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Přírodov ědná exkurze na téma 
„ZA ROZHLEDY KRAJEM TROJZEMÍ“ 

 
Termín:  
Čtvrtek 4. 8. 2011  
 
Start: 
10.00 hod ., místo setkání- Restaurace na Jihu- Jižní okraj vodní nádrže Kristýna (GPS 50°51'22.051"N, 
14°49'35.606"E)- možnost parkování u rekrea čního areálu. Příjezd po místní komunikaci- městský okruh Hrádku 
nad Nisou směrem hraniční přechod Hartava, značení- vodní nádrž Kristýna. 
 
Předpokládaný návrat: 
Okolo 14. 00 hod. 
 
Trasa:   
Restaurace Na Jihu (Kristýna)- dále po modré turistické značce kopírující trasu Naučné stezky Lužické a Žitavské 
hory- výstup na Sedlecký Špičák (554 m. n. m.)- výstup na vyhlídku s kruhovým rozhledem Popova skála (565 m. 
n. m.)- Tobiášova borovice- Loupežnický vrch s domnělým hradem Větrov- zpět po zelené turistické značce-  
Česká brána- údolí Bílého potoka- Restaurace Na Jihu (Kristýna). 
 
Délka a náročnost:   
Cca 10 km tam i zpět středně náročným terénem, snadná cesta s výstupem na vyhlídky: Sedlecký Špičák a 
Popova skála. 
 
S sebou:   
Obuv do terénu, fotoaparát, možno i s pejskem, dobrou náladu popř. malou svačinu (možnost občerstvení- 
výchozí  a cílový bod Restaurace Na Jihu- vodní nádrž Kristýna). 
 
Kontakt: 
Organizátor- Společnost pro Lužické hory http://www.spolecnostlh.cz/, bližší informace a přihlášky 
splh2@centrum.cz, kontaktní osoba: Ing. Tereza Holubcová- 724 189 951. 
 
Popis trasy: 
Přírodovědnou vycházku „Za rozhledy krajem Trojzemí“ povede vedoucí Správy CHKO Lužické hory Ing. Tomáš 
Besta. Trasu zahájíme na modré turistické značce- na jižní straně bývalého lomu, dnes vodní nádrže hojně 
využívané k rekreaci jménem Kristýna o rozloze 14 hektarů s maximální hloubkou 28 metrů vyznačující se čistou, 
ale studenou vodou. Přístupným terénem se dostaneme až k pískovcovému zalesněnému vrchu Sedlecký Špičák 
s výskytem reliktních borů, na který vystoupáme, a také si v jeho okolí prohlédneme množství lomů sloužících 
k dobývání pískovce jako stavebního kamene. Pokračovat budeme na nedalekou Popovu skálu, která je 
dominantou celé východní části Lužických hor. Je zde vyhlídka s kruhovým rozhledem, z níž můžeme 
přehlédnout velkou část Lužických hor, Ještědského hřbetu, Jizerských hor, města Žitavu či Hrádek nad Nisou a 
při dobré viditelnosti spatříme také Krkonoše. Směrem na Loupežnický vrch mineme dřívější orientační bod 
zdejších lesů pro turisty i pašeráky Tobiášovu borovici a dorazíme až do prostoru, kde měl údajně stát hrad 
Větrov (Winterstein). Tato skutečnost však nebyla nikdy prokázána, a ani archeologické průzkumy konané v roce 
2000 existenci takové stavby nepotvrdily. Po zelené turistické značce se budeme vracet údolím Bílého potoka, 
které je lemováno pískovcovými útvary oblíbenými horolezci, a protéká jím nevelký tok, jenž zde vyznačuje 
hranici s Německem. Stezka tu vede členitým terénem. Nedaleko si můžeme prohlédnout zvláštní útvar zvaný 
Česká brána, který je tvořen dvěma k sobě nakloněnými mohutnými skalami. V této oblasti je také zaznamenán 
výskyt chráněných druhů ptáků a to: kulíška nejmenšího, sýce rousného nebo výra velkého. Po cestě zpět se 
opět napojíme na modrou turistickou značku a dorazíme do výchozího bodu- Restaurace Na Jihu u vodní nádrže 
Kristýna.  
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