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 Nejsevernější bod ČR má souřadnice 51°03'20,3"N, 
14°18'56,1"E 

 Leží u vesnice Severní v katastru obce Lobendava ve 
Šluknovském výběžku 

 Nad Severní leží Buková hora, přes jejíž severní vrchol 
prochází státní hranice s nejsevernějším místem ČR 

 





 Žulová zalesněná  výšina na severu ČR s 
nadmořskou výškou 512 m.n.m. 

 Leží v okrese Děčín severně od osady 
Severní,která je částí Lobendavy 

 Přes severní vrchol vede hranice mezi Českou 
republikou a Německem 

 



 Vznik vsi Lobendava je kladen na přelom 12.-
13. století 

 Lobendava měla již od roku 1346 kostel, 
který je přičleněn ke stolici Hohnštejn a 
Sebnitz 

 Založení Lobendavy je připisováno hraběti 
Wiprechtovi z Grojče, který ovládal v té době 
část Lužice patřící českému králi 



 Římskokatolický farní 
kostel postavený v letech 
1709-1712 

 V roce 1790 stavbu 
poničil požár, po kterém 
zůstaly stát pouze 
obvodové zdi 

 Po demolici fukovského 
kostela v roce 1960 se 
stal nejsevernějším 
kostelem v Česku 

 



 Památný strom, který roste v Severní, místní 
části obce Lobendava 

 Strom je chráněn od roku 2006 kvůli svému 
stáří- je nejstarším stromem v okresu Děčín 









 Dřevěná rozhledna byla předána do užívání 
2.listopadu 2000 

 Věž má čtyři poschodí a celkem 173 schodů 

 Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 32,4 
m 

 Celková výška rozhledny dosahuje 36,9 m a 
průměru 6,4 m 







 Město v západní části Šluknovského výběžku 
táhnoucí se podél Mikulášovického potoka v 
délce téměř sedmi kilometrů 

 Před první světovou válkou byly s necelými 
osmi tisíci obyvateli největší vesnicí 
Rakousko- Uherska 

 Na město byly povýšeny roku 1916 



 Hančův vrch nazývaný také jako Hraniční vrch 
je zalesněná kupa na území Mikulášovic s 
nadmořskou výškou 521 m 

 Náleží ke geomorfologickému celku 
Šluknovská pahorkatina 

 Hraniční vrch leží na území Chráněné krajinné 
oblasti Labské pískovce 



 Mohutný železný kříž na kamenném soklu 

 z roku 1858 

 Leží mezi čtyřmi lipami, severně od 
pamětního kamene Franze Schneidera 



 Je místní část velkého okresního města 
Sebnitz v Sasku, žije zde 626 obyvatel 

 Ves se nachází na východním okraji Saského 
Švýcarska, v pohraničí s ČR 

 Místo je velmi populární turistickou destinací, 
protože je v blízkosti dvou národních parků- 
Českého a Saského Švýcarska 

 



 Národní park Saské Švýcarsko plynule 
navazuje na Národní park České Švýcarsko 

 Vyznačuje se stejně jako jeho Česká část 
bohatou florou, převažují zde lesy a také 
zajímavé skalní útvary 

 Byl založen v roce 1990 a jeho rozloha je 
93,5 km² 



ROZHLEDNA PRINZ-
FRIEDRICH-AUGUST-BAUDE 



 Rozhledna byla postavena v roce 1990 

 Kamenná rozhledna má výšku 20 metrů 

  Pohled se rozkládá na východě přes 
Obersohland na Brandbusch na jihovýchodě 
na Neugrafenwalde a Schluckenau a Spitzberg 
( Špičák , 481 m ) a na jihu přes Neudorf k 
Černému kopu. 

 









 Je obec v nejsevernější části České republiky, 
v okrese Děčín, v západní části Šluknovského 
výběžku 

 Žije v ní 596 obyvatel 

 Úřední název byl roku 1854 stanoven na 
Haňšpach 

 Úřední název Lipová se používá od roku 1948 

 První písemná zmínka o Lipové pochází z 
roku 1417 

 



 Barokní zámek v pohraniční obci Lipová v 
Děčínsku v Ústeckém kraji 

 Starý zámek byl postaven ve 14. století 

 Nový zámek byl vybudován v letech 1737-
1739 

 Od roku 1958 je zámek chráněn jako kulturní 
památka České republiky 





 Je se svojí rozlohou 10 ha největší vodní 
plochou v okolí Lipové 

 Byl vybudován po selském povstání v roce 
1680, kdy Lipovské panství vlastnil Johan 
Georg Slawata 

  Hráz rybníka je vyložena kameny a osázena 
lipami, které jsou součástí zdejší lipové aleje 

  Na rybníce je zbudován ostrůvek, který 
slouží jako hnízdiště pro volavky, divoké 
kachny a labutě. 





 Obec, která se nachází v zemském okrese 
Budyšín 

 Má přibližně 6800 obyvatel 

 Obcí protéká řeka Spréva, na které je 
vybudována vodní nádrž 

 Nejvyšším bodem je Kälbesteine (487m.n.m.) 



 Rozkládá se podél celní silnice do Sohlandu 
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