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„P řírodov ědná fotoexkurze II.  
- Krompach“ 

 
Termín:  
Sobota 15. 10. 2011  
 
Start: 
9:00 hod . Setkání a možnost parkování: v okolí Kostela Čtrnácti svatých pomocníků ve středu obce Krompach, 
(GPS: 50°49'40.459"N, 14°42'5.860"E). 
 
Předpokládaný návrat: 
Okolo 13. hod. 
 
Trasa:   
1 Start v obci Krompach u kostela – 2 Chráněné památné tisy – 3 Vyhlídka na vrchu Hvozd (749 m n. m.) – 4 
Německá obec Hain – 5 v případě příznivého počasí vyhlídka na hrad a klášter Oybin – 6 Naučná stezka Jánské 
kameny – 7 Restaurace Na Vyhlídce (možnost občerstvení).  
 
Délka a náročnost:   
Trasa cca 7 km, fotoexkurze je vedena nenáročným, přístupným terénem s výstupem na vrch Hvozd (Hochwald), 
popř. ještě návštěva vyhlídky na Oybin. 
 
S sebou:   
Fotografické vybavení, doklad totožnosti kvůli přechodu hranice Česká republika – Německo, obuv do terénu, 
dobrou náladu, popř. malou svačinu (možnost občerstvení – Restaurace na vrcholu Hvozdu, platba v Eur i Kč). 
 
Kontakt: 
Organizátor - Společnost pro Lužické hory http://www.spolecnostlh.cz/, bližší informace a možnost přihlášení na 
exkurzi: Ing. Tereza Holubcová, splh2@centrum.cz nebo 724 189 951. 
 
Zajímavosti: 
Rekreační ves Krompach leží v údolí vrchu Hvozd na staré obchodní stezce do Žitavy. Najdeme zde pozdně 
barokní kostel a několik soch z téhož období, v okolí obce. Významnou přírodní památkou jsou tři zdejší chráněné 
tisy. Stáří jednoho z nich je odhadováno na cca 500 let a je patrně nejmohutnějším a nejstarším tisem u nás.    
Druhým nejvyšším Žitavským vrchem je Hvozd. Jedná se o znělcový hřbet se dvěma vrcholy ležící na Česko – 
německé hranici. Na jižním vrcholu Hvozdu byly provozovány restaurace (platí dodnes), na severním byla roku 
1892 postavena kamenná rozhledna. Z této vyhlídky je krásný kruhový rozhled. Na severu je možné spatřit 
Žitavské hory v čele s Oybinem, na východě Popovu skálu a Ještědský hřbet, popř. Jizerské hory či Krkonoše. 
Dále vrchy Českolipska (Ronov, Ralsko, Tlustec, Bezděz…), Českého středohoří (Milešovka, Buková hora…), 
samozřejmě Lužických hor (Klíč, Studenec, Pěnkavčí vrch, Luž…), Českosaského Švýcarska (Růžový vrch, 
Děčínský Sněžník…) a Krušných hor.  
Jánské kameny tvoří několik čedičových skal. Jejich pojmenování vzniklo údajně podle dávno zaniklé sochy sv. 
Jana Křtitele, u níž se tančilo o Svatojánské noci. Podle jiné verze je jméno odvozeno od staré štoly, která zde prý 
byla založena mezi lety 1538 – 1559. Skály jsou součástí čedičové žíly, která v třetihorách vyplnila puklinu 
v měkčích křídových usazeninách. Okolní pískovce působením vnějších vlivů zvětraly a čedičová žíla byla 
vypreparována do podoby několika skalních zdí.  
 
Poznámka: 
Nejzajímavější fotografie z přírodovědné fotoexkurze bude odměněna. Ostatní zajímavé fotografie bude možné 
umístit na internetové stránky Společnosti pro Lužické hory (www.spolecnostlh.cz). 
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