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

a Lužických horách“ 

                        
 

 
Přírodov ědná exkurze na téma 

„PO STOPÁCH HOROLEZC Ů KRAJEM TROJZEMÍ“ 
 
Termín:  
Čtvrtek 18. 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. - 15. hodiny 
 
Trasa:   
Restaurace Na Jihu (Kristýna)- tzv. „Špitagonská silnice“, Dolní Sedlo- Horní Sedlo- Vraní (Krkavčí) skály- Krásný 
důl- Skalní divadlo- Podkova- 
 
- 1) delší varianta: Údolím bílého potoka zpět na Kristýnu 
- 2) kratší varianta: Popova skála- Sedlecký špičák- Kristýna 
 
Délka a náročnost:   
Cca 13 -15 km tam i zpět středně náročným terénem. Možno v průběhu, dle počasí a chuti zvolit alternativní - 
kratší variantu.  
 
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 „Po stopách horolezců 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. Vyrazíme po tzv. Špitalgrundské silnici přes Dolní a Horní Sedlo (spadající pod 
Hrádek nad Nisou). Cestou si prohlédneme dnes již zaniklý čedičový lom zajímavý sloupcovitou odlučností této 
horniny a zároveň zde můžeme v praxi pozorovat probíhající proces postupného vývoje stanoviště- osidlování 
novými druhy rostlin a živočichů (sukcesi). Z Horního Sedla půjdeme po zelené turistické značce přes oblast 
pískovcových a slepencových skalních věží, nazývanou Horní Skály (mezi horolezci známé jako „Obrvégry“), dále 
na Krkavčí (Vraní) skály. Tato významná skupina skal (500 m) je pro svou členitost a pevnost již od 19. století 
hojně vyhledávána horolezci. Na jejich vrcholky vedou výstupy až VII. stupně obtížnosti.  
Krásným dolem se zaznamenaným výskytem výra velkého (Bubo bubo) projdeme do nevelkého údolí zvaného 
Skalní divadlo, které je opět lemováno četnými pískovcovými útvary. Dojdeme až k asi 15 m vysoké pískovcové 
skále tzv. Podkově (518 m), vzdáleně připomínající hlavu s přilbou. Pojmenované podle několika podkov 
vytesaných do jedné z jejích stěn. Podle pověsti je vyryl kopyty ohnivý kůň odtud prchajícího loupeživého rytíře 
před pronásledovateli.  
V případě příznivého počasí a nálady půjdeme o cca 2 km delší cestou, po naučné stezce „Lužické a Žitavské 
hory“ kopírující zde hranici s Německem, údolím Bílého potoka. A napojíme se opět na modrou turistickou 
značku, která nás dovede do výchozího bodu- vodní nádrž Kristýna. 
Pokud si vybereme kratší variantu, půjdeme přímou cestou přes významná vyhlídková místa - Popovu skálu (565 
m n. m.) a Sedlecký špičák (544 m n. m.)- zpět do výchozího bodu- vodní nádrž Kristýna. 
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