
Tipy na výlet od Kvarty A a B (2020) 

Okolí Šluknovského výběžku a NP České Švýcarsko . 

 Fukov – zaniklá vesnice, která je ze tří světových stran obehnána Německem. Je to taková 

nudlička . 

 Jedlová a Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou 

 Pravčická brána (České Švýcarsko) 

 Pavlínino údolí 

 Gabrielina stezka  

 Mariina vyhlídka 

 Rudolfův kámen 

 soutěsky řeky Kamenice 

 Brtnické ledopády (v zimě), Brtnický hrádek 

 Jeskyně víl 

 Kyjovské údolí a přehrada 

 Hrad Tolštejn 

 Kozí farma Žofín 

 Větrný mlýn Světlík, rybník Světlík 

 Vlčí hora 

 Vlčihorská zahrada 

 Hraniční buk 

 Dymník 

 vrch Hrazený, Partyzánský vrch 

 Lobendava 

 Kaple sv. Anny v Lobendavě 

 Tanečnice v Mikulášovicích 

 pramen Mandavy ve Starých Křečanech 

 Hrádek a Špičák (Varnsdorf) 

 Karlovo údolí 

 prameny Křinice 

 Šluknovský zámek 

 Anenský vrch 

 Vilémovský viadukt 

 Soukromé Fritscheho arboretum ve Sněžné 

 Kostel Panny Marie Sněžné 

 Vesnická památková rezervace Rumburk 

 Pomník Rumburské vzpoury 

 Buková hora ve Šluknovské pahorkatině (nejsevernější místo ČR) 

 Zámecký vrch a vrch Jehla v České Kamenici 

 Panská skála (Prácheň) 

 Zlatý vrch (obec Líska) 



Tip na výlet od Káji Křížové 

 

 

Můj tip na výlet je spíše cyklistický. Trasa: Dolní Podluží – Horní Podluží – Krásná Lípa – Zahrady 

(Geologická mapa) - Vlčí Hora (prodejna, čajovna, venkovní altánek a zahrádka s bylinkami 

NobilisTilia) – Dlouhý Důl – Sněžná (Arboretum – sbírka dřevin, krásně rozkvetlé rododendrony ve 

všech různých barvách budící dojem, že rostou uprostřed ničeho + kostel Panny Marie Sněžné) – 

Kyjov – Doubice – Rybniště.  

 
Reliéfní geologická mapa ve vesnici Zahrady – model krajiny v okolí Vlčí hory vytvořený R. 

Köglerem. 

 

 

Vlčihorská zahrada – veřejná 

botanická zahrada založená od 

počátku na principech 

permakultury. Dále NobilisTilia 

prodejna certifikované přírodní 

kosmetiky a bylinková čajovna. 



 
 

Arboretum – ojedinělá zahrada se sbírkou stovky druhů okrasných dřevin ve Sněžné. 

 

Kostel Panny Marie Sněžné – poutní místo 

spojené s osudy zbožných manželů Liebsche 

Oběma manželům se zdál stejný sen, ve kterém 

se jim zjevila Panna Marie a prosila je, aby pro ni 

na Sněžné postavili kapli. Základní kámen byl 

položen roku 1732. Roku 1738 udělil papež 

Klement XII. kapli odpustky o svátku Panny Marie 

Sněžné a položil tak tradici poutního místa.  

 

 

 

 

 

 

 

Výletila jsem se svojí sestřenicí. Svižným tempem se 

zastávkami na zajímavých místech jsme 39,31 kilometrů 

ujely za 3 hodiny a 12 minut. Moc se mi tato trasa líbí. 

Objevily jsme mnoho kulturních památek, o kterých jsem 

doposud neslyšela. Jely jsme končinami, o kterých jsem 

také doposud nevěděla. Naštěstí, díky mému 

orientačnímu smyslu a ukazatelům, jsme se v pořádku a 

včas vrátily domů. 

 


