž název je odvozen od staroslovanského slova kljuš (místo, které značí 

vyvěrající vodu), naleznete jako součást stejnojmenné národní přírodní rezervace. Ze skalnaté 
plošiny z vrcholu hory užasnete nad kruhovým výhledem na blízký Nový Bor, celé Lužické hory, 
Ralskou pahorkatinu, České Středohoří a Ještěd. Na jihozápadním úbočí hory si prohlédnete až 
60 m vysokou, místy převislou skalní stěnu s rozsáhlým suťovým polem. Koncem zimy zde bývají 
krápníky a ledopády. Na vrchol vystoupáte po relativně namáhavé turistické cestě s převýšením 
zhruba 400 m. 

[3] Polevsko - Údolní ves se sklářskou tradicí, ležící v pramenné oblasti potoka Sporka 3 km 

severozápadně od Nového Boru, je poprvé připomínána kolem roku 1400. První cechovní 
privilegia udělil zdejším malířům, rytcům a brusičům skla už v roce 1683 majitel panství Hroznata 
z Kokořova. V 17. století se tu usídlili skláři z Bavorska a Slezska, kteří pracovali v huti na svahu 
Klíče. V severozápadní části obce stojí barokní Kostel Nejsvětější Trojice, postavený Petrem 

Pavlem Columbanim v letech 1716-18 a upravovaný ve 2. polovině 18. století. U kostela je dosud 
používaný hřbitov s pseudogotickou hrobní kaplí, na kterém je i náhrobek skláře J. Kreybicha z 
poloviny 19. století. V obci je Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1838, u silnice stojí barokní 
socha P. Marie z roku 1746 a nad čp.14 socha Krista z roku 1736. Ve střední části obce je 
ucelený soubor patrových roubených domů, na rozcestí v západní části Polevska stojí kaplička, 
postavená roku 1900 pro starokatolickou církev. V Polevsku se kolem roku 1650 narodil sklářský 
mistr a zakladatel českého sklářského obchodu Jan Kašpar Kittel, který již koncem 17. století 
začal vyvážet sklářské výrobky do ciziny a v Čechách zavedl podle vzoru benátských sklářů 
výrobu čirého bezbarvého skla. 

[4] Lom Klučky - čedičové sloupce, které jsou tvořeny pravidelně vyvinutými svisle stojícími 
kamennými sloupy, kde se vyskytuje řada obojživelníků jako ještěrka živorodá či zmije obecná. 
Lom je zařazen do druhé zóny odstupňované ochrany CHKO Lužické hory. Ochranné pásmo PP 
je široké 50 m. 

[5] Prácheň - Obec, dnes součástí Kamenického Šenova. Osada zde vznikla kolem roku 1630, o 

150 let později byl postaven kostel. Obyvatelé se živili hlavně výrobou a prodejem sklářských 
výrobků. Uprostřed obce kostel sv. Vavřince z let 1780–82 postavil děčínský stavitel Václav 
Kosch v barokním slohu v místech, kde stávala starší dřevěná stavba. U č.p. 114 stojí křížek, u 
č.p. 118 socha svatého Jana Nepomuckého.  
Západně od vesnice při silnici na Kamenický Šenov se nachází národní přírodní památka Panská 
skála, známá také pod názvem Varhany. Jedná se o geologickou lokalitu, na které se nacházejí 

kamenné varhany vzniklé sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu, které bylo obnažené 
vlivem lidské těžební činnosti do současné podoby. Chráněny jsou svislé pěti až šestiboké 
sloupce, z nichž některé dosahují délky až 12 metrů a jsou vedle sebe uspořádány jako píšťaly u 
kostelních varhan. Ve vzniklé depresi se vytvořilo jezírko. U Panské skály stojí Mariánský sloup 
vztyčený v upomínku na mladý pár, který zde umrzl v roce 1739 při noční bouřce. 

[6] Malý Stožec - výrazný znělcový vrch (659 m) nad obcí Chříbská. Kopec byl dříve nazýván 

Obří hlava nebo Obličejová hora, protože při pohledu od severozápadu připomíná profil obličeje 
ležící postavy. Z vrcholu nejvyššího skaliska (nosu), je pěkný kruhový výhled na horu Jedlová, 
vrcholky Lužických hor s Ještědem, Českosaské Švýcarsko s Růžovou horu, Děčínský Sněžník, 
Šluknovský výběžek a německé vrcholy. Na jihozápadním svahu kopce se nachází strmé skalní 
srázy a v nich i šikmá puklinová jeskyně nazývaná Komora. Dříve to prý bylo obydlí místního 
loupežníka Bedřicha Raucha. Přístup do jeskyně je od železniční tratě. Pod západním úpatím 
kopce se rozkládá vodní plocha Chřibské přehrady. Na jihovýchodní straně lze vidět kolmé až 
převislé stěny. 

[7] Sloup sv. Jakuba - pískovcový sloup na kterém najdeme reliéf jelena, který se uchyluje k 

muži ve splývajícím rouchu s mečem v ruce, který znázorňuje svatého Jiljí. Na vršku sloupu kdysi 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD
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stávala socha sv. Jakuba. Odtud odbočka k čedičové skalce zvané Konopáč. Někdy se jí také 
říká Jelení skála. 

[8] Pětikostelní kámen - čedičová skála, ze které je krásný výhled do okolí. Podle názvu by 

odsud mělo být vidět 5 kostelů. Přímo od skály jsou vidět 4: v Dolním Podluží, Jiřetíně pod 
Jedlovou, Studánce a na Křížově. Poslední pátý kostel, který se nachází v Kytlicích, je vidět z 
místa o kousek dříve. 

[9] Tolštejn - je dnes zříceninou středověkého hradu, který se poprvé připomíná roku 1337. Hrad 
byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužic a ve své době byl významným a mocným 
opevněním. Prvními vlastníky byli Vartenberkové, přibližně až do roku 1402, kdy se hrad stal 
majetkem pánů z Dubé, kteří tak celé Tolšteinské panství začlenili mezi své ohromné državy na 
severu Čech. V roce 1481 získali panství i s hradem Šlejnicové ze Saska (Jiří Šlejnic v roce 1548 
založil dnešní Jiřetín pod Jedlovou). Po roce 1587 se v držení hradu vystřídalo několik majitelů až 
v období třicetileté války r. 1642 hrad oblehla a ohnivými střelami vypálila švédská vojska. Zcela 
vyhořelý hrad už nebyl nikdy obnoven. V roce 1865 byla zde postavena hradní restaurace, kterou 
po tři generace vedl rod Münzbergů. Roku 1892 navštívil hrad básník R. M. Rilke. Od roku 1996 
se díky iniciativě Obecního úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou obnovil zájem o záchranu hradní 
zříceniny. 

[10] Jedlová - Mohutná znělcová kupa Jedlová (774 m) je po Luži a Pěnkavčím vrchu třetí 
nejvyšší horou Lužických hor. Pojmenována byla podle jedlových lesů, které ji pokrývaly ještě v 
roce 1890 a byly podnětem ke stavbě rozhledny. Po zdolání rozhledny budete okouzleni 
výhledem na okolí Lužických hor. S dalekohledem odtud zhlédnete téměř čtyřicet rozhleden v ČR, 
Německu a Polsku. 

[11] Jiřetín pod Jedlovou - první zmínka o této osadě pochází z roku 1346. Osada byla v roce 
1554 povýšena na městečko a v roce 1587 získala městská práva. V okolí města probíhala těžba 
olova, mědi, cínu a stříbra. Největší rozkvět těžby byl zaznamenán v 17. století. Útlum těžby 
nastal koncem 19. století. Hornická naučná stezka nás seznámí s historií těžby a můžeme tu vidět 
i pozůstatky hornické činnosti. Kromě těžby nerostů se obyvatelé živily domácí výrobou textilu a 
obuvi. V roce 1869 do města přijel první vlak po nově vybudované železnici vedoucí z Děčína do 
Vansdorfu. Historické centrum města má dochované šachovnicově uspořádané ulice v 
renesančním půdorysu. Od roku 1992 je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Budova 
radnice je barokní a pochází z 18. století. Gotický Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v roce 
1590 až 1611 a na konci 18. a počátku 19. století byl kostel přestavěn. V druhé polovině 18. 
století byla na nedaleký Křížový vrch vybudována Křížová cesta vedoucí ke kapli Ukřižování a 
kapli Božího hrobu na Křížovém vrchu. Tato Křížová cesta byla na konci 20. a počátku 21. století 
rekonstruovaná. U východního okraje města je Hornické muzeum, jehož součástí je tak zvaná 
Muzejní štola. 

[12] Oybin - (česky Ojvín) obec , lázeňské místo. Vrch Oybin (514 m) se zříceninami hradu a 

kláštera. Ve 13. stol. strážní hrádek na obchodní stezce, v r. 1311 Jindřich z Lipé na jeho místě 
zbudoval pevný hrad. V r. 1364 zřízeb palác pro Karla IV., který sem usadil klášter celestýnů 
(kostel z r. 1384). V r. 1577  stavba zničeny bleskem, v r. 1681  poškozeny odlomením skalního 
bloku. Zřícenina turisticky zpřístupněna v r. 1829. Zbytky raně gotického kláštera, hradní hřbitov, 
náhrobníky z 16. stol. Pod hradem barokní kostel z r. 1709. Konečná stanice úzkokolejné dráhy 
ze Žitavy. 

[13] Töpfer - (Hrnčíř 582 m), náhorní plošina s mnoha skalními útvary a vyhlídkami. V sedle 
restaurace Töpferbaude. 

[14] Hvozd - hora (750 m) na hranicích mezi Českem a Německem. Má dva vrcholy, přes jižní 

vyšší vede státní hranice. Nižší vrchol je na německé straně. Hora je porostlá smrkovým lesem, 
v němž se vyskytuje i borovice, modřín, bříza. Les ve vrcholových partiích utrpěl emisemi. Hřbet 
Lužických hor s Hvozdem tvoří zároveň rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. 
Již v roce 1787 si žitavští občané vybudovali k vrcholu hory schodiště, které zčásti slouží dodnes. 
V roce 1834 byl na vrcholové plošině postaven velký kříž a v roce 1853 na německé straně 
postavil pan Marx z Oybinu první hostinec. Když stavba 1. srpna 1877 podlehla požáru, byl 
postaven v témže roce majitelem hostinec nový, tentokrát na české straně. Roku 1879 byla na 
vrchu, přímo na hraniční čáře postavena přírodovědným spolkem Globus ze Žitavy dřevěná 
rozhledna vysoká 10 metrů. Pojmenovali ji Karolinina rozhledna.  
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O dalších 10 let později na německé straně hory byla postavena turistická chata s restaurací i 
možností ubytování, která turistům slouží dodnes. Má tu kuriozitu, že přes její terasu vede státní 
hranice, takže návštěvník může sedět u stolu, kterým prochází státní hranice. Terasa je 
vyhlídkovou plošinou, místem dalekého rozhledu. Restaurace na české straně vyhořela v roce 
1946 a zachovaly se z ní jen zbytky sklepů. 
Na severním vrcholu, na německé straně již zmíněný spolek postavil místo rozhledny dřevěné o 
kus dál kamennou. Je vysoká 25 metrů, vzhledem dvojče rozhledny na Jedlové a byla otevřena 
slavnostně přesně o rok později než rozhledna na Jedlové (14. září 1892). 

[15] Mařenice - roztroušená obec v širokém údolí potoka Svitavky vznikla ve 14. století při cestě 

do Žitavy. Poprvé je uváděna v roce 1372 jako Marzenic. Ves byla zřejmě pojmenována podle 
zasvěcení nedávno opraveného kostela sv. Maří Magdalény, stojícího na návrší uprostřed obce. 
Na místě staršího ho dala postavit vévodkyně Františka Toskánská v letech 1699 - 1714; 
výstavbu barokního dvouvěžového chrámu vedl stavitel italského původu Octavio Broggio z 
Litoměřic. Na východní straně ke kostelu přiléhá ambit s kaplí, v ambitu jsou barokní náhrobníky z 
let kolem roku 1600, dále z let 1648 a 1758. Později byl kostel pseudobarokně upraven. Na 
silničním mostu přes Svitavku je barokní sousoší z let 1831 - 33 (Ukřižovaný, sv. Václav, a Sv. 
Jan Nepomucký, první dvě od Josefa Maxe mladšího), opravené roku 1896. Na zalesněném 
návrší na jižním okraji obce je Kalvárie, přístupná po cestě s kamennými schody. Z původně 
barokní kaple z roku 1681, přestavěné v roce 1750 je dnes už jen zřícenina. Na vrcholku kopce 
nad kaplí je torzo kříže a zašlé, do pískovce vytesané reliéfy od místních lidových umělců. V okolí 
Mařenic jsou tři památné stromy: u silnice do Heřmanic roste asi 18 m vysoká borovice lesní, na 
návrší jižně od obce je 17 m vysoký javor mléč a na kraji lesa u cesty na Jezevčí vrch stojí 25 m 
vysoký buk lesní, který byl v minulosti zasažen bleskem a je napaden hnilobou. Stáří všech tří 
stromů se odhaduje na 200 let.  

[16] Cvikov - původní osadu založili v polovině 14. století Sasové. Osada vyrostla u obchodní 

cesty vedoucí z České Lípy do Žitavy. V roce 1572 byla v obci založena škola. V 19. století se ve 
městečku začal rozvíjet textilní průmysl. V období druhé světové války v místní textilce vyráběly 
padáky. Náměstí ve Cvikově má pravidelný pravoúhlý půdorys. Kostel svaté Alžběty by l postaven 
ve 14. století, původně v gotickém slohu a v roce 1726 přestavěn v barokním slohu. Náměstí 
zdobí barokní sloupové sousoší vyhotovené v roce 1697. Představuje pannu Marii a tři světce. Na 
náměstí je několik domů postavených v 19. století v empírovém slohu. V tomto duchu je i radnice. 
Severně od Cvikova Křížový vrch - Kalvárie. V roce 1728 zde začal punčochář Johann Franz 
Richter budovat poutní místo. Místní dobrodinci nechali na cestě ke kapli vystavět osm kapliček s 
nejdůležitějšími výjevy Kristova utrpení, cesta tak postupně získávala ráz křížové cesty. 
Postupem času bylo dostavěno všech 14 zastavení křížové cesty. Během druhé světové války 
místo velmi zchátralo, až v roce 1991 cvikovský městský úřad nechal křížovou cestu zrenovovat. 
Dnes se zde nachází 14 výklenkových kaplí lemovaných alejí stromů. 

[17] Sedlecký Špičák - zalesněný vrch (544 m), ležící na severovýchodním okraji Lužických hor 

asi 3 km jihozápadně od Hrádku nad Nisou. Na jihu je spojen mělkým sedlem se sousední 
Popovou skálou, zatímco na severovýchodě se svažuje do širokého údolí Lužické Nisy a na 
západě do hraničního údolí Bílého potoka. K severozápadu vybíhá ze Sedleckého Špičáku 
nevýrazný skalnatý hřbítek, nazývaný Lipka. Celý kopec je tvořen křídovými pískovci a slepenci, 
které byly v blízkosti lužické poruchy zpevněné prokřemeněním. Odolné pískovce byly lámány 
jako stavební kámen v několika velkých, navzájem splývajících lomech, které ze tří stran obklopují 
vrchol Lipky. Těžba v nich skončila patrně v 1. polovině 20. století, takže dnes jsou již opuštěné a 
zarostlé lesem.  

[18] Popova skála - mohutné pískovcové skalisko se nachází na vrcholu stejnojmenného kopce 
(565 m), který je tvořen tektonicky porušenými a silně prokřemenělými křídovými pískovci a 
slepenci. Díky zvětrávání se pískovce rozpadly a vznikly skalní stěny. Najdete zde i skalní mísy, 
které byly vytvořeny modelací různě odolných pískovcových vrstev. Skála je přístupná po 
železných schodech se zábradlím. Na jejím vrcholku je vyhlídka s krásným rozhled po okolní 
krajině. 

[19] Loupežnický vrch - čedičový kopec (539 m) se dvěma vrcholky vypínající se nad Hrádkem 

nad Nisou. Po severozápadních svazích kopce prochází Žitavská stezka. Na vrcholu jsou 
skromné pozůstatky hradu Větrov, který mohl sloužit k ochraně obchodní stezky. Pravděpodobně 
byl zničen kolem roku 1442. Dnes zde spatříte množství sutě a malou plošinu, které jsou snad 
pozůstatky opevnění. 
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[20] Petrovice - první písemná zmínka pochází z roku 1391. Od roku 1980 je součástí 

Jablonného v Podještědí. Přes Petrovice vedla stará obchodní stezka z Čech do Žitavy. V centru 
obce je kostel Nejsvětější Trojice - pozdně barokní, z roku 1829 se samostatně stojící dřevěnou 
zvonicí z 18. stol. 

[21] Zámek Lemberk - perla raně barokní architektury. Původně gotický hrad byl vystavěný ve 
40. letech 13. století Havlem z Lemberka, manželem sv. Zdislavy. V polovině 16. století byl 
přestavěn na renesanční zámek, a mezi léty 1660–1680 upraven do současné raně barokní 
podoby. Od roku 1726 byl v držení Gallasů, později Clam-Gallasů, kteří jej vlastnili až do roku 
1945. Jedinečná barokní štuková výzdoba, původní Zdislavina světnička, rytířský sál, černá 
kuchyně a clam-gallasovský apartmán z 19. století Vám ukážou bohaté dějiny zámku. 
Nezapomenutelným pro Vás jistě bude i bajkový sál s kazetovým stropem z roku 1610. 
Zámek- nabízí tři prohlídkové okruhy: Historická trasa – věnovaná rodové a stavební historii 
zámku. Další okruhy jsou věnovány sv. Zdislavě z Lemberka a výstavě moderního uměleckého 
skla. 

[22] Bredovský letohrádek - raně barokní letohrádek, později klasicistně upravený, nechal v 

letech 1660-80 postavit Kryštof Rudolf Breda. V roce 1726 jej koupil Filip Josef hrabě Gallas. 
Clam Gallasové objekt objekt využívali pouze příležitostně a vlastnili jej až do zestátnění v roce 
1945. Začátkem 20. století sloužil jako sídlo lesní správy. Zajímavostí je, že místní zahrada byla 
vyhlášená pěstováním zeleniny ve sklenících, zvláště pak jahod, které se dovážely lázeňským 
hostům do Teplic. V současnosti je letohrádek po dobu rekonstrukce veřejnosti nepřístupný a 
otevírá se pouze u příležitosti různých akcí. 

[23] Jablonné v Podještědí - jedno z nejstarších měst v severních Čechách. První zmínka o něm 
je z roku 1249, kdy byl majitelem zdejšího panství Havel, syn Markvartův. Krátce poté tu vznikl i 
dominikánský klášter, založený Havlovou manželkou Zdislavou. Dominantou celého města je 
bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem dominikánů. Další zajímavou stavbou je kaple sv. 
Volfganga, která je jednou z nejstarších dochovaných staveb ze 13. století a Lovecký zámeček 
Pachtů z Rájova - rokoková stavba z 1. poloviny 18. století. V centru města se nachází vyhlídková 
věž, která vznikla rekonstrukcí věže bývalého kostela Narození Panny Marie. Na západním okraji 
města nad rybníkem je zámek Nový Falkenburk s rozsáhlý parkem. Dodnes je zachována 
štuková výzdoba sálů, nástropní malby a zrcadlový sál. Dnes slouží zámek jako dětský domov. 
Vyhlídková věž - s širokým schodištěm a novými věžními hodinami. Po 176 schodech lze 
vystoupat na vyhlídkovou plošinu ve výšce 30 metrů, odkud je nádherný výhled na centrum města 
a blízké i vzdálené okolí. Je odsud také vidět rarita, jedno z nejstarších hnízd čápů bílých v 
Čechách.  
Otvírací doba: Po-Pá 9.00-12.00 a 12.30-16.00, So-Ne 9.00-12.00 a 12.30-16.30 hod. 

[24] Kurort Jonsdorf - klimatické lázně. Osada založena v r. 1539 mnichy kláštera na Ojvině, 

později tkalcovská horská ves. V r. 1842 lázně s vodoléčbou, pak následovala rekreační a 
lázeňská výstavba. Barokní kostel z r. 1731. Motýlí dům - živý motýli, pavouci, plazi, 3 m dlouhé 
mořské akvárium. Konečná stanice úzkorozchodné železniční trati ze Žitavy. 
Motýlí dům Jonsdorf je otevřen denně celý rok od 10 do 18 hodin, jen 31. 12. je otevřeno pouze 
do 16 hodin a 24. 12. je zavřeno. Vstupné je pro dospělé 4,50 € a pro děti ve věku od 3 do 16 let 
3 €. 

[25] Luž - výrazná znělcová hraniční hora (793 m), nejvyšší vrchol Lužických hor. Horní partie 

hory jsou chráněné jako přírodní rezervace. Nejstarší doložený název hory pochází z roku 1538, 
kdy se jí říkalo Spitzberg (Špičák). Obyvatelé německého Waltersdorfu ji však nazývali 
Mittagsberg (Polední hora) - při výhledu z jejich vesnice bývalo totiž slunce přímo nad horou. 
Německý název Lausche je znám od roku 1631, český název Luž byl použit až v roce 1909 
Josefem Kafkou v jeho ilustrovaném průvodci po Čechách. Jižně od vrcholu v nadmořské výšce 
648 m chata Luž s možností občerstvení 
Přírodní rezervace Luž byla vyhlášena Správou CHKO Lužické hory v září 2011 s platností od 1. 
října 2011. Ve vrcholové části je hora porostlá pralesními porosty, níže se vyskytují buk, klen, 
javor, smrk. Smrkové lesy při jižním úpatí byly poničeny exhalacemi a po roce 1970 z větší části 
vykáceny. Botanický průzkum v roce 1998 dokladoval řadu cenných druhů rostlin i mnoha 
živočichů. To bylo důvodem k snaze ekologů tuto část hory ochránit. 

[26] Údolní nádrž Naděje - rozkládá se na 1,16 ha plochy asi 1km jižně pod Horní Světlou. 

Přehrada byla postavena již v letech 1937 -1938 a původně sloužila jako akumulační nádrž pro 
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pohon mlýna v obci Hamr. V současné době je ve správě podniku Povodí Ohře a není 
hospodářsky využívaná, koupání je zde možné , pláže zde však nehledejte, žádné tu nejsou, 
voda je díky umístění přehrady i v létě poměrně dost studená.  
Nedaleko přehrady (0,5km) naleznete další přírodní zajímavost a to Ledovou jeskyni. Jeskyně je 
nepřístupná, vchod do je zamřížovaný. V jeskyni se vytváří jinovatka, ledové náteky, rampouchy a 
podlahový led, který v některých místech dosahuje až 2 metry. Pseudokrasová jeskyně, je jediná 
svého druhu v ČR, v níž led vydrží po celý rok. Hluboká je 6 metrů, dlouhá 30 metrů a široká 2 až 
4 metry. 

[27] Milštejn - hrad Milštejn vznikl na přelomu 13. a 14. století jako strážní hrad na obchodní 

stezce ze Žitavy do Čech. Jeho význam začal upadat na počátku 16. století, kdy pánové z Dubé 
přesunuli centrum svého panství do České Lípy. Dílo zkázy pak dokonala těžba pískovce na 
výrobu mlýnských kamenů, takže z hradu zbyly do dnešních dnů jen nepatrné zbytky. 

[28] Rumburk - první zmínka o existenci Rumburka pochází z roku 1298. Již tehdy byl tržní 
osadou a měl tak jeden ze základních atributů středověkého města, jehož statut je doložen v roce 
1377.  Od roku 1566, kdy byl v místech staré tvrze vybudován renesanční zámek, se město 
představované 124 vesměs dřevěnými domy, stalo novým sídlem někdejšího panství Tolštejn.  
Hlavními podněty vývoje a rozvoje města byly spojeny  s řadou obchodních cest, jež vedly 
městem Rumburkem. Mezi nejvýznamnější obchodní cesty patřila  tzv. solná stezka vedoucí z 
německého Halle do české země. V následujících staletích  byl  rozvoj a osidlování města 
ovlivněno těžbou drahých kovů a později s  plátenickou výrobou. Postupem  času přibývala další 
řemesla, právo vařit pivo a obchodovat se solí a vínem...atd. Nicméně,  plátenická výroba ovlivnila 
zdejší kraj po další staletí.  
Centrum města tvoří Lužické náměstí a přilehlá pěší zóna. Náměstí, po své rekonstrukci z roku 
2002, se stalo reprezentativním centrem města. Ze tří stran je tvořeno domy z 19. století s 
podloubími a malými obchody. Čtvrtou stranu náměstí tvoří „chlouba“ socialistické architektury, 
Hotel Lužan. Uprostřed Lužického náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice z roku 1681, který byl 
postaven jako poděkování těch, co přežili velkou morovou ránu, která v té době postihla nejenom 
Rumburk. Sochy světců jsou z pozdější doby, patrně z let 1725 - 1775. Mezi vzácné památky 
patří Loreta, nejsevernější stavba svého druhu v Evropě, jež  byla postavena v letech 1704-1709. 
Celá stavba byla zakomponována  do již existujícího  rajského dvora kláštera kapucínů s novým 
kostelem sv. Vavřince podle projektu slavného J. L. Hildebrandta. Legenda říká, že  byl dům ve 
kterém žila P. Maria v Nazaretě přenesen anděly do města Loreto. Nad tímto legendárním 
domem byl vztyčen chrám a tak vzniklo proslulé poutní místo světa. Rumburská Loreta je kopií 
svého italského originálu. Na rozdíl od svého originálu, který je celý z mramoru, je Rumburská 
Loreta postavena celá z pískovce. Další významnou památkou je kostel sv. Bartoloměje 
postaveného roku 1352. Původně byl kostel dřevěný a později roku 1545 byl postaven nový,  
který se zachoval do dnes  jako i kapli sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu. Projít se můžete 
"Zvědavou uličkou", kde naleznete původní lidové stavby z pol. 18. století, jež jsou památkově 
chráněnou rezervací. 

[29] Dymník - vrchol  kopce (515 m), kde se ve středověku zapalovaly signální ohně, díky čemuž 

vznikl jeho název. V okolí vrcholu skalní výchozy, které jsou částečně deskovité nebo s náznakem 
sloupcovitého rozpadu. Necelých 200 m severně od vrcholu se nachází dva památné stromy – 
Buky na Dymníku.Na vrcholu zrekonstruovaná patnáctimetrová válcová rozhledna z cihel. Stojí na 
Dymníku od roku 1896. Tehdy ji na vlastní náklady nechal postavit rumburský radní August 
Wenschuch. Z její prosklené terasy si můžete prohlédnout krajinu Šluknovského výběžku, Lužické 
hory a oblast Českosaského Švýcarska a ve větší vzdálenosti i Ještěd, Bezděz, Milešovku či 
Děčínský Sněžník. 

[30] Krásná Lípa - obec na říčce Křinici prvně zmíněna r. 1339, v důsledku rozvoje průmyslu 

povýšena na město r. 1870. Barokní kostel sv. Máří Magdalény z let 1754-1758. Dochovány 

barokní a klasicistní dřevěné i zděné domy. Muzeum Českého Švýcarska. Sídlo správy 

Národního parku České Švýcarsko, zřízeného r. 2000. Severozápadně od města, poblíž červené 

značky zřícenina hradu Krásný Buk. Hrad vznikl před koncem 13. stol. 

[31] Karlova výšina - nazývána také Široký vrch (586 m), je táhlý znělcový vrch, ležící asi 1,5 km 

severozápadně od Rybniště. Spatříte pěkný výhled k západu na zvlněnou lesnatou krajinu 

Českosaského Švýcarska. V lese na svahu se nachází Dračí skála. Dnes již je zcela překrytá 
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vzrostlými stromy. Vylezete-li po kamenné suti na vrchol, můžete se posadit na dřevěné sedátko. 

Pod Karlovou výšinou na již červené značce se nachází Farského kaple z r. 1795. R. 1899 byla 

zničena, v následujícím roce opět zrenovována. Bíle omítnutá kamenná lesní kaplička s výklenky 

na obou stranách. Na červené plechové stříšce dříve býval křížek. R. 1987 byla kaplička 

opravena. 

[32] Chřibská - nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352. Ještě starší historii města 

naznačuje kámen nesoucí letopočet 1144, nalezen byl při přestavbě kostela. V Chřibské byla 
nejstarší sklářská huť v celém středoevropském regionu, která podle zápisů v dvorských deskách 
existovala již v letech 1426 a 1428. Nejstarší zápis v knize města je z roku 1514, hovoří o tom, že 
huť je v provozu již přes 100 let, tj. musela existovat již v roce 1414. Po dobu trvání hutě v 
Chřibské zde působila řada sklářských mistrů. Jednu dobu byla huť majetkem firmy Mayer a syn. 
Po druhé světové válce se stala součástí podniků Borské sklo, resp. Crystalex Nový Bor. 
Vyrábělo se tu nejprve zelené lesní sklo, potom surovina pro broušení, rytí a malování. Huť 
vyráběla až do roku 2007, kdy její provoz z ekonomických důvodů skončil. Areál hutě si následně 
mezi sebe rozdělilo několik soukromých firem, které zde podnikají v oborech, jenž spojitost se 
sklem již žádnou nemají. V roce 1869 žilo v chřibském údolí celkem 5777 obyvatel, což je 
nejvyšší počet, který byl kdy zaznamenán. Většina obyvatel byla německé národnosti, po odsunu 
došlo k prudkému poklesu počtu obyvatel. Nově příchozí čeští podnikatelé často vyváželi 
vybavení německých provozů z pohraničí a ukončovali výrobu, což způsobilo další úbytek 
obyvatel. Bylo zbouráno několik domů, včetně některých na náměstí. Po roce 1989 docházelo k 
postupné obnově. Od 10. října 2006 je Chřibská opět městem.  
Z pamětihodností stojí za zmínku kostel svatého Jiří - trojlodní stavba z roku1596, upravovaný v 
letech 1649 a 1670. Silniční most se sochami svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie na 
náměstí,fara čp. 9, radnice čp. 21 a venkovské usedlosti čp. 10, 160, 182.  

[33] Jetřichovice - první zmínky o obci se objevují na konci 14. století v souvislosti s blízkým 

skalním hradem Falkenštejnem. Písemné prameny z 16. a 17. století dokládají, že v blízkosti 
obce byly pily, v nichž se zpracovávalo dřevo z okolních lesů. Tyto lesy sloužily i jako honitební 
revír a pro získávání pryskyřice, kolomazi, kalafuny a pryskyřičného oleje ve smolných pecích. 
Dnešní obec Jetřichovice vznikla spojením čtyř na sobě původně nezávislých vsí, jež patřily do 
jedné farnosti. Tyto obce patřily čtyřem různým rodům – Michalicům, Berkům z Dubé, Kinským a 
Vartenberkům. Obec byla r. 1778 vydrancována při pruském vpádu vojáky a vojenskými zběhy. 
Roku 1889 byla v Jetřichovicích otevřena škola, v níž se vyučovalo až do roku 2011. Do konce 2. 
světové války fungovalo v okolí Jetřichovic několik mlýnů (dodnes se zachovalo torso Dolského 
mlýna), od r. 1722 je doložen lis na olej. Dnešní areál školy v přírodě dříve sloužil jako továrna na 
nitě. Do r. 1945 tvořili většinu obyvatelstva lidé německé národnosti. Po odsunu se počet obyvatel 
některých oblastí v okolí snížil až na jednu desetinu a zanikla část obce Zadní Jetřichovice. 
Kostel svatého Jana Nepomuckého stojí na místě, kde původně stávala starší kaple z roku 1748. 
R. 1828 byla ke kostelu přistavěna věž. Zařízení kostela pochází většinou z 19. století, 
nejzajímavějším dílem je barokní socha Panny Marie. Po 2. světové válce kostel chátral, v letech 
1992–1993 byl renovován a r. 1993 znovu vysvěcen. 

[34] Trpasličí skála - při silnici z Jetřichovic do Rynartic .Na skálu vystoupáte po kamenných 

schodech, kolem kterých jsou do skály vytesáni Sněhurka a sedm trpaslíků. Vytesal je tam v roce 
1833 místní lidový umělec Ernest Wahr. 

[35] Studenec - výrazný, široce kuželovitý čedičový vrch. Hora je nejzápadnější dominantou 
Lužických hor a podobně jako několik dalších míst v okolí byla údajně pojmenována podle 
pramene neobvykle chladné vody na severovýchodním svahu. Na vrcholu jedna z našich 
nejstarších rozhleden byla potavena v roce 1888 na místě původního triangulačního bodu. 
Postupem let ale chátrala a měla být dokonce stržena. Na poslední chvíli se ji podařilo zachrátit a 
nově zpřístupnit veřejnosti v roce 2009. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 17 metrů nad zemí se 
můžete kochat výhledy na Krušné, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše nebo České středohoří. 

[36] Zlatý vrch - (657 m) národní přírodní památka. Zlatý vrch byl vyhlášen chráněným územím 

18. února 1964 vyhláškou ONV v Děčíně. Důvodem ochrany je dokonale vyvinutá sloupcová 
odlučnost v tělese olivínického alkalického čediče (kamenné varhany) s mimořádnou, až 
30metrovou délkou kamenných sloupů.  



       KČT Slovan Pardubice strana 11 (celkem 11) www.kct-slovan-pardubice.info 
        verze 2016_01_01  

[37] Bratrské oltáře - podle lidových vyprávění se zde v letech 1515 – 1614, kdy panství ovládala 

protestantská šlechta, tajně scházeli katolíci. Naopak po Bílé hoře se zde měly konat obřady 
protestantů. Podle jiných zdrojů bylo místo jako poutní zřízeno až roku 1867 a v roce 1887 zde 
byla umístěna bohatá výzdoba včetně soch a oltáře. Jsou zde také nainstalované kopie obrazů 
původní křížové cesty z konce 19. století. 

[38] Jehla - (478 m) je dvouvrcholový čedičový kopec. Z jeho jihozápadního vrcholu vybíhá úzký 

skalnatý hřbet, který je tvořen špičatými čedičovými skalisky, podle nichž byl vrch zřejmě 
pojmenován. Upravenou stezkou dojdete na vyhlídkové skalisko se zábradlím, zpřístupněné roku 
1879, odkud spatříte Lužické hory, České středohoří a Labské pískovce. Kopec je to strmý, ale s 
přestávkami ho bez problému zdoláte a nebudete litovat. Pověst vypráví o skalních skřítcích, kteří 
zde měli svůj pivovárek. Proto se tu také jedné prohlubenině říká Trpasličí pánev. 

[39] Česká Kamenice - první písemná zmínka o České Kamenici pochází z roku 1352, avšak ve 

většině publikací stojí, že bylo město založeno již před rokem 1283. Mezi vlastníky tohoto města 
patřil třeba Jan z Michalovic či Hynek Berka z Dubé a rodina Kinských. Českou Kamenici 
navštívila jak husitská vojska, tak i hrůzy třicetileté války, přesto však město začalo vzkvétat a do 
jeho růstu v 19. století výrazně zasáhl rozvoj textilního průmyslu. Díky pohlednému historickému 
centru s renesanční radnicí, měšťanským domům s „pohádkovými“ zubatými štíty a řadě 
roubených a hrázděných staveb byla Česká Kamenice oceněna titulem Historické město roku 
2005. Dominantou města je goticko-renesanční kostel sv. Jakuba Staršího, jehož věž spojuje 
krytá nadzemní chodba s českokamenickým zámkem. Kdysi ji vrchnost používala jako 
přístupovou cestu na oratoř a kůr, dnes si v ní můžete prohlédnout stálou expozici o historii 
města. Uprostřed náměstí Míru stojí kašna z roku 1575, se sloupem a barokní sochou z roku 
1680, od žitavského mistra Oldřicha. Nedaleko kašny je v dlažbě vsazená velká podkova z 
kamene, jež označovala kam až směl být při jarmarku vystavován prodávaný dobytek.Můžete 
také vystoupat na kostelní věž s nádherným výhledem na město a okolí anebo navštívit soukromé 
Muzeum psacích strojů, kde je k vidění přibližně tři sta exponátů z období od konce 19. do 
poloviny 20. století.  

[40] Vraní skály - pískovcové skály jsou horolezci, kteří je hojně využívají, nazývány také jako 
Krkavčí skály. Skalní masiv je podélně rozdělený rozsedlinou na dvě mohutné, rovnoběžné řady 
skal. součástí skal je Fellerova skála, která dostala název po žitavském profesorovi Theodoru 
Fellerovi. Ten společně s fotografem Adolfem Gahlerem a Ferdinandem Siegmundem vystoupil 
17. června 1884 na její vrchol pomocí provazového žebříku.Prvními horolezci, kteří skálu zdolali, 
byli Karl Kirchhof a F. Salomon. Ti na vrchol vystoupili v květnu 1904. 

[41] Horní skály - tvoří je sedm skalních věží, které jsou oblíbené hlavně u horolezců. Skály jsou 
tvořeny pískovcem a slepencem, zpevněným křemenným tmelem a jsou prostoupeny žilkami 
křemene a vápence. 

[42] Bílé skály - skupina bílých pískovcových skal je rozdělena třemi širokými puklinami do 

několika samostatných bloků, které tak tvoří malé skalní město. 20 metrů vysoké skály 
připomínají tvarem slony. Jedná se o neobvyklou ukázku zvětrávání křídových pískovců, a proto 
jsou chráněny. Na stěnách nebo při úpatí si prohlédnete vyvětráváním vzniklé oválné dutiny a 
jeskyně. 

[43] Jítrava - protáhlá ves, administrativně patřící do Rynoltic. O jejím založení není nic známo, 

ale poprvé se uvádí roku 1370 jako Ditherivilla, později jako Dittersdorf nebo Dittrichsdorf. 
Za husitských válek byla zcela vypálena a později nově založena a pojmenována Pankratz. 
Do roku 1878 v obci žilo mnoho kameníků, kteří pracovali v pískovcových lomech na Vysoké, 
a ve vápencových lomech na Ještědském hřbetu. Na návrší uprostřed obce stojí barokní kostel 
sv. Pankráce z roku 1710 s polygonální kaplí z roku 1737. Po zásahu bleskem 8. dubna 1868 
kostel zcela vyhořel, ale vzápětí byl znovu postaven. Vnitřní zařízení je pseudobarokní, z doby 
po roce 1868. Kostel je obklopen hřbitovem a vedle něj stojí budova bývalé fary. V obci je také 
několik lidových roubených domů, z nichž některé mají zdobené kamenné vstupní portály 
a břidlicí vykládané štíty.  

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Kostel-sv--Jakuba-starsiho-v-Ceske-Kamenici.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzeum-psacich-stroju-v-Ceske-Kamenici.aspx

