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

a Lužických horách“ 

                        

 

 
Přírodovědná exkurze pro dospělé 

 
„Nové kouzlo pískovcových skal na hrad ě a klášte ře Oybin“ 

aneb procházka po lomech st ředověkých až barokních 

 
Termín:  
Neděle 22. 4. 2012 
 
Start: 
9.45 hod ., místo setkání na nádraží v obci Oybin (možnost parkování v obci na placených parkovištích, směrem 
na Lückendorf za sportovní halou by mělo být neplacené parkoviště). GPS 50°50'36.454"N, 14°44'45.138"E. 
Nebo je možné sejít se již v 8:25 na nádraží v Hrádku nad Nisou a vydat se na výlet romantickým vlakem, po 
úzkorozchodné trati z Žitavy na Oybin.  
 
Vlakové spojení – doplňující informace: 
Odjezd z Hrádku nad Nisou 8.32 – Žitava 8.43 a přestup na vlak tažený parní lokomotivou, odjezd Žitava 9.00 – 
příjezd do obce Oybin 9.35. Při větším počtu účastníků lze zakoupit již v Hrádku nad Nisou hromadnou zlevněnou 
jízdenku, která platí i na úzkorozchodné dráze. 
 
Předpokládaný návrat: 
Ukon čení na Oybin ě okolo 13.00 hod. , možnost návratu do Hrádku n. Nisou vlakem, autem nebo pěšky po 
turistických cestách cca max. 10 km (variantu je potřeba zvolit předem). 
 
Trasa:  
Začátek přírodovědné exkurze je na nádraží v městečku Oybin v 9:45 nebo v 8:25 na nádraží v Hrádku nad 
Nisou. Pokračovat budeme prohlídkou lomů na hradě a klášteře Oybin, kde bude exkurze také ukončena. Cesta 
na místo realizace exkurze i zpět je individuální. Pokud by měl někdo z účastníků zájem vyrazit z Hrádku nad 
Nisou vlakem a vrátit se zpět pěšky za doprovodu odborného lektora, je nutné nahlásit se předem u kontaktní 
osoby Terezy Holubcové. Mobil i email najdete níže. Stěžejní je návštěva hradu a kláštera Oybin. Vstupné do 
hradu: dospělí – 4 euro, děti – 2 eura, rodinné vstupné 10 euro. 
 
Zdroj:http://cestovani.idnes.cz/skalni-mesta-a-opevneny-hrad-oybin-objevte-krasu-luzickych-hor-p77-
/igcechy.aspx?c=A100805_165605_igcechy_hig 
 
Délka a náročnost:: 
Trasa je středně obtížná, délka exkurze závisí na zvolené turistické trase, v případě návratu z Oybina pěšky do 
Hrádku nad Nisou je trasa dlouhá asi 10 km, tj. cca 3 hodiny chůze.  
 
S sebou:   
Obuv do terénu, fotoaparát, dobrou náladu popř. malou svačinu (na hradě také možnost posezení u kávy či 
zakoupení občerstvení).  
 
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:  Cílem exkurze je seznámit účastníky rámcově se současným stavem průzkumu hradu a kláštera 
Oybín. Důraz bude kladen na dosud opomíjené ne příliš hodnocené stopy lidské činnosti v pískovcovém podloží 
jako například stopy po konstrukci padacího mostu, různé způsoby zachytávání dešťové vody v různých typech 
cisteren nebo možný způsob ukládání obilí ve skále. Hlavním tématem pak bude osvětlení vývoje a postupu těžby 
kolem kostela od středověku přes renesanci k baroku, kdy se na klášterní konvent zřítila část skalního masivu. 
Řícení tak bylo patrně vyvoláno lamačskou aktivitou, která porušila stabilitu pískovcových bloků. Představené 
výsledky jsou výstupem nedávného povrchového průzkumu a prakticky navazují na přednášku Lomy Lužických a 
Žitavských hor. 
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Akvarel kolem roku 1800 s vyobrazením kostela na Oybinu, pod věží patrné barokní lomové stěny. 

 
 

 
 
Datace 1515 na lomové stěně zvané „Skalní chodba“. 
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