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Informace o rozhledně  



 Rozhledna  se klene v nadmořské výšce 598 metrů, je to zděná 

osmiboká rozhledna a nejseverněji položená rozhledna v Česku. 

Kopec se nachází až u samých hranic s Německem. V blízkosti 

rozhledny jsou zbytky obce Tomášov, která má dnes převážně 

rekreační charakter a je zde bývalý hraniční přechod do Německa, 

kam můžete podniknout další turistické výlety. Na vrcholu hory 

Tanečnice je pramen pitné vody. Nově je u rozhledny otevřena 

restaurace s příjemnou obsluhou a výbornou domácí kuchyní, dále pak 

půjčovna koloběžek a pro děti je připraven skákací hrad. 

 Pro výhodnou polohu, díky zásluze turistického spolku, byla 

vystavena v roce 1885 dřevěná rozhledna, která tu prý již stála ve 30. 

letech v 19. století. Rozhledna byla oblíbeným výletním cílem jak 

turistů z české strany, tak i z blízkého saského Sebnitz. Rozhlednu 

však postihla rána, když  byla v roce 1903 zničena větrnou 

bouří.  Dnešní kamenná rozhledna pochází z roku 1905, je vysoká 26 

metrů a má 138 schodů. Rozhledna Tanečnice by postavena za 

peněžní podpory hraběte Františka Václava Salma Reifferscheidta. 
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Rozhledna 





Město Mikulášovice 



Mikulášovice 
 Mikulášovice (německy Nixdorf) jsou město v západní části Šluknovského 

výběžku táhnoucí se podél Mikulášovického potoka v délce téměř 7 km. Své největší slávy 

dosáhly Mikulášovice před první světovou válkou, kdy byly s necelými osmi tisíci 

obyvateli největší vesnicí Rakousko-Uherska. Na město byly povýšeny roku 1916. 

Mikulášovice jsou známé především tradičním textilním a nožířským průmyslem.  1. ledna 

2016 mělo město 2 159 obyvatel. 

 Původní tradice, podpořená romantickými výklady německých vlastivědců 19. století, 

hledá původ německého názvu města Nixdorf ve slově Nixe – vodní panna, rusalka. V okolí 

Mikulášovic se dříve nacházely rozsáhlé močály (něm. der Sumpf), které prý obývaly 

rusalky – odtud Nixensumpf (Bažina rusalek), později Nixendorf (Ves rusalek). 

Pravda je ovšem poněkud méně romantická. Ve skutečnosti německý i pozdější český 

název pocházejí od vlastního jména Nicolas/Mikuláš.Podle další z pověstí projížděl kdysi 

zdejším hlubokým hvozdem pohanský rytíř, který ho napadl medvěd. Jeho sluha prý prosil 

o pomoc svatého Mikuláše, patrona obchodníků a poutníků, a medvěd nechal rytíře být. 

Ten nechal jako důkaz díku postavit kapličku zasvěcenou právě svatému Mikuláši. Název 

pozdější vesnice nebyl ustálený a v různých zápisech v průběhu staletí se značně menil. 

Prvně je zmiňován v polovině 14. století jako Nixendorf, později 

jako Nickelsdorff (1422), Nickilstorf (1451), Nicklauszdorff (1495), Niexendorffl (1544), Ny

klsdorf (1654), Nikolstorff (1684) či Niclsdorf (1720). Od poloviny 18. století se název 

ustálil na podobě Nixdorf. Velmi sporadicky se objevuje i český název 

města: Mykulassowic (1422) a Mikulassowicz (1544).Český název Mikulášovice byl úředně 

stanoven až roku 1854  a je užíván dodnes. 



Hvězdárna sloužila svému účelu až do smrti svého 

zakladatele na počátku roku 1939. Během druhé světové 

války pravděpodobně využívána nebyla, po jejím 

skončení se v nových poměrech nenašel nikdo, kdo by ji 

obnovil. Až do počátku 60. let 20. století byla v provozu 

lékárna. Po jejím přestěhování do budovy nového 

zdravotního střediska byly přízemní prostory využívány 

jako prodejna polotovarů, později byly zcela opuštěny. 

Nejpozději v této době došlo k zničení a rozebrání 

vnitřního zařízení hvězdárny i lékárny. 

Velké změny přišly po sametové revoluci. Protože 

budova stojí v prudkém svahu, provedlo město 

roku 1992 nákladné zajištění její statiky. O dva roky 

později obě propojené budovy prodalo soukromým 

vlastníkům. Samotná hvězdárna nadále nebyla 

využívána, v přízemí se postupně vystřídalo několik 

obchodů bazar, knihkupectví, prodejna potravin a herna, 

které však byly postupně uzavřeny nebo přestěhovány a 

budova tak v prvním desetiletí 21. století postupně 

osiřela a chátrala. Záchrana přišla roku 2012, kdy obě 

budovy odkoupilo do svého vlastnictví 

město Mikulášovice za kupní cenu 600 000,- Kč. Od 

dubna roku 2014 bylo obnoveno pravidelné pozorování 

noční oblohy. Připravována je celková rekonstrukce a 

smysluplné využití vnitřních prostor. 

 

Hvězdárna 



Podle staré pověsti projížděl kdysi dávno hustým 
hvozdem pohanský rytíř. V místech dnešních Mikulášovic 
(bývá uváděn již neexistující statek čp. 315 ve středu města) 
mu zkřížil cestu obrovský medvěd. Rytířův sluha, který byl 
křesťanem, se modlil ke svatému Mikulášia prosil jej 
o pomoc. Sluhovy modlitby byly vyslyšeny a lítá šelma 
nechala jeho pána být. Rytíř pak dal jako poděkování 
za záchranu života postavit na blízkém návrší malou kapli 
zasvěcenou právě svatému Mikuláši. Kolem kaple vyrostla 
brzy malá osada uhlířů. Příběh se měl odehrát někdy 
v průběhu 12. století. 

Přesné datování vzniku kostela však není pro nedostatek 
historických pramenů možné. První církevní stavba 
zasvěcená svatému Mikuláši stála na místě dnešního kostela 
pravděpodobně již ve 12. století, tedy v době, kdy byly 
Mikulášovice teprve malou osadou uhlířů. Původní kostelík 
byl patrně dřevěný. První zmínka v písemných pramenech 
pochází až z roku 1346, kdy je ve vesnici uváděn farní 
kostel, který platil daň ve výši jedné marky ročně míšeňské 
diecézi.Pod hohnsteinský a později sebnitzský děkanát této 
diecéze spadal kostel až do 16. století, kdy vazby 
přerušila reformace.O vzhledu a stavebních úpravách 
původního dřevěného svatostánku se nedochovaly žádné 
zprávy. 

 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE 



Mapy 



Zdroje: 

 http://www.region-
ceskesvycarsko.cz/rozhledny-
vyhlidky/rozhledna-tanecnice/ 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5
%A1ovice 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5
%A1ovick%C3%A1_hv%C4%9Bzd%C3%A1rna 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A
9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Mikul%C3%A1%
C5%A1ovice)  
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