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Sanatorium Frankenstein 

Sanatorium v Pohájí bylo postaveno z iniciativy akciové společnosti v roce 1901. O výstavbu se 

zasloužil Dr. Georg Gletter, narozen v roce 1868, který dne 28.12.1897 uzavřel s Rumburkem 

smlouvu, podle níž měl dnem 1.5.1898 převzít řízení lázeňského ústavu. Když zahájil doktor Gletter 

léčbu, přicházeli za ním pacienti, kteří se doposud léčili v Jabloneckých Pasekách (Schlag). Prospekty z 

roku 1910 uvádějí jako majitele sanatoria Carla Dittricha z Krásné Lípy a jako šéflékaře MUDr. 

Burgharda von Barth-Wehrenalp. V sanatoriu trávil také několik týdnů léta roku 1915 Franz Kafka.[4] 

Nyní jsou zde umístěna interní a ošetřovatelská lůžka Lužické nemocnice. 

  

Zámek  

Dochované písemné prameny dokládají jeho zdejší existenci již na počátku 16. století, 

přibližně okolo roku 1555. Zámek sloužil nejdříve jako sídlo pro zdejší tolštejnskou 

vrchnost.Během třicetileté války, v roce 1642, ho vypálila švédská vojska. V roce 1683 

proběhla jeho barokní obnova, znovu byl obnoven po dalším zničujícím požáru téměř celého 

města v roce 1724. V 18. století ale přestal sloužit svému původnímu účelu šlechtického sídla. 

Od 2. poloviny 19. století zde sídlily úřady a později i soud. Po porážce rumburské vojenské 

vzpoury v roce 1918, zde byli souzeni někteří její účastníci a tři z nich Vojtěch Kovář, Stanko 
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Vodička a František Noha odsouzeni k trestu smrti. Tyto události připomíná pamětní deska 

vedle vstupu do zámku. 

  

 

 

 

 

Rozhledna na Dymníku  

Patnáct metrů vysokou cihlovou a kamennou rozhlednu se 79 schody nechal na vlastní náklady 

postavit roku 1896 podnikatel Augustin Wenschuch. Rozhledna je dobře přístupná silnicí s žlutým 

turistickým značením od Rumburku, od parkoviště s restaurací v podhradí zbývajících 300 metrů je po 

značce modré. Vstup na rozhlednu je zpoplatněn. Z vrcholu je dobrý výhled na Lužické hory. 
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