


Mikulášovice- poloha 

 



Mikulášovice 
 Historie sahá do 12. století kde zde žilo několik 

uhlířských rodin. V průběhu 18. století se z Mikulášovic 

stává významná průmyslová obec. Vznikají první 

brusírny a rozvíjí se nožířský průmysl, a v 19. století 

dosahuje tento průmysl nějvětšího rozmachu. Následně 

se Mikulášovice staly jednou z největších vesnic v R-U. A 

1. února 1916 byla císařem Františkem Josefem I. 

povýšena na město. 



Mikulášovice 
 



Mikulášovice- Hvězdárna 
 Syn lékárníka Adolf Kraus převzal  

po svém otci lékárnu, která leží  

naproti kostelu sv. Mikuláše. 

Amatérsky se věnoval astronomii, 

 proto se roku 1913 rozhodl postavit 

 vlastní hvězdárnu. 



Cesta 
 V Mikulášovicích jsme vystupovali na 

zastávce Mikulášovice- škola 

 A odtud jsme se vydali na tanečnici. 

Cesta vedla skrz město následně po 

silnici až k odbočce na lesní cestu 



Cesta 
 Lesní cesta byla krásně 

značena a po modré stezce 
jsme došli až k Tanečnici. 

 Cestu doplňovali a 
obohacovali turistické 
naučné a informativní 
značky 



Cesta 
 



Cesta 
 Rozhledna Tanečnice se nachází 

v chráněné krajinné oblasti 

Labské pískovce 

 



Tanečnice 
 



Tanečnice 
 Tanečnice (německy Tanzplan) je výrazná rozložitá 

zalesněná hora nacházející se ve Šluknovské 

pahorkatině, 2,5 km západně od středu Mikulášovic. Na 

vrcholu stojí nejsevernější rozhledna v Česku. 

Podkladem bývá většinou žula, vrcholový hřbítek je 

čedičový. Poblíž vrcholu je pramen s 25 m hlubokou 

studnou.. 



Tanečnice 
 Pro výhodnou, k západu vysunutou, polohu hory byly 

zde budovány dřevěné rozhledny již roku 1885 a 1887, 

ale první zničila větrná bouře, druhou zapálil blesk. 

Dnešní osmiboká kamenná rozhledna, zpevněná 

ocelovými pásy (26 metrů vysoká, 138 schodů) je z roku 
1904. 



Tanečnice- restaurace Koliba 
 Na vrcholku stojí restaurace, která 

bohužel v dovu našeho příchodu 

byla zavřena 



 
 
Počasí nám nepřálo, ale když je počasí příznivé, 
tanečnice nabízí nádhernou podívanou 

 



 



 



Konkurenční rozhledna 
 Weifberg je nedaleko ležící 

rozhledna kovové 

konstrukce na německé 

straně hranic. 

 Pro někoho nudné 

panoramata představuje 

rozhledna zajímavou 

adrenalinovou vložku, 

protože při silném větru se 

rozhledna relativně citelně 

vychyluje ze své osy a 

naklání se. 



Weifberg-výhled JV 
 V popředí město Grosser Winterberg, v dály vlevo 

Jedlová a blíž na pravo se tyčí Studenec 



Konec cesty 
 Trasu jsme ušli relativně rychle ale ne dostatečně, ujel 

nám spoj a tak jsme byli nuceni čekat na další. Usedli 

jsme tedy v krčmě poblíž autobusové zastávky kde nás 

přivítali stálí zákazníci s pivem v ruce a číšnice se 

zvláštním cizokrajným přízvukem. Zahřáli jsme se teplým 

jídlem a mohli se po chvíli odebrat na zastávku, odkud 

jsme jeli domů. 



Konec 
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