
 

 

Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na http://turiste.webpark.cz.  
Účast na veškerých akcích KČT Slovan Karlovy Vary je na vlastní nebezpečí.  

 

 

 
 

  

  Vykročte ze dveří za zdravím a poznáním! 
 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 
Jarní velikonoční turistická expedice 2020 s outdoorovým programem za podpory autobusu. 

LUŽICKÉ HORY   
 Klíč *Panská skála *Zlatý vrch *Studenec *Hvozd *Luž *Oybin 

*Tolštejn *Rammenau *Löbau *Grabštejn *Lemberk  
 

Velikonoce 9. 4. – 13. 4. 2020  

 

Odjezd: 9. 4. 2020 Ostrov – Mírové nám. 6:30; K. Vary – Tržnice 7:00 

Ubytování:  Penzion Kamzík, Kunratice - Studený  

Cena: 4.450,- Kč - pro členy TJ Slovan Karlovy Vary, ostatní + 250 Kč. 

 Cena obsahuje dopravu, ubytování s polopenzí (4x).  

Doprava: Autobus Renault Ares – Autodoprava Daniel Sládek  

Vede:  RNDr. František Wohlmuth -  603 209 270;  fjw@volny.cz    

Platby:  Na účet: 16738341/0100 v.s. 4200409 v termínu do 29. 2. 2020 

   Ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení.  

 

http://turiste.webpark.cz/
mailto:fjw@volny.cz
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Předpokládaný program (změna s ohledem na počasí vyhrazena): 

 

1. den 9. dubna 2020 – Zelený čtvrtek                                  Jih Lužických hor -  Novoborsko 

Odjezd z Ostrova nad Ohří  -  Mírové náměstí 6:30 a Karlovy Vary od Tržnice 7:00.  

První naše zastavení bude v obci Svor na jižní straně Lužických hor. Od kaple nejsvětější Trojice se 

vydáme na vrchol Sokolík (501 m) – 2 

km, převýšení 60 m. Po této lehčí 

rozcvičce nás čeká těžší výstup na 

nedaleký kopec Klíč (719 m) – 3,5 km, 

převýšení 280 m. Klíč je nápadný 

osamocený znělcový vrch 

pyramidového tvaru s možná nejkrás-

nějším kruhovým rozhledem v Lužic-

kých horách. Následně popojedeme 

k Panské skále u Kamenického Šenova, 

kde si prohlédneme „kamenné var-

hany“. Panská skála je pozůstatkem 

nevelkého čedičového návrší (597 m) 

vyčnívajícího z náhorní plošiny mezi 

Kamenickým Šenovem a Práchní. 

Známá je z pohádky Pyšná princezna. Na vrcholu Zámeckého vrchu u České Kamenice se 

vysoko nad městem tyčí zřícenina hradu Kamenice. Součástí hradní zříceniny je také 16 m vysoká 

dřevěná rozhledna s krásným výhledem do blízkého i dalekého okolí. Ta bude dalším našim cílem. 

Odtud pak sestoupíme do České Kamenice – 5 km, převýšení 160 m. Po prohlídce města odjedeme 

na ubytování do penzionu Kamzík v nedalekém Studeném. 

Předpokládaný počet 15 km za den s celkovým převýšením 500 m.  

 

 

2. den 10. dubna 2020 – Velký pátek                     Západ Lužických hor – Chřibská a Doubnice 

Ráno odjedeme busem na parkoviště Líska. Odtud podnikneme nejprve výstup na vrch Studenec 

(737 m) s rozhlednou – tam a zpět 3,5 km 

s převýšením 170 m. Po návratu se vydáme 

z téhož parkoviště na druhou stranu na Zlatý 

vrch (657 m) – tam a zpět 2 km s převýšením 

50 m. Kolem roku 1870 byl v tomto místě 

spuštěn provoz lomu. Získával se tu stavební 

kámen z vylomených až šest metrů dlouhých 

čedičových sloupců. Následuje přesun busem 

do Chřibské. Obec se nachází v údolí řeky 

Chřibská Kamenice v nejzápadnější části 

Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, na 

pomezí Národního parku České Švýcarsko, a 

díky své poloze je jednou z bran do Zadního 

Českého Švýcarska.  Odtud se vypravíme po žluté do Doubice – 4 km, převýšení 120 m. Zájemci si 

mohou cestou vyšlápnout na kopec Spravedlnost s vyhlídkou (533 m). V Doubici možnost 

prohlídky parku se 316 dřevěnými sochami a občerstvení ve vyhlášené Staré hospodě.  Cestou na 

ubytování ještě krátký výšlap ke zřícenině Chřibského hrádku – tam a zpět po rovině 600 m a pak 

k bývalé Hübelově továrně s akvaduktem – tam a zpět po rovině 1 km.  

Předpokládaný počet 15 km za den s celkovým převýšením 400 m. 
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3. den 11. dubna 2019 – Bílá sobota                                                Severní hvozdy Lužických hor 

Ráno odjezd busem do německého 

Oybinu – prohlídka hradu, kláštera a 

kostela Bergkirche. Následovat bude 

přejezd busem pod vrch Hvozd (750 m) 

z německé strany. Podnikneme krátký 

výšlap na vrchol kopce s vyhlídkovým 

místem u restaurace. Pak se přesuneme 

busem stále po německé straně do 

Waltersdorfu pod kopec Luž (793 m). 

Odtud podnikneme opět výstup po 

zelené na vrchol kopce – 1 km 

s převýšením 180 m. Sestup už bude po 

červené na českém území k chatě Luž 

s možností občerstvení – 1,5 km se 

setupem 150 m. Dalším našim cílem 

nedaleko Horní Světlé bude sirný pramen, ke kterému se vydáme od sochy sv. Jana Nepomuckého  

– tam a zpět 0,5 km. Další přesun busem bude do Lesné se startem k další pěší túře. Vyšlápněme si 

k hradní zřícenině Tolštejn (670 m), odtud k rozhledně na Jedlové (744 m) s následným sestupem 

po Křížové cestě do Jiřetína pod Jedlovou – 7 km s výstupem i sestupem 350 m. Pak už bude 

zbývat jen návrat na ubytování. 

Předpokládaný počet 15  km za den s celkovým převýšením  500 m. 

 

4. den 12. dubna 2020 - Velikonoční neděle                                    Křižácká jízda v Horní Lužici 

Každoročně na velikonoční neděli usedají v katolické Horní Lužici na překrásně nazdobené koně 

lužičtí muži oblečení do černých fraků, černých holínek a cylindrů. Sjíždí se střípky rodin z celého 

Německa a Polska, aby se stali svědky slavnosti. „Křižáci – křižerjo“ nemají nic společného se 

středověkými mnichy, kteří bojovali proti husitům, jde o prastarý slovanský zvyk spojený s 

prosbami za dobrou úrodu a žehnání polím. Jízda křižáků je výrazem sounáležitosti ke křesťanské 

rodině a vyvrcholením Velikonoc. Až 1 500 

jezdců v černém oblečením na koních ve 

dvojstupech projíždí po cestách Horní Lužicí, 

aby posvětili pole a oslavili zmrtvýchvstání 

Krista. Projíždí se vesnicemi v okolí severně od 

Budyšína.  

Lužická vesnice Šunov – Schönau, účast na 

tradiční velikonoční akci – velikonoční křižácké 

jízdě (nejpočetnější německé procesí – kolem 

300 jezdců v černé na koních s bohatě 

zdobenými postroji. Průvod vede skrz vesnice 

Rožant, Kondecy (Cunnewitz), Ralbicy (unikátní 

hřbitov s bílými kříži, zde činí jízda až 600 

koní). Trasa bývá každý rok jiná. Na zelený čtvrtek se pak vyvěsí definitivní seznam. Na čele 

jezdívají vždy nejlepší zpěváci. 

Odpoledne bude následovat pěší túra od barokního zámku Rammenau přes rozhlednu na vrchu 

Butterberg (384 m n. m.) do Bischofswerda – 11 km. Barokní zámek v Rammenau patří 

k nejkrásnějším plně dochovaným zemským zámkům v Sasku. Okouzlí však také okolní krajina, do 

níž je zasazen – západní Horní Lužice, idylický kraj plný kopců, lesů a údolí. 

Löbau – výšlap k litinové rozhledně krále Fridricha Augusta – 2 km. Věž krále Fridricha Augusta 

je jedinou dochovanou rozhlednou z litiny v Evropě a možná nejstarší věží postavenou ze železa. 

Nachází se na Löbauer Berg v Löbau v Sasku a nabízí panoramatický výhled na Žitavské vrchy a 

oblast Horní Lužice. Věž byla postavena v roce 1854 občany Löbau a pojmenována po králi 

Fridrichovi Augustovi II. Celkem za den 15 km s celkovým převýšením 250 m. 

https://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/velikonoce/
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5. den 13. dubna 2020 - Velikonoční pondělí               Hrady a zámky na západě Lužických hor 

Ráno se přesuneme busem na západ Lužických hor ke hradu Grabštejn. Zde bude od 10:00 

prohlídka hradu s velikonočně 

vyzdobenými interiéry včetně kaple sv. 

Barbory – vstupné 120/80 Kč. Klenotem 

prohlídky hradu Grabštejn je renesanční 

kaple sv. Barbory s bohatou malířskou 

výzdobou z období pozdní renesance, 

která je v Čechách naprosto unikátní. Po 

rekonstrukci je opět k vidění ve své celé 

kráse. Poté bude následovat krátká 2 km 

procházka k atraktivním Bílým 

kamenům. Další zajímavé interiéry si 

prohlédneme na zámku Lemberk od 

14:00, Vstupné 140/100 Kč. Zámek 

Lemberk leží v obci Lvová u Jablonného 

v Podještědí. Součástí zámku byl 

původně i raně barokní Bredovský letohrádek, který stojí nedaleko. Předchůdcem zámku Lemberk 

byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na 

obchodní stezce z Čech do Žitavy. Po prohlídce zámku bude následovat 4 km procházka podél 

Bredovského letohrádku ke Zdislavině studánce a podél Markvartického rybníku dojdeme až 

k paku u zámku Nový Falkenburk v Jablonném v Podještědí. Dnešní program zde zakončíme 

prohlídkou baziliky sv. Zdislavy.  Letos si připomínáme 800 let od narození sv. Zdislavy. 

Celkem za den 10 km s převýšením 150 m. 

 

 

Organizační informace: 

1. Na vhodných místech 

bude čas na občerstvení, 

nikoli však na restaurační 

obědy pro větší počet osob 

(velké ztrátové časy). 

2. Prohlídky interiérů 

jsou předpokládány tehdy, 

jsou-li v programu uvedeny. 

Samozřejmě prohlídky nejsou 

povinné, v jejich čase může 

mít účastník libovolný 

individuální program. V ceně 

výletu vstupné není zahrnuto. 

3. S návraty z denního 

programu na ubytování se 

počítá v cca 18-19 hod. 

 

4. Vedoucí zájezdu si vyhrazuje právo v případě mimořádně nepříznivých povětrnostních 

podmínek program zájezdu přiměřeně upravit, případně z nedostatku času návštěvu některé 

lokality i zcela vynechat. 

5. Program expedice je pro účastníky poměrně fyzicky i časově náročný a je zaměřen 

především pro aktivní turisty. 

6. Samostatné dvoulůžkové pokoje budou přednostně obsazovány partnerskými páry. 

7. Zájmové území je převážně zobrazeno na mapě KČT 1:50 000 č 14. 


