
„Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale 
udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří 

a Lužických horách“ 
 

 

                        

 

 

 

 
Přírodov ědná exkurze pro dosp ělé na téma 

„Ne všechny jeskyn ě mají stropy a ne všechny orchideje rostou jen 
v květiná či.“ 

 
Termín:    
sobota 2. 7. 2011  
 
Start: 
10.00 hod ., Na můstku u říčky Rokytka (u silnice č. 592), 400 metrů od autobusové zastávky Kryštofovo údolí směrem 
Machnín (GPS 50°46'49.507"N, 14°57'19.864"E), možno st parkování.  
 
Trasa:   
1. Kryštofovo údolí. 2. Vývěry podzemního toku Rokytky. 3. Komplex jeskyní Rokytka. 4. Bezestropá jeskyně. 5. 
Pozůstatky lidské činnosti. 6. Lokalita s výskytem kruštíku drobnolistého. 7. Jeskyně Vodárna, Cechovní štola, Vitriolová 
huť. 8. Louka s bohatým rostlinným společenstvem, mj. s kapradinkou Hadí jazyk obecný. 
 
Exkurzi zahájíme v malebné obci Kryštofovo údolí. Odtud se přes vývěry Rokytky vypravíme ke komplexu jeskynní 
Rokytka (Nedobytná jeskyně, Ukradená jeskyně) a odborný průvodce speleolog pan Daniel Horáček nám povypráví o 
zdejší historii a těžbě rud. Budeme pokračovat středně náročným terénem podél hranice NPR Karlovské bučiny. Zde je 
předmětem ochrany unikátní společenstvo květnatých bučin s bohatým bylinným patrem. Dojdeme až k 1. popsané a 
jediné zdokumentované bezestropé jeskyni v České republice, o které se také něco bližšího dozvíme a 
poblíž orchidejových luk s výskytem silně ohroženého kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla) velmi obezřetně 
sejdeme do údolí k Cechovní štole. Pokud nám čas, počasí a zájem vydrží, můžeme po cestě zpět navštívit ještě jednu 
zajímavou lokalitu s výskytem silně ohrožené kapradinky jménem Hadí jazyk obecný či Hadilka obecná (Ophioglossum 
vulgatum). Pro zpestření máme pro zájemce připraven jednoduchý kvíz o ceny v podobě publikací o Lužických horách.   
 
Délka a náročnost:   
cca 6 km- klidnou chůzí asi 3- 4 hodiny, náročnost střední, kočárek dnes ne 
 
S sebou:   
fotoaparát, kamarády a dobrou náladu 
 
Mapa trasy: 

      
 
Bližší informace, možnost přihlášení na exkurzi: 
Společnost pro Lužické hory - Ing. Tereza Holubcová, http://www.spolecnostlh.cz, splh2@centrum.cz 
EXKURZE JSOU DOBROVOLNÉ A ZCELA ZDARMA. 


