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Přírodov ědná exkurze pro dosp ělé s názvem 
„Krásy podzimu – Hrad a klášter Oybin“ 

 
Termín:  
Středa 28. 9. 2011 
 
Start: 
10.00 hod ., místo setkání-  nad obcí Lückendorf (rozcestník – hraniční uzávěra/ Kammloch, po levé straně po 
vystoupání silnice vedoucí z Lückendorfu do Oybina), možnost parkování – dostatek odstavných ploch po obou 
stranách silnice (50°49'46.313"N, 14°44'32.938"E)  
 
Předpokládaný návrat: 
Okolo 14. 00 hod. 
 
Trasa:   
1 Start nad obcí Lückendorf (rozcestník hraniční uzávěra/Kammloch), po červené turistické značce - 2 obec Hain 
– dále po červené značce až k rozcestníku č. 3 – stále po červené značce „Starou lipovou cestou“ a skalním 
městem - 4 Městečko Oybin, po neznačené cestě - 5 hrad a klášter Oybin (prohlídka komplexu zříceniny) a zpět 
po zelené turistické značce městečkem Oybin – skalním městem mezi červeně zabarvenými pískovcovými útvary 
tzv. „Kalichy“ až na hlavní silnici a po ní  - 1 výchozí bod. 
 
Délka a náročnost:   
Cca 6,5 km tam i zpět lehkým terénem, snadná cesta s výstupem na Hrad a klášter Oybin. 
 
S sebou:   
Obuv do terénu, fotoaparát, dobrou náladu popř. malou svačinu (možnost občerstvení – městečko Oybin), 
s sebou eura na vstup do hradu (cena pro dospělé 4 eura).  
 
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. 
 
 
 
Zajímavosti: 
Hlavním lákadlem dnešní exkurze je bezpochyby Hrad a klášter Oybin. Cestou k němu si prohlédneme zachovalé 
bučiny s oplocenkami chránícími vysazované jedle a projdeme si malebnou vesničku Hain. Odtud vede cesta nad 
skalním městem přes několik vyhlídek s dalekým rozhledem na Oybin, Zittau a vrchy Hvozd a Töpfer. Po lesních 
stezkách dorazíme až k samotnému pískovcovému skalnímu ostrohu, z kterého již vystupuje Hrad a klášter 
Oybin.  
Tato romantická zřícenina je asi největší turistickou atrakcí Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek 
Horní Lužice. Hrad vznikl asi ve 13. století jako strážní stanoviště u významné zemské stezky, spojující Čechy 
s Lužicí. Nejstarší osídlení je zaznamenáno v 11. století. Jedním z řady majitelů hradu, byl Karel IV., který v roce 
1364 postavil tzv. Císařský palác a v roce 1369 zde založil klášter Celestýnů. Během 15- ti let, roku 1383 byl 
vysvěcen nový klášterní kostel, který nese charakteristické znaky pražské chrámové stavební školy Petra Parléře.  
Později, pouze s malými přestávkami v podobě občasných udržovacích prací, hrad chátral a jeho rozsáhlá 
rekonstrukce byla zahájena až roku 1990. Najdeme zde také hradní muzeum založené roku 1883 Alfredem 
Moschkauem.  
Cestou zpět budeme procházet skalním městem s výrazně červeně zabarvenými pískovcovými útvary tvarem 
připomínající kalichy.  
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