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MEZINÁRODNÍ NAUČNÁ STEZKA LUŽICKÝMI A ŽITAVSKÝMI HORAMI
ČESKOLIPSKO, délka trasy 31 km



Trasa naučné stezky je vedena východní částí Lužických a Žitavských hor, částečně po linii významné geologické poruchy 
tzv. lužického zlomu. Na 27 zastávkách seznamuje návštěvníky s přírodovědnými i kulturními zajímavostmi, historií osídlení, 
turistiky a horolezectví po obou stranách pohoří.

Bílé kameny
Přírodní památka Bílé kameny, zvané též lido-
vě Sloní kameny, připomínající skutečně hřbety 
stojícího stáda slonů, jsou zvláštní svou světlou, 
téměř až čistě bílou barvou pískovce. Skály jsou 
tvořeny šikmo ukloněnými vrstvami světlých pís-
kovců. V minulosti pískovce vystaveny intenzivní 
erozi, při níž docházelo k postupnému rozšiřo-
vání puklin a obrušování povrchu skal, které tak 
získaly svou současnou podobu. Ve skalách je 
několik puklinových dutin a jeskyněk. Největší 
jeskyně je asi 6 m dlouhá. V jedné ze skal je také 
miniaturní, přes 4 m dlouhý skalní tunel.

Kozí hřbety
Pískovcové skály, jejichž jihozápadní stranu tvo-
ří poměrně hladké, šikmo ukloněné plochy, za-
tímco k severovýchodu spadají dolů strmými, 
až 20 metrů vysokými skalními srázy. Probíhá 
tudy významné geologické rozhraní, označova-
né jako lužický zlom. Z jejich hřebene je krásný 
výhled na západní část Lužických hor a Česko-
lipska, nebo k severu přes údolí Lužické Nisy 
daleko do Německa. Pod vrcholem hřbetu je 
řada starých lomů, v nichž se kvalitní pískovec 
těžil jako stavební kámen.

Horní Sedlo
Horní Sedlo je nevelká rekreační osada, kde se 
stýká Ještědský hřeben a Lužické hory. Doba za-
ložení osady není známá, první písemná zmínka 
pochází až z roku 1628, kdy náležela ke grab-
štejnskému panství a žili zde zejména dřevo-
rubci.  Dnes slouží hlavně rekreaci a často sem 
jezdí také horolezci, kteří navštěvují blízké Hor-
ní a Vraní skály, přístupné romantickou Stezkou 
horolezců. Při silnici nad obcí najdeme mohut-
nou lípu a kapličku, u níž můžeme spatřit jeden 
z mnoha dochovaných řopíků, lehkých pevnůstek 
z obranné linie budované v letech 1937 – 38.

Popova skála
Popova skála (565 m n. m.) je mohutné pís-
kovcové skalisko. Mezi balvany, nakupenými 

na severní straně skály, vznikla malá skalní brána 
a několik menších jeskyní. Na vrcholu je zpří-
stupněná vyhlídka s kruhovým výhledem do ši-
rokého okolí.

Töpfer
Stolová hora v nadmořské výšce 582 m je 
známá především množstvím bizarních pís-
kovcových útvarů na vrcholu, malebným hor-
ským hostincem Töpferbaude a nádherným 
výhledem na krajinu Horní Lužice, Krkonoš, 
Jizerských hor a Žitavskou pánev. Dominantou 
Töpferu je Skalní brána, podle tvaru v minulosti 
nazývaná také Koruna, která byla někdy na pře-
lomu 19. a 20. stol. zpřístupněna kovovým toči-
tým schodištěm jako vyhlídka.

Scharfenstein
Scharfenstein je výrazný skalní útvar nedaleko 
Oybinu a Lückendorfu. Na severní straně skal-
ního masivu jsou dodnes patrné zbytky tesaných 
schodů, o nichž se předpokládá, že pochází už 
ze středověku, kdy měl být Scharfenstein vyu-
žíván jako pozorovatelna. Z upravené vyhlídky 
na vrcholu je krásný kruhový výhled na Žitavské 
hory s Oybinem, Hvozdem a Luží, na jihovýcho-
dě je vidět Ještědský hřbet a při dobré viditel-
nosti i Jizerské hory a Krkonoše.

Loupežnický vrch
Loupežnický vrch (539 m n. m.) je poměr-
ně plochý čedičový kopec se dvěma vrcholky 

s omezeným výhledem. Kdysi zde stál možná 
hrad Winterstein, který zřejmě sloužil k střežení 
obchodní cesty spojující Čechy a s Lužicí. Jméno 
Větrov, které má zřícenina dnes, je pouze novo-
dobé a nemá historické oprávnění. Hrad by v mi-
nulosti prakticky (snad roku 1442 po zboření) 
celý rozebrán, takže dnes zde nejsou již žádné 
stopy. Zprávy o existenci hradu jsou rozporuplné 
a není jisté, zda tady vůbec kdy nějaký hrad stál.

U Tobiášovy borovice
Tobiášova borovice stojí na lesním rozcestí 
u červeně značené cesty.  Více než 100 let byla 
významným orientačním bodem uprostřed roz-
sáhlých lesů, u něhož se zastavovali nejen turis-
té, ale i pašeráci. Když se zde kolem roku 1800 
těžilo dřevo, nechal obchodník Tobias Kunze 
z Dolního Sedla tuto borovici stát a zavěsil na ni 
obrázek svého patrona sv. Tobiáše, podle nějž byl 
strom pojmenován. Cesta kdysi tvořila hranici 
grabštejnského a jablonského panství, kterou do-
dnes připomínají kamenné mezníky s letopočtem 
1723 a s vytesanými písmeny G (Gabel = Jablon-
né) a GS (Grafenstein = Grabštejn).

Lemberk
Lemberk byl původně strážním pomezním hra-
dem na Žitavské obchodní stezce. Z původní 
podoby, kde pobývala sv. Zdislava, se zacho-
vala pouze válcová věž, ostatní části překryly 
renesanční a barokní přestavby. Uvnitř zámku 
se největší pozornosti těší kaple, hodovní síň 
s vzácným kazetovým stropem a malovanými 
výjevy z Ezopových bajek, vrchnostenská kan-
celář s trezorem z počátku 19. století, černá ku-
chyně, zbrojnice a tzv. liebigovské pokoje, které 
připomínají bydlení významné textilní prů-
myslnické rodiny na přelomu 19. a 20. století 
na dnes nepřístupném zámku Nový Falkenburk.  
V blízkosti zámku se nachází barokní zahrada či 
tzv. Zdislavina studánka.
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