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  Jizerské hory V. 
 sobota 16. září 2017 

  

 Odjezd: v 6:30 h z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu 

 
Trasa autobusu: Pardubice – Hradec Králové, okruh – Jičín – Turnov – Liberec – Mníšek – Oldřichov v Hájích, 
Obecní úřad (50.8498697N, 15.0831569E). Zde vystoupí všechny skupiny. 

 (Délka dílčí trasy 135 km, doba jízdy 1:54 h) 
 Plánovaný odjezd autobusu: 18 h.  
 Zpáteční trasa autobusu: Oldřichov v Hájích – Pardubice. 
 (Délka dílčí trasy 135 km, doba jízdy 1:54 h) 

Trasa autobusu celkem:  270 km + 10 % = 300 km, doba jízdy celkem: 2 h + 10 % = 2:15 h.  
Plánovaný návrat do Pardubic: v 20:30 hodin. 

  
 Trasy jednotlivých pěších skupin: 

1. skupina: Severní hřebenovka a Oldřichovský špičák: Oldřichov v Hájích [1], 
Obecní úřad (392 m n. m.), odtud V směrem přes silnici, okolo Poštovního úřadu a po 
trase cyklostezek 22, Hřebenovka pod železniční trať, za ní v souběhu se žlutou zn. 
do části Na Pilách, kde se žlutá zn. odpojí doprava (1,2 km, 410 m). Pokračujeme stále po cyklostezkách 22, Hře-
benovka, až narazíme na zelenou zn. (7,3 km, 810 m). Po zelené zn. vlevo S směrem, později Z Severní hřebe-
novkou [2] přes Poledník (8,7 km, 864 m) [3], okolo skal Jízdenka, Netopýří věžička, Sviní kámen, Jizerský kostelík 
až do Oldřichovského sedla (12,1 km, 478 m) [4], kde je možnost občerstvení v restauraci Hausmanka U Kozy. Od-
tud pokračujeme po zelené zn. Z (50 m od sedla přístřešek), později S v souběhu s NS Oldřichovské bučiny, okolo 
skály Sněhulák na Kopřivník (12,8 km, 598 m) [5], okolo Gorily, Oldříšku, Skalní brány, Lysých skal, Hřibu na rozcestí 
Skalní hrad, odkud odbočíme 70 m S na vyhlídkový bod Skalní hrad (14 km, 653 m) [6] a stejnou cestou se vrátíme 
na rozcestí. Z rozcestí Skalní hrad pokračujeme JZ po zelené zn. v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály na 
rozcestí Hřebenový buk (14,6 km. 614 m) [7]. Odtud v původním Z směru po žluté zn. v souběhu s NS Oldřichov-
ské háje a skály okolo kříže na Scheibe [8], skály Hřib na rozcestí Oldřichovský špičák, odkud odbočíme 40 m JV na 
vyhlídkový bod Oldřichovský špičák (15,6 km, 724 m) [9] a stejnou cestou se vrátíme na rozcestí. Pokračujeme po 
žluté zn. JZ okolo Důlní skály [10], později Z do sedla Pod Špičákem (16,2 km, 656 m). Odtud vpravo S po zelené 
zn. v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály, okolo Guttenbergovy skály [11], Skalní brány a Temné věže na 
rozcestí Hřebenový buk (17,8 km, 614 m) [7], kde už jsme dnes byli. Z rozcestí J po modré zn. nejprve v souběhu 
s NS Oldřichovské háje a skály, později pouze po modré zn., pak po modré zn. v souběhu s cyklostezkou 3006 
až na rozcestí, kde se modrá zn. odpojí vlevo (19,7 km, 399 m) k žst. Oldřichov v Hájích. Z tohoto rozcestí pokraču-
jeme pouze po trase cyklostezky 3006 k Obecnímu úřadu (21,5 km, 392 m n. m.), kde čeká autobus. 
Celkem: 21,5 km + 10 % = 24 km, čas bez zastávek 7:22 h, stoupání 965 m. Trasa a profil jsou na str. 4. 
 
2. skupina: Naučná stezka Oldřichovské háje a skály a Oldřichovský špičák: Oldřichov v Hájích [1], Obecní úřad 
(392 m n. m.), odtud nejprve 50 m SZ po trase cyklostezky 3006, po ní pak vpravo SV proti proudu potoka k modré 
zn. (470 m, 400 m n. m.). Po modré zn. S v souběhu s cyklostezkou 3006 na rozcestí s NS Oldřichovské háje a 
skály (840 m, 420 m n. m.). Zde odbočíme z modré zn. v ostrém úhlu vpravo JV a pokračujeme po trase cyklo-
stezky 3006 v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály do Oldřichovského sedla (2,8 km 478 m) [4], kde je mož-
nost občerstvení v restauraci Hausmanka U Kozy. Pak pokračujeme vlevo Z po zelené zn. (50 m od sedla přístřešek) 
Severní hřebenovkou [2], později S v souběhu s NS Oldřichovské bučiny, okolo skály Sněhulák na Kopřivník (3,5 
km, 598 m) [5], okolo Gorily, Oldříšku, Skalní brány, Lysých skal, Hřibu na rozcestí Skalní hrad, odkud odbočíme 70 m 
S na vyhlídkový bod Skalní hrad (4,7 km, 653 m) [6] a stejnou cestou se vrátíme na rozcestí. Z rozcestí Skalní hrad 
pokračujeme JZ po zelené zn. v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály na rozcestí Hřebenový buk (5,3 km, 614 
m) [7]. Odtud v původním Z směru po žluté zn. v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály okolo kříže na Scheibe 
[8], skály Hřib na rozcestí Oldřichovský špičák, odkud odbočíme 40 m JV na vyhlídkový bod Oldřichovský špičák 
(6,3 km, 724 m) [9] a stejnou cestou se vrátíme na rozcestí. Pokračujeme po žluté zn. JZ okolo Důlní skály [10], 
později Z do sedla Pod Špičákem (6,9 km, 656 m). Odtud vpravo S po zelené zn. v souběhu s NS Oldřichovské 
háje a skály, okolo Guttenbergovy skály [11], Skalní brány a Temné věže na rozcestí Hřebenový buk (8,5 km, 614 
m) [7], kde už jsme dnes byli. Z rozcestí J po modré zn. v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály, asi po 650 m 
(9,1 km, 542 m) se od modré zn. odpoutáme, odbočíme vlevo V a pokračujeme pouze po trase NS Oldřichovské 
háje a skály, až znovu narazíme na modrou zn. a asi po 50 m i na cyklostezku 3006 (10,7 km, 420 m). Po modré 
zn. v souběhu s cyklostezkou 3006 až na rozcestí, kde se modrá zn. odpojí vlevo (19,7 km, 400 m) k žst. Oldřichov 
v Hájích. Z tohoto rozcestí pokračujeme pouze po trase cyklostezky 3006 k Obecnímu úřadu (11,5 km, 392 m), kde 
čeká autobus. 
Celkem: 11,5 km + 10 % = 13 km, čas bez zastávek 3:55 h, stoupání 542 m. Trasa a profil jsou na str. 5. 
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3. skupina: Naučná stezka Oldřichovské háje a skály [12]: Oldřichov v Hájích [1], Obecní úřad (392 m n. m.), od-
tud nejprve 50 m SZ po trase cyklostezky 3006, po ní pak vpravo SV proti proudu potoka k modré zn. (470 m, 400 m 
n. m.). Po modré zn. S v souběhu s cyklostezkou 3006 na rozcestí s NS Oldřichovské háje a skály (840 m, 420 m 
n. m.). Zde odbočíme z modré zn. v ostrém úhlu vpravo JV a pokračujeme po trase cyklostezky 3006 v souběhu 
s NS Oldřichovské háje a skály do Oldřichovského sedla (2,8 km 490 m) [4], kde je možnost občerstvení 
v restauraci Hausmanka U Kozy. Pak pokračujeme vlevo Z po zelené zn. (50 m od sedla přístřešek) Severní hřebe-
novkou [2], později S v souběhu s NS Oldřichovské bučiny, okolo skály Sněhulák na Kopřivník (3,5 km, 598 m) [5], 
okolo Gorily, Oldříšku, Skalní brány, Lysých skal, Hřibu na rozcestí Skalní hrad, odkud odbočíme 70 m S na vyhlídko-
vý bod Skalní hrad (4,7 km, 653 m) [6] a stejnou cestou se vrátíme na rozcestí. Z rozcestí Skalní hrad pokračujeme 
JZ po zelené zn. v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály na rozcestí Hřebenový buk (5,3 km, 614 m) [7]. 
Z rozcestí J po modré zn. v souběhu s NS Oldřichovské háje a skály, asi po 650 m (6 km, 542 m) se od modré zn. 
odpoutáme, odbočíme vlevo V a pokračujeme pouze po trase NS Oldřichovské háje a skály, až znovu narazíme na 
modrou zn. (7,5 km, 425 m) a asi po 50 m i na cyklostezku 3006 (7,5 km, 420 m). Po modré zn. v souběhu 
s cyklostezkou 3006 až na rozcestí, kde se modrá zn. odpojí vlevo (7,9 km, 400 m) k žst. Oldřichov v Hájích. 
Z tohoto rozcestí pokračujeme pouze po trase cyklostezky 3006 k Obecnímu úřadu (8,3 km, 392 m), kde čeká auto-
bus. 
Celkem: 8,3 km + 10 % = 9,1 km, čas bez zastávek 2:45 h, stoupání 348 m. Trasa a profil jsou na str. 6. 
 
Možnosti občerstvení (bez záruky):  
restaurace Beseda, Oldřichov v Hájích 54, telefon: 485 146 813,  
restaurace U Františka, Oldřichov v Hájích 51, telefon: 602 330 382,  
Hausmanka U Kozy, Filipka 337 (Oldřichovské sedlo), telefon: 728 958 234 
 
Upozornění: turistické značení v oblasti se změnilo, staré mapy jsou nepoužitelné! 
Trasy a jejich profily byly navrženy plánovačem www.mapy.cz a jsou zobrazeny na mapových přílohách na str. 4 až 6.  
K délce tras určené plánovačem bylo přičteno 10 %.  
Cena: členové dospělí 150 Kč, děti členové 70 Kč, ostatní 250 Kč, děti nečlenové 120 Kč. 
 
Přihlášky přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070 (operátor T-Mobile). Při 
odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši. 
Trasu připravil a výlet vede: Josef Kotyk (e-mail Josef.Kotyk@seznam.cz, tel. 777 319 370). 
 

Zajímavosti 
[1]  Oldřichov v Hájích (německy Buschullersdorf) je obec na severu Čech, v Libereckém kraji. Nachází se přibližně 
10 kilometrů od Liberce na silnici z Liberce do Raspenavy.  Oldřichovem v Hájích protéká říčka Jeřice s přítoky Oldři-
chovským potokem a Malou Jeřicí. Obec je v podhůří Jizerských hor, mezi Hejnickým a Oldřichovským hřbetem, 31. 
12. 2016 měla 751 obyvatel První písemná zmínka o obci je v urbáři z roku 1381. Zpočátku byl „Vlrichsdorff“ bezvý-
znamnou vsí, v roce 1409 zde bylo pouze devět usedlostí. Samotný název obce má za sebou bohatou historii. Prav-
děpodobně je odvozen od majitele panství Oldřicha II. z Bibrštejna (1363–1385). Je zde několik cenných staveb lidové 
architektury. Nejhodnotnější z nich je podstávkový dům čp. 5 s vnitřními malbami na dřevě. 
 
[2] Liberecký kraj společně s německým partnerem Landkreis Görlitz realizují projekt podpořený Evropskou unií na 
znovuobnovení části historické hřebenové cesty. Obnovená trasa Hřebenovky vede od Orle přes území Liberec-
kého kraje do německé oblasti Žitavských hor a spojuje atraktivní místa vrcholových partií Jizerských, Lužických a 
Žitavských hor, Černostudniční i Ještědsko-kozákovský hřbet. Užívat ji mohou jak pěší turisté a cyklisté, tak v zimě i 
běžkaři. Severní trasa vede přes vrcholové partie Jizerských hor, přes Smědavu, Sněžné věžičky, Ptačí kupy a Po-
ledník. Kolem Oldřichova v Hájích trasa pokračuje do Albrechtic u Frýdlantu, Václavic a Hrádku nad Nisou. V Hartau 
překračuje státní hranici a na německém území pokračuje podél jezera Olbersdorfer See a toku řeky Mandau do Oy-
bina, na vrchol Hochwald (Hvozd), kterým prochází česko-německá státní hranice, a dále do Jonsdorfu. Na českou 
stranu se trasa opět vrací na hraničním přechodu Dolní Podluží/Waltersdorf, a je zakončena v Nové Huti na hranicích 
s Ústeckým krajem. 
 
[3] Poledník (863,7m) je dominantou západní části Jizerských hor. Tento vrchol na západě Hejnického hřebene je 
částí NPR Jizerskohorské bučiny. NPR Jizerskohorské bučiny je největším komplexem bukového lesa u nás. Vznikla 
v r. 1999, kdy bylo propojeno 7 původních rezervací z r. 1960: Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské 
cimbuří,  Paličník a Tišina. Tento komplex smíšených, převážně bukových lesů, zahrnuje nejcennější lesní porosty 
Jizerských hor, je genovou bankou původních dřevin pro obnovu jizerskohorských lesů, poškozených v minulosti imi-
semi i nevhodným lesním hospodařením Desítky mohutných žulových bloků jsou oblíbeným místem horolezců. 
 
[4] Oldřichovské sedlo (478m) je důležitým spojovacím článkem mezi Libereckem a Frýdlantskem; po staletí tudy 
prochází cesta, od druhé poloviny 19. století pod sedlem vede v tunelu i železniční trať. Sedlo, kterým se překonávala 
hradba jizerských kopců, hrálo důležitou roli i při pravidelných poutích z Liberce do Hejnic. Hausmanka, bývalá hájov-
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na pod vedením lesníka Franze Hausmanna, který byl velkým milovníkem Jizerských hor. Dnes známá také pod ná-
zvem „U kozy“. Jedná se o jedinečnou hospodu s výbornou kuchyní a svéráznou obsluhou. 
[5] Kopřivník (598,1 m n. m.) je vrchol v Jizerských horách, v okrsku Oldřichovská vrchovina. Má podobu výrazného 
vrcholu tvořícího JV zakončení úzkého skalnatého hřbetu. Skládá se z porfyrické žuly a granodioritu. Kopřivník má 
příkré svahy (20–50°) i vysoké srázy (23 až 30 metrů). Vrchol je zalesněn smíšeným porostem. Na severním svahu je 
několik jeskyní, z nichž nejznámější se jmenuje Loupežnická. Nachází se zde pevnosti lehkého opevnění budovaného 
před druhou světovou válkou. Lokalita je součástí NPR Jizerskohorské bučiny.  
 
[6] Rozložitý masiv Skalního hradu leží západně od Oldřichovského sedla. Na vrchol vedou ve skále vytesané 
schůdky neznámého stáří. Na vrcholové ploše se nachází mělké podvalí po skalní světnici a neveliký počet otvorů a 
kůlových jamek, které připomínají lože pro trámy dřevěné stavby. Na přístupové straně mohly stát hospodářské pří-
stavby, obvyklé předhradí však není patrné. Archeologické nálezy dokládají existenci tohoto hrádku na první polovinu 
13. století. Skalní poloha však byla využita již v mladší době bronzové. Dle pověsti zde měl stát loupežný hrádek, 
věrohodnější prameny tvrdí, že snad šlo o tvrz chránící starou obchodní stezku, spojující Liberecko s Frýdlantskem. 
Lidové báchorky vyprávějí o krásné dívce držené na hrádku loupežníky. Když se jednou rozhodla pro útěk, loupežníci 
ji pronásledovali, a proto se na konci útesu pokusila skočit na sousední skálu. Od té doby se hluboké skalní průrvě, do 
níž se zřítila, říká Panenský skok. Ze Skalního hradu se otvírá výhled na Frýdlantsko a do vzdálené Horní Lužice, 
zajímavý je i pohled ke Špičáku, který se nachází JZ odtud. 
 
[7] Hřebenový buk. Buk je připomínkou dávné obchodní cesty vedoucí přes tuto část Jizerských hor. Původní buk 
padl roku 1903. 
 
[8] Kříž na Scheibe. Z boleslavského kraje vedla přes Frýdlant do Zhořelce prastará obchodní cesta. Jedna její větev 
procházela Oldřichovem v Hájích, stoupala po úbočí Svahového vrchu a překračovala Jizerské hory v nevýrazném 
sedle na místě zvaném Scheibe. Kříž připomíná tuto dávnou obchodní cestu. Stezka přes Scheibe byla koncem 17. 
století definitivně opuštěna. (Citace z knihy M. Nevrlého: Kniha o Jizerských horách). 
 
[9] Oldřichovský špičák (724 m n. m.) je výraznou dominantou západní části Jizerských hor. Je nejvyšší horou Oldři-
chovského hřebene. Vrchol je dnes součástí NPR Jizerskohorské bučiny. Terén je zde mimořádně skalnatý a je po-
rostlý bukovým a smíšeným lesem. Nachází se zde také zbytky starých štol na slídu – muskovit. Na vrcholu je vyhlíd-
ka, kde je omezený výhled směrem k Frýdlantu. K jejímu zdolání musíme použít kovové žebříky vedené úzkým skal-
natým kaňonem. 
 
[10] Důlní skála. Její jméno připomíná, že v blízkosti se v minulosti těžila slída. Vchod do úzké ražené štoly je dodnes 
patrný, ale v nepřehledném terénu se velmi špatně hledá. 
 
[11] Guttenbergova skála. Vytesaný nápis Guttenberg felsen 1906 připomíná nejspíš lesního radu, který na zdejší 
cestě vykonával exkurze. 
 
[12] Naučná stezka Oldřichovské háje a skály prochází nejzachovalejším a přírodně nejcennějším územím v CHKO 
Jizerské hory. Vedle rozsáhlých smíšených lesů s převahou buku se zde nachází řada pozoruhodných skalních masí-
vů, věží a skalních vyhlídek. Tato stezka je ideální pro děti, protože je zde mnoho zastávek, na kterých se děti hravou 
formou seznamují s okolní přírodou. Na stezce je umístěno 10 tabulí, které návštěvníky seznamují s přírodními zají-
mavostmi a historií dané oblasti formou krátkého povídání, her, úkolů a kvízu. Součástí stezky jsou dřevěné stoly, kde 
si návštěvník doplní a osvěží své znalosti o stromech a obyvatelích lesa. Původní naučnou stezku vybudoval v roce 
1986 Český svaz ochránců přírody. Současná podoba stezky vznikla  v roce 2003 jako výsledek spolupráce mezi 
Správou CHKO Jizerské hory, ČSOP a o.p.s. Suchopýr. Stezka je určena pouze pro pěší, je zde řada schodů a žebří-
ků na skalní vyhlídky, je proto zcela nevhodná pro cyklisty, jejich pohyb je zde ostatně přísně zakázán ochrannými 
podmínkami národní přírodní rezervace. Pro pěší platí v NPR zákaz vstupu mimo značenou cestu.  
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