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Lužické hory – přírodní ráj
Text: Alžběta Němcová

Nepříliš vysoké Lužické hory patří mezi naše horské oblasti, které jsou jen málo dotčeny
rozvojem lidské činnosti. Zachovalá příroda je jednou z předností tohoto regionu a proto
je tento kraj milovníky panenské přírody a klidu často označován jako ráj. Oblast Lužických
hor se rozkládá na území Česka a Německa, německé části Lužických hor se říká Žitavské
hory – Zittauer Gebirge. Hory, do kterých vás zveme, zaujmou neuvěřitelnými skalními útvary a nádhernými vyhlídkovými vrcholy. Na západě navazují na České Švýcarsko, na východě
končí u Liberce a na jihu pak přechází v České Středohoří. Geologicky jsou Lužické hory
tvořeny většinou čedičovými a znělcovými vyvřelinami, které jsou tvrdší než okolní pískovce. Reliéf Lužických hor tvoří protáhlé hřbety a převážně výrazné kupovité vrchy. V roce
1976 byl celý horský masív vyhlášen za chráněnou krajinnou oblast.

Nejvyšší horou Lužických hor je
Luž (793 m), která leží na státní
hranici s Německem. K dalším
významným vrcholům patří
Jedlová (774 m), Klíč (760 m)
nebo Hvozd (750 m). V celém
tomto krásném koutu přírody
se nachází mnoho zajímavostí.
K největším přírodním unikátům
Lužických hor patří např. Ledová
jeskyně - puklinová jeskyně,
která se nachází na severním
svahu Suchého vrchu nedaleko
přehrady Naděje. I za největších
teplot zde v létě uvidíte ve skále
puklinu naplněnou ledem. K dalším přírodním zajímavostem
se řadí Bílé neboli Sloní kameny
a také Panská skála. V celé
oblasti je mnoho středověkých
hradů, kde sídlili loupeživí rytíři.
Za takový můžeme považovat třeba Sloup v Čechách, Tolštejn nebo
Chřibský hrádek. Při návštěvě
Lužických hor narazíte na několik
rozhleden a vyhlídek – připomeňme rozhlednu na Jedlové, Popovu
skálu nebo Havraní skály. V České
Lípě, Novém Boru a v Kamenickém
Šenově jsou muzea, ve kterých se
máte možnost seznámit s historií
celého tohoto kraje.
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13 tipů na nevšední výlety
po Lužických horách
Text: Alžběta Němcová

Turistická oblast Lužické hory je sice rozlohou poněkud menší, ale o to více nabízí. A není to
jen sklo, neprostupná příroda nebo čedičové píšťaly. Je toho mnohem víc, ať už se jedná
o jediný transbordér v zemi, horu se záhadnou minulostí nebo důmyslnou obrannou linii.
To všechno dohromady vytváří dojem jedinečnosti – a to Lužické hory opravdu jsou.
Transbordér

Mezi Chrastavou a Kryštofovým
Údolím souběžně s železničním
viaduktem se nachází technický
unikát – transbordér. Samoobslužný kabinkový přepravník je
prvním a jediným svého druhu
v republice. Na 23 metrů dlouhém
laně se člověk přitahuje z jednoho
břehu Lužické Nisy na druhý jen
za pomoci vlastní síly. Odměnou
pak může být výstup na atraktivní
zříceninu hradu Hamrštejn.

Akvadukt Chřibská

V lesích mezi Chřibskou a Rynarticemi se skrývá klenot – akvadukt
z roku 1888. Člověk se při pohledu
na něj vrátí v čase, protože vypadá,
jak kdyby ho postavili teprve včera.
Akvadukt měl přivádět vodu do
nedaleké tkalcovny, na jejíž pozůstatky v okolí lze narazit dodnes.

Západ z Popovy skály, foto: Petr Musil

Málokteré řemeslo je v českém
povědomí usazeno tak hluboko
jako sklářství. Se sklem a křišťálem
jsou významně spojeny právě
Lužické hory. Sklářské řemeslo
zde má téměř osm století dlouhou
tradici. Výroba a umění skla jsou
stále živé v Kamenickém Šenově
a v Novém Boru, se sklářskou tradicí jsou spojeny nejen Chřibská,
Kytlice nebo Jiřetín pod Jedlovou.

Transbordér Chrastava, foto: Matyáš Gál

V Lužických horách najdete
desítky báječných turistických
stezek, které propojují vyhlídkové
vrcholy, přírodní zajímavosti,
tajemné hrady a zajímavé výletní
cíle. Na své si zde přijdou nejen
dospělí, celá oblast je vhodná
i pro návštěvu rodin s dětmi. Pro
děti jsou zde velkou atrakcí skalní
hrady, sklárny, turistická lokálka
nebo zážitkové stezky.

Starý sklářský hřbitov

Kousek od centra Kamenického
Šenova ve stínu kostela Narození svatého Jana Křtitele se
ukrývá sochařská galerie pod
širým nebem. Ve skutečnosti
jde o hřbitov ze 16. století, na
kterém se pohřbívaly významné
osobnosti sklářského průmyslu
a obchodníků z Kamenického
Šenova a blízkého okolí. Podél
zdi je zde vystaveno na 50 ná-

Akvadukt Chřibská, foto: Petr Germanič

hrobků, část z nich je zrestaurována. Jedná se o dechberoucí
díla tehdejších mistrů, například
bratří Marxových, jejichž sochy
stojí i na Karlově mostě.

Ortel

Pod tímto názvem se skrývá 554 metrů
vysoká hora ve Cvikovské pahorkatině, údajně jedno z nejvíce
negativních míst v Čechách. Ortel
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