FALKENŠTEJN

SKALNÍ HRÁDEK FALKENŠTEJN
303 m n. m.
Falkenštejn kam se podíváš…
…abychom si to ujasnili hned na začátku. Není Falkenštejn jako Falkenštejn. Tady v tom našem vaříme skvělé pivo a
tam v tom zase ve středověku střežili okolní cesty. A místo pivního tanku tam mají ve skále vytesanou hlubokou
studnu.
Po skalním hrádku, který ve 14. století hlídal bezpečný provoz na staré obchodní stezce mezi Lužicí, Saskem a
Českým královstvím, dnes zbyly jenom otevřené prostory ve vytesané skále. V dávných dobách z něj, ale strmé svahy
a jeho umístění mezi rozeklanými skalisky, činily nedobytný a těžko přístupný hrad. Dnes je hlavní vchod ve skalní
průrvě opatřen železnými schody a vrcholové plato chráněno zábradlím. Na své si zde přijdou malí i velcí návštěvníci,
neb se jedná o nenáročnou procházku. Spojením s výstupem na některou z Jetřichovických vyhlídek máte
krásný celodenní výlet.

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo okruh

2 km

Nenáročné

75 výškových
metrů

Obec
Jetřichovice

Jetřichovice,
Informační
centrum

50.8548175,
14.4051978

Značený pěší okruh (žlutá barva) začíná v Jetřichovicích u Informačního centra. Směr Falkenštejn. Zpět do Jetřichovic
lesní pěšinou, která se napojí na červeně značenou cestu vedoucí z Mariiny skály. Procházku lze zkombinovat
s výletem na jetřichovické vyhlídky Mariina skála, Vilemínina stěna nebo Rudolfův kámen.
Napsal: Jiří Šťastný

DYMNÍK

Rozhledna Dymník
516 m n. m.
…tak trochu nečekaný výlet.
Dymník se dá pojmout na vícero způsobů. Třeba vlastivědně, historicky, sportovně či přírodovědně. Nebo jen tak
rodinně. Prostě výlet za rozhlednou, Černou Madonou a menhiry. Ano, čtete správně!
Kamenná rozhledna na vrcholu hory s půvabnými výhledy, naučná stezka plná překvapivých informací, stylová výletní
restaurace a tajuplné místo s dvaadvaceti žulovými obelisky dělají z Dymníku u Rumburku navštívení hodné místo.
Naplánoval bych vám to takto. Nejdříve si projděte čtyřkilometrový okruh naučnou stezkou. Dozvíte se mnohé o zdejší
krajině. Pak se z rozhledny rozhlédněte do širého kraje a následně na sebe nechte působit energii krajinné hvězdy,
neobvyklého kamenného díla, které bylo vystavěno v duchu židovské kabaly. Na zpáteční cestě nahlédněte do
Loretánské kaple Panny Marie a zaposlouchejte se do příběhu Černé Matky Boží Loretánské. Prostě na pohodu.
Večer u piva pak budete mít o čem přemýšlet.

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo

4 km

Nenáročné

115
výškových
metrů

Parkoviště
Dymník

Parkoviště
Dymník

50.9425511,
14.5247706

Napsal: Jiří Šťastný

JEDLOVÁ HORA

Jedlová hora
747 m n. m.
Furt do kopce a ještě dál…
Co se vám vybaví, když se řekne Jedlová hora? Jedle? Tak to jste pěkně vedle. Rozhledna, ze které dohlédnete až k
Ještědu? Křížová cesta, pomník básníka Friedricha Schillera nebo komentované prohlídky štoly bývalého stříbrného
dolu u Jiřetína pod Jedlovou? A dál? Hm, nic?
Tak teď dávejte dobrý pozor! Protože právě tady si můžete pěkně protáhnout kosti. Tolštejnský cyklotrek, který
startuje na úbočí Jedlové hory, zahrnuje šest tras v celkové délce 150 kilometrů. Jednotlivé trasy křižují celý
Šluknovský výběžek.
Tak proč nezačít právě tady? Nebo si nahoře u rozhledny půjčte terénní koloběžku či káru, zatněte zuby, pevně chyťte
řídítka a valte to až dolů. Převýšení 330 metrů na 4 kilometrech. Slušnej výkon, co říkáte?Originál MTB Downhill pro
profíky? No problem! Převýšení tratě 220 m na 1,5 km. A nahoru vám po předchozí domluvě pustí i vlek. To už stojí za
celodenní program, ne?
Ti co raději dávají přednost pohybu ve větvích stromů, mohou využít služeb zdejšího Lanového centra na vrcholu hory.
Užijí si to zde malí i velcí.
TIP: Zřícenina hradu Tolštejn s vyhlídkovou restaurací láká k objevení. Cestovní balení Svižného Emila, ale raději
nechte v báglu. Místní Kocour by asi pěkně prskal.
Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo

5 km

Středně
náročné

100 - 340
výškových
metrů

Obec Jiřetín
pod
Jedlovou

Jiřetín pod
Jedlovou

50.8561867,
14.5601758

Na vrchol vedou dvě značené cesty. Méně zdatní turisté nechť začnou na červené u hradní zříceniny Tolštejn. Všichni
ostatní na zelené na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou. Ta se pak napojí na červenou a pokračuje vzhůru. Cestu zpět si
lze zpestřit po okolních značených cestách. Výlet je vhodný i pro cyklisty.
Napsal: Jiří Šťastný

RUDOLFŮV KÁMEN

Rudolfův kámen
484 m n. m.
Vážení hosté, český šlechtic, vlastenec a rakouský diplomat, kníže Rudolf Kinský z Vchynic a Tetova vám tímto na
vědomí dává, že nechal na svém panství v první polovině 19. století romantický skalní svět u obce Dittersbach
zpřístupnit. Račte se milostivě rozhlédnouti z okolních vyhlídek po kraji zdejším.
Excelentní vyhlídkový bod, původně zvaný Ostroh (484 m n. m.), nyní po samotném knížeti Rudolfu Kinským
pojmenován jest. Vyhlídka Vilemínina stěna jméno po kněžně Wilhelmině Kinské, rozené hraběnce ColloredoMansfeld nese a po Marii Anně, rozené princezně z Lichtensteinu, pak vyhlídka Mariina skála pojmenována jest.
Tak, a teď už je doufám všem jasné, že se nejedná o lecjaké vyhlídky a je nutno brát je vážně! Před vámi České
Švýcarsko v celé své kráse a uprostřed toho všeho česká Fudžijama, majestátný Růžovský vrch. Na horizontu pak
Děčínský Sněžník a stolové hory Saského Švýcarska. Mezitím jako rozházené korálky, malebné vesničky plné
podstávkových domů. A všude okolo svět pískovcových skal a věží. Borové háje, lesní mýtiny a voňavé louky. Mňam!
RADA: Výlet je to půl až celodenní. Plný prudkých stoupání a příkrých klesání. Je nanejvýš vhodné s sebou chléb
zdejší – Světlého ležáka přibaliti.

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo okruh

7 km

Středně
náročné

490
výškových
metrů

Obec
Jetřichovice

Jetřichovice

50.8538625,
14.3986211

Značený pěší okruh (zelená barva) začíná v Jetřichovicích u Informačního centra. Směr rozcestník Pohovka (2,3 km,
převýšení 200 m). Zde odbočka po červené na Rudolfův kámen (1 km, převýšení 100 m). Dále na Vilemíninu stěnu
(1,3 km, převýšení 80 m) a Mariinu vyhlídku (1 km, převýšení 110 m). Odtud strmě klesáme zpět do Jetřichovic (1,4
km).
Napsal: Jiří Šťastný

RŮŽOVSKÝ VRCH

Růžovský vrch
619 m n. m.
Objevíte ho na plátnech romantických malířů i fotograﬁích současných krajinářů. Je zvěčněn na slavném obrazu
Poutníkem nad mořem mlh z roku 1818 od Caspara Davida Friedricha a zachycen na neméně slavné fotograﬁi
Růžovský vrch v ranní mlze od Václava Sojky, která zvítězila v roce 2012 v soutěži evropských profesionálních
fotografů.
Říká se mu Růžák a symbolem zdejší krajiny je od dávných časů. Vypráví se o něm mnoho legend a příběhů. V záři
ranního slunce zlátne nad mořem podzimních mlh. Jeho čedičový kužel majestátně trůní uprostřed pískovcových skal.
Je vidět odevšad i když není nejvyšší. Možná je lepší se na něj z okolních míst koukat než na něj kvůli výhledům
stoupat. Od Růžáku je to kousek do malebné osady na Kamenické Stráni a také k Dolskému mlýnu. Za Labskou
Strání zase můžete shlížet hluboko do kaňonu řeky Labe. Ve Hřensku proplout soutěskami na pramicích, nebo si projít
Naučnou stezkou Růžová.
NENÁPADNÝ TIP: Na dohled Růžáku, hned za obcí Růžová, se nachází nenápadný pahrbek Pastevní vrch. Kruhové
výhledy odsud jsou překvapivé.
Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo

5 km

Středně
náročné

350
výškových
metrů

Obec
Růžová

Růžová, u
kostela

50.8437025,
14.2922494

Na značený pěší okruh (žlutá barva) se napojíte v obci Růžová. Přes rozcestníky Naučná stezka Růžová č. 1 a Pod
Růžovským vrchem pokračujete až na vrchol Růžovského vrchu. Variantně lze doplnit o okruh Naučnou stezkou
Růžová.
Napsal: Jiří Šťastný

STUDENEC

Studenec
737 m n. m.
„Monumentum astronomico-geometricum“
Krajina pod Studencem je zvláštní kraj. Takový sám pro sebe. Je plný nejrůznějších pozoruhodností a stojí za bližší
prozkoumání. Přibrzděte a věnujte mu trošku ze svého zrychleného času.
Ve svahu Studence, německy Kaltenberg a předtím též Ferdinandův kámen, vyvěrá Studený potok, který pojmenoval
vše v okolí. Pravdou je, že příjemně studí i v parném létě. O kousek níže protéká osadou Studený, která se díky
chvályhodné péči místních, těší zdejší nádherné lidové architektuře. A pak tu také máme Přírodní rezervaci Studený
vrch. A že chránit je co. Čedičová hora je plná buků, javorů a jilmů. Pod nimi se daří kyčelnici, měsíčnici, náprstníkům
či liliím a kolem toho rozsáhlá suťoviska. Vysazeni tu byli i kamzíci. Na samém vršku pak rozhledna. Původně druhá
nejstarší železná rozhledna v Čechách (r. 1888) byla v roce 2009 nově vystavěna a zpřístupněna. A o to všechno se
tady starají místní patrioti ze Spolku Pod Studencem.
Rozhledy odsud jsou delikátní. Kopcovitá krajina plná lesů a luk kam až oko dohlédne. Českosaské Švýcarsko jako na
dlani. Na horizontu pak Jizerské hory, Krkonoše, Ještěd, Bezděz. Škoda jen, že ty buky tak rychle rostou. Kolikrát se
musí na špičky. Dalekohled s sebou.

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo

3 km

Nenáročné

167
výškových
metrů

Parkoviště
nad obcí
Líska

nad obcí
Líska

50.8322253,
14.4547108

Na značenou cestu (červená barva), směr Studenec se napojíte kousek nad parkovištěm. Jedná se o nejpohodlnější
variantu výstupu. Druhá, delší a náročnější varianta předpokládá nástup v osadě Studený (červeně značeno).
Napsal: Jiří Šťastný

ŠAUNŠTEJN

Šaunštejn – Loupežnický hrad
340 m n. m.
Je jedním z dalších tajemných loupežáků s překrásnými výhledy na okolní krajinu Českého Švýcarska. Víte v čem, ale
spočívá opravdové tajemství Šaunštejna? Nevíte? Leží přesně uprostřed, opakuji uprostřed, zdejšího kraje. A to
znamená jediné. Všechny „the best of“ turistické cíle jsou nadosah! Kudy tedy kam?
Co třeba pěšmo výlety? Směrem na jih seběhnete z Vysoké Lípy starou kostelní stezkou až na dno rokle k Dolskému
mlýnu. Od Šaunštejna na západ je to kousek k Malé Pravčické bráně a pak dál přes Mezní louku po apartní stezce až
k té opravdové, všemi opěvované, Pravčické bráně. Východním směrem se přes vrch Koliště dostanete k
Jetřichovickým vyhlídkám. Směrem severním zase k zaniklé hraniční osadě Zadní Jetřichovice. Tímto směrem vede i
eňo-ňuňo cyklotrasa podél říčky Křinice údolím Kirnitzschtal až do Bad Schandau. Zde to stočíte proti proudu řeky
Labe zpátky do Čech. Ve Hřensku doleva přes Mezní Louku a za chvíli jste opět ve Vysoké Lípě. A ve výčtu bychom
mohli pokračovat dál a dál, ale to by nám tu nestačil papír…
ZÁKAZ: Na Šaunštejn nelezte v zimě. Namrzlé žebříky, stupadla a zábradlí v kombinaci se spodně kvašeným(i)
pivem(i) Falkenštejn Sváteční Bock, jsou věru nebezpečné kombinace.

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo kolmo

3 km

Lehké

100 - 340
výškových
metrů

Vysoká Lípa,
u restaurace
U
Loupežáku.

Vysoká Lípa

50.8685928,
14.3518806

Po žlutě značené trase 600 m k rozcestníku Pod Šaunštejnem. Již z dálky jsou viditelné pískovcové skalní věže
loupežnického hrádku Šaunštejn. Na rozcestí po červené značce přímo ke skalám.
Napsal: Jiří Šťastný

TANEČNICE

Rozhledna Tanečnice
597 m n. m.
To bude ale jízda, taková vyhlídková, bííír. Ze začátku budeme funět po české straně do kopečka, pak to vezmeme
šusem do Německa a nakonec zase zpátky do Čech. A ty výhledy všude kolem, až se tají dech.
V Mikulášovicích za poštou doleva, pak doprava, přes koleje a za mírného stoupání kolem polí do lesa. Před
Tomášovem, osadou o sedmi domech a dvanácti obyvatelích, je odbočka k rozhledně Tanečnici, bííír. Pokoukáníčko
epes rádes! Nach Deutschland se pak pustíme pěkně z vršku. U hospody Waldhaus levej smyk, bacha ať si
nenabijete držku, bííír. S větrem o závod si to šustíme až do Saupsdorfu. Pro zájemce odbočka: nad vesnicí je pěkná
vyhlídka Wachberg a k ní ještě lepší prďák. Jinak pokračujeme až do Hinterhermsdorfu, bííír. Zakroužíme kolem
Infocentra a po modré dupeme do kopečka až k rozhledně Weifberg. Odtud je to do Mikulášovic co by kamenem
dohodil a zbytek doberg (rozuměj doběh).

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Kolmo - okruh

22 km

Středně
náročné

850 výškových
metrů

Obec
Mikulášovice

Mikulášovice,
Informační
centrum

50.9659747,
14.3206039

Cyklotrasa 3041, směr koupaliště, po 200m odbočka na cyklotrasu 3041A, směr Tomášov. U rozcestníku Tomášov
možná odbočka po turistické modré k rozhledně Tanečnice. Zpět na cyklotrasu 3041A, přes osadu Tomášov na st.
hranici a dále k silnici S165. Zde po cyklotrase SäM Radfernweg, směr Saupsdorf. Zde možná odbočka k vyhlídce
Wachberg a zpět. Pokračování do obce Hinterhermsdorf. U Informačního centra ostře vlevo, po turistické modré
stoupání k rozhledně Weifberg, pokračování ke státní hranici. Po cyklotrase 3041 zpět do Mikulášovic.
Napsal: Jiří Šťastný

VLČÍ HORA

Kolem Vlčí hory
581 m n. m.
Je to trasa pro znalce a možná to bude štrapáce.
Začneme tedy lehce, přímo před Falkenštejnem na Köglerově stezce.
Nebudu více prozrazovat a spíše jenom naznačíme, to abyste sami mohli objevovat a v údiv přicházet před lecčím. Do
historie ponořte se hlouběji a genius loci zjeví se vám později.
Z krásnolipského náměstí vydejte se na Krásný Buk. Zdejší pletárna továrníka Jägera měla světoznámý zvuk. Ano,
pánské bavlněné podvlíkačky, tušíte správně. Jégrovky, spatřily světlo světa ve zdejší továrně.
Čarokrásná zahrada je zase v obci Sněžná, a věřte, není jen tak běžná. Pan Fritsche nazývá cizokrajné rostliny
latinsky, a když vypráví, zní to přímo magicky. Následujte ceduli „soukromé arboretum“, až uvidíte rozkvetlé
rhododendron ovatum.
Dále po naučné stezce, k domku čp. 30 v obci Zahrady dorazíte lehce. Köglerova geologická mapa je místní unikát.
Ve zdejším kraji o ní uslyšíte ještě tolikrát.
Před sebou pak uvidíte Vlčí horu, jděte pořád za nosem, až k rozhledně nahoru. Daleké odsud jsou výhledy, třeba až k
Jizerkám skýtají se pohledy.
Na cestě zpět, pusťte se dolů do Dlouhého dolu. Je to tu malebné, všude podstávkové domky, roubené i hrázděné.

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Souřadnice

Pěšmo - okruh

15 km

Středně
náročné

211 výškových
metrů

Krásná Lípa,
náměstí

50.9395953,
14.4654569

Po Köglerově naučné stezce, směr Krásný Buk, podél jednotlivých zastavení s popisem daného místa. Za zříceninou
hrádečku Krásný Buk, zastavení č. 37, odbočka vlevo na neznačenou cestu, směr „soukromé arboretum“. V obci
Sněžná napojení opět na naučnou stezku. Přes zastavení č. 35, geologická mapa v obci Zahrady, až na vrchol Vlčí
hory. Po naučné stezce sestup k čajovně Nobilis Tilia. Odtud po cyklotrase 3029 do Dlouhého dolu a dále po zeleně
značené cestě směr Krásná Lípa. Nebo o pár metrů níže autobusová zastávka, linka 434.
Napsal: Jiří Šťastný

WEIFBERG

Weifberg
478 m n. m.
Mohutná trámová konstrukce dělá z této 37 metrů vysoké dřevěné rozhledny opravdový maják uprostřed zvlněného
oceánu hlubokých lesů. A ty horizonty… na západ rozbouřené moře pískovcových skal Saského Švýcarska, směrem
východním zase vzdouvající se vlny hor Lužických a dole pod námi bezpečný přístav malebné vesničky
Hinterhermsdorf.
Stejnojmenný kopec, na kterém byla rozhledna v roce 2000 postavena, není příliš výrazný. O to více překvapí daleké
panoramatické výhledy směrem do Německa i Čech. Na vrcholu rozhledny pak můžete podle instalovaných schémat
pojmenovávat jednotlivé kopce. Za dobré viditelnosti rozpoznáte i Milešovku v Českém Středohoří či Děčínský
Sněžník v Labských pískovcích. Nejlepší přístup sem je po prastaré cestě, která v dobách Českého království
spojovala obce Mikulášovice s Vysokou Lípou přes území Saského kurﬁřství. Navštívení hodná je blízká vesnice
Hinterhermsdorf, a náruživí turisté mohou absolvovat plavbu na pramicích v Obere Schleuse v nedaleké soutěsce.

Jak na to

Délka

Obtížnost

Převýšení

Start

Parkování

Souřadnice

Pěšmo kolmo

5 km

Nenáročné

80 výškových
metrů

Obec
Mikulášovice

Mikulášovice

50.9372506,
14.3656942

Značená cesta (žlutá barva) začíná na okraji Mikulášovic u místního koupaliště a pokračuje přes státní hranici přímo
k rozhledně. Cestu zpět lze zpestřit po okolních značených cestách. Další cíle v okolí jsou vesnice Hinterhermsdorf
(1.7 km), plavba na pramicích Obere Schleuse (3 km), vyhlídka Wachberg (2 km). Výlet je vhodný i pro cyklisty.
Napsal: Jiří Šťastný

