
Okolo Jablonného v Podještědí 

 

Původně jsem chtěl napsat pár tipů na výlet pro poutníky přijíždějící do Jablonného v Podještědí. 
Nakonec se to trochu rozrostlo, ale neočekávejte nějaký úplný výčet zajímavých destinací. Stále 
bude co objevovat… 

Pro snazší orientaci v textu si v obsahu rozklikněte (ctrl, klik) zvolenou kapitolu, text se posune na 
zvolené místo.  

Rád se o průvodce podělím se všemi lidmi dobré vůle a na oplátku Vás požádám, bude-li to ve vaší 
moci, o finanční příspěvek na opravu baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí na 
účet – č.ú. 903503389/0800 s variabilním symbolem 777 

Těším se na viděnou, třeba někde na výletě. 

Karel Spal  

karel.spal@gmail.com 
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1. Sakrální památky 

(via sacra)  Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí, https://www.zdislava.cz/  

Místo spjaté se svatou Zdislavou stále navštěvuje tisíce poutníků, kteří chtějí alespoň na chvíli 
spočinout u jejího hrobu. Nenechte si to ujít…  

(via sacra) Kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice, https://klasterhejnice.cz/cs/ 

Mariánské poutní místo, podle legendy jeho historie sahá až do 12. století. Prohlídka poutního 
areálu, dobrý oběd a výstup (430 výškových metrů) po červené turistické značce na vyhlídku na 
Ořešníku (800 m) je super plán na jednodenní výlet.  

(via sacra)  Marienthal, Ostritz, https://www.hrady.cz/klaster-cisterciacek-vallis-s-mariae   

Ženský cisterciácký klášter založený českou královnou Kunhutou v roce 1234 rozhodně stojí za 
návštěvu. Je možné sem dojet z Jablonného i na kole (40 km), či na kánoi po Nise z Kristýny u Hrádku 
nad Nisou a zpět na koloběžkách (viz kapitola sjíždění řek).   

(via sacra) Herrnhut, Herrnhut, https://www.viasacra.de/ev-bruederunitaet-komensky-gaeste-
und-tagungshaus-herrnhut/  

Město založené pobělohorskými exulanty z Čech a Moravy, které na svém území nechal usídlit hrabě 
Zinzendorf. Zde byla také obnovena Jednota bratrská, která se později obohatila o vliv pietismu a 
stala se misijní církví (Moravian Church), ke které se hlásí více než milion věřících na pěti 
kontinentech.  

Symbolem Herrnhutu a celého okolí se pak stala vánoční herrnhutská hvězda, která se vyrábí 
v místní manufaktuře.  Navštívit můžete i etnologické muzeum zaměřené na misie Moravských 
bratří po celém světě. 

(via sacra)  Loreta, Rumburk, http://www.loretarumburk.cz/  

Loreta Rumburk je barokním klenotem severních Čech, spojeným se jménem vynikajícího architekta 
Johanna Lucase Hildebrandta a sochaře Franze Bienera. Celoročně přístupná kulturní 
památka nabízí rodinám s dětmi netradiční prohlídky, výstavy a koncerty.  

(via sacra)  Postní plátna, Zittau, https://zittau.de/cz/node/88  

Poprvé cca v roce 1000 n.l. je zmíněn postní zvyk, zahalovat plátnem oltářní prostor kostela včetně 
všech relikvií. Tato plátna byla nazývána „hladová plátna“ nebo taky „plátna tužby“, protože jejich 
účelem bylo ukrývat nejsvatější relikvie před zraky „hladovějících“ či „toužících“ věřících. Fyzický 
půst byl doplněn eucharistickou abstinencí, proto se tato plátno nazývala také postní plátna. 
Původní postní plátna bývala zřejmě jednobarevná – fialová (barva pašijové doby) a jejich smysl byl 
pouze v zahalování oltáře. Později byly zdobeny vyšívanými či malovanými motivy z dějin spásy. 
Žitavské plátno vytvořené v roce 1472 neznámým umělcem je 8,20 m vysoké a 6,80 m široké a patří 
mezi nejstarší a největší na světě. Rozděleno jako šachovnice na 10 řádků o vždy 9 polích je na něm 
znázorněno 90 motivů ze Starého a Nového zákona od Stvoření světa až po Poslední soud. Ve světě 
je dochováno pouze 18 exemplárů. 

Johanniskirche, Zittau, http://www.ev-luth-kirche-zittau.de/index.php  

Původně románská bazilika johanitů byla několikrát přestavována do současné klasicistní podoby. 
Zajímavostí je, že během husitských válek byla exilovým sídlem pražské kapituly od sv. Víta. 
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Místní varhany jsou považovány za jedny z největších nástrojů vzniklých mezi světovými válkami, a 
proto jsou místní varhanní koncerty vyhlášené. Kdo si chce prohlédnou Žitavu z výšky, tak si může 
vystoupat na jednu z věží kostela 266 schodů do výšky 60 metrů. V jedné z věží je i byt „strážce 
žitavských věží“, který vytrubuje z věže poledne a klekání. 

(via sacra) Areál poutního kostela Navštívení Panny Marie, Horní Police, 
http://www.marianskapolice.cz/ 

Barokní poutní areál se začal stavět roku 1689 a jeho architektem byl Julius Broggio; dokončil jej 
Juliův syn Octavio Broggio v roce 1723. Určitou raritou je mariánská soška Panny Marie v naději 
(Mater gravida), které je přisuzováno více než 160 zázraků a která dle legendy byla vyvržena břeh 
řeky Ploučnice v roce 1523 v Horní Polici. 

(via sacra) Johanitská komenda v Českém Dubu, Český Dub, 
https://www.muzeumceskydub.cz/komenda.html 

Českodubská johanitská komenda (tj. opevněný „klášter“ rytířsko-špitálního řádu sv. Jana 
Jeruzalémského) byla spolu s přilehlou tržní osadou založena roku 1237 významným českým 
velmožem Havlem z Lemberka a jeho manželkou sv. Zdislavou. Komenda zanikla během husitských 
válek, na jejím místě stál renesanční zámek a později měšťanský dům. V roce 1991 došlo ke 
znovuobjevení „zazděné“ komendy. 

(via sacra) Kaple sv. Anny, Mnichovo Hradiště, https://www.hrady.cz/klaster-kapucinu-s-
kostelem-tri-kralu-a-kapli-sv-anny    

Kaple svaté Anny v Mnichově Hradišti je bohatě zdobená barokní kaple, která se nachází u řádového 
kostela Tří králů bývalého kapucínského kláštera, s nímž je propojena. V roce 1785 byly do kaple 
uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského a jeho ženy Lukrécie Nekšovny z 
Landeka. 

(via sacra) Kostel v Cunewalde, Cunewalde, http://cunewalde-pfarramt.de/wordpress/ 

Největší evangelický venkovský kostel v Německu s 2632 místy k sezení, se třemi galeriemi, strmou 
střechou a 61 metrů vysokou kostelní věží. Kousek od kostela je park podstávkových domů z celé 
oblasti Lužice, vše v poměru 1:5. V obci je koupaliště s vyhřívanou vodou, muzeum moto/auto 
veteránů, rozhledny Czernobog a Bielobog. 

(via sacra) Chrám svatého Petra, Budyšín/Bautzen, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9ho_Petra_(Budy%C5%A1%C3%ADn) 

Budyšín/Bautzen, město věží, stojí zajisté za návštěvu, je to hlavní město Lužických Srbů, 
národnostní menšiny v Německu, se kterými se snadno domluvíte, lužická srbština je podobná 
češtině. Chrám svatého Petra je zajímavý tím, že zde od 16. století vysluhují bohoslužby, jak katoličtí, 
tak evangeličtí křesťané. Je to jedna z nejvýznamnějších saských sakrálních staveb a nejstarší 
církevní lokalita na historického území Horní Lužice. Ve městě je řada vyhlídkových věží (Bohatá, 
Vodní, Lví, Matyášova, Stará vodárenská věž…), technické muzeum, srbské muzeum… 

(via sacra) Kostel Povýšení svatého kříže, Jelení Hora/Jelenia Gora, 
https://www.turistika.cz/mista/jeleni-hora-jelenia-gora-kostel-povyseni-svateho-krize-kosciol-
laski-p-w-podwyzszenia-krzyza-s/foto?id=566585 

Kostel postavený na půdorysu řeckého kříže návštěvníka překvapí dvoupatrovou galerií, která 
umožňuje účast až deseti tisíc věřících, kazatelnou vytesanou z jednoho kamene či křtitelnicí 
z modrého mramoru. 
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Křížová cesta, Jiřetín pod Jedlovou, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_hora_(Lu%C5%BEick%C3%A9
_hory)  

Rokoková poutní křížová cesta z 18. stol. vznikla na místě zázračného uzdravení. Patrně 
nejfotografovanější křížová cesta Lužických hor. Dále se dá pokračovat na třetí nejvyšší vrchol 
Lužických hor Jedlovou (776 m. n. m.), který je osazen krásnou rozhlednou a restaurací. K dispozici 
je i adrenalin park. Zhruba 1 km od vrcholu je zřícenina hradu Tolštejn. V Jiřetíně můžete navštívit i 
technickou památku Stříbrné doly. 

Tradiční Svatojiřetínské pouti se zde konají vždy v neděli nejbližší svátku Povýšení sv. Kříže, který 
připadá na 14. září. 

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov,  http://cz.poutni-mista-
sluknovsko.cz/bazilika-minor-panny-marie-pomocnice-krestanu-filipov.html  

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je mohutnou novorománskou sakrální 
stavbou s kolejí redemptoristů postavenou v místě jediného církví oficiálně potvrzeného 
mariánského zázraku, který se na území Čech odehrál v 19. století. Byla postavena v 
letech 1873 až 1886 v místě Filipovského zázraku, který se udál ve 4 hodiny ráno v noci ze 12. 
ledna na 13. ledna 1866, při němž se uzdravila Magdalena Kadeová. 

Hlavní pouť: 13. 1., 4.00 hod., 9.00, 10.30 a 17.00 hod. (výroční den zjevení) 

Janovické poustevny, Janovice v Podještědí,  http://www.luzicke-
hory.cz/mista/index.php?pg=zmjanpc  

Když byl v roce 1788 zrušen klášter v Jablonném v Podještědí, uchýlili se sem mniši Thomas 
a Valerián, kteří zde postavili roubené stavení a ve skalách vytesali malé komůrky. V duchu tradice 
sv. Zdislavy se věnovali léčitelství a v janovické škole vyučovali základy náboženství. Když zemřeli, 
byli pohřbeni v blízkosti poustevny. 

Kostel svatého Zikmunda, Stráž pod Ralskem, https://vokolkovi.cz/2017/03/21/nastenne-malby-
ve-strazi-pod-ralskem/ 

Zajímavostí kostela sv. Zikmunda jsou nástěnné fresky malíře Vojmíra Vokolka z osmdesátých let 20. 
století v boční lodi kostela. Spatříte apoštoly horníky čtoucí Rudé právo, konzervy, vojáky, rakety…  
Většinou bývají na požádání zpřístupněny.  

Stráž je východiskem cyklistů i bruslařů, je zde skvělá zmrzlinárna, bazén, vodní vlek, bike park, na 
procházku se dá jít na zámek Vartenberk a k barokní kapli sv. Jana Nepomuckého, kterou v roce 
2001 převzala pravoslavná církev a přejmenovala na Chrám sv. velkomučedníka Pantelejmona.  

Skalní kaple P. Marie Lurdské, Svojkov, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/modlivy-dul-u-
svojkova-tajemne-poutni-misto 

Zaparkovat můžete na parkovišti mezi zříceninou hradu Svojkov a zámečkem Svojkov. Vedle je 
kratičký pumptreck a okolo zámečku vyrazíte po žluté značce (Svojkovský okruh) do Modlivého dolu. 
Cestou nenavštívíte jen skalní kapli P. Marie Lurdké, ale i symbolický hřbitov horolezců. A bude-li 
dobré počasí, tak jich tam uvidíte i dost živých. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mohelnice nad Jizerou, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Mohelnice_nad_Jizerou
) 

Rarita! Románský kamenný kostel z druhé poloviny 12. století, to se jen tak v Čechách nevídá. A ta 
krásná pověst, která se vztahuje k jeho vzniku. Tu si můžete přečíst ve www odkazu.  
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Farní luteránský kostel, Oybin, https://www.hrady.cz/index.php?OID=10196  

Prostá stavba ve stylu saského protestantského baroka má originálně dochovaný interiér se dvěma 
řadami empor s malovaným zábradlím.  

Kostelík nelze minout cestou na hrad Oybin. 

Skalní reliéf Útěk do Egypta, Mařenice 

Navštívíme-li kapli na Kalvárii v Mařenicích, tak si všimneme prvních skalních reliéfů Sedmispáčů. Na 
žluté turistické značce pak najdeme i skalní reliéf Útěk do Egypta a o kus dále další reliéf Nejsvětější 
Trojice. Dříve než odbočíme po žluté směrem k Hornímu rybníku, tak se můžeme vydat po 
neznačené lesní cestě k Třídomí, kde najdeme obří hřbitov vozidel Ford…  

2. Hrady, zámky, zříceniny 

Zámek Lemberk – Jablonné v Podještědí, https://www.zamek-lemberk.cz/cs 

Původně gotický hrad byl vystavěný ve 40. letech 13. století Havlem z Lemberka, manželem sv. 
Zdislavy. V polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek, a mezi léty 1660–1680 upraven 
do současné raně barokní podoby. Od roku 1726 byl v držení Gallasů, později Clam-Gallasů, kteří jej 
vlastnili až do roku 1945.  

Po bitvě u Hochkirchu 14. října 1758 byl na zámku Lemberk zřízen polní lazaret. Během jednoho 
měsíce zemřelo pro nedostatek léků a jídla 1100 vojáků. Pohřbeni byli v lese pod zámkem, na místo, 
které dodnes připomíná dřevěný kříž. 

Nedaleko Lemberku stojí Bredovský letohrádek, raně barokní, klasicistně upravená stavba ze 70. let 
17. století, k němuž patří barokní zahrada. Objekt však bývá většinu roku uzavřen. Od Bredovského 
letohrádku sejdete lipovou alejí na cestu, kde se vydáte vpravo ke Zdislavině studánce oplývající 
léčivou silou … 

Lovecký zámeček Pachtů z Rájova – Jablonné v Podještědí, 
https://www.turistika.cz/mista/lovecky-zamecek-pachtu-z-rajova/detail 

Rokokový zámeček v centru Jablonného, který sloužil za Marie Terezie i jako poštovní stanice a který 
navštívil na inspekční cestě císař Josef II. či Napoleon Bonaparte… Ve dvoře budovy, kde je dnes 
dětské hřiště, bývaly 150 let stáje pro 12 koní, v přízemí je nyní koláčkárna, v prvním patře se 
pořádají výstavy. 

Zámek Nový Falkenburk – Jablonné v Podještědí, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Falkenburk 

Pozdně barokní zámek ze 16. století je veřejnosti nepřístupný (sídlí zde dětský domov). Prohlídnout 
si jej můžete alespoň zdáli, a to buď od mokřadů (ideální místo na piknik), či z ulice Zámecká, která 
se vine okolo Mlýnského rybníku. 

Zámek Zákupy – Zákupy, https://www.zamek-zakupy.cz/cs 

Zámek Zákupy nabízí hned několik návštěvních okruhů, v příkopě se můžete těšit na medvěda. 
Krásný je i krajinářský park okolo zámku. 

Hrad Grabštejn – Grabštejn, https://www.hrad-grabstejn.cz/cs 

Původně gotický hrad ze 13. století byl renesančně přestavěn a nabízí výhledy do trojzemí Česka, 
Polska a Německa. Renesančním klenotem Čech je zvána místní kaple sv. Barbory zejména díky své 
přenádherné a rozsáhlé malířské výzdobě, která nemá v širokém okolí obdoby. 
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(via sacra)  Hrad Oybin – Oybin, https://burgundkloster-oybin.com/ 

Jedno z nejvyhlášenějších míst německé části Lužických hor (Zittauer Gebirge) je dosažitelné 
z Jablonného i na kole. V případě výletu autem doporučuji jet do Žitavy, prohlédnout si ji (je to 
krásné středověké město, za návštěvu stojí určitě muzeum, kde se dozvíte mnohé o české minulosti 
města, vyhlášená žitavská postní plátna, Tierpark…) a na Oybin dojet ze Žitavy parní úzkokolejnou 
dráhou (zpáteční jízdenka). V sezoně spojuje o víkendech Jablonné a Zittau přeshraniční autobus. 
V Oybině je na nádraží dětské hřiště, cestou k hradu míjíte vyhlášenou cukrárnu se zmrzlinou a o kus 
dále v restauraci točí Svijanský máz ����. Cestou na hrad půjdete okolo luterského farního kostela (ze 
začátku 18. století) ve stylu saského protestantského baroka. Na hrad samotný si ponechte dost 
času! 

Krom hradu je velmi oblíbená i nedaleká výletní restaurace (vedle krásné skalní vyhlídky) 
Töpferbaude na vrcholu hory Töpfer (582 m). 

Zámek Hainewalde – Hainewalde,  https://schloss-hainewalde.de/  

Původně vodní hrádek ze 14. století, přestavěný na zámek v renesančním stylu, částečně zbořený, 
dodnes zachovalý vodní příkop s mostem do vstupní brány. Zámecký park je přístupný veřejnosti. 

Královský hrad Bezděz, Bezděz, https://www.hrad-bezdez.eu/cs 

Král hradů leží 7 km po červené turistické značce od Doks a Máchova jezera. Jedná se o zachovaný 
ranně gotický královský hrad, který nechal vystavět Přemysl Otakar II. a kde byl později vězněn český 
král Václav II. Na hradě probíhá v letních měsících celá řada kulturních akcí.  

Skalní hrad Sloup – Sloup v Čechách,  http://www.hradsloup.cz/ 

Uprostřed krásné pískovcové oblasti, koupání v Radvaneckém rybníku, lesní divadlo, zmrzlina, 
v Modlivém dolu najdete skalní kapli P. Marie Lurdské. Poblíž je Nový Bor (klubové kino, sklářské 
muzeum, rampy na nádraží, sklářská restaurace Ajeto) a Lindava (sklárna Ajeto, restaurace, možnost 
si vyfouknout ze skla vázu, půllitr).   

Zřícenina hradu Ralsko, Noviny pod Ralskem,  
https://www.hrady.cz/index.php?OID=264&PARAM=11&tid=25099&pos=450 

Krásný výhled, výstup stojí za námahu. Hezké je spojit výstup na Ralsko s návštěvou nedaleké Průrvy 
Ploučnice, kde se dá i koupat, případně výstupem na Ralsko ukončit krátký vodácký výlet Průrva 
Ploučnice→Mimoň, dát si vynikající zmrzlinu ve zmrzlinárně a z vrcholu se podívat na západ slunce. 

Zřícenina hradu Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou, 
https://www.hrady.cz/index.php?OID=309&PARAM=11&tid=26847&pos=450 

Místo odkud se kdysi vládlo celému Šluknovskému výběžku leží kousek od vrcholu s rozhlednou 
(Jedlová), kde můžete využít služeb místního adrenalin parku (obří houpačka, lezecká stěna, 
půjčovna koloběžek, downhill, lanový park, dětské hřiště, občerstvení). Nebo můžete navštívit 
místní štoly, kde se těžilo v dobách rozmachu Jiřetína, či si projít patrně nejfotografovanější místní 
(ve Šluknovském výběžku jich je celá řada a všechny jsou krásné) křížovou cestu na Křížový vrch (526 
m), kde najdete kapli Povýšení sv. Kříže. 

Zřícenina hradu Děvín, Hamr na Jezeře, https://www.hrady.cz/?OID=128 

Zřícenina stojí na cyklostezce 3007 Stráž pod Ralskem→Hamr na Jezeře→Osečná, která je sjízdná i 
pro bruslaře, ti si však pro návštěvu Děvína či blízkého Stohánku musí vézt na zádech boty na přezutí. 
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Zřícenina hradu Stohánek, Hamr na Jezeře, 
https://www.hrady.cz/index.php?OID=428&PARAM=11&tid=28278&pos=450 

Zřícenina stojí na cyklostezce 3007 Stráž pod Ralskem→Hamr na Jezeře→Osečná, která je sjízdná i 
pro bruslaře, ti si však pro návštěvu Děvína či blízkého Stohánku musí vézt na zádech boty na přezutí. 

Ze Stohánku je krásný výhled a cestu zpět na cyklostezku 3007 si můžeme zpestřit po zelené 
turistické značce a prozkoumat přírodní památku Divadlo, kterou tvoří křemité pískovce v borovém 
lese, s vřesem a bílým jmelím.  

Zřícenina hradu Hamrštejn, Machnín, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamr%C5%A1tejn  

Kopec se zříceninou hradu, který obtéká téměř kol dokola Lužická Nisa, na místo nevede turistická 
značka. Hrad dříve chránil kupeckou cestu do Žitavy, ale především jeden z nejstarších hamrů 
v Čechách i nedaleké doly na vzácné kovy.  

Zřícenina hradu Karlsfried, Lückendorf, http://www.luzicke-
hory.cz/mista/index.php?pg=zmkarlc 

Jako strážní hrad jej v roce 1357 založil Karel IV., který jeho vybudováním pověřil tehdejšího 
purkrabího na Bezdězu Oldřicha Tistu z Hedčan. Hrad Karlsfried sloužil především k ochraně Žitavské 
zemské stezky, nazývané v Německu "Gabler Strasse", vedoucí z Zittau přes 
Lückendorf, Petrovice a Jablonné do vnitrozemí Čech. Nejprve byl vypálen velkou přesilou husitů 
(1424) a poté co jej Jan z Vartenberka používal jako základnu k loupeživým výpravám do Lužice, jej 
lužičtí vykoupili a nechali rozbořit. Z jeho kamene je postaven nedaleký Lückendorfský kostel. 

3. Rozhledny a vyhlídky 

Rozhledny 

Vyhlídková věž Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí,  
https://www.jablonnevp.cz/vyhlidkova-vez-byvaly-kostel-narozeni-panny-marie/os-1013  

Věž bývalého farního kostela Narození Panny Marie slouží od roku 2002 jako vyhlídková věž. Některé 
roky vidíte z věže přímo do čapího hnízda, pohled do noční krajiny si užijete o celostátní Noci kostelů.   

Vyhlídková věž Johanniskirche, Zittau, http://www.ev-luth-kirche-zittau.de/index.php  

Kdo si chce prohlédnou Žitavu z výšky tak si může vystoupat 266 schodů až do výšky 60 metrů… 

Rozhledna Hochwaldturm, Krompach, Hain, http://www.luzicke-
hory.cz/mista/index.php?pg=zmhvozc  

Každý, kdo zažil svítání na Hvozdu/Hochwaldu, lužické sedmistovce, vám potvrdí, že není hezčí čas 
na výhledy. 

Rozhledna, hrad Oybin, https://burgundkloster-oybin.com/cs/uvodni-stranka/  

Rozhledna Luž, Horní Světlá, https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=304 

Novinka roku 2020! Nejvyšší hora Lužických hor má novou rozhlednu. Výstupem na rozhlednu se 
dostanete do 800 nadmořských metrů. Krásný výhled zde byl vždy, teď se otevřela i strana 
k Ještědskému hřebenu. 

Rozhledna Na Stráži, Sloup v Čechách, http://rozhledna-nastrazi.cz/  

Vyhlídková věž zříceniny hradu Kamenice, Česká Kamenice, 
http://rozhledny.webzdarma.cz/ckamenice.htm  
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Rozhledna Studenec, Líska, http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-studenec-u-ceske-kamenice  

Ještěd, Liberec, https://www.rozhlednajested.cz/  

Ještěd je vidět odevšad, ale pohled z něj je také zážitkem. Na cestu dolů si zde můžete půjčit 
koloběžku, na které sjedete až do Kryštofova údolí, kde ji vrátíte. Tak si stihnete prohlédnout místní 
orloj i technickou památku železniční viadukt Novina. 

Rozhledna Dr.-Curt-Heinke-Turm, Bertsdorf, 
https://www.rozhledny.cz/cz/cards.php?objekt=rozhledny&id=265  

Rozhledna Jedlová, Jiřetín pod Jedlovou, http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-jedlova-u-chribske  

Zde strávíte celý den. Na vrcholu Jedlové nenajdete jen rozhlednu, ale i restauraci s ubytováním a 
adrenalinový park (downhill, houpačky). Nedaleko Jedlové stojí zřícenina hradu Tolštejn, který stojí 
určitě za návštěvu. Na Křížový vrch vede z Jiřetína slavná Křížová cesta, pod městem najdeme 
technickou památku - Stříbrný důl a štolu sv. Jana Evangelisty a ve městě je výborná Lívancovna. 
V zimě se tu lyžuje.  

Rozhledna Hrádek (Burgsberg), Varnsdorf, http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-hradek-u-
varnsdorfu  

Rozhledna Bismarcturm, Ebersbach-Neugersdorf, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bismarckturm_(Neugersdorf)  

Dvacet metrů vysoká šachová věž postavená z pískovce… 

Rozhledna Dymník, Rumburk, http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-dymnik-u-rumburka  

Rozhledna Weifberg, Mikulášovice,  

Rozhledna Vlčí hora, Vlčí Hora, http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-vlci-hora-u-krasne-lipy  

Najdeme ji na Köglerově naučné stezce, která je nejstarší naučnou stezkou na našem území.  

Rozhledna Tanečnice, Mikulášovice, https://rozhlednatanecnice.eu/  

Vyhlídková věž Centra setkávání, Dolní Poustevna, https://www.dolnipoustevna.cz/zivot-v-
obci/centrum-setkavani/  

Rozhledna Prinz-Friedrich-August-Turm, Lipová, 
https://www.rozhledny.cz/cz/cards.php?objekt=rozhledny&id=266  

Rozhledna areál Vrchbělá, Vrchbělá, http://www.arealvrchbela.cz/ 

Budete-li pokračovat od hradu Bezděz kousek po červené směrem na Bělou pod Bezdězem dojdete 
do obce Vrchbělá, kde stojí 22 metrů vysoká rozhledna, 7,2 km dlouhý inline park a lanové centrum. 

Rozhledna Ornitologická pozorovatelna, Zahrádky, 
http://rozhledny.webzdarma.cz/zahradky.htm  

Ornitologové zde napočítali přes 200 druhů ptáků. Vezměte si s sebou dalekohled, birdwatching má 
něco do sebe… 

Vyhlídky a krásné výhledy 

Popova skála 

Popova skála (565 m. n. m.) je výrazná pískovcová skála, která je jednou z dominant 
severovýchodních Lužických hor. Rozlehlá vrcholová skála se sráznými stěnami připomíná hradní 
zříceninu. Od roku 1904 je přístupná po železných schodech se zábradlím. Z vrcholu, výrazně 
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převyšujícího okolní les je výborný kruhový rozhled do údolí Nisy, na Ještědský hřbet, Lužické hory, 
ale také na vzdálené kopce Šluknovského výběžku, německé Lužice, Jizerských hor a Máchova kraje. 

Přístupná po zelené turistické značce z Hrádku nad Nisou, či po červené z Horního Sedla/Petrovic a 
pak po zelené/modré. 

Klíč (760 m n. m.) 

Klíč je čtvrtá nejvyšší hora Lužických hor, ze které jsou vidět Krkonoše i hora Říp a v jejím okolí lze 
zahlédnout kamzíky. Na vrchol se nejlépe stoupá ze Svoru po červené turistické značce. 

Jánské kameny (589 m n. m.) 

Krásná vyhlídka na Lužické hory i na skalní hrad Oybin. Doporučujeme zaparkovat u krompašského 
kostela a pokračovat po červené značce směrem na Hvozd. Cestou si prohlédněte tři majestátné tisy 
(dlouho označované za tisícileté) a na křížení se zelenou značkou odbočte na Jánské kameny. 

Schillerova vyhlídka a vyhlídka Švýcárna na Zeleném vrchu (526 m) u Cvikova 

Nádherné vyhlídky na Lužické hory.  Doporučujeme spojit s nedělním obědem ve cvikovském 
pivovaře odkud vede pohodlná žlutá turistická cesta po vrstevnici kolem dokola Zeleného vrchu. 
Vrátíte se k autu a vynikající cvikovské pivo nenafoukáte…   

Sudetenblick a Kaiserbörnel u Kammlochu 

Dvě krásné vyhlídky vedle sebe na silničce spojující Lückendorf a Oybin. U vyhlídek se dá zaparkovat 
a dát si piknik. 

Töpfer 

Krásná skalní vyhlídka nad Oybinem s výletní restaurací. Nejsnadněji se tam dostanete po červené 
turistické značce z Oybina. Máte-li problém s chůzí, tak se nahoru vydejte místním turistickým 
vláčkem.  

Ameisenberg, Oybin https://de.wikipedia.org/wiki/Ameisenberg_(Zittauer_Gebirge) 

Vrch Ameisenberg, neboli Mravenčí vrch, se nachází poblíž zříceniny hradu Oybin – z vlakového 
nádraží po zelené značce. Na vrcholu najdeme pískovcové skály různých tvarů a útvarů a také několik 
vyhlídek, odkud si člověk může vychutnat pohled do údolí, či výhledy na pískovcové skály v okolí, na 
Žitavu a Hrádek.   

Ralsko 

Vyhlídka ze zříceniny hradu Ralsko na nejvyšším vrchu České tabule (696 m. n. m.) stojí za výstup. 
Nejsnadněji se na něj vydáme po červené turistické značce z Mimoně, která je vyhlášena svou 
zmrzlinárnou. 

4. Musea 

4.1. Českolipsko 

Centrum textilního tisku, http://www.lipy.cz/  

Eduard Held muzeum, https://www.karnevalove-zbozi-masky.cz/eduard-held-muzeum  

Městské muzeum Mimoň, https://www.kulturamimon.cz/muzeum/  

Muzeum Čtyřlístek, http://muzeumctyrlistek.cz/  
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Památník Karla Hynka Máchy, https://www.muzeumcl.cz/pobocky/pamatnik-k-h-machy-v-
doksech  

Sklářské muzeum (Nový Bor), http://www.glassmuseum.eu/  

Šatlava v České Lípě, https://www.muzeumcl.cz/pobocky/archeologicke-muzeum-satlava  

Vísecká rychta, https://www.muzeumcl.cz/pobocky/visecka-rychta-v-kravarich  

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, https://www.muzeumcl.cz/  

4.2. Liberecko 
Curia Vitkov, https://curiavitkov.cz/  

Oblastní galerie Liberec, https://www.ogl.cz/  

Památník Antonína Dvořáka (Sychrov), http://www.antonin-dvorak.cz/muzea  

Podještědské muzeum, https://www.muzeumceskydub.cz/cs  

Severočeské muzeum v Liberci, http://www.muzeumlb.cz/  

Skanzen Pertoltice, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/skanzen-pertoltice  

Technické muzeum Liberec, https://www.tmliberec.cz/  

Muzeum v podstávkovém domě Raspenava, http://www.os-kolovrat.cz/  

Žijící skanzen, https://www.zijiciskanzen.cz/  

4.3. Děčínsko 

Městské muzeum Varnsdorf, http://www.muzeumvarnsdorf.cz/  

Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/turisticke-centrum-
dum-ceskeho-svycarska  

4.4. Görlitz, Zittau 

Muzeum Rübezahl/Krakonoš/Liczyrzepa/, 
https://web.archive.org/web/20160910180718/http://www.ruebezahl-museum.de/  

Muzeum Hraček (Spielzeugmuseum), http://www.spielzeugmuseum-goerlitz.de/  

Muzeum Fotografie (Fotomuseum), https://www.fotomuseum-goerlitz.de/  

Lužické muzeum, https://www.muzeumluzyckie.pl/  

Dům Jakoba Böhme, https://www.facebook.com/domjakuba  

Slezské Museum Görlitz (Schlesisches Museum Görlitz), https://www.schlesisches-
museum.de/  

Kulturně historické muzeum v Görlitz, https://www.mesto-
goerlitz.cz/Kulturhistorisches_Museum.html  

Muzeum damašku a froté v Großschönau, https://www.ddfm.de/ 

Städtische Museen Zittau, https://zittau.de/de/tourismus-kultur-freizeit/kultur-
freizeit/museen-und-galerien   
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Museum Kirche zum Heiligen Kreuz, https://zittau.de/de/tourismus-kultur-
freizeit/sehenswertes/st%C3%A4dtische-museen/museum-kirche-zum-heiligen-kreuz  

Städtische Museen Zittau - Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster, 
https://www.museum.de/museen/kulturhistorisches-museum-franziskanerkloster  

 Volkskunde- und Mühlenmuseum Waltersdorf, https://www.volkskunde-
muehlenmuseum.de/index.php?id=9   

Úzkorozchodné železniční muzeum v Oybině, https://www.zittauer-
schmalspurbahn.de/bahnerlebnisse/museen/  

Technické muzeum a muzeum motocyklů v Grossschoenau, 
https://www.grossschoenau.de/cz/Muzea/  

Muzeum etnografie a misie Moravských bratří v Herrnhutu, https://voelkerkunde-
herrnhut.skd.museum/  

5. Technické památky 

Stříbrný důl a štola sv. Jana Evangelisty, https://www.region-ceskesvycarsko.cz/turisticke-
zajimavosti/atrakce/stribrny-dul/  

Úzkokolejná dráha Zittau a parní doprava, https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/cz/jizdni-
rady-a-tarify/jizdni-rad-hlavni-sezona/  

Muzeum damašku a froté v Großschönau, https://www.ddfm.de/  

Železniční viadukt v Kryštofově údolí,  
http://www.mosty.cz/index.asp?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=3124 

Průrva Ploučnice, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFrva_Plou%C4%8Dnice 

Kolesové rypadlo 1452, http://www.verein-bergbaulicher-zeitzeugen.de/  

Neorenesanční věž na sušení hasičských hadic v Krásné Lípě, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE_na_su%C5%A1en%C3%AD_hadic_(Kr%C3%A1sn
%C3%A1_L%C3%ADpa) 

Pohraniční opevnění v Lužických horách, http://www.luzicke-
hory.cz/historie/index.php?pg=clopevc  

6. Přírodní zajímavosti 

6.1. Prameny a mokřady 
Zdislavina studánka, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdislavina_stud%C3%A1nka  

Studánka je spojena s legendou o léčitelských schopnostech svaté Zdislavy z Lemberka a již krátce 
po její smrti v roce 1252 se stala neoficiálním poutním místem. Tento kult byl znovu oživen v 17. 
století. V 19. století byla studánka a její okolí upraveny jako poutní místo a tato podoba i zájem 
veřejnosti přetrvaly dodnes. Najdete ji pod zámkem Lemberk na okraji Jablonného v Podještědí. 

Prameny řeky Ploučnice, http://www.zabrdka.wz.cz/Osecna/Ploucnice.htm    

Jedno z nejvydatnějších pramenišť ve střední Evropě najdete nedaleko města Osečná, cca 20 km od 
Jablonného. Odtud dojdete 1,5 km po červené turistické značce přímo k pramenům.  

https://zittau.de/de/tourismus-kultur-freizeit/sehenswertes/st%C3%A4dtische-museen/museum-kirche-zum-heiligen-kreuz
https://zittau.de/de/tourismus-kultur-freizeit/sehenswertes/st%C3%A4dtische-museen/museum-kirche-zum-heiligen-kreuz
https://www.museum.de/museen/kulturhistorisches-museum-franziskanerkloster
https://www.volkskunde-muehlenmuseum.de/index.php?id=9
https://www.volkskunde-muehlenmuseum.de/index.php?id=9
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/bahnerlebnisse/museen/
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/bahnerlebnisse/museen/
https://www.grossschoenau.de/cz/Muzea/
https://voelkerkunde-herrnhut.skd.museum/
https://voelkerkunde-herrnhut.skd.museum/
https://www.region-ceskesvycarsko.cz/turisticke-zajimavosti/atrakce/stribrny-dul/
https://www.region-ceskesvycarsko.cz/turisticke-zajimavosti/atrakce/stribrny-dul/
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/cz/jizdni-rady-a-tarify/jizdni-rad-hlavni-sezona/
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/cz/jizdni-rady-a-tarify/jizdni-rad-hlavni-sezona/
https://www.ddfm.de/
http://www.mosty.cz/index.asp?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=3124
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFrva_Plou%C4%8Dnice
http://www.verein-bergbaulicher-zeitzeugen.de/
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE_na_su%C5%A1en%C3%AD_hadic_(Kr%C3%A1sn%C3%A1_L%C3%ADpa)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE_na_su%C5%A1en%C3%AD_hadic_(Kr%C3%A1sn%C3%A1_L%C3%ADpa)
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clopevc
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clopevc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdislavina_stud%C3%A1nka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdislava_z_Lemberka
http://www.zabrdka.wz.cz/Osecna/Ploucnice.htm


Sirné prameny, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sirn%C3%BD_pramen_(Lu%C5%BEick%C3%A9_hory)  

Nedaleko obce Horní Světlá, tam kde se u silničky potkává zelená a žlutá turistická značka najdete 
tzv sirné prameny, které však nemají se sírou nic společného… Doporučujeme neparkovat na 
blízkém parkovišti, neboť se tu vykrádají automobily.  

Mokřady v Jablonném v Podještědí, https://www.mokradyjablonne.cz/  

Nehostinnou část Jablonného proměnil Čmelák (Společnost přátel přírody) v relaxační zónu, kde je 
moc příjemně. 

6.2. Skalní útvary 

Sloní kameny u Jitravy, https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_kameny  

Vyhlášená lokalita viditelná již od silnice na Liberec, místo je to krásné, ale nebudete zde sami. Najíst 
se můžete v jitravské pivnici s restaurací či ve Dvorci. 

Dutý kámen u Cvikova, https://cs.wikipedia.org/wiki/Dut%C3%BD_k%C3%A1men  

Další krásná lokalita v bezprostřední blízkosti silnice Liberec - Česká Lípa 

Panská skála (Varhany) u Kamenického Šenova, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%A1_sk%C3%A1la  

Slavné čedičové varhany, nejstarší česká geologická rezervace! Vede sem cyklostezka z České Lípy, 
která je sjízdná i pro online bruslaře (2, 9 % klesání směrem do České Lípy - to celkem sviští).  

Ledová jeskyně Naděje,  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nad%C4%9Bje_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)  

Jediná ledová jeskyně v ČR. Jako děti jsme do ní lezly (nyní je zamřížovaná) a vyprávělo se, že se v ní 
lámal led do sklepů krompašské hospody. Je to kousek od lesní přehrady Naděje, kde je sice studená 
voda, ale super koupání, takže až vás to nebude bavit u vody, tak si skočte k jeskyni. 

Kelchstein u Oybina, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kelchsteine  

Kalichy, neboli skalní hřiby. Symbol místního horolezectví, pět cest - sedmičky, osmičky. 
Kelchsteinem si získáš respekt. 

SteinZOO Zittauer Gebirge, https://www.zittauer-gebirge.com/de/erlebnisse 

Nenáročné turistické okruhy územím pískovcových skal (Oybin, Jonsdorf, Lückendorf). Vhodné i pro 
rodiny s dětmi. 

Bedřichovský viklan u Cvikova, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/bedrichovsky-viklan-u-
cvikova   

Jeli jsme na kole od Kaufmanova buku po žluté na cyklostezku do Rousínova a najednou krásný 
viklan…  

Skalní divadlo u Sloupu v Čechách, https://www.obecsloupvcechach.cz/lesni-divadlo2/kulturni-
program-divadla/  

Celé prázdniny jsou podvečerní vystoupení, sám jsem tam s dětmi rád jezdil. Ale znám to i od 
výletníků, přes den koupání, zmrzlina, hrad, od sedmi divadlo a pak domů. Další lesní pískovcové 
divadlo funguje v Kytlici, je jich tady v kraji ale více. 
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Skála smrti u Kunratic u Cvikova, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1la_smrti_u_Kunratic  

Místní pověst vytesaná do 15 metrů vysoké skály. 

Podzemí v údolí Svitávky, https://www.treking.cz/regiony/podzemi-v-udoli-svitavky.htm   

Nejprve člověk spatří vedle silnice s parkovišťátkem jeskyni známou z pohádky S čerty nejsou žerty. 
Po jejím prozkoumání pokračujte po pravém břehu Svitávky a prozkoumávejte jeskyně, až objevíte 
tunel vedoucí pod celý skalním masivem až k silnici. O kus dál po silnici jsou tzv. Pekelné doly, 
motorkářská restaurace.    

Soutěska Obere Schleuse (lodičky), https://www.hinterhermsdorf.de/obere-schleuse.html  

Tip od mé sestry. Není to Hřensko, ale je to moc pěkné. 

6.3. Flora, fauna  
Botanická zahrada Liberec, https://www.botaniliberec.cz/  

V zimě jsme tam jezdili se skicákama malovat do tropických pavilónů. Pak jsme si na zimu zvykli. 

ZOO Liberec, https://www.zooliberec.cz/  

 ZOO důstojná krajského města, a ještě je hned vedle botanické zahrady.  

Tierpark Zittau, https://tierpark-zittau.de/home/  

Spíše park než ZOO, ale jako relaxační procházka s dětmi je to super. V areálu je několik dětských 
hřišť z přírodních materiálů.  

Tierpark Görlitz, https://www.tierpark-goerlitz.de/de/ 

Zoologická zahrada (park) v Görlitz. Maskotem ZOO je panda červená, ale zajímavá je i procházka 
tibetskou vesnicí s jaky.  

Motýlí dům v Jonsdorfu, https://www.schmetterlingshaus.info/cs/motyli-dum/  

Za deštivého počasí, kousek za hranicí, zážitek pro celou rodinu. 

Arboretum ve Sněžné u Krásné Lípy, https://www.chatar-chalupar.cz/arboretum-v-horskem-
udoli/ 

Ideální čas návštěvy je konec dubna, květen. Prostě čas, kdy kvetou azalky a rododendrony. 

Krompašské tisy, https://cs.wikipedia.org/wiki/Tisy_v_Krompachu  

O těch se praví, že se pod nimi shromažďovali husité, než vyplenili nedaleký hrad Karlsfried. 

Zubři v oboře Židlov, https://cs.wikipedia.org/wiki/Obora_%C5%BDidlov  

Obora Židlov v bývalém vojenském prostoru je svými zubry známá. Nikdo z mých známých ho tam 
ještě nikdy neviděl. Můžete být první! 

Vlci, https://www.navratvlku.cz/o-vlkovi-historicke-a-soucasne-rozsireni/  

Vlků tu máme dost, ale nebojte se. Vidět vlka ve volné přírodě je vzácnost, znám mnohem více lidí, 
kteří viděli medvěda, vlka skoro nikdo. Takže vás možná čeká životní zážitek. 

Birdwatching, https://pozorovaniptaku.cz/lokality/ceskolipsko/brehynsky-rybnik/  

200 druhů ptáků! Wau 

Anglický park (UNESCO) v Bad Muskau,  https://botany.cz/cs/muskauer-park/  
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Tip na celodenní výlet.  Zámecký park upravený v anglickém stylu, kterým protéká řeka Nisa. Celý 
park se dá projít za několik hodin. V zámeckém areálu se nachází dvě kavárny s výborným 
občerstvením.  

Peklo u České Lípy (Bledulové údolí), 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peklo_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pa
m%C3%A1tka)  

V dubnu je zde spousta návštěvníků, kvůli kobercům rozkvetlých bledulí. Je to tu krásné ale po celý 
rok. 

7. Poutě, slavnosti, festivaly  

Poutní místo - Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, 
https://www.zdislava.cz/poute/  

Na odkazu najdete přehled poutí během poutní sezóny, informace o výstavách, ubytování, 
komentovaných prohlídkách, mších svatých i o možnostech navštívit individuálně baziliku s hrobem 
svaté Zdislavy. 

Poutní místo - Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov, http://cz.poutni-mista-
sluknovsko.cz/bazilika-minor-panny-marie-pomocnice-krestanu-filipov.html  

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je mohutnou novorománskou sakrální 
stavbou s kolejí redemptoristů postavenou v místě jediného církví oficiálně potvrzeného 
mariánského zázraku, který se na území Čech odehrál v 19. století. Byla postavena v 
letech 1873 až 1886 v místě filipovského zázraku, který se udál ve 4 hodiny ráno v noci ze 12. 
ledna na 13. ledna 1866, při němž se uzdravila Magdalena Kadeová. 

Hlavní pouť: 13. 1., 4.00 hod., 9.00, 10.30 a 17.00 hod. (výroční den zjevení) 

Baraban Etnofest ve Cvikově, http://www.baraban.wbs.cz/  

Stálice mezi místními festivaly je Mezinárodní festival mládeže Baraban Etnofest, v roce 2021 
proběhne již 14. ročník. Jedná se většinou o lidovou hudbu z různých částí Evropy, můžete se těšit i 
na pěvecké dílny a bubenické workshopy. Většinou se odehrává v květnu až červnu, přesný termín 
a program najdete v odkazu. 

Spectaculum v Zittau, https://zittau.de/de/spectaculum  

Festival trvající až do půlnoci probíhá po celém historickém jádru Žitavy, vždy v předvečer svátku 
Nanebevstoupení Páně, tj. začátkem května. Schválně se v odkazu podívejte na program loňského 
roku (níže je i v češtině). 

Závody do vrchu v Lückendorfu a veteráni v Jonsdorfu, https://www.bergrennen-
lueckendorf.com/  

Společná akce motoklubu Robur Zittau eV (starší si možná na Robur vzpomenou ����) a veteránklubu 
z Jonsdorfu, tradice z roku 1923. Závody do vrchu v lückendorfských serpentýnách doplňují spanilé 
jízdy veteránů po okolí – Lückendorf, Jonsdorf, Oybin. Bývají začátkem srpna, v odkazu se dovíte 
více. 

Velikonoční jízdy, https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_j%C3%ADzda  

Velikonoční jízdy/Jízdy křižáků/Jízdy okolo osení je starý lužický zvyk. Procesí jezdců slavnostně 
oblečených s cylindry se sejdou před kostelem, kde jim kněz požehná a vyšle je na objížďku hranic 
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farnosti/obce. Je to velká sláva a přitom zjistíte, že se s Lužickými Srby domluvíte stejně snadno jako 
s Poláky… 

Lípa Musica, https://www.lipamusica.cz/  

Podzimní (září, říjen) hudební zážitek. Festival upozorňuje na vzácná místa a nástroje v regionu, do 
kterých zve opravdové mistry. Doporučuji sledovat program. 

Filmový festival Neisse, https://www.neissefilmfestival.net/de/spielstaetten   

Nisa Film Festival (německy Neiße Filmfestival, polsky Nyski Festiwal Filmowy, zkratka NFF) se koná 
od roku 2004 každoročně začátkem května v česko-německo-polském trojzemí. V programu jsou 
zastoupeny české, německé, polské a další východoevropské současné i historické filmy, hrané, 
dokumentární i krátkometrážní. 

Mandau Jazz Festival, https://www.hillerschevilla.de/cms/de/98/Mandaujazz-Festival  

Od roku 2000 se pravidelně koná v říjnu českoněmecký Mandau Jazz Festival. Vyberte si dle 
programu, vystoupení se konají na české i německé straně hranice. 

Festiválek v Petrovicích, https://www.centrumzdislava.eu/cz/  

V petrovickém kostele Nejsvětější Trojice u Jablonného se začátkem září koná Festiválek, na kterém 
vystupují lokální divadelní a hudební umělci z obou stran hranice. 

Festival Proměny, https://www.landart-ralsko.com/   

Festival Proměny probíhá koncem května v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Naplánujte si 
cyklistický výlet a zastavte se na festivale, kde se můžete účastnit workshopů, přednášek, 
komentovaných prohlídek Land artu, občerstvit se za doprovodu muziky... Vstup je volný.  

Festival světel v Žitavě (Ring on Feier), https://www.ringonfeier.de/   

Light show, ohňové show, ohňostroje, občerstvení – neobvyklý zážitek ve středověkém městě.  

8. Divadla, kina 

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, https://www.saldovo-divadlo.cz/  

Malé divadlo v Liberci, https://www.saldovo-divadlo.cz/male-divadlo  

Naivní divadlo v Liberci, http://www.naivnidivadlo.cz/  

Krátké a úderné divadlo v Liberci, https://www.kratkeaudernedivadlo.com/  

Divadlo Na cestě Liberec, http://divadlonacesteliberec.blogspot.com/  

Městské divadlo Varnsdorf, http://divadlo.varnsdorf.cz/cs/uvod  

Divadlo Nový Bor, http://divadlonb.cz/  

Jiráskovo divadlo v České Lípě, https://www.cl-kultura.cz/jiraskovo-divadlo  

Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách, https://www.obecsloupvcechach.cz/lesni-divadlo2/kulturni-
program-divadla/  

Lesní divadlo Kytlice, https://www.facebook.com/profile.php?id=100057456279582  

Divadlo Gerharta Hauptmana v Zittau, https://g-h-t.de/  

Kino v Novém Boru, http://kinonb.cz/  
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Multikino Cinema City v Liberci, https://www.cinemacity.cz/#/  

Multikino CineStar v Liberci, https://www.cinestar.cz/cz/liberec/program 

Kino Varšava v Liberci, https://kinovarsava.cz/  

Kronenkino v Zittau, https://kronenkino.chayns.net/  

Kino v Ebersbachu, http://www.kino-ebersbach.de/  

Bio Luž v Dolním Podluží, https://www.facebook.com/bio.luz.dolni.podluzi  

9. Koupání 

9.1. Koupaliště  

Koupaliště – Jablonné v Podještědí, http://www.tsmjabl.cz/koupaliste-a-kemp-jablonne-v-
podjestedi/os-1002  

Gebirgsbad – Jonsdorf, http://www.jonsdorf.de/content/index.php?menuid=30 

Malé koupaliště vzdálené jeden kilometr od silničního přechodu Krompach/Jonsdorf. Oblíbené mezi 
lokálními obyvateli. 

Volksbad – Olbersdorf, http://www.olbersdorf.de/index.php/volksbad 

Hezké koupaliště, jen kousek vzdálené od železniční zastávky Berdsdorf na úzkokolejné trati parního 
vlaku Zittau – Oybin/Jonsdorf. 

9.2. Vodní plochy ke koupání 
Kristýna – Hrádek nad Nisou, Hartau, 
https://web.archive.org/web/20070610122817/http://www.hradek.cz/kristyna/ver_cz/index.asp 

Zatopený 14 ha lignitový důl o hloubce 30 metrů, výhledy do Žitavských, Lužických hor, na Ještěd. 
Nedaleko inline stezky, bowling v Hrádku nad Nisou. Jezerem protéká Lužická Nisa, takže si z Kristýny 
můžete udělat výlet na kanoi a pak se vrátit třeba na koloběžce. 

Hamerské jezero – Hamr na Jezeře, http://obechamr.cz/turistika-a-cykloturistika/koupaliste/ 

Travnatá pláž se spoustou aktivit, půjčovna lodiček a šlapadel, nedaleko inline stezka. 

Radvanecký rybník - Sloup v Čechách, https://www.koupalistesloup.cz/   

Oblíbené koupání v campu i mimo camp, pískovcové skalní město, dobrá zmrzlina, rozhledna, 
zřícenina Skalního hradu i lesní divadlo, které hraje celé prázdniny. U Svojkova v Modlivém dole 
najdete Skalní kapli P. Marie Lurdské, kam se chodí na poutě od 18. století. 

Lesní přehrada Naděje, http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmnadpc 

Koupání pro romantiky. Krásná lesní přehrada (vždy studená čistá voda), nedaleko se nachází jediná 
ledová jeskyně v ČR, bunkry, výletní restaurace, Sirné prameny (Zde neparkovat! Vykrádačky). Po 
červené turistické značce to je 15 km z Jablonného, cesta podél Hamerského potoka je krásná. 

Olbersdorfer See – Olbersdorf, https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/olbersdorfske-jezero-
porazi-ceske-brcalniky.html 

Je to zatopený hnědouhelný důl o rozloze 60 ha. Prima koupání na hlavní pláži, ale i kdekoli jinde, 
jezero se nachází na okraji Žitavy, zastávka parního vlaku (Zittau – Oybin/Jonsdorf) je vzdálená 1 km. 
Jezero se dá obejít po značené cestě.   
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Máchovo jezero - Staré Splavy, Doksy, http://www.doksy.com/koupani/ds-1068/p1=2482 

Máchovo jezero snad není třeba představovat (připomeneme jen okružní cesty parníkem), nedaleko 
stojí královský hrad Bezděz i hrad Houska, v Doksech najdete muzeum Čtyřlístku, u Bělé p. B. je inline 
park pro bruslaře. 

Blaue Lagune – Berzdorfen See, Görlitz, https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/jezero-
berzdorfer-see.A130807_154610_liberec-zpravy_tm  

Další zatopený hnědouhelný důl o rozloze 965 ha na německé straně hranice nedaleko města Görlitz, 
které je označováno za nejrozsáhlejší památkovou rezervaci v Německu (4000 objektů). Zatopený 
důl krom plavců využívají jachtaři, surfaři, rybáři, potápěči, pláže jsou travnaté, Modrá laguna je 
písčitá a vyhříváte se na písku z Baltu. Okolo dolu je 15 km inline stezka (cca 300 metrů rezervací bez 
bruslí), vhodná i pro začínající cyklisty. Během cesty po silnici č. 99 mezi Zittau a Görlitz se můžete 
zastavit i u ohromného důlního rypadla, technické památky. 

9.3. Bazény 
Trixi bad – Großschönau, https://www.trixi-park.de/trixi-bad/ 

Rekreační krytý i venkovní bazén pro rodiče s dětmi, dětské atrakce, bazén se slanou vodou, 
vyhlášená sauna široko v okolí. Vedle bazénu je stromový park, bezpečná adrenalinová zábava nejen 
pro starší děti. 

Bazén - Stráž pod Ralskem, http://www.pandasport.cz/sportoviste/bazen-sauna  

Bazén - Česká Lípa, https://sportlipa.cz/plaveck%C3%BD-baz%C3%A9n 

Babylon – Liberec, https://www.centrumbabylon.cz/ 

Babylon vodních atrakcí a bazénků. V sousedství je inspirativní IQ Landia. 

Bazén – Liberec, http://bazen-info.cz/ 

Krásný padesátimetrový bazén na plavání, tobogány, vířivky etc.  

10. Vodní sporty 

10.1. Vodní lyžování 

Cable Wake Park - Stráž pod Ralskem, https://cwps.cz/ 
http://www.pandasport.cz/sportoviste/vodni-vlek 

Na vodní nádrži Stráž pod Ralskem si může kdokoli vyzkoušet lyžování na vodě. Je zde velký 
čtyřsloupový vodní vlek, vše si můžete zapůjčit na místě, stačí vám plavky. Nedaleko od vleku najdete 
zmrzlinárnu, kde nabízí 140 druhů zmrzliny. Cukrárna je na místě inline stezky Stráž p. R. – Osečná, 
a velkého množství cyklostezek po bývalém sovětském vojenském prostoru, kde žije v rezervaci i 
velké stádo zubrů.  

10.2. Sjíždění řek 
Ploučnice: 

Zážitek na odpoledne, celý den i víkend. Na řece žijí bobři, vydry a volavky. Průrva Ploučnice je 
mimořádně krásná, v Mimoni na náměstí je výborná cukrárna. Za Mimoní vás čeká divočina, stromy, 
vrbičky, meandry, bobři, vydry a volavky. Řeka je podobná východočeské Metuji.  

Půjčovna, info: https://www.meandry.cz/  
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Průrva (Noviny pod Ralskem) → Mimoň (zámecký most, náměstí) 
délka úseku: 7 km; přibližná doba splutí: 2 hodiny plavby 

Mimoň (zámecký most, náměstí) → Boreček Tábořiště Meandry 
délka úseku: 7 km; přibližná doba splutí: 2 až 2,5 hodiny plavby 

Boreček Tábořiště Meandry → Brenský mlýn  

délka úseku: 15 km; přibližná doba splutí: 5–6 hodin plavby 
 
Lužická Nisa: 

Trasy na odpoledne, den nebo dokonce celý víkend. Za hezkého počasí je velkou výhodou přespání 
či start ze 14 ha jezera (krásné koupání), které vzniklo zatopením lignitového dolu. Za návštěvu stojí 
určitě klášter Marienthal, kde se dozvíte mnohé o českých dějinách tohoto území.  

Půjčovna, info: https://www.pujcovnalodinisa.cz/cs/trasy.html  

Kristýna → Hirschfelde 

Po řece vás čeká krásných 11 km, které zvládnete zhruba za 3 hodinky. Minete trojzemí, kde se 
potkává Česko s Polskem a Německem a většinu cesty strávíte v "zemi nikoho", neboť se budete 
pohybovat po přirozené hranici obou zemí – právě po řece Nise. Před prvním jezem vystoupíte na 
levé straně, kde vyměníte lodě za koloběžky a vrátíte se po cyklostezce Odra-Nisa zase zpět na 
Kristýnu (15 km). Cestu zpět můžete spojit s návštěvou Žitavské mini ZOO, podle které vede 
cyklostezka. V Žitavě je také možnost občerstvení, ovšem pokud cyklostezku opustíte, dávejte pozor, 
abyste našli cestu zpět :). 

Kristýna → Marienthal na lodi a zpět na koloběžkách, kolech / zpět vlakem. 

Trasa pro náročnější vodáky, kteří chtějí na řece strávit více času. Pro opravdu sportu chtivé jedince 
je možný i návrat na koloběžkách či na vašich kolech, které vám na místo zdarma dopravíme. 

Po přenesení jezu v Hirschfelde (po pravé straně) pokračujete malebným údolím, kde vás neruší 
žádný hluk silnice, ani větších měst. Skončíte opět po levé straně, a to přímo u krásného kláštera 
Marienthal. nejstaršího nepřetržitě existujícího  konventu  cisterciaček na německé půdě, který  byl 
založen roku 1234 českou královnou Kunhutou Štaufskou za podpory jejího manžela, krále Václava 
I. Výlet proto můžete spojit i s prohlídkou, nebo s jídlem v jejich výborné restauraci. Celková trasa 
po vodě měří 22 km a zvládnout se dá za 4-5 hodin. Na cestu zpět můžete využít již zmiňovaných 
koloběžek (22 km), nebo vlakového spojení s přestupem v Žitavě. Na vlakovou zastávku se 
dostanete za cca 20 minut chůze po cyklostezce dál podél řeky. Přejdete první pěší most, který 
potkáte a vlakové nádraží bude přímo před vámi. Oficiální název zastávky: Krzewina Zgorzelecka (my 
ji v tabulce uvádíme jako Ostritz). Ze zastávky v Hrádku nad Nisou je to pak cca 30min chůze zpět na 
Kristýnu. 

Bílý Kostel → Kristýna → Marienthal  

11. Zimní sporty 

11.1. Bruslení 
Za mrazů veřejné bruslení v zásadě kdekoliv je led, například u stanice HZS či na Mlýnském rybníku 
v Jablonném v Podještědí. Za dlouhotrvajících mrazů je zážitkem bruslení na Máchově jezeře, nebo 
v oblasti Spreewaldu, 300 kilometrů dlouhého vodního labyrintu. 

Bruslení na stadionech – Jonsdorf, (https://www.freizeitknueller.de/cs/kindertobeland-
eissport-arena-jonsdorf.html)  
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Hrádek nad Nisou, (http://sporthradek.cz/brusleni/) 

11.2. Lyžování 
Ski areál Ještěd, Liberec, https://ceske-sjezdovky.cz/stredisko/8_jested.html 

Ski areál Jedlová, http://www.sport-jedlova.cz/ski-areal.asp     

Jiřetín pod Jedlovou – Mezičky, https://snow.cz/stredisko/1411-jiretin-pod-jedlovou-mezicky 

Skiareál Waltersdorf, Waltersdorf, https://www.ceskehory.cz/ski-areal/ski-areal-
waltersdorf.html  

Skiareál Prácheň, Prácheň, https://www.skiarealy-sjezdovky.cz/ski-areal/prachen/ 

Ski areál Horní Podluží, Horní Podluží, https://www.skiarealy-sjezdovky.cz/ski-areal/horni-
podluzi/  

Skiareál Rugiswalde, https://www.skiarealy-sjezdovky.cz/sjezdovka/rugiswalde/  

11.3. Běžkování 
Výchozími body jsou např.: 

Polevsko,  https://skipolevsko.estranky.cz/clanky/bezecke-trate.html; Luž (793 m); Cvikov; 
Waltersdorf; Jonsdorf; Oybin; Lückendorf. 

12. Inline stezky 

Osmička u Kristýny – Hrádek nad Nisou, 8,69 km, viz 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=32&kraj=9&id=791#top 

Od Dělňáku k Trojzemí – Hrádek nad Nisou, 6 km, viz 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=32&kraj=9&id=612#top 

Hamr na Jezeře (okružní), 1 km, viz 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=457#top 

Svébořice - Sochorův pomník, 2,9 km, viz 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=530#top 

Ploužnický potok, 3,5 km, viz  
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=501#top 

Ploužnický rybník, 1,1 km, viz 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=19#top 

Ploužnice - Skelná Huť, 5,5 km, viz 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=138#top 

Letiště Hradčany u Mimoně, 2,5 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=10#top 

Kuřívody – Hradčany, 5,2 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=128#top 

Cyklostezka Varhany, 16,7 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=92#top 
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Osečná - Stráž pod Ralskem, 9,4 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=456#1 

Česká Lípa - Vlčí Důl, 4,5 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=8&kraj=5&id=42#top 

Lužická jezera: 

Berzdorfer See, 12,6 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=78&kraj=5&id=391#top 

+ Prodloužení trasy, 3,2 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=0&kraj=5&id=684#top 

Skate Arena Boxberg, 0,2 km, 
https://www.nabruslich.cz/?obsah=trasy&okres=78&kraj=5&id=622#top 

Bärwalder See, 21,3 km, 
https://www.nabruslich.cz/index.php?obsah=trasy&id=621&kraj=&okres=  

Dreiweiberner See, 8 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-okolo-
dreiweiberner-see  

Okolo tří jezer, 41 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/cyklookruh-okolo-3-jezer-
scheibesee-dreiweibernersee--bernsteinsee  

Bernstein See, 11 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-okolo-bernsteinsee  

Partwizer See, 22 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-okolo-partwitzer-see  

Lužická 50 km nebo 100 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/trasa--in-line-zavodu-luzicka--
100-rok-2010  

Blunoer Südsee, 12 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-podel-blunoer-sudsee  

Gräbendorfer See, 10 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/inline-trasa-okolo-grabendorfer-
see  

Geierswalder See, 16 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-okolo-geierswalder-
see  

Neuwieser See, 8 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-podel-neuwieser-see  

Sedlitzer See, 28 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/iin-line-trasa-okolo-sedlitzer-see  

Senftenberger See, 18km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line--trasa-okolo-
senftenberger-see  

Scheibe See, 13 km, http://www.luzicka-jezera.cz/clanek/in-line-trasa-okolo-scheibe-see  

13. Fotbalgolf 

Rumburk, sportovní areál Dymník; https://www.fotbalparkdymnik.cz/cz  

Hřiště na fotbalgolf najdete pod rozhlednou Dymník z roku 1896. Čekají vás zde dvě certifikovaná 
osmnáctijamková hřiště v areálu je i výletní restaurace. Ideální tip na rodinnou oslavu narozenin 
malého fotbalisty/ky.  
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14. Lezení 

14.1. Ferraty 
Nonnenfelsen (Jeptiška), https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty&id=509  

Alpiner Grat, https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty&id=510  

Apollofalter, https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty&id=569 

Spitzberg, https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty&id=547 

Riesenboulder, https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty&id=570 

Via ferrata Kočičí kameny, https://alpskyvudce.cz/?page=ferraty&id=365  

Via ferrata Vodní brána, https://www.vodni-brana.cz/  

Horolezecká aréna Liberec, https://horezdar.cz/ledova-stena-liberec/ 

14.2. Lezecké oblasti 

Skály u Křižan, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=70  

Okolí Horního Sedla, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=68  

Skály pod Luží, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=62 

Skály pod Zeleným vrchem, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=65  

Skály u Rynoltic, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=69  

Ještědský hřeben, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=79  

Novoborsko, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=174  

Žitava, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=179  

Ostatní sektory Lužických hor, https://www.skalnioblasti.cz/5_index.asp?cmd=6&oblast_id=78  

14.3. Lanové parky 
Lanové centrum Malevil, http://www.severnicechy.info/dr-cs/131-adrenalin-park-malevil.html  

Abenteuer Kletterwald, https://kletterwald-zittauergebirge.de/  

Lanové centrum Jedlová, http://www.sport-jedlova.cz/lanove-centrum.asp   

15. Bowling 

Malevil, https://www.malevil.cz/restaurace-malevil/bowling-bar  

Česká hospoda v Heřmanicích, http://www.ceska-hospoda.cz/bowling  

Sportovní centrum North Point, Hrádek nad Nisou, http://sporthradek.cz/bowling/  

16. Jump arény 

Liberec, https://www.urban-jumparena.cz/  

Liberec, https://hoparena.cz/liberec  
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17. Kola 

17.1. Koloběžky 
Koloběžky Ještěd, https://www.kolobezkyjested.cz/trasy/   

Koloběžky Jedlová, http://www.sport-jedlova.cz/kolobezky.asp  

Půjčovna v Krásné Lípě, https://www.cottage.cz/pujcovna/  

17.2. Trailová cyklistika 
Pumptrack Jablonné v Podještědí, https://www.facebook.com/PumptrackJvP/ 

Pumptrack Chrastava, https://www.mtbczech.cz/pumptrack/Pumptrack-Chrastava  

Ještěd BikePark, https://www.mtbczech.cz/strediska/bikepark-liberec  

BikePark Polevsko, https://www.mtbczech.cz/strediska/Bikepark-Polevsko  

Singltrek Česká Lípa, https://www.mtbczech.cz/strediska/Singltrek-Ceska-Lipa  

Singltrek pod Smrkem, https://www.mtbczech.cz/strediska/Singltrek-pod-Smrkem  

Downhill Jedlová, http://www.sport-jedlova.cz/downhill.asp  

Krytý park Vehicle Hall ve Stráži pod Ralskem, https://www.facebook.com/Vehicle-Hall-
143643802415286/ 

Bike areál ve Vratislavicích nad Nisou, https://www.trailhunter.cz/vzor-pro-ostatni-mesta-u-
liberce-vyrostlo-zabavne-zazemi-pro-bikery/  

18. Sklo 

Sklářské muzeum – Nový Bor, http://www.glassmuseum.eu/aktualne 

Sklářské muzeum v Novém Boru vzniklo v roce 1893 a za svoji existenci vytvořila ojedinělou kolekci 
skla podávajícího pravdivý obraz o výrobě skla v oblasti Lužických hor na přelomu 19. století a v 
první polovině století dvacátého.  

AJETO – sklárna v Lindavě, http://ajetoglass.com/cs/design/  

Sklárna s nabídkou prohlídky provozu, restaurace se sklářskou pecí a možností vyfouknout si různé 
tipy váz a půllitrů (půllitr je k odnesení až druhý den).  

Sklářská restaurace Ajeto v Novém Boru, http://www.restauracehut.cz/ 

Příjemná restaurokavárna v Novém Boru, kde můžete sledovat práci u sklářských pecí. Odehrávají 
se zde i šachové koridy, exhibiční zápasy předních světových šachistů. 

Křišťálový chrám – Kunratice u Cvikova, http://www.pacinekglass.com/#kristalovychram 

Klasicistní kostel Povýšení svatého Kříže se stal ohromnou expozicí současného uměleckého skla. 
Dobrovolným vstupným přispějete na záchranu kostela. Návštěvu je nejlepší aktuálně dohodnout 
na telefonu 608 404 986, nebo na e-mailu: david@pacinekglass.com 

Sklárna Pačinek glass – Kunratice u Cvikova, http://www.pacinekglass.com/#call-to-action 

Možnost vidět sklářské mistry při práci, při sklárně je obchod se sklem, malé občerstvení a skleněná 
zahrada. Sklárna sousedí s Křišťálovým chrámem. 
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19. Lokální minipivovary 

Pivovar Cvikov, Cvikov, https://www.pivovarcvikov.cz/  

Pivovar Born, Nový Bor, https://www.pivovarborn.cz/#submits  

Pivovar Skalický Budulínek, Skalice u České Lípy, https://www.facebook.com/Minipivovar-
Skalick%C3%BD-Budul%C3%ADnek-1718952698336296/  

Pivovar Lípák, Česká Lípa, https://pivovarlipak.cz/  

Českolipská Pivotéka, Česká Lípa, Klášterní ulice 269/2, https://www.facebook.com/clpivoteka/  

Minipivovar Helene, Pension Helene, Kytlice 120, https://www.pensionhelene.cz/minipivovar/  

Pivovar Kotouč, Česká kamenice, http://www.pivovarkamenice.cz/pivovar/  

Pivovar Falkenštejn, Krásná Lípa, https://www.pivofalkenstejn.cz/  

Pivovar Albrecht, Frýdlant, https://pivo-albrecht.cz/  

Pivovar Kocour, Varnsdorf, http://www.pivovar-kocour.cz/cs/pivovar  

Pivovar Vendelín, Liberec, http://www.pivovarvendelin.cz/  

Pivovar Konrád, Vratislavice nad Nisou, https://pivo-konrad.cz/  

Pivovar Hroch, Liberec, https://pivovari.cz/listing/pivovar-hroch/  

Pivovar Kousek Piva, Liberec, https://www.facebook.com/kousekpiva/  

Pivovar Studánka, Krásná Studánka (Liberec), http://www.minipivovar.eu/  

Pivovar Frenzel, Bautzen (Budyšín), https://www.frenzel-braeu.de/  

Pivovar Bautzener, Bautzen (Budyšín), https://iiavvowgl55h27zyq3r3cmnebm-jj2cvlaia66be-
www-bautzener-de.translate.goog/  

Pivovar Krause, Görlitz, Löbauer Str.28, http://gr-li-braeu.de/Ihr-Weg-zu-uns/   

Pivovar Landskron, Görlitz, https://www.landskron.de/braumanufaktur  

20. Gastro 

Chata Luž, http://www.chataluz.cz/  

Töpferbaude, https://www.toepferbaude.de/baude-im-zittauer-gebirge  

Hochwaldbaude, https://www.hochwaldbaude.de/bergbaude-im-naturpark-zittauer-gebirge  

Hotel Jedlová, http://www.jedlova.cz/cs/restaurace  

Farma Hvozd, https://www.farmahvozd.cz/  

Jitravský dvorec, https://www.jitrava.cz/  

Pivnice s restaurací na Jitravě, https://www.jitrava.cz/penzion-a-pivnice/pivnice/    

Pivovar Cvikov, https://www.pivovarcvikov.cz/  

Malevil, https://www.malevil.cz/restaurace-malevil  

Sklářská restaurace Ajeto v Novém Boru, http://www.restauracehut.cz/ 
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AJETO – sklárna v Lindavě, http://ajetoglass.com/cs/design/ 

Česká hospoda v Heřmanicích, http://www.ceska-hospoda.cz/bowling  

Sportovní centrum North Point, Hrádek nad Nisou, http://sporthradek.cz/bowling/ 

Hostinec Husky v Mařenicích 

Restaurace a penzion Na Hřebenovce na Krompachu, https://www.nahrebenovce.cz/  

Penzion Pod přehradou u Naděje, https://penzionpodprehradou.webnode.cz/  

Zmrzlinárna Ralsko v Mimoni, https://www.facebook.com/Zmrzlin%C3%A1rna-Ralsko-
v%C3%BDroba-zmrzliny-Ivana-Jablonovsk%C3%A1-159733644845927/  

Lívancovna, http://www.cokodzemy.cz/livancovna/  

21. Lokální produkty 

Herrnhutská hvězda, https://www.ochranovskahvezda.cz/   

Pražírna kávy v Křižanech, https://www.apecafe.cz/sypane-caje/  

Moštárna a pálenice v Křižanech, http://www.stara-dama.cz/  

Ruční výroba papíru ve Zdislavě, http://www.rucni-papirna.cz/  

Moštárna v Rynolticích, http://mostarna-rynoltice.cz/ 

Pálenice v Žibřidicích, https://www.facebook.com/paleniceuvastlu/  

Koláčkárna v Jablonném v Podještědí, https://kolackarna.eu/  

Zdislavské oplatky, https://www.zdislava.cz/  

Budyšínské hořčice, https://bautzner-senfshop.de/  

Zmrzlinárna, https://www.facebook.com/Zmrzlin%C3%A1rna-Ralsko-v%C3%BDroba-zmrzliny-
Ivana-Jablonovsk%C3%A1-159733644845927/?ref=page_internal  

Kokosová ruční tkalcovna v Olbersdorfu, https://www.kokosweberei-hilger.de/  

Destiláty a likéry z Lužických hor v Dolním Podluží, https://www.gallidistillery.cz/  

Lívancovna, http://www.cokodzemy.cz/livancovna/  

22. IQ Landia 

 IQ Landia v Liberci, https://iqlandia.cz/  

Do žádného šuplíčku se IQ Landia nakonec nevešla, tak jí dáme prostor na závěr. Science centrum 
v Liberci pobaví a vzdělá nejen děti, ale i dospělé. Když je špatné počasí, tak je to skvělá volba. 
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