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Jizerské hory VIII.  
sobota 12. září 2020 

 
Turista musí mít během cesty autobusem na obličeji roušku. 

Přihlášený turista se účastní výletu na vlastní nebezpečí. 

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

Trasa autobusu: Pardubice –Liberec – Frýdlant – Raspenava – Hejnice (rozcestí turist. 

značek u kostela). Zde vystoupí skupiny 1. a 2. 
(Délka dílčí trasy: 180 km, doba jízdy: 2:30 h). 
Autobus se přes Raspenavu a Frýdlant vrací do Liberce a zaparkuje ve Fibichově 
ul., kde je parkoviště vyhrazená pro ZOO (viz obr. na str. 10).  
Zde vystoupí 3. skupina. 
(Délka dílčí trasy: 36 km, doba jízdy: 0:44 h). 
Autobus zde čeká na 3. skupinu. 
Odjezd autobusu: v 17:00 h do Bedřichova (délka dílčí trasy 10 km, doba jízdy 0:20 h).  
Odjezd autobusu z Bedřichova: 17:45 hod. 
Zpáteční trasa autobusu: Bedřichov – Liberec – Pardubice. (Délka dílčí trasy: 160 km, 
doba jízdy 2:10 h) 

Trasy jednotlivých pěších skupin: 
1. skupina Celkem: 18 km, čas bez zastávek 6:15 h Stoupání: 665 m 

Hejnice (375 m) [1] – z parkoviště u kostela po červené zn. 

Z přes most přes Smědou, za ním JV a J na rozcestí Ořešník 
odbočka, výstup na Ořešník (800 m – kruhový rozhled) [2], zpět 
na rozcestí a k vodopádu Velký Štolpich [3], na rozcestí U Tetřeví 

boudy, kde se červená zn. lomí vpravo Z, na rozcestí Pod Krásnou Maří (možnost 
odbočení na vyhlídku Krásná Maří [4] a zpět), rozcestí Pod Ptačími kupami, odtud dále 
po žluté zn. Oldřichovskou silnicí okolo ukazatele Točna na rozcestí Hřebínek a odtud po 
zelené zn. v souběhu s trasou NS Černá Nisa [5] nejprve Z, po 200 m J, za kótou 805 m 
vpravo Z na rozcestí Za přehradou. Odtud JV po žluté na Gregorův kříž a dále na Novou 

Louku (Šámalova chata, možnost občerstvení nezaručeno). Z Nové Louky pokračujeme Z 
po žluté značce do Bedřichova, kam pro nás přijede autobus.  
Odjezd od centrálního parkoviště v 17:30 hod. 

1A. skupina Celkem: 19 km, čas bez zastávek 6:30 h Stoupání: 755 m 
Hejnice (375 m) [1] – z parkoviště u kostela po zelené zn. Z přes 
most přes Smědou, pak JZ a JJZ do Ferdinandova [16], 
u hřbitova u domu č. p. 74 odbočíme ze zelené zn. vpravo a 
místní silnicí podle domů č. p. 245, 688 atd., za domem č. p. 

432 přejdeme most přes Černý (Velký) Štolpich, za ním odbočíme vpravo SZ po silnici 
v souběhu s cyklostezkou č. 3064, okolo poštovní schránky, domů č. p. 187, 471, 

hospody U Cimpla, Mateřské školy dojdeme k domu č. p. 21 s pamětní deskou. Tu si 
vyfotografujeme a po trase cyklostezky č. 3064 JV směrem se vrátíme na zelenou zn. a 
po ní na rozcestí Ferdinandov. Odtud JV po zelené na rozcestí Pod vodopády. Dále 
budeme pokračovat JV po žluté k vodopádu Velký Štopich. Odtud pokračujeme po žluté, 
v souběhu s červenou na rozcestí Tetřeví boudy a dále po žluté k rozcestí Na Žďárku. 
Odtud JZ po zelené na rozcestí Holubník – sedlo. Z rozcestí pokračujeme Z po červené 

(Hřebenovka) do sedla Holubníku (999 m) , Holubník (1071 m), Ptačí kupy (1013 m) na 
rozcestí Pod Ptačími kupami, odtud dále po žluté zn. Oldřichovskou silnicí okolo 
ukazatele Točna na rozcestí Hřebínek a odtud po zelené zn. v souběhu s trasou NS 



 

KČT Slovan Pardubice strana 2 (celkem 8) www.kct-slovan-pardubice.info 

69 let nepřetržité činnosti  1951 - 2020 

Černá Nisa [5] nejprve Z, po 200 m J, za kótou 805 m vpravo Z na rozcestí Za přehradou. 
Odtud JV po žluté na Gregorův kříž a dále na Novou Louku (Šámalova chata, možnost 
občerstvení nezaručeno). Z Nové Louky pokračujeme Z po žluté značce do Bedřichova, 

kam pro nás přijede autobus.  
Odjezd od centrálního parkoviště v 17:30 hod. 

2. skupina Celkem: 12 km, čas bez zastávek 4:15 h Stoupání: 529 m 
Hejnice (375 m) [1] – z parkoviště u kostela po zelené zn. Z přes most přes Smědou, pak 

JZ a JJZ do Ferdinandova [16], u hřbitova u domu č. p. 74 odbočíme ze zelené zn. 
vpravo a místní silnicí podle domů č. p. 245, 688 atd., za domem č. p. 432 přejdeme 
most přes Černý (Velký) Štolpich, za ním odbočíme vpravo SZ po silnici v souběhu s 
cyklostezkou č. 3064, okolo poštovní schránky, domů č. p. 187, 471, hospody U Cimpla, 

Mateřské školy dojdeme k domu č. p. 21 s pamětní deskou. Tu si vyfotografujeme a po 
trase cyklostezky č. 3064 JV směrem se vrátíme na zelenou zn. a po ní na rozcestí 
Ferdinandov. Odtud v původním směru po modré zn. JZ Viničnou cestou a pak Novou 
poutní cestou okolo Weberova kříže [17] údolím Bílého (Malého) Štolpichu [18], okolo 
vodopádu Malý Štolpich [19], přes rozcestí Bílá kuchyně [20], stále po modré zn. Poutní 
stezkou na Olivetskou horu (886 m – kruhový rozhled) [21], rozcestí Olivetská hora, 
rozcestí Pod Olivetskou horou, dále v původním směru po žluté zn. JV Uhlířskou cestou 
na rozcestí Za přehradou. Odtud pokračujeme  dále JV po žluté na Gregorův kříž a dále 

na Novou Louku (Šámalova chata, možnost občerstvení nezaručeno). Z Nové Louky 
pokračujeme Z po žluté značce do Bedřichova, kam pro nás přijede autobus.  
Odjezd od centrálního parkoviště v 17:30 hod. 

3. skupina    Celkem: 6,1 km, čas bez zastávek 2:00 h Stoupání: 202 m 
Varianta vhodná pro děti a seniory. Z parkoviště autobusu k rozcestníku Liberec – 
Lidové sady, MHD (nedaleko vstupu do (ZOO). Odtud po zelené zn. SV Aninou cestou 
okolo řady studánek na rozcestí se žlutou zn. Dále vpravo pouze po žluté zn. J nejprve 
Mariinou cestou, z ní pak žlutá zn. pokračuje okolo Lönsova pomníčku [22], Skautské 
studánky [23] na rozcestí Strážní buk [13], pod Kovadlinou až na Libereckou výšinu 
s restaurací a rozhlednou (546 m) [14]. Pokračujeme po žluté zn. Z, pak SZ k přístřešku 
pod Libereckou výšinou a dále vlevo po červené zn. Z, pak JZ se vrátíme na rozcestí 
Liberec – Lidové sady, MHD, odkud jsme vyšli. Zde odbočíme vlevo J ulicí Lidové sady 
na Riegrovu ul. u ZOO – zde je opět rozhledna [15].  
Možnost individuální prohlídky ZOO nebo Botanické zahrady v Liberci. 
Autobus se nachází v Riegrově nebo Fibichově ul., kde jsou parkoviště vyhrazená 
pro ZOO. 
 
Možnosti občerstvení (bez záruky): pro 1. a 2. skupinu – Hřebínek a Šámalova chata 

na Nové Louce  
Pro 3. skupinu – restaurace na Liberecké výšině, v Liberci restaurace v Lidových sadech, 
u vstupu do ZOO aj. 

Mapy: Trasy se nacházejí na mapě: Edice KČT 1:50 000 č. 20-21 Jizerské hory a 
Frýdlantsko. Používejte zásadně aktuální vydání map, v oblasti byly provedeny 
změny značení.  
Cena:  dospělí členové 150 Kč; děti členové 70 Kč. 

 dospělí nečlenové 250 Kč; děti nečlenové 100 Kč.  

Přihlášky přijímá: Dagmar Ehrenbergerová,  mobil +420 739 569 070. 
Na zájezd se lze přihlašovat od 1. srpna 2020. Při odhlášení od 14-tého dne před 
termínem a při nedostavení se k autobusu každý platí stanovenou cenu zájezdu v plné 
výši. 
Výlet připravil: Josef Kotyk 
Trasy upravil a výlet vede: Petr Dračínský 
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Zajímavosti: 

[1] Obec Hejnice (375 m) byla povýšena na město 31. 7. 1917. Průmyslově zemědělské 
centrum, turistické výchozí stanoviště s napojením na hromadnou dopravu. Existence 
Hejnic byla úzce spjata s poutním kostelem, jehož vznik podle pověsti spadá do r. 1211. 
Na uzdravování nemocných zde asi měla vliv léčivá voda, pramenící v nedaleké 
Libverdě. K propagaci místa přispěl řád františkánů, jehož klášter zde r. 1692 založil 
hrabě František Gallas. V 16. stol. byly otevřeny doly na železnou rudu, v 19. stol. vzniklo 
v obci a jejím okolí několik textilních továren. V oblasti se nachází několik přírodních 
rezervací a chráněných území. 

[2] Ořešník (německy Nußstein) je skalnatý výběžek postranní části Hejnického hřebene 
Jizerských hor. Strmě se zvedá do výšky 800 m nad údolími Velkého Štolpichu i Smědé. 
Jméno tento mohutný žulový blok dostal po porostech lísky, které pokrývaly jeho okolí asi 
před 800 lety, v dobách, kdy sem přišli první kolonisté. Z jeho vrcholu je vyhlídka do 
celého údolí Smědé přes Bílý Potok, Hejnice, Raspenavu a za dobré viditelnosti i za 
Frýdlant. Ocelové zábradlí na vyhlídce pochází z r. 1898, r. 2000 bylo rekonstruováno 
Jizersko-ještědským horským spolkem. 

[3] Na potoce Velký Štolpich (Sloupský potok), který protéká NPR Jizerskohorské 

bučiny, se nachází krásné vodopády. Je zde také jeden z největších vodopádů u nás – 
Vodopád Velkého Štolpichu. Potok v tomto místě překonává skalní stěnu vysokou 30 m 

a vytváří několik vodopádů a kaskád. V nádherném údolí se v minulosti těžily drahé kovy. 
Dnes zde najdeme staleté buky, které kryjí rozervané skály a temné rokle v prudkých 
srázech. 

[4] Krásná Maří je jednou z nejznámějších jizerskohorských vyhlídek. Ze žulového 

skaliska je úchvatný pohled na Frýdlantsko, na střechu hejnického chrámu, na údolí 
Štolpichu, na Ořešeník a dále směrem k Novému Městu pod Smrkem s Jindřichovickým 
hřebenem v pozadí; vlevo se v dálce rozprostírají kopce Horní Lužice. Krásná Maří svůj 
název získala od dolu na železnou rudu založeného r. 1582 dole v údolí. Železo z něj prý 
zpracovával slavný raspenavský hamr; po ústí štoly dnes však již není památky. Vrchol 
vyhlídky na Krásné Maří je od počátku 20. století zajištěn železným kovaným zábradlím, 
snadná cesta k ní je navíc ve skalách upravena několika vytesanými schůdky. 

[5] NS Černá Nisa představuje oblast horního toku Černé Nisy. Do přírodního rámce jsou 

zde zasazeny technické historické stavby, které naši předkové vybudovali jako ochranu 
před povodněmi i pro využití vodní energie elektrárnou v Rudolfově. 
První část NS je vedena po hranici velmi cenného území zdrojnice Černé Nisy, které 
se rozprostírá v údolí mezi komplexem Olivetské hory ve výšce cca 820 m n. m. Jedná 
se o významnou neporušenou zónu s výskytem tetřívka obecného. NS začíná 
na Hřebínku na rozvodí povodí Černé Nisy a Smědé. Naučná stezka doplňuje trasy 
pro pěší turistiku v Jizerských horách. Je významných připojením turisticky 
exponovaného Bedřichova na centrální trasu Nové hřebenovky na Hřebínku. 
Druhá část NS je vedena po dřevěném chodníku na levém břehu vodní nádrže 
Bedřichov vybudované v letech 1902–1905 jako akumulační nádrž chránící údolí 
pod přehradou před povodňovým nebezpečím. Ačkoli se jedná o umělou stavbu, 
v přírodním rámci okolí vzbuzuje představu kanadských či skandinávských horských 
jezer. 
Třetí část NS je vedena po Kanále - zaklopeném přivaděči vody z vodní nádrže 
Bedřichov vrstevnicovým podzemním kanálem délky 3 252 m do objektu označovaného 
jako vodní zámek. Odtud voda padá tlakovým potrubím délky 1 100 m na turbínu vodní 
elektrárny Rudolfov situované o 180 m níže. Dílo bylo vybudováno dodatečně po stavbě 
vodní nádrže v letech 1924 - 1927. 
[6] Vodní nádrž Bedřichov, nazývaná také Bedřichovská přehrada (německy 

Friedrichswalder Talsperre) či Přehrada na Černé Nise, je nejvýše položenou přehradou 
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Jizerských hor. Leží v katastru obce Bedřichov na Černé Nise. Koruna její hráze leží 
v nadmořské výšce 775,26 m n. m., hráz je 340 m dlouhá a 23,5 m vysoká. Byla stavěna 
v letech 1902–1905 Vodním družstvem k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad 
v povodí Zhořelecké Nisy k ochraně proti povodním a úpravu průtoku v suchých 
obdobích, dnes navíc napájí tři vodní elektrárny a slouží také k rekreaci a rybaření. 
Přechod hráze tzv. Poutní stezkou (mezi rozcestníky Černá Nisa – přehrada a 
Stammelův kříž) byl uzavřen, hráz je možno obejít stezkou umístěnou jižněji. 

[7] Chladné vody náhorních plání Jizerských hor nelákají ke koupání, a tak pomníček, 
který stojí na levém břehu přehrady na Černé Nise, je v horách ojedinělý: hrubě tesaný 
kámen s kovovou tabulkou, která stručně oznamuje, že Herbert Johne, student učitelství, 
narozený 18. 8. 1912 zemřel 24. června 1930. Studoval třetí ročník libereckého 
učitelského ústavu a z Chotyně, odkud pocházel, přijel na neděli do Jizerských hor, snad 
za strýcem, který byl revírníkem na nedaleké Nové louce. Nedbal varování, skočil do 
vody a plaval až do poloviny velké tmavé nádrže přehradního jezera. Tam ztratil síly a 
snad mu i srdce vypovědělo službu. Volal o pomoc. Přítel, který k němu plaval, sám brzy 
ztratil sílu: vody Černé Nisy jsou i v létě ledové. Herbert Johne se utopil dřív, než mu mohl 
kdokoli pomoci. (Citace z knihy: M. Nevrlý – Kniha o Jizerských horách). 

[8] Dagmar Spinová z Liberce byla nešťastná ze smrti manžela a nemoci své matky. 
Odešla z domova v neděli 8. prosince 1974 a již se nevrátila. Před smrtí požila velké 
množství utišujících barbiturátů, přivázala si k pasu tašku s pětikilovým kamenem a 
vstoupila do ledových vod. Tělo utopené leželo ve vodě téměř celý měsíc. (Citace z knihy: 
M. Nevrlý – Kniha o Jizerských horách). 

[9] Melzerův pomník stojí asi 1 km před vodní nádrží Bedřichov, jejíž stavba probíhala 

v letech 1902–1905. Při výstavbě byla také vybudována úzkokolejná železnice pro 
dopravu materiálu. Dne 19. srpna 1905 přinesl pokladník na stavbu dělníkům výplatu. 
Cestou ho doprovázel četník Robert Melzer. Ten se při zpáteční cestě rozhodl použít 
vagon úzkokolejky, kterým ovšem lidé nesměli jezdit. Při stoupání se vůz utrhl a četník 
zraněním dne 23. srpna v nemocnici v Liberci podlehl. 

[10] Sedlo s parkovištěm na okraji Bedřichova. První písemná zmínka o obci pochází 

z r. 1602. V té době tu byla sklářská huť, kolem které vyrostla vesnice. Sklárna zde 
fungovala 209 let a poskytovala práci obyvatelům vesnice. Později se sklářská řemesla 
začala provádět v menším měřítku – v několika chalupách byly brusírny a mačkárny skla, 
ženy a děti se zabývaly výrobou skleněných knoflíků a navlékáním skleněných perel. Od 
r. 1894 je v Bedřichově pošta. V létě slouží Bedřichov jako výchozí místo pro turistiku a 
cykloturistiku po Jizerských horách, v zimě jako startovní místo mnohých běžkařských 
výprav do Jizerských hor. Na místním stadionu, kousek od parkoviště a autobusové 
zastávky, začíná běžecká trať Jizerská magistrála, vedoucí na Novou Louku a pak dále 
směrem na Kristiánov, Knajpu a Smědavu. Na svazích Malinového vrchu je v nadmořské 
výšce 710 až 802 m ski areál Ski Bižu s.r.o. Nachází se v něm 7 vleků a 9 sjezdovek 
o celkové délce 5,4 km. 

[11] Rudolfov (586 m), horská vesnice, nyní část města Liberec. Původně jako osada 
Buschdorf vznikl r. 1657.  Podnět k jeho založení dali poručníci nezletilých Gallasů, 
Antonína Pankráce a Františka Ferdinanda.  Pro svou odlehlost, ze strachu před strašidly 
a divou zvěří i pro nepříliš přívětivé prostředí dané polohou údolí, nemohla vrchnost najít 
nikoho, kdo by se v nově založené vesnici dobrovolně usadil natrvalo. A tak liberecký 
panský hejtman Fridrich Sauther, který si nemohl dovolit nechat místo neosídlené, musel 
sáhnout k donucovacím prostředkům. Jako zástupce vrchnosti použil své neomezené 
moci. Byli vybráni dva mladí osadníci. Ti byli spoutáni a dovlečeni dráby do Rudolfova 
v řetězech a oběma bylo pod přísným trestem zakázáno Rudolfov opustit. Byli to čerstvě 
ženatí mladíci Christoph Tallowitz a Christoph Seibt z Kateřinek. Časem se ke dvěma 
prvním osídlencům, přidali dobrovolně další osadníci. První dítě v obci Rudolfov se 
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narodilo 25. 11. 1657 a v r. 1659 se slavila první svatba. Deset let po založení měla již 
obec ve 13 chalupách 21 osídlenců i s rodinami. V r. 2001 měl Rudolfov 88 obyvatel. 

[12] S pojmenováním Ježíškovy kameny (Christkindlsteine) souvisí motiv útěku Svaté 

rodiny. Tato nevelká skalní skupina ve svahu vpravo nad cestou mezi Českou chalupou a 
Strážním bukem je známá svými nápadnými skalními mísami. Ty podnítily lidskou 
představivost – podle místní pověsti se zde Svatá rodina zastavila při svém putování do 
Egypta. Panna Maria v největší míse koupala Ježíška a v těch menších mu vařila. Stejná 
pověst se podle Antona Ressela váže k mnoha skalním útvarům s podobnými 
prohlubněmi. Němečtí obyvatelé takovým skalám někdy říkali Muttergottessteine nebo 
Mariensteine („Skály Matky boží“ nebo „Mariánské kameny“). Panně Marii býval 
přisuzován i samotný vznik skalních mís: prý pocházejí od jejích slz. 

[13] Pod Strážním bukem se zarostlým křížem při výstupové cestě z Liberce do 
Rudolfova stávaly hlídky při ostrých střelbách v nedaleké harcovské střelnici. (Citace 
z knihy M. Nevrlého: Kniha o Jizerských horách).  

[14] Liberecká výšina, nazývaná na počátku Hohenhabsburg, se zvedá jako středověký 

hrad na svahu vyvýšeniny Kovadlina (557 m n. m.). Dal ji postavit v letech 1900 – 1901 
továrník Heinrich Liebieg podle projektu norimberského architekta, stavitele dómu 
v Norimberku, profesora J. Schmitze. Ten neváhal použít některých starých stavebních 
materiálů získaných ze zbouraných středověkých objektů v Norimberku, aby docílil co 
nejvěrnějšího napodobení starobylosti stavby. U Liberecké výšiny se tedy jedná 
o romantickou napodobeninu středověkého hradu. Její zvláštností je pětiboká věž vysoká 
25 m, jež prý svým tvarem připomíná jeden starý hrad u Norimberka. Přes příkop 
překlenutý mostem se návštěvník dostane na nádvoří obehnané hradbou se střílnami. 
Nechybí ani 15 m hluboká studně s rumpálem a zvonek, ohlašující návštěvy. Hradní 
nádvoří svou úpravou umožňuje příjemné posezení pod širým nebem. Restaurace. 

[15] Věž - 35 m vysoká dominanta památkového objektu Lidových sadů v Liberci se 155 
schody sloužila od r. 1901 až do poloviny padesátých let, kdy byla z bezpečnostních 
důvodů uzavřena. Kompletní rekonstrukce byla provedena v květnu 1998 podle projektu 
Ing. Františka Čejky. Nyní je vyhlídková věž přístupná veřejnosti. Nabízí zajímavý pohled 
na město i nedaleké hřebeny Jizerských hor. Budova byla postavena podle projektu 
norimberského architekta Jakoba Schmeissnera libereckým stavitelem Adolfem Hornem 
v letech 1900 - 1901 a nese zajímavé znaky romantismu i secese. Dnešní Kulturní 
centrum Lidové sady patří mezi tradiční kulturní zařízení města, kde se pravidelně konají 
koncerty, taneční kurzy, festivaly, slavnosti, výstavy a společenské plesy. 

[16] Ferdinandov (německy Ferdinandstal) je ves v českém okrese Liberec. Dnes je 

částí města Hejnice, od jehož středu je vzdálena asi 2 km. Leží na rozhraní Frýdlantské 
pahorkatiny a Jizerských hor mezi Malým a Velkým Štolpichem zhruba v nadmořské 
výšce 410 m. Víska byla založena r. 1781 na pustém pozemku v odlesněné enklávě mezi 
toky Malého a Velkého Štolpichu. Byla nazvána po třetím synu tehdejšího majitele 
panství, hraběte Clam-Gallase. V její horní části bývala velká papírna. Pamětní deska na 
domě č. p. 21 uvádí, že na tomto místě byl naposledy viděn fiktivní český génius 
Jára Cimrman. 

[17] Weberův kříž. Za skálou se zde prý ukryl ferdinandovský lesník Franz Weber (1845–
1904) před blížící se skupinou pytláků. Měl štěstí, že ho nezahlédli, jinak by pro něj přímá 
konfrontace s přesilou nejspíš dopadla velmi špatně. Když se vrátil do hájovny, čekalo ho 
navíc doma milé překvapení. Jeho žena mezitím povila zdravou dcerušku. Šťastný otec 
nechal později z vděčnosti vztyčit na skálu, která mu poskytla úkryt, kříž, jemuž se začalo 
říkat Weberův kříž. 

[18] Údolí Malého Štopichu je jedna z nejromantičtějších jizerských strží – jím prochází 
jedna z poutních cest, po kterých putovala procesí za hejnickou Matkou Boží – skalnatá, 
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buky porostlá Nová poutní cesta. Do některých skalek jsou vytesány výklenky pro svaté 
obrázky. 

[19] Kaskádovitý tok Malého (nebo také Bílého) Štolpichu vytváří několik vodopádů. 

Často fotografovaný je metrový vodopád na spodním toku, ale je zde také poměrně 
vysoký vodopád (3 m) na horním toku potoka v kamenné suti. 

[20] Bílá kuchyně – mezi turisty a lyžaři velmi známá křižovatka pěších tras 
s přístřeškem pod Olivetskou horou. Její zvláštní jméno doposud není úplně přesvědčivě 
vysvětleno, patrně připomíná provizorní kuchyni lesních dělníků při sezónních pracích. Je 
jakýmsi pomyslným předělem mezi světem jizerskohorských skal a bučin a táhlými kopci 
a smrkovými porosty v centrální části hor.  

[21] Nedaleká Olivetská hora (886 m) je proslulá svým drsným severským vzhledem 

s vrcholovou skálou, z níž je nádherný rozhled na Jizerské hory a Ještědský hřeben. Pod 
nepříliš prostorným skalním převisem, na východní straně, se nachází proslulá trampská 
osada Island, založená zde r. 1959 známým Kapitánem Kidem. 

[22] Lönsův pomníček. Básník Hermann Löns, který padl v r. 1914, neměl s Jizerskými 

horami mnoho společného. Přesto v r. 1936 členové spolku Hubertus zasadili do skály 
ozdobný nápis. 
(Citace z knihy M. Nevrlého: Kniha o Jizerských horách). 
 

[23] Skautská studánka. Studánku v květnu 1968 po obnovení skautingu upravil se 
svým oddílem skautský vedoucí Josef Chroust (Brouk). U studánky umístili skautskou lilii 
a od té doby má studánka své jméno. Je zde připravené sezení s tábořištěm, které má 
pro případ nepříznivého počasí i přístřešek. 
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