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ÚVOD
Třetí díl průvodce po sakrálních památkách našeho regionu vzniká ve velmi 

zvláštní době, kdy Evropa, potažmo celý svět, zažívá obavy, jež tu dlouho ne-
byly. Velmi vzdáleně snad i mohou připomínat obavy předků žijících v dobách 
středověku a novověku při příchodu černé smrti, moru. V dobách ohrožení se 
naši předkové uchylovali k  náboženství, prohlubovala se potřeba přimknutí 
se k Bohu, jež se, krom jiného, projevovala výstavbou nejrůznějších sakrálních 
památek, např. morových sloupů, případně podporou vzniku dalších nábožen-
ských objektů, ať již se jednalo o sochy, obrazy či v přírodě volně stojící kaplič-
ky. V dnešní době se v naší ateistické zemi takováto tendence zřejmě neprojeví, 
leč mnozí z nás se konečně zamyslí nad smyslem věcí a pořadím hodnot.

Náš průvodce se zaměřuje na drobné sakrální památky, jež jsou všeobecně 
přehlíženy a často stojí mimo hlavní turistické trasy, ale mohou vypovídat vý-
razně více o víře našich předků. I u nich, stejně jako u „velkých“ památek, může-
me nalézt zklidnění, uvolnění a snad i krátkodobou ochranu před všeobecným 
stresem dnešní doby.

Tento díl, který přichází po dvou předchozích, jež se věnovaly regionům Li-
berecka, Jablonecka, Jizerských hor, Ještědu a Podještědí, Turnovska, Mnicho-
vohradišťska a Českého ráje, se věnuje Českolipsku, Novoborsku a Lužickým ho-
rám. Stejně jako v předchozích dílech, jsme ani v tomto rozhodně nevyčerpali 
všechny možnosti výletů a určitě se nám nepovedlo zachytit veškeré památky, 
což ale ani nebylo naší ambicí. Chtěli jsme na vybraných trasách ukázat krásy, 
rozmanitosti a  opomíjené zajímavosti regionů, ale především turistu přivést 
k drobným i významným sakrálním památkám. Pokud se nám povede v někom 
vzbudit zájem o daný region, bude smysl našeho konání naplněn.

Je dobré připomenout, že řada našich průvodců vznikla a vzniká v souvis-
losti s  Via Sacrou, novodobou poutní cestou po významných sakrálních pa-
mátkách Euroregionu Nisa. V Čechách se jedná o sakrální památky v Hejnicích, 
Českém Dubu, Liberci, Broumově, Mnichově Hradišti, Jablonném v Podještědí, 
Rumburku a v Horní Polici. V této publikaci předkládáme nabídku výletů ko-
lem posledních tří jmenovaných míst. Předchozím památkám jsme se věnovali 
v předešlých dílech, vyjma kláštera v Broumově, jímž se budeme zabývat v ná-
sledujícím průvodci. Jak jsme již naznačili, vedle významných památek, které 
jsou oficiální součástí Via Sacry, vás zavedeme i k drobnějším památkám, jako 
jsou např. skalní reliéfy, výklenkové kapličky, morové sloupy, křížové cesty a so-
chy světců. Vedle památek vzniklých v dřívějších dobách upozorňujeme i na 
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aktuální umělecké projekty, které jsou vedeny snahou o záchranu chátrajících 
sakrálních památek, jako je např.  jeden z  výstupů Křišťálového údolí, galerie 
uměleckého skla Křišťálový chrám, jež je umístěna v kostele Povýšení svatého 
Kříže v Kunraticích (trasa č. 3).

I  ve třetím díle našeho průvodce jsou zmíněny židovské památky, jež sa-
mozřejmě nelze vynechat, neboť rovněž v tomto prostoru žilo množství Židů, 
kteří zde po sobě zanechali hodně stop. Nesmíme na tuto realitu zapomínat, 
a to vzdor skutečnosti, že vinou velmi nešťastných a zlých dějinných událostí již 
mezi námi mnoho židovských spoluobčanů, bohužel, nenajdeme.

Zatímco v prvním díle byly jakousi spojovací linkou křížové cesty, ve druhém 
díle to byly barokní pískovcové sochy umístěné ve volné krajině, v tomto díle 
se jedná o  křížové cesty, skalní reliéfy a  poutní místa. Nelze opomenout ani 
postavu sv. Zdislavy, která je natolik významnou osobností našeho regionu, že 
se stala patronkou Libereckého kraje. S jejím jménem a odkazem se můžeme 
potkat nejen v Jablonném v Podještědí, ale i na řadě dalších míst.

Publikace je určena široké veřejnosti, ale především jsme mysleli na rodiny 
s dětmi a zájemce o kratší, přibližně půldenní, výlety.

Výchozím místem i cílem tras je Nový Bor nebo Česká Lípa. Což samozřejmě 
neznamená, že si uživatel nemůže zvolit vlastní počátek či konec trasy. Vychá-
zeli jsme z aktuálních dopravních možností veřejné dopravy, přestože si jsme 
vědomi dočasnosti daného stavu.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se starají o záchranu a obnovu 
kulturního dědictví naší země, jehož významnou součástí jsou sakrální památ-
ky. Stejné díky patří všem, kteří přispěli ke vzniku a vydání této publikace.
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Z Jablonného v Podještědí 
do Velkého Valtinova 
a Brniště

Délka trasy: 15,5 km (8 km)

Čas: cca 8 hodin (cca 5 hodin)

Doprava: z  České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Liberec), 
výstupní stanice Jablonné v Podještědí; zpět vlakem z Brniště (železniční stanice, směr 
Česká Lípa)

Náročnost: lehká, pouze krátký výstup úvozem ke skalním reliéfům v Brništi není vhod-
ný pro kočárky

Jablonné v Podještědí, město, jehož historii, krom jiného, ovlivnila osobnost jedné ze 
tří českých světic, svaté Zdislavy. Legendy o jejích zázračných schopnostech a pomoci 
nemocným, chudým a nemohoucím, jejím životě a lásce k bohu a bližním byly zazna-
menány již před více než sedmi staletími. Ale teprve v relativně nedávné době (v roce 
1995), téměř sto let po jejím blahořečení, byla Zdislava papežem Janem Pavlem II.  sva-
tořečena, a stala se tak třetí českou svatou. Byla také prohlášena patronkou České re-
publiky, Litoměřické diecéze a rovněž Libereckého kraje. Díky Zdislavinu úsilí, a podpo-

ře jejího manžela Havla z Lemberku, se Jablonné 
stalo nejen prosperující osadou na obchodní cestě 
mezi Prahou a  Žitavou, ale také významným du-
chovním a  kulturním místem, a to zejména díky 
příchodu dominikánského řádu. A  právě pro do-
minikány paní Zdislava s Havlem z Lemberka ne-
chali vystavět kostel sv.  Vavřince a  klášter. Jejich 
dokončení se však Zdislava nedočkala, zemřela 
velmi mladá, ve věku nedožitých třiceti let. V kos-
tele sv.  Vavřince byla v  roce 1252 pohřbena, její 
ostatky zde nalezneme dodnes. Klášter a  kostel 
v Jablonném, které dnes můžeme obdivovat, však 
nejsou původní. Gotické stavby byly v  17. století 
strženy, následně byly vystavěny budovy znovu, 
ale v  barokním slohu, podle návrhů vídeňské-
ho architekta Johanna Lucase von Hildebrandta. 

1

Jablonné v P., bazilika sv. Vavřince  
a sv. Zdislavy, interiér, VFi
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Stavba vznešeného poutního chrámu nad 
hrobem uctívané patronky byla završe-
na až po několika desetiletích. Rozhod-
ně nejvýznamnějším milníkem v  historii 
kostela (a  potažmo i  Jablonného) se stal 
rok 1995, kdy byla Zdislava svatořečena, 
chrám získal nové zasvěcení (sv.  Vavřince 
a sv. Zdislavy) a byl mu propůjčen titul ba-
zilika minor. Stal se významným poutním 
i turistickým cílem. Proto jistě není překva-
pením, že právě bazilika v  Jablonném se 

díky svému nepřehlédnutelnému významu stala jednou ze zastávek novodobé poutní 
cesty Euroregionem Nisa, Via Sacry, a to již od vzniku 
této novodobé poutní trasy. Ale Jablonné a jeho okolí 
nabízí i řadu dalších zajímavých a duchovních míst, ke 
kterým nás tato první trasa průvodce zavede.
Od rozcestníku před železniční stanicí v  Jablon-
ném v  Podještědí (0,1 km) se vydáme po červené 
vlevo, pokračujeme podchodem pod silnicí a  stále 
po červené cestou nad koupalištěm až ke hřbitovu 
ukrajinských zajatců z 1. světové války (1,9 km) na 
okraji obce Lada, od hřbitova se stejnou cestou vrá-
tíme zpět k  turistickému rozcestníku u  železničního 
nádraží (3,8 km). Od nádraží se vydáme po červené 
vlevo, ulicemi Švermova, Staroměstská, Dlouhá a Ka-
rolíny Světlé dojdeme do centra města na náměstí 
Míru (4,2 km). Dominantou náměstí je morový sloup 
Krista Salvátora, který byl postaven v roce 1687 jako 

Velký Valtinov, kostel sv. Jana Nepomuckého, ZM
Velký Valtinov, sochy světců u kostela sv. Jana 
Nepomuckého, ZM

Lada, hřbitov ukrajinských zajatců 
z 1. sv. války, ZM

Jablonné v P., morový sloup, ZM

Jablonné v P., bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, VFi
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poděkování za odvrácení mo-
rové epidemie, jež proběhla 
v roce 1680. Zdobí jej čtrnáct 
soch světců (Ježíše Krista, 
Panny Marie, svatých Jo-
sefa, Václava, Šebestiána, 
Rozálie, Jana Křtitele, Jana 
Nepomuckého, Floriána, 
Vavřince, Jáchyma, Anny, 
Vincence a  Vojtěcha). Od 
sloupu vyrazíme po zelené 
vlevo ulicí Zdislavy z Lember-
ka, jejíž sochu po chvíli mine-
me vpravo, následně spatříme 

i sochu sv. Jana Nepomuckého. Nyní se již nacházíme na Dominikánském náměstí 
před barokními budovami baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a dominikán-
ským klášterem (4,3 km). Od baziliky pokračujeme krátce po zelené vlevo, následně 
značenou cestu opustíme a ulicí Školní dojdeme k bývalému kostelu Narození Panny 
Marie (4,5 km), který však byl již v 18. století zrušen (byl v něm později pivovar i škola). 
Někdejší věž kostela dnes slouží jako vyhlídka. Školní ulice nás dovede zpět k náměstí, 
kde odbočíme vlevo, znovu se připojíme k zelené značce (4,6 km) a pokračujeme po ní 
až k rybníku a mokřadům, vpravo mineme zámek Nový Falkenburk (dnes dětský do-
mov) (5 km) a stále po zelené kráčíme až k rozcestníku Františkov (6,8 km), kde odbo-
číme vlevo na žlutě značenou stezku, jež nás dovede až k baroknímu kostelu sv. Jana 
Nepomuckého do Velkého Valtinova (8 km). Stavba má nezvyklý půdorys a šinde-
lovou střechu. Před kostelem se nachází barokní sochy Panny Marie, sv. Jana Nepo-
muckého, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Naproti kostelu se pak nalézá sousoší Kalvárie 
se sochami Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a kříž s Ježíšem. Od rozcestníku před 

Brniště, kostel sv. Mikuláše, ZM

Brniště, skalní reliéfy, JV Brniště, výklenková kaplička, JV
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kostelem pokračujeme po žluté vlevo, 
projdeme kolem železniční stanice Velký 
Valtinov, za ní vpravo pak i kolem sochy 
sv.  Anny (8,3 km), dále mineme rozcest-
ník Růžové (9,3 km), následně pak vlevo 
Schröterovu kapličku (10,3 km). Po žlu-
té dojdeme až do Brniště, kde na křížení 
žluté s hlavní silnicí odbočíme vlevo, v za-
hrádce po pravé straně mineme výklen-
kovou kapličku (11,4 km) a sborový dům 

Oáza (11,7 km) a přijdeme k rozcestníku Brniště, obec (11,8 km) a, původně gotické-
mu, kostelu sv. Mikuláše. Od rozcestníku pokračujeme i nadále po žluté, vpravo mi-
neme další výklenkovou kapličku (11,9 km) a dále galerii dřevěných soch v přírodě 
(12,2 km). Za sochami a parkovištěm odbočí žlutá vpravo do mírného svahu a zavede 
nás ke skalním reliéfům (12,5 km). Žlutá značka pokračuje k rozcestníku Skalní reliéfy 
(12,6 km), pak vlevo Stezkou mezi skalami a dále až k Verunčinu pramenu a zahrádce 
paní Zdislavy (13,2 km). Zde opustíme žlutou značku, přejdeme silnici a mostek přes 
Panenský potok a napojíme se na zelené značení Stezky hastrmanů. Na druhém rozces-
tí za mostkem se Stezka hastrmanů rozděluje na dvě větve (13,4 km), my se vydáme 
vpravo, mezi domy, následně vlevo (13,6 km) a hned poté vpravo (13,7 km). Projdeme 
okolo roubených staveb až k  rozcestníku 
Brniště, lužní les (14,1 km), stále pokraču-
jeme po značení Stezky hastrmanů, okolo 
Brnišťského rybníka. Rybník obejdeme po 
jeho pravém břehu a za rybníkem odbočí-
me vlevo (14,6 km) ke kamennému most-
ku a dalším dřevěným sochám (14,7 km), 
následně mineme další výklenkovou 
kapličku (s motivy sv. Mikuláše a sv. Zdi-
slavy) (14,8 km), za kapličkou značka od-
bočí vpravo (14,9 km) a  dovede nás až 
k železniční stanici Brniště (15,5 km).
Poznámka: Trasu lze rozdělit na dvě části. 
První část lze ukončit ve Velkém Valtino-
vě na autobusové nebo železniční sta-
nici (zastávka na znamení) za kostelem 
sv. Jana Nepomuckého (8,4 km).

Brniště, roubená stavení, JV

Brniště, galerie dřevěných soch, JV
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Ze Zdislavy k Janovickým poustevnám 
a ke Zdislavině studánce 
pod Lemberkem

Délka trasy: 13,5 km

Čas: cca 6,5 hodiny

Doprava: z České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Liberec), vý-
stupní stanice Zdislava; zpět vlakem ze Lvové (železniční stanice, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, pouze krátký výstup k Janovickým poustevnám a polní cesta od Bez-
časí k Markvartickému rybníku nejsou vhodné pro kočárky

Zejména novoborský a českolipský region je neodmyslitelně spjat se svatou Zdislavou. 
A právě první trasy tohoto průvodce nás zavedou do míst, která jsou s patronkou Libe-
reckého kraje, a nejmladší z českých svatých, svatou Zdislavou, spojena nejtěsněji. Kromě 
nejznámějších míst, kterými bezesporu jsou Lemberk a Jablonné v Podještědí, nás tato 
trasa zavede i na bývalá velmi významná poutní místa úzce spjatá s odkazem sv. Zdislavy 
a klášterem v Jablonném v Podještědí, s jehož založením je Zdislava spojována.
Od rozcestníku před železniční stanicí ve Zdislavě se vydáme po zelené vpravo, směrem 
k centru obce, u sloupu se sochou Panny Marie (0,8 km) pokračujeme vlevo a násled-
ně vpravo cestou podél Zdislavského potoka až k soše sv. Jana Nepomuckého (1,2 km). 
Zde odbočíme vpravo k protějšímu baroknímu kostelu sv. Jana Křtitele, bývalému vý-
znamnému poutnímu místu. Od kostela se vydáme zpět vlevo po zelené, mineme vlevo 
stojící boží muka (1,4 km), u mariánského sloupu odbočíme ze zelené vlevo (1,6 km) na 
cyklotrasu č. 25, Hřebenovka, po pár desítkách metrů vlevo, několik metrů od cyklotrasy, 
v louce stojí velký smírčí kříž (2 km). Příběhů, vysvětlujících proč zde kříž stojí, je k dispo-
zici několik. Jeden vypráví, že v době reformace byla obec evangelická, následně, v době 
protireformace, se stala opět katolickou a na znamení toho byl na vyvýšenině vedle cesty 
na Jitravu umístěn kamenný kříž. Další příběh vypráví o tom, že místní žena měla intimní 
vztah se svým švagrem, poté, co byl vztah prozrazen, byl švagr odveden na vojnu a nevěr-
nici popravili. Po návratu nechal bývalý milenec na její připomínku vztyčit tento kříž. Za 
ním, u cyklorozcestníku, odbočíme vlevo, mineme další křížek (2,1 km) a pokračujeme po 
cyklotrase č. 3046 až k bodu záchrany č. LI 023 (4,5 km), krátce za ním, na křižovatce cest, 
cyklotrasa odbočuje vlevo (4,9 km), my se však držíme vpravo a projdeme pod Sviňskými 
skalami, po chvíli se opět napojíme na cyklotrasu č. 3046 (5,5 km), mineme Lesní rybník 
vpravo (6 km), další rybník vlevo (6,3 km) a dojdeme na křižovatku (6,5 km), kde odbo-
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číme doprava do obce Janovice v Podještědí. Projdeme okolo dalšího rybníka vlevo a na 
křižovatce za ním se napojíme na žlutou značku vlevo (6,8 km), po které dojdeme až k od-
bočce vpravo k Janovickým poustevnám (7,5 km). Zdejší poustevny byly vytesány mni-
chy po zrušení kláštera v Jablonném v Podještědí na konci 18. století. Mniši se zde věnovali 
léčitelství a pomáhali místním lidem s nejrůznějšími problémy. Po jejich smrti bylo místo 
vysvěceno a stalo se poutním místem. Později zde byl vytesán i Boží hrob a na stromy 
rozvěšeny obrázky křížové cesty, které byly v nedávné době opět obnoveny. Od rozcestní-
ku pod poustevnami pokračujeme po žluté vpravo až zpět k silnici (7,8 km), zde odbočíme 
vlevo a po žluté se vrátíme zpět na křižovatku do Janovic (8,2 km), zahneme vlevo a stále 
vedeni žlutou značkou dojdeme až ke kapličce (8,7 km) na konci obce, zde žlutá odbočí 
opět vlevo. Cestou mineme dva křížky (9,3 km a 10,5 km). Nedaleko za druhým křížkem 
odbočíme na neznačenou luční cestu vlevo. Vlevo nad cestou po pěšince můžeme dojít 
k tzv. Bezčasí (10,9 km), zajímavému seskupení jednadvaceti novodobých menhirů umís-
těných do kruhu, které symbolizuje propojení starých a nových kultur a civilizací. Následně 
se vrátíme zpět na luční cestu, jež nás vede z kopce až k Markvartickému rybníku, kde u kap-
ličky (11,9 km) odbočíme na zelenou značku vpravo, a dojdeme až k rozcestníku (12,1 km). 
Pokračujeme po zelené vlevo ke Zdislavině studánce a kapličce sv. Zdislavy (12,2 km). 
Vrátíme se zpět k  rozcestníku a  stoupáme 
po zelené do svahu nad ním k původně go-
tické kapli Nejsvětější trojice (12,5 km), 
dále lipovou alejí až k Bredovskému leto-
hrádku (12,9 km), následně mezi několika 
roubenými staveními až k rozcestníku Lem-
berk, zámek (13,1 km). Zde se napojíme 
vlevo na žlutou značku, která nás dovede 
až k železniční stanici ve Lvové (13,6 km).

Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele, ZM Lemberk, zámek, JV

Janovice, Janovické poustevny, JV
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Ze Cvikova za skalními reliéfy 
do Mařenic a Kunratic

Délka trasy: 16,5 km (13,5 km)

Čas: cca 8 hodin (6,5 hodiny)

Doprava: z Nového Boru (autobusové nádraží, směr Cvikov), výstupní stanice Cvikov, auto-
busové nádraží; zpět autobusem z Kunratic (autobusová zastávka Kunratice, restaurace, směr 
Nový Bor nebo Česká Lípa)

Náročnost: lehká, pouze výstupy na Kalvárii v Mařenicích a na Dutý kámen nejsou vhodné 
pro kočárky

Tato trasa nás zavede k mnoha drobným sakrálním památkám v okolí Cvikova, které vznikly díky 
zbožnosti místních obyvatel. K těm nejpůsobivějším rozhodně patří křížová cesta nad Cvikovem 
a skalní reliéfy u Mařenic. Základy lipovou alejí vedoucí křížové cesty nad Cvikovem položil před 
téměř tři sta lety cvikovský punčochář Johan Franz Richter. Skalní reliéfy u Mařenic vytesal do skal 
zase místní truhlář Franz Schier. Za pozornost ale jistě stojí i barokní kostel a poutní místo Kalvá-
rie v Mařenicích. Velmi zajímavě také působí nové umístění galerie uměleckého skla Křišťálový 
chrám do klasicistního kostela v Kunraticích, který díky tomuto počinu ožívá v nebývalé míře.
Od rozcestníku na autobusovém nádraží se vydáme po modré směrem k centru města, ulicemi 
Tovární, Kolárova a Průjezd dojdeme na náměstí Osvobození (0,3 km), po modré pokračujeme 
ulicí Žitavskou a následně zabočíme do třetí ulice vpravo, do ulice Ústavní (0,6 km), vlevo mine-
me výklenkovou kapličku sv. Zdislavy (0,9 km) a stále po modré dojdeme až k lipové aleji, ve 
které je umístěna křížová cesta vedoucí na vrchol kopce Kalvárie (1,5 km). K vrcholu vystou-
páme podél patnácti výklenkových kaplí s plastickými výjevy dokumentujícími ukřižování 
Krista, první kaple na úpatí je větší a je v ní umístěn reliéf Krista na hoře Olivetské, na ni navazuje 

čtrnáct zastavení ve výklenkových kapličkách. Na vrcholu 
modrá značka obchází kapli Božího hrobu (1,9 km) a po-
slední kompletní z  původních tří soch Kalvárie, sochu 
sv. Máří Magdalény (socha sv. Jana Evangelisty byla ukra-
dena a  socha Panny Marie poškozena). Stále po modré 
pokračujeme dále až ke křížení značky se silnicí (cyklotrasa 
č. 3053), zde odbočíme vpravo (3,3 km) a dojdeme až k tu-
ristickému rozcestníku v obci Trávník (4,4 km) a barok-
ní kapli Narození sv. Jana Křtitele (4,5 km). U kapličky Cvikov, křížová cesta, ZM
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odbočíme vlevo, následně se napojíme vpravo na mod-
rou (4,6 km) a dojdeme k obci Naděje. Vlevo za domy je 
nepřehlédnutelná pískovcová skála s  křížem na vrcholu, 
Křížová věž. V Naději modrá odbočuje vpravo (5,2 km), 
míjí zaniklý hřbitov, zvoničku Dědkův odpočinek (5,4 km) 
a skalní kapli sv. Antoníčka (6,1 km). Od turistického roz-
cestníku Antonínovo údolí (6,3 km) jdeme stále po modré 
vpravo. Vlevo mineme kříž, na křižovatce (6,7 km) pokra-
čujeme stále po modré, vlevo mineme další křížek a vý-
klenkovou kapličku (6,9 km). Dojdeme do centra Maře-
nic k baroknímu sousoší Ukřižování se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a Krista 
(7,3 km). Za sousoším odbočíme vpravo a držíme se žluté značky. Po chvíli nás vlevo upoutá 
barokní kostel sv. Máří Magdalény (7,4 km). Od kostela se vrátíme zpět na žlutou a pokraču-
jeme k rozcestníku Pod Mařenickou kalvárií (7,8 km), dále po žluté vystoupáme až k nedávno 
obnovené kapli pod vrcholem Kalvárie (8,1 km), naproti kapli se nacházejí dva skalní reliéfy – 
Sedmispáči a Svatá rodina. Z Kalvárie se vrátíme zpět na žlutou a jdeme ke křížku na křižo-
vatce (8,8 km), kde žlutá odbočuje vlevo, my se jí stále držíme a po chvíli mineme vpravo stojící 
mariánský sloup (9 km) a kříž (9,3 km), stále po žluté dojdeme až k dalšímu křížku (9,8 km) 
a nedaleko za ním, v úvozové cestě vlevo, se nachází skalní reliéf Útěk do Egypta (10 km), 
krátce za ním pak další, velmi působivý, reliéf Kamenný oltář Nejsvětější Trojice (10,3 km). Od 
reliéfu pokračujeme dále po žluté až do obce Kunratice u Cvikova. U rozcestníku Pod Kloboukem 
mineme vlevo smírčí kříž (11,9 km) a zároveň se zde připojíme k zelené značce, jež nás dove-
de do centra obce k rozcestníku Kunratice, bus (13,2 km). 
Naproti rozcestníku, na mostě, je umístěna socha sv. Jana 
Nepomuckého. My pokračujeme ještě chvíli po zelené 
ke klasicistnímu kostelu Povýšení sv. Kříže (13,3 km). Od 
kostela se vrátíme zpět k rozcestníku, zde opustíme zelenou 
a odbočíme vlevo na neznačenou komunikaci a pokračuje-
me až k další křižovatce s hlavní silnicí (14,3 km) a dáme se 
po komunikaci doleva, následně po cca 500 metrech dorazí-
me k odbočce vlevo k zelené značce (14,8 km) vedoucí k pří-
rodní památce Dutý kámen (15,5 km), kde kromě vyhlídek 
také nalezneme další skalní reliéf – skalní reliéf Theodora 
Körnera. Pod vyhlídkou sejdeme po stezce k lávce přes potůček pod skalami, za ním odbočíme 
na neznačenou cestu vpravo (15,6 km) a okolo hřbitova dojdeme až k rozcestníku Dutý kámen 
(16,3 km) a autobusové zastávce Cvikov, Drnovec (16,4 km).
Poznámka: Trasu lze zkrátit a ukončit v Kunraticích, na autobusové zastávce Kunratice u Cvi-
kova, rest. (13,5 km).

Mařenice, kostel sv. Máří Magdalény, JV

Skalní reliéf Nejsvětější Trojice, ZM
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Z Nového Boru do Sloupu přes Havraní 
skály a za skalními reliéfy 
v Radvanci

Délka trasy: 13,5 km (10,5 km)

Čas: cca 7 hodin (5,5 hodiny)

Doprava: z České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Rumburk), výstupní 
stanice Nový Bor; zpět autobusem ze Sloupu (autobusové zastávky Bukovany, Sedm trpaslíků, 
směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, pouze krátké výstupy na vyhlídky a k Samuelově jeskyni nejsou vhodné 
pro kočárky

Ani trasa v okolí Nového Boru nás neochudí o několik dalších skalních reliéfů, které se v tomto 
regionu velmi hojně vyskytují a jsou důkazem velké zbožnosti někdejšího místního obyvatel-
stva. Ale nejsou to jen zbožné výjevy vytesané do skal, ale i  řada soch světců, křížků, nebo 
i poustevna u sloupského hradu, které, společně s roubenkami a přírodními památkami, vytvá-
řejí neopakovatelnou atmosféru zdejšího kraje.

Od rozcestníku před železniční stanicí v Novém Boru se vydáme po modré ulicí Wolkerovou 
k dalšímu ukazateli turistických cest – Nový Bor, u parku (0,5 km), kde odbočíme vlevo, a stále 
po modré dojdeme až k rozcestníku na náměstí Míru (1 km). Dominantou náměstí je pozdně 
barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dále pokračujeme po zelené okolo Sklářského 
muzea ulicí Kalinova ke křižovatce s ulicí V Lomech, odbočíme vlevo a vystoupáme po schodišti 
ke třem klasicistním pilířovým náhrobkům (1,2 km), které zde byly osazeny jako upomínka 

na někdejší hřbitov a jsou ukázkou funerální (pohřební) archi-
tektury přelomu 18. a 19. století. Vrátíme se zpět do ulice V Lo-
mech, mírně stoupáme ke křižovatce s ulicí Prokopa Velikého 
(1,5 km), odbočíme vpravo na ulici Rumburských hrdinů, jež 
nás zavede k velmi zajímavě koncipovanému lesnímu hřbi-
tovu (1,8 km), na nějž navazuje i památník obětem Rum-
burské vzpoury (2,3 km). Od památníku pokračujeme po 
cestě stále vlevo, podél lesního hřbitova, až se opět napojíme 
na zelenou značku (2,8 km), odbočíme na ni vpravo a pokra-
čujeme k vyhlídce Jelení skok (3,3 km) a dále až k rozcestníku 
Havraní skály (5,4 km). Vyplatí se vystoupat až na jejich vr-
chol (5,6 km), ze kterého je pěkná vyhlídka na okolní Lužické Nový Bor, pilířové náhrobky, DŠ

4
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hory. Ze skalního hřbetu se vrátíme zpět na 
zelenou, která nás následně zavede k  další 
skalní vyhlídce – Ropuše (6,4 km), ke křížku 
u rozcestníku Radvanec (6,7 km) a dále k Čer-
tově a  Panenské skále. Naproti ní je vytesán 
v ohybu cesty skalní reliéf s tematikou Kris-
ta po bičování (7,2 km). Od reliéfu se vrátíme 
zpět k rozcestníku u křížku (7,6 km) a pokra-
čujeme po modré směrem na Radvanec. Po 
chvíli nepřehlédněte vpravo, pod úrovní sou-
časné komunikace, další skalní reliéf Krista 

(7,9 km) vytesaný do skály nad někdější úvozovou cestou. Modrá značka nás vede okolo rou-
bených domů obcí Radvanec k dalšímu skalnímu reliéfu Krista (8,6 km), vytesanému vlevo 
ve skalním masivu vedle soukromého stavení, cestou po levé straně mineme zajímavé sluneční 
hodiny a za nimi barokní kapli sv. Antonína Paduánského (8,9 km). Dojdeme až ke křižovatce 
se studánkou a sochou sv. Jana Nepomuckého (9,1 km), zde z modré odbočíme vpravo, po-
kračujeme ke kříži (9,2 km) na křižovatce a dále po trase cyklotrasy č. 3056 vlevo, až dojdeme 
k dalšímu křížku naproti Radvaneckému rybníku (9,9 km), a kráčíme ulicí Radvaneckou až do 
Sloupu v Čechách. Na křižovatce za sochou sv. Antonína Paduánského odbočíme vpravo do 
ulice Benešova (10,1 km), kterou pokračujeme až k mostku přes Dobranovský potok se socha-
mi sv. Rozálie a  sv. Jana Nepomuckého (10,2 km). Následně ulicí Ke Hradu dojdeme pod 
barokní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, u něhož je možno nalézt morový sloup a souso-
ší Kalvárie od Antonína Brauna (synovec Matyáše Brauna) (10,5 km). Na křižovatce Benešovy 
a Mikovcovy ulice odbočíme vlevo (10,6 km), následně ještě jednou vlevo (10,8 km) do ulice 
Spojovací. Zde se u památné Sloupské lípy (10,9 km) připojíme ke značení NS Sloup v Čechách 
a vystoupáme uličkami Vodní, Pod Samuelovou jeskyní a navazující pěšinkou až jeskyni místní-
ho poustevníka Samuela (11,4 km), stejnou cestou se vrátíme zpět a uličkami Vodní a Ke Hra-
du dojdeme po modré až k rozcestníku Sloup, hrad (12,3 km). Modrá nás povede i nadále pod 
skalním hradem, okolo Malé cikánské jeskyně 
(13,3 km) a Cikánským dolem až k autobuso-
vé zastávce u rozcestníku U Sedmi trpaslíků 
(13,5 km).

Poznámka: Trasu lze ukončit ve Sloupu, na 
autobusové zastávce v  Mikovcově ulici, 
u křižovatky za kostelem (10,6 km).

Radvanec, Bičování Krista, DŠ

Sloup, kostel sv. Kateřiny, DŠ
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Ze Zákup do Mimoně

Délka trasy: 14 km (11 km)

Čas: cca 6,5 hodiny (cca 4,5 hodiny)

Doprava: z České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Liberec), výstupní 
stanice Zákupy-Božíkov; zpět vlakem z Mimoně (železniční stanice, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Na rozdíl od některých předchozích tras tohoto dílu průvodce, kde se o vznik menších sakrálních 
památek, umístěných především do přírody Lužických hor, zasloužili zbožní prostí místní obyva-
telé, v centrech Zákup i Mimoně můžeme obdivovat velké množství sakrálních památek mnohem 
většího rozsahu a významu. V obou městech byly vybudovány nebo zrestaurovány za finanční 
podpory někdejších vlivných majitelů těchto panství. V případě Zákup to byly dokonce osobnosti 
rakouského císařského rodu Habsburků. Ani na této trase nebudeme ochuzeni o poutní místa, ať 
již to je lesní poutní cesta podél pramenů spojující Zákupy a Mimoň, anebo poutní cesta vedoucí 
centrem Mimoně.
Od rozcestníku před železniční stanicí v Zákupech se vydáme po modré ulicí Mimoňskou, zane-
dlouho vlevo mineme výklenkovou kapličku (0,3 km) a přijdeme k pseudogotickému kostelu 

sv.  Fabiána a sv.  Šebestiána (0,6 km). Za kostelem odbočíme 
z  modré do ulice Mostecká a přejdeme ke kamennému mostku 
přes řeku Svitavku. Most zdobí sochy sv.  Apoleny, sv.  Barbory 
a kříž, před mostem vlevo se nachází barokní kaple sv. Anny, před 
ní sochy svatých Fabiána a Šebestiána (0,7 km). Za mostem od-
bočíme vlevo a ulicí Nábřežní, podél roubených domů, dojdeme 
k  dalšímu mostu (0,9 km), odbočíme na něj vlevo, připojíme se 
opět k modré značce a dojdeme na náměstí Svobody. Ve středu 
náměstí se nalézá mohutný barokní morový sloup s Nejsvětější 
Trojicí na vrcholu, sloup samotný pak zdobí další sochy dvaceti 
světců (1,1 km). Z  náměstí pokračujeme krátce po zelené ulicí 
Borskou, vlevo mineme sochu sv. Jana Nepomuckého a rozlehlý 
areál zákupského zámku (1,3 km), následně odbočíme vpravo 
do ulice Podzámčí (1,4 km), přejdeme most a za ním pokračuje-
me vlevo (1,5 km) přes Mírové náměstí až ke křížku (1,6 km), 

Zákupy, kostel sv. Fabiána 
a sv. Šebestiána, VFi
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zde odbočíme vpravo ke klášternímu mostu se sochami 
svatých Blažeje, Valentina, Prokopa, Walburgy, Kosmy 
a  Damiána a  dojdeme k  areálu bývalého kapucínského 
kláštera s  konventním kostelem sv.  Františka Serafín-
ského (1,7 km), jejichž budovy po odchodu kapucínského 
řádu v roce 1950 bohužel chátrají. Za kostelem odbočíme 
vpravo a dále pokračujeme podél zdi klášterní zahrady ulicí 
Kapucínskou až ke křížení s ulicí Luční (2,1 km), kde se na-
pojíme na místní značení NS Zákupy, a pokračujeme přes 
louku úhlopříčně vlevo k  výklenkové kapličce sv.  Petra 
(2,2 km), po chvíli vpravo mineme skalní Ovčáckou kap-
ličku (2,8 km), stále následujeme značení naučné stezky, na 
křižovatce za kapličkou odbočíme vlevo (3 km). Za potokem 
se pak držíme značení stezky vedoucím nejvíce vpravo, mi-
neme vlevo výklenkovou kapličku sv. Huberta (3,2 km), 
přejdeme komunikace a dorazíme k pramenu Tří svatých (3,3 km), jejž obklopují zbytky soch 
sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka z Assisi. Zde se napojíme 
na modrou značku, dále postupně mineme Dívčí (Ženský) pramen (3,5 km), Jakubův pramen, 
Mariánský sloup (3,7 km) a několik křížů. Stále po modré pokračujeme až k soše sv. Václava 
(4,1 km) u hřbitůvku v Kamenici. Zde značka odbočuje doprava a dovede nás okolo výklenkové 
kapličky sv. Prokopa (6,6 km) až do Pertoltic pod Ralskem k pseudogotické kapli sv. Prokopa 
(9,6 km). U rozcestníku Pertoltice p. R. (9,8 km) se od modré odpojíme a pokračujeme dále rovně 
ulicí Pertoltickou do Mimoně, mineme vlevo sochu Madony (11 km), jdeme stále rovně až na 
křižovatku s ulicí Lužickou (11,5 km), z Lužické pak následně odbočíme vlevo do ulice V Lukách, jež 
nás dovede okolo sochy sv. Jana Nepomuckého (11,7 km) až ke kapli Božího hrobu (11,8 km). 
Od kaple se vydáme vpravo a ulicí V Lukách sejdeme k centru města, přijdeme na náměstí Míru, od-
bočíme vpravo, mineme Mariánský sloup (12,1 km) a pokračujeme vlevo ulicí Mírová, za sochou 
sv. Jana Nepomuckého (12,5 km) vystoupáme až k baroknímu kostelu svatých Petra a Pavla 
(12,7 km). V jeho okolí se nachází sedm barokních soch světců: svatých Petra a Pavla, sv. Jiří, 
sv. Agapita, sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Kateřiny. Z pěti nárožních kaplí, které dříve obklo-
povaly kostel, zbyla dnes již jen jediná – umrlčí kaple sv. Honory. Od kostela se vrátíme zpět do 
ulice Nádražní a pokračujeme vlevo až ke křížení s Jiráskovou ulicí (13,1 km), zde odbočíme vpravo 
a přijdeme k baroknímu sousoší Agónie v Getsemanské zahradě (13,3 km) (socha Krista s an-
dělem a třemi spícími apoštoly – Janem, Jakubem a Petrem v noci před Kristovým zatčením). Zde 
se napojíme na červenou značku, po které jdeme vlevo až k železniční stanici Mimoň (13,9 km).
Poznámka č. 1: Trasu lze rozdělit na dvě části. První lze ukončit v Pertolticích pod Ralskem, želez-
niční stanici nebo na autobusové zastávce (10,7 km).
Poznámka č. 2: Místní značení NS Zákupy je na dřevěných ukazatelích.

Zákupy, skalní Ovčácká kaplička, JV

Mimoň, Boží hrob, LV
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Z České Kamenice okolo 
Bratrských oltářů a Pustého zámku 
do Kamenického Šenova

Délka trasy: 11 km

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z Nového Boru (autobusové nádraží, směr Děčín), výstupní stanice Kamenický 
Šenov, Pražská; v  letní sezóně lze také využít přímé autobusové spojení z České Lípy; 
zpět autobusem z  Kamenického Šenova (autobusová zastávka Kamenický Šenov, 
sídliště, směr Nový Bor nebo Česká Lípa)

Náročnost: mimo centra České Kamenice většina trasy není vhodná pro kočárky

Region Lužických hor a regiony Novoborsko a Českolipsko jsou opravdu nebývale bo-
haté na mnohá poutní místa a křížové cesty. Na této, rozsahem nedlouhé trase, navštíví-
me tři. K nejromantičtějším určitě patří poutní místo nedaleko České Kamenice, Bratrské 
oltáře, skrývající se uprostřed skal pod vrchem Jehla. Nedávno zrestaurovaných 13 ob-
rázků zastavení křížové cesty vsazených do skal, Boží hrob, několik soch a  obnovená 
schodiště neznalého turistu uprostřed lesa a skal opravdu překvapí. Stejně tak znovuob-
rozená krása uměleckých děl v poutní kapli Narození Panny Marie v České Kamenici či 
jímavá krása Lužických hor, které můžeme obdivovat z několika vyhlídek.
Od autobusové zastávky se vydáme přes náměstí 28. října a ulicí Kostelní k pozdně go-
tickému kostelu sv. Jakuba Většího (0,3 km), od kostela pokračujeme vpravo po zele-
né k náměstí Míru (0,4 km) a ulicí Nerudovou, ze zelené odbočíme vlevo do ulice U Kap-
le (0,6 km), jež nás dovede k baroknímu areálu poutní kaple Narození Panny Marie 
(0,7 km). Od kaple se vrátíme zpět na zelenou značku a pokračujeme dále ulicí Nerudo-
vou. Vlevo mineme barokní budovu vrchnostenského špitálu (0,9 km), v ulici Spálené, 

u  parkoviště (1,1 km), odbočíme vpravo 
na žlutou značku, po které stále mírně 
stoupáme, vlevo mineme vyhlídky Žába 
a Ponorka (2,3 km), následně vpravo vy-
hlídku Tell-Platte (2,8 km) a vlevo skalní 
kapličku Nejsvětější Trojice (2,9 km). 
Pokračujeme ke křižovatce cest nedale-
ko kapličky (3 km), my se vydáme po té 
nejvíce vpravo a  po chvíli se napojíme 

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího, 
interiér, JV
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na modrou značku (3,2 km), po které vy-
stoupáme k  rozcestníku turistických cest 
a následně až k vyhlídce na vrchu Jehla 
(3,8 km). Odtud se vrátíme zpět k rozcest-
níku (3,5 km), jdeme po modré vpravo až 
k někdejšímu poutnímu místu ukrytému 
mezi skalami, ke křížové cestě Bratrské 
oltáře (4 km). Od křížové cesty se vrátíme 
zpět k rozcestníku nad schody a pokraču-
jeme dále vlevo po neznačené cestě, se-
stoupíme mezi skalami až k vodojemu (5 km), zde odbočíme vpravo do ulice Bezručova, 
z ní následně odbočíme vlevo do ulice Fibichova (5,5 km), na ni navazující ulice Slavíč-
kova nás dovede k dalšímu vodojemu, kde odbočíme vlevo (6 km) do Fučíkovy ulice 
(cyklotrasa č. 21). Zde si po pravé straně můžeme povšimnout, vedle železničního mostu 
přes říčku Kamenici, zajímavé stavby, někdejšího kamenného akvaduktu. Pokračuje-
me po cyklotrase proti toku Kamenice až k mohutnému skalnímu masivu Pustého zám-
ku v levotočivé zatáčce (6,9 km). Zde se připojíme k červené značce, ta nás dovede až 
ke zřícenině hradu Fredevaldu (též zvaného Pustý zámek) a k vrcholové vyhlídce nad 
ní (7,3 km). Následně se vrátíme stejnou cestou po červené zpět k lávce přes Kamenici 
(7,6 km). Přejdeme přes mostek a železniční trať a pokračujeme dále rovně po neznače-
né cestě vzhůru lesem až k turistickému rozcestníku Nad Riedlovou jeskyní (8 km). Zde 
se připojíme na modrou značku vpravo a sestoupíme bučinami okolo Riedlovy jesky-
ně (8,3 km) do obce Dolní Prysk. Na křižovatce se silnicí odbočíme vpravo (8,6 km), 
po chvíli odbočíme vlevo (8,7 km) a pokračujeme vzhůru lesem po zelené značce. Na 
křížení s neznačenou cestou (9,1 km) odbočíme vpravo a dojdeme k zelenému znače-
ní NS Okolí křížové cesty na kopci Stráž, jež nás dovede ke skalní kapli Nejsvětější 
trojice (9,8 km), Božímu hrobu (10 km) a čtrnácti zastavením křížové cesty. Na úpatí 
křížové cesty se nachází pramen Svatého Kříže a Olivetská kaple s kovaným křížem 
(10,1 km). Pokračujeme po cestě dále, dojdeme k ulici Pískovec II (10,2 km), napojíme 

se na ni vpravo a  pokračujeme až k  nej-
bližší křižovatce (10,5 km), zde odbočíme 
vlevo a  dorazíme ke skalnímu svatému 
obrázku Strážného anděla (10,6 km), za 
obrázkem odbočíme vpravo (10,7 km), po 
chvíli opět vpravo (10,8 km) a dokráčíme 
do ulice Smetanova k  autobusové za-
stávce Kamenický Šenov, sídliště.

Česká Kamenice, Bratrské oltáře, ZM

Kamenický Šenov, křížová cesta, 
Olivetská kaple, JV
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Z Kamenického Šenova 
přes Horní Prysk a Polevsko 
do Nového Boru

Délka trasy: 13,5 km (9,5 km)

Čas: cca 7 hodin (cca 5 hodin)

Doprava: z Nového Boru (autobusové nádraží, směr Děčín), výstupní stanice Kamenický Še-
nov, Prácheň, prodejna; zpět vlakem nebo autobusem z Nového Boru (železniční stanice nebo 
autobusové nádraží, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Nový Bor a jeho okolí jsou synonymy nejen pro krásy Lužických hor, ale také sklářské tradice, 
neboť právě sklářství nejvýznamněji ovlivnilo rozvoj regionu. A zrovna na této trase můžeme 
velmi intenzivně vnímat propojení sklářské tradice a mecenášství při vzniku sakrálních památek, 
kdy za podpory nejvýznamnějších místních sklářů, obchodníků se sklem i majitelů skláren byla 
vybudována řada kapliček, soch, nebo dokonce byly vystavěny (či vybaveny) místní kostely. Na 
druhé straně můžeme také obdivovat i bohatě zdobené hrobky a náhrobky místních sklářských 
rodin, které právem patří k významným památkám funerální (pohřební) architektury.
Za autobusovou zastávkou v Práchni odbočíme doleva, do ulice Prácheňská, vlevo mineme ba-
rokní kostel sv. Vavřince, za kostelem sochu sv. Františka z Assisi (0,2 km), následně vpravo 
sochu sv. Jana Nepomuckého (0,3 km) a vlevo boží muka. Za dalšími božími muky (0,4 km) 
odbočíme vpravo do ulice Marxova a napojíme se na modrou značku. Značení nás vede směrem 
k čedičovému útvaru – Panské skále, vpravo mineme Mariánský sloup (0,6 km), který připo-
míná dávné tragické úmrtí dvou místních obyvatel. Za sloupem odbočíme vlevo na zelenou 
(0,7 km), po níž dojdeme až do centra Kamenického Šenova, na náměstí T. G. M. (1,8 km), za 

náměstím mineme vlevo kříž a stále po zelené klesáme 
až ke Sklářskému muzeu (2,2 km), za ním již přicházíme 
k baroknímu kostelu Narození sv. Jana Křtitele (2,4 km). 
Za pozornost určitě stojí honosné křišťálové lustry, kte-
ré darovala kostelu v 19. století místní firma Elias Palme. 
Úzké propojení Kamenického Šenova se sklářskou výro-
bou také dokládají bohatě zdobené hrobky a náhrobky 
místních významných sklářských rodin, které nalezneme 
v  místě bývalého hřbitova, pod kostelem. Pokračuje-
me dále po zelené značce, vpravo mineme boží muka Kamenický Šenov, kostel Narození  

sv. Jana Křtitele, ZM
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(2,5 km). U  rozcestníku Pramen, žába, odbočíme vpra-
vo a po zelené značce dojdeme až k odbočce k prameni 
(3,2 km), zde zelenou opustíme a vydáme se, stále rovně, 
lesem až k rozcestníku U Křížku (3,9 km), mineme kříž vle-
vo, napojíme se na modrou značku, pokračujeme okolo 
rozcestníku u jeskyně Lipka (4,4 km) a dorazíme ke křížení 
modré značky s  komunikací v  Horním Prysku (4,9 km). 
Pokračujeme zde rovně a napojíme se na zelené značení 
Meixnerovy stezky k vyhlídce nad obcí (5 km), sejdeme ke 
koupališti, na křižovatce mineme vpravo sochu sv. Jana 
Nepomuckého (5,1 km) a přijdeme k areálu barokního kostela svatých Petra a Pavla se zvo-
nicí a hřbitovem. Ve skále nad kostelem je ještě vytesána skalní kaplička. Od kostela se vrátíme 
zpět k soše sv. Jana Nepomuckého (5,4 km) a pokračujeme po cyklotrase č. 3056 směrem na 
Polevsko. Po mírném stoupání se opět napojíme na modrou turistickou značku vlevo (7,7 km) 
a přijdeme k výklenkové Knäspelově kapličce s obrázkem Ježíše Krista na Olivetské hoře 
(7,8 km). U kapličky odbočíme vpravo na zelené značení NS Za polevskými obry, jež nás vede 
již do centra Polevska, k další výklenkové kapličce, Bolestné Matky Boží (8,8 km). Naproti 
kapličce se nalézá barokní kostel Nejsvětější Trojice (8,9 km), jenž byl vybudován nákladem 
místní sklářské rodiny Kittelových. Na hřbitově u kostela stojí za pozornost také novogotická 
hřbitovní kaple rodiny Handschke, významných místních obchodníků se sklem. V parku nad 
kostelem se nachází arboretum. Trasa pokračuje od výklenkové kapličky po žluté centrem obce, 
na křižovatce u křížku s vyobrazením Kalvárie (9,5 km) se napojíme na modrou a pokračujeme 
dále rovně směrem na Nový Bor. Po chvíli modrá odbočí 
vlevo (10 km), my však pokračujeme ul. Generála Svobo-
dy novoborskou čtvrtí Arnultovice dále až k soše Panny 
Marie s Ježíškem (10,4 km), kde odbočíme vlevo do ulice 
Havlíčkova, mineme vpravo křížek (10,9 km) a následně 
se opět připojíme k zelenému turistickému značení. Zele-
ná stále mírně klesá ulicemi Havlíčkova a Žižkova (11,4 km) 
až ke křížení s  ulicí Štursova (12,3 km), kde uděláme od-
bočku vlevo ke kostelu sv. Ducha a další pseudogotické 
hrobce, patřící významné novoborské sklářské rodiny 
Franze Ladische. Od kostela pokračujeme ulicí Štursovou, 
dále vlevo ulicí Generála Svobody (12,7 km), poté vpravo spojovací uličkou (12,8 km) projdeme 
mezi obchodními domy, odbočíme vpravo do ulice B. Egermanna (13,1 km), následně vlevo do 
ulice Nádražní (13,2 km), jíž dojdeme k železniční stanici nebo autobusovému nádraží Nový 
Bor (13,5 km).
Poznámka: Trasu lze rozdělit na dvě části. První lze ukončit v Polevsku, kde u křížku s obrázkem 
Kalvárie odbočíme doleva k autobusové zastávce Polevsko, otočka (9,5 km).

Horní Prysk, kostel sv. Petra 
a sv. Pavla se zvonicí, JV 

Kamenický Šenov, náhrobky 
významných sklářských rodin, ZM
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Z Jiřetína pod Jedlovou přes Křížovou 
horu a Tolštejn do Nové Hutě 
v Lužických horách

Délka trasy: 11 km

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z České Lípy (autobusové nádraží, směr Rumburk), výstupní zastávka Dolní Podluží, 
křižovatka; zpět vlakem nebo autobusem z Nové Hutě v Lužických horách (železniční stanice 
nebo autobusová zastávka Svor, Nová Huť, směr Česká Lípa)

Náročnost: střední, strmější výstupy, většina trasy není vhodná pro kočárky

Lužické hory zčásti zasahují i do Šluknovského výběžku, který překvapuje nevídaným počtem 
křížových cest. Jedna z nejznámějších se nachází na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou. Vznikla 
v 18. století jako poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, jenž 
je vybízel k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátil se pouze nejmladší z nich, 
přestože byl chromý. Následně nechal vystavět na úpatí hory dřevěný kříž a po svých vroucích 
modlitbách se uzdravil. Pověst o zázračném uzdravení přivedla do Jiřetína mnoho dalších trpí-
cích. O založení křížové cesty a výstavbu kaple se zasloužil zdejší farář Gottfried Liessner. Jiřetín 
a jeho okolí, na rozhraní Libereckého a Ústeckého kraje, však nabízí řadu dalších turisticky atrak-
tivních míst, ke kterým vás tato trasa zavede.

Jiřetín p. J., rozhledna na vrcholu Jedlové, ZM
Jiřetín p. J., kostel Nejsvětější Trojice 
a socha sv. Jana Nepomuckého, ZM
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Z autobusové zastávky v Dolním Podluží se vy-
dáme zpět ke kruhovému objezdu a  stále jdeme 
v  přímém směru ulicí Děčínskou. Dojdeme k  roz-
cestníku na náměstí v Horním Jiřetíně pod Jedlo-
vou (0,7 km), za několika schody odbočíme doleva, 
obejdeme sochu sv. Jana Nepomuckého a přijde-
me k  renesančnímu (s  barokními úpravami) kos-
telu Nejsvětější Trojice (0,8 km). Před kostelem 
vpravo je umístěna na pískovcovém sloupu socha 
sv. Vavřince. Zahneme vlevo a připojíme se k zele-
nému značení, které nás dovede až k úpatí Křížové 
hory, na níž se nalézá křížová cesta. Zde, na začátku křížové cesty, vidíme výjev z Getsemanské 
zahrady, sochy svatých Petra, Jana, Jakuba a modlícího se Krista (1,3 km). Dále stoupáme 
podél jedenácti rokokových kapliček, zastavení křížové cesty. Za prvními zastaveními vlevo 
se nachází další socha Ježíše. Téměř na samotném vrcholu se nalézá kaple Povýšení sv. Kříže 
(s 12. a 13. zastavením křížové cesty), vedle ní, vpravo, socha Panny Marie a další menší kaple, 
jež má dvě části – Andělskou kapli a Boží hrob, který je zároveň 14. zastavením (1,5 km). Po-
kračujeme dále po zelené k rozcestníku Jedlová, sjezdovka (2,7 km), kde se připojíme k červené 
značce vlevo, a stoupáme ke kamenné rozhledně na vrcholu Jedlové (4 km). Před rozhlednou 
se nachází Schillerův pomník, u něhož nalezneme kameny reprezentující horniny typické pro 
obce v okolí. Vrátíme se zpět k rozcestníku pod vrcholem (4,4 km) a dále se vydáme po červené 
vlevo, po níž dojdeme až ke zřícenině hradu Tolštejn (6,4 km), od hradu se vrátíme k rozcestní-
ku pod ním a dáme se doleva po cyklotrase č. 3015. Vlevo mineme kříž a doputujeme k dalšímu 
rozcestníku – Tolštejnská cesta, rozcestí (7,8 km), zde se napojíme na zelenou, po které dorazí-
me až ke sloupu sv. Jakuba s reliéfem sv. Jiljí (9,1 km). Zelená nás dále vede k vrcholu hory 
Konopáč (9,5 km), za vrcholem odbočíme vpravo a po neznačené stezce se dostaneme zpět 
na zelenou, zahneme vlevo (9,8 km) a pokračujeme po zelené směrem na Novou Huť v Lužic-
kých horách, mineme kříž vlevo (11,1 km), za roz-
cestníkem Nová Huť (11,2 km) odbočíme vpravo 
a dojdeme k autobusové zastávce Svor, Nová Huť 
(11,3 km). Popřípadě v zatáčce před křížem (11 km) 
odbočíme vpravo a  dojdeme k  železniční stanici 
Nová Huť (11,3 km).
Poznámka: Trasu lze v  letních měsících prodloužit 
cca o 1 km o návštěvu štoly sv. Jana Evangelisty, 
kdy se ke štole vydáme z náměstí v Horním Jiřetíně 
ulicí Ke Stříbrnému dolu, stejnou cestou se pak vrátí-
me zpět na náměstí.

Jiřetín p. J., Křížová hora, ZM

Jiřetín p. J., Tolštejn, ZM
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Z Rumburku do Filipova 
a Jiříkova

Délka trasy: 11,5 km

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z  České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Rumburk), 
výstupní zastávka Rumburk, železniční stanice; zpět autobusem z Jiříkova (autobusová 
zastávka Jiříkov, náměstí, směr Rumburk, železniční stanice) a následně vlakem z Rum-
burku (železniční stanice, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, vhodná pro kočárky

Rumburská trasa, byť je již na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska, má v tomto 
dílu průvodce své opodstatněné místo. Zejména proto, že se zde nachází další zastávka 
novodobobé poutní cesty Euroregionem Nisa – Via Sacry, kterou je barokní rumburská 
Loreta. Je nejseverněji umístěnou loretou nejen v České republice, ale i v celé Evropě. 
Vznikla před více než třemi sty lety zásluhou tehdejších majitelů panství, šlechtického 
rodu Lichtenštejnů. Je věrnou kopií italského originálu v Loretu, jediný rozdíl je v mate-
riálu, ze kterého je postavena, není jím mramor, ale kámen typický pro zdejší region – 

pískovec. Mariánské poutní místo je úžas-
nou učebnicí architektury pod otevřeným 
nebem, kterou vytvořili vídeňský architekt 
Hildebrandt a místní sochař Biener. Loreta 
je jednou z  nejnovějších zastávek Via Sa-
cry a společně s celým přilehlým areálem 
v ní má své nezastupitelné místo. Nicmé-
ně nedaleko Rumburku se nachází další 
neméně významné poutní místo tohoto 
regionu, a  tím je novorománská bazilika 
minor Panny Marie Pomocné ve Filipově. 
Byla vybudována v  poslední třetině 19. 
století, její význam postupně zesílil natolik, 
že se ve třicátých letech minulého století 
stala jedním z  nejnavštěvovanějších ev-
ropských poutních míst, předčila dokonce Rumburk, sloup Nejsvětější Trojice, JV

9
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i  francouzské Lurdy. A  to díky Filipovské-
mu zázraku, který se zde odehrál v  roce 
1866, kdy se na místě dnešní baziliky zjevi-
la nemocné ženě Magdaleně Kade Panna 
Maria a zázračně ji uzdravila. Tento zázrak 
se dalším prosebníkům ještě několikrát 
zopakoval a postupně za touto legendou 
přicházely statisíce věřících. A zejména na 
tato místa nás dnešní trasa zavede.
Od železniční stanice v  Rumburku jde-
me ulicí Nádražní, na jejímž konci odbo-
číme vlevo na třídu 9.  května, vpravo mi-
neme park Rumburské vzpoury a pomník 
Nepokořený (0,4 km), za parkem vpravo 
pak komplex někdejšího barokního ka-
pucínského kláštera (dnes knihovna) 
a kostela sv. Vavřince. Na kostel navazuje 
loretánská kaple, jež je bohatě zdobená 
barokními sochami a obestavěna ambi-
ty s křížovou cestou a Svatými schody 
(0,5 km). Loreta, jež skrývá z  Itálie dove-
zenou sošku Černé Madony s  dítětem, 
je věrnou kopií kaple v italském Loretu a patří k vyhledávaným mariánským pout-
ním místům v severních Čechách. Od křižovatky u Lorety pokračujeme vpravo ulicí 
Komenského ke kruhovému objezdu, zde odbočíme vlevo, následně za budovou ob-
chodní akademie vpravo do ulice Příkrá (0,8 km). Na Příkrou navazuje Šmilovského ulice 
(1 km), které se také říká Zvědavá ulička. Zvědavá ulička je unikátním souborem lido-

vých staveb, podstávkových domků, ve 
kterých zde žili tkalci. Na konci uličky od-
bočíme vpravo do ulice lemující park a do-
jdeme až na Krásnolipskou ulici (1,3 km), 
pokračujeme vpravo a následně vlevo do 
ulice Kotvová (1,4 km), jíž dojdeme k  ba-
roknímu kamennému mostu přes řeku 
Mandavu, se sochami sv.  Jana Nepo-
muckého a sv. Šebestiána. Ulicí Pražskou 
směřujeme ke kruhovému objezdu, za ním 
odbočíme do druhé ulice vpravo (1,9 km) 

Rumburk, Loreta a kostel sv. Vavřince, JV

Rumburk, Loreta, Svatá chýše, JV

Rumburk, Loreta, Svaté schody, JV



30

a přijdeme ke kostelu sv. Bartoloměje na 
Dobrovského náměstí (2 km). Od kostela 
pokračujeme uličkou vpravo na Lužické 
náměstí, jehož dominantou je sloup Nej-
světější trojice, zakončený božími muky 
a  obklopený sochami sedmi světců 
a Panny Marie (2,2 km). Sloup byl vybu-
dován jako připomínka morových epide-
mií, které postihly české země v 17. století. 
Pokračujeme k  rozcestníku umístěnému 
v protilehlém rohu náměstí (2,2 km) a od 
něj jdeme po modré značce až k dalšímu 
rozcestníku na Strážném vrchu, za nímž 
se nachází chrám Stětí sv. Jana Křtitele 
(2,9 km). Barokní kostel byl vystavěn na 
místě původní poutní kaple, později byl 
přebudován na větrný mlýn a  hostinec, 
hrozila mu i  demolice. Dnes patří pra-
voslavné církvi. Poblíž se nachází křížová 

cesta se 14 zastaveními z terakoty (pálené 
hlíny) umístěnými na sloupcích do tvaru 
podkovy. I nadále jdeme po modré značce 
až k  rozcestníku Vyhlídka-CZ/D (5,9 km). 
Zde z modré krátce odbočíme, pokračuje-
me stále rovně, za hraničním přechodem 
se dáme doprava (6,2 km) a  vystoupá-
me k  rozhledně Bismarckturm (6,4 km) 
v  sousedním německém Neugersdorfu. 
Následně se vrátíme zpět k  rozcestníku 
a pokračujeme po modré až do Filipova 
k  novorománské bazilice minor Panny 
Marie Pomocnice křesťanů (8,2 km). 
Objekt baziliky patří sice k  nejmladším 
poutním místům v  Čechách, ale ve 30. 
letech 20. století byl jedním z nejnavště-
vovanějších ve střední Evropě, a  to díky 
Filipovskému zázraku, který se zde ode-
hrál v  roce 1866, kdy se zjevila Panna 
Maria místní nemocné ženě Magdaleně 

Bismarckturm, rozhledna, JV

Filipov, bazilika Panny Marie Pomocnice 
křesťanů, JV
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Kade a  zázračně ji uzdravila. Filipov díky 
opakujícím se zprávám o  uzdravení ne-
mocných na přímluvu Matky Boží byl po-
čátkem 20. století nazýván „Lurdy sever-
ních Čech“. Tehdy do poutního kostela ve 
Filipově přicházelo na 100 000 poutníků 
ročně. Poutě se zde konají dodnes, a to za 
společné účasti věřících z Čech i nedaleké-
ho Saska. U kostela se také nachází bývalý 
klášter redemptoristů, dnes sídlo domo-
va seniorů. Od baziliky pokračujeme dále 
po modré až do Jiříkova, k  rozcestníku 
u  bývalé železniční stanice Jiříkov-Filipov 
(10,1 km), za ním odbočíme do ulice Londýnská a přijdeme k novorománské kapli Bož-
ského Srdce Páně (10,5 km), jež je součástí bývalého kláštera sester boromejek. Od 
kaple pokračujeme na křižovatku s ulicí Filipovskou, odbočíme vlevo, vpravo mineme 
kříž a dojdeme až k dalšímu křížku (11 km), kde zahneme do Čapkovy ulice. Mineme 
vlevo sochu archanděla Michaela (11,2 km) a přijdeme k baroknímu kostelu sv. Jiří 
(11,3 km), v  jehož zahradě nalezneme další křížovou cestu, do jejíchž výklenkových 
kapliček byly umístěny moderně pojaté obrazy s  výjevy 14 zastavení. Pod kostelem, 

u  budovy městského úřadu, se nachází 
barokní sousoší sv. Karla Boromejského, 
sv.  Jana Nepomuckého a  sv.  Floriána. 
Na jeho podstavci je umístěn latinský ná-
pis: „Toto sousoší je věnováno k přímluvě 
u  Boha ve věcech požárů, morových ran 
a pomluv.“ Z náměstí odbočíme vlevo do 
ulice Rumburská, vpravo mineme sochu 
sv.  Jana Nepomuckého (11,4 km) a  do-
jdeme k  autobusové zastávce Jiříkov, 
náměstí (11,5 km).

Jiříkov, kaple Božského Srdce Páně 
a bývalý klášter boromejek, JV

Jiříkov, sousoší sv. K. Boromejského, 
sv. J. Nepomuckého a sv. Floriána, JV
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Nejen za sakrálními památkami 
České Lípy

Délka trasy: 6 km

Čas: 4 hodiny

Doprava: z České Lípy (pěšky od železniční stanice, autobusového nádraží Česká Lípa)

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Česká Lípa patří k historicky nejvýznamnějším centrům regionu a  řadila se k největším 
poddanským městům v Čechách. Již od 14. století jí byly uděleny výsady, kterými byla 
obdařena města královská, a to zejména díky přízni místní vrchnosti u královského dvo-
ra. Pánové z Lipé, Berkové z Dubé a Lipé, Albrecht z Valdštejna či Kounicové, po každém 
z těchto zvučných jmen najdeme na dnešní trase otisk, i když řada dalších, i sakrálních, 
památek už zmizela (ať již v důsledku dvou velkých městských požárů, anebo necitlivé 
výstavbě realizované zejména ve druhé polovině 20. století).
Nedílnou součástí českolipských dějin byla i přítomnost židovské komunity, která se po 
staletí významně podílela na rozvoji města. Proto také součástí dnešního okruhu jsou i ži-
dovské památky.
Od rozcestníku Česká Lípa, žst., bus se vydáme po červené ulicemi Bulharskou a Hrn-
čířskou až ke křížení se Smetanovým nábřežím, kde odbočíme vlevo k aktuálně nejstar-
šímu českolipskému, původně gotickému, kostelu sv. Máří Magdalény (0,6 km), který 
prošel mnoha přestavbami. Na kostel (směrem k řece Ploučnici) navazuje někdejší cister-
cicácký klášter. Dále pokračujeme Smetanovým nábřežím, vpravo mineme pomník Mi-

lady Horákové (0,7 km), za ním odbočíme 
vpravo a připojíme se k cyklotrasám č. 3053 
a  č.  3054, jež nás dovedou přes Ploučnici 
k hlavní komunikaci a kruhovému objezdu 
(1,1 km). Mineme vpravo budovu kulturní-
ho domu Krystal a stoupáme po schodech 
úzkou Loretánskou uličkou, ze které bran-
kou vpravo vstoupíme do klášterní zahra-
dy (1,3 km), která jednak nabízí ucelený 
výhled na areál loretánského ambitu se 
Svatou chýší a kaplí Nejsvětější Trojice, Česká Lípa, kostel sv. Máří Magdalény, JV

10
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klášterem obutých augustiniánů a  ba-
zilikou Všech svatých, ale také zároveň 
slouží jako lapidárium soch, které sem 
byly svezeny z památkových objektů z blíz-
kého okolí. Ze zahrady se vrátíme zpět do 
Loretánské uličky, dojdeme na její konec 
a vydáme se doprava do ulice Paní Zdisla-
vy. Zde je také možno vstoupit do budov 
areálu bývalého augustiniánského kláštera 
a  loretánského komplexu, v nichž se dnes 
nachází vlastivědné muzeum a  galerie 
(1,5 km). Od muzea se vydáme ulicí Havlíč-
kovou k  dalšímu kruhovému objezdu. 
Vedle něj, vpravo, se nachází další, nejmlad-
ší, z  českolipských kostelů, evangelický 
kostel (2,1 km), který vznikl na sklonku 20. 
let 20. století pro luterskou evangelickou 
církev. Na dohled od kostela, u  křižovatky 
nad ním, se nalézá památkově chráněný 
židovský hřbitov (2,2 km), který byl za-
ložen již v polovině 15. století, což dokládá 
i  několik náhrobků z  této doby. U  hřbito-
va se napojíme na modrou značku, projdeme městským parkem, na konci parku mod-
rá odbočuje do ulice Mariánské (2,6 km), ale my pokračujeme stále rovně ke křížení 
s  ulicí U  Spojů, kde odbočíme vpravo (2,7 km), následně vlevo, mineme Wedrichovu 
hrobku (2,8 km) a  přijdeme k  baroknímu kostelu Narození Panny Marie (2,9 km), 
který byl vystavěn na místě kostela Panny Marie ze 14. století. Za ním se vydáme vle-
vo ulicí Mariánskou a  dojdeme jí až k  náměstí T. G. Masaryka (3,3 km). Jeho dominan-
tou je novorenesanční radnice a sloup Nejsvětější Trojice se sochami Panny Marie 

Česká Lípa, klášterní zahrada, JV

Česká Lípa, Loreta s ambitem a kaplí Nejsvětější 
Trojice, JV

Česká Lípa, bazilika Všech svatých 
a klášter augustiniánů, JV

Česká Lípa, židovský hřbitov, JV
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Pomocné, sv.  Šebestiána, sv.  Rocha 
a sv. Rozálie, jenž vznikl nejen jako připo-
mínka morové epidemie, která proběhla 
v  roce 1680, ale je také připomínkou ne-
volnického povstání (a  jeho popravených 
vůdců), jež s epidemií souviselo. Z náměstí 
pokračujeme ulicí Jindřicha z Lipé, poté od-

bočíme u  secesního domu kavárny Union vlevo 
do ulice Erbenova (3,5 km). Následně ulicí U Syna-
gogy dojdeme k  památníkům českolipského ži-
dovského ghetta a synagogy (3,8 km), která pod-
lehla požáru 10. 11. 1938, při tzv. Křišťálové noci. Na 
konci ulice zahneme vpravo, projdeme pod mostem 
rychlostní komunikace a přicházíme k dalšímu z čes-
kolipských kostelů, původně gotickému kostelu Po-
výšení sv. Kříže (4 km), za kostelem se nachází em-
pírová kaple, 
která je zá-

roveň i  hrobkou českolipského továrníka, Josefa 
Richtera. Za ní, na městském hřbitově, se nalézá 
další funerální památka, mauzoleum významného 
českolipského rodáka, JUDr. Františka Smeyka-
la, v  současnosti sloužící jako památník obětem 
válek 20. století. Nový židovský hřbitov, jenž 
vznikl na počátku 20. století (zrušen v  80. letech), 
se nacházel v sousedství areálu dnešního hřbitova. 

Česká Lípa, sloup Nejsvětější Trojice, JV

Česká Lípa, hrobka Fr. Smeykala, JV

Česká Lípa, památník židovského 
ghetta a synagogy, JV

Česká Lípa, kavárna Union, JV
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Pamětní deska, jež ho připomíná, je umís-
těna nedaleko, v  areálu základní školy, na 
sídlišti Špičák. Stejnou cestou se vrátíme 
zpět ke kostelu sv. Kříže, podejdeme most, 
za ním odbočíme vlevo, pokračujeme oko-
lo letohrádku Červený dům (5 km), ná-
sledně mineme zříceninu vodního hradu 
Lipý (5,1 km) a ulicí Děčínskou dojdeme až 
k mostu přes Ploučnici (5,3 km). Přejdeme 
most a připojíme se k červené značce, jež 
nás dovede až k autobusovému a vlako-
vému nádraží (6,1 km).

Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa, ZM

Česká Lípa, kostel Narození Panny Marie, ZM

Česká Lípa, vodní hrad Lipý, LV

Česká Lípa, kostel Povýšení sv. Kříže, JV

Česká Lípa, radnice, JV
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Ze Svojkova přes Svitavu 
do Velenic

Délka trasy: 12,0 km
Čas: cca 6 hodin

Doprava: z České Lípy (autobusové nádraží, směr Nový Bor), výstupní zastávka Nový 
Bor, Bukovany, Sedm trpaslíků; zpět autobusem ze Zákup (autobusová zastávka Nové 
Zákupy, sídliště, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, mimo strmější výstup ke zřícenině Svojkova a schodů v Modlivém 
dole je většina trasy vhodná pro kočárky

Dominantami této trasy jsou dvě pískovcové skalní kaple. První z nich je skalní kaple 
poblíž Svojkova, jež se nachází na konci Modlivého dolu. O vznik kaple, připomínající 
lurdskou jeskyni, se zasloužila koncem 18. století hraběnka Alžběta Kinská. Dolem ke 
kapli, která dodnes slouží jako poutní místo, vede křížová cesta. Druhou kapli nalezne-
me nedaleko Velenic a je dílem místního statkáře a lidového umělce Schilleho, který 
ji vytesal do pískovcové skály spolu s výzdobou v podobě plastik a reliéfů počátkem 
18. století. Zpočátku tato kaple, která se rovněž stala poutním místem, nahrazovala 
kostel, který byl ve Velenicích postaven až později. Mimo to na trase také navštívíme 
i rozsáhlé jeskyně, které však vznikly v důsledku lidské činnosti, neboť původně sloužily 
jako podzemní pískové doly, které pískem zásobovaly nedaleké dvě brusírny zrcadel.
Na křižovatce za autobusovou zastávkou v Bukovanech (Nový Bor, Bukovany, Sedm 
trpaslíků) se vydáme vpravo, jdeme po silnici, ze které po chvíli (0,3 km) odbočíme 
doprava na lesní neznačenou cestu, jež stále kopíruje hlavní komunikaci. Dorazíme po 

ní až ke dvěma skalním výklenkovým 
kapličkám (1,6 km) pod zříceninou hra-
du Svojkov. Cesta vede okolo ruin skalní-
ho hradu až k silnici, kde odbočíme vlevo, 
a  pokračujeme k  rozcestníku (1,9 km), 
u  nějž se napojíme na zelenou značku 
a  jdeme okolo pomníku padlých vpravo, 
vlevo mineme dřevěný kříž a  po chvíli 
vpravo pramen U  Strážce. Za ním začí-
ná Křížová cesta Modlivý důl (2,2 km), Svojkov, skalní kaple Panny Marie Lurdské, JV
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jejíchž čtrnáct zastavení, obrazů na dřevěných stojanech, nás provází celým Modli-
vým dolem. Zvolna stoupáme až ke skalní kapli Panny Marie Lurdské (2,4 km), 
která je upravena jako jeskyně v  Lurdech. Naproti kapli se nachází symbolický ho-
rolezecký hřbitov. Od kaple, stále po zelené, stoupáme po schodech vzhůru, vpravo 
mineme Hlídkovou jeskyni (2,6 km) a  následně projdeme sedlem pod Slavíčkem. 
Zelené značení nás dovede ke zděné barokní výklenkové kapli sv. Františka z Assisi 
(3,5 km). Zde odbočíme doprava a pokračujeme po žluté (více vpravo) až ke kapli Na-
nebevstoupení Panny Marie ve Svitavě (5,2 km), dále mineme vlevo jeskyni Pusté 
kostely II, nad níž je ve skále vytesán skalní reliéf Krista (6,3 km), za ním vpravo pak 
budovu bývalé zrcadlárny (6,6 km), následně je vlevo odbočka k jeskyním Pekelné 
doly. Žlutá po chvíli odbočuje vpravo (7 km), jdeme po proudu potoka Svitavky, na 
jehož levém břehu, pod skálou, se nachází budova další bývalé zrcadlárny – Rabštejn 
(7,5 km). Následně vpravo v zahradě mineme smírčí kříž (8 km), projdeme pod zří-
ceninou tvrze Velenice a přijdeme k  rozcestníku Velenice (8,4 km). Zde odbočíme 
na žlutou vlevo, za mostkem přes Svitavku se dáme vpravo, okolo sochy sv. Proko-
pa (8,7 km). Napravo stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice. Za sochou se od žluté 
značky odpojíme a pokračujeme rovně po cyklotrase č. 3045 až ke skalní kapli Bo-

žího hrobu (9,1 km), kterou je jeskyně uměle vytesaná do pískovcové skály. Vytesal 
ji místní lidový umělec Schille. Uvnitř jeskyně jsou reliéfy Kristova utrpení. Za kaplí 
odbočíme vpravo (9,2 km), okolo roubených domů sejdeme k další výklenkové kap-
ličce vlevo (9,7 km), za ní se napojíme na cyklotrasu č. 3045 vlevo (10 km), mineme 
zděnou kapličku vlevo (10,3 km) a následně, opět vlevo, malou barokní kapli sv. Jo-
sefa (10,7 km). Za poslední kapličkou odbočíme na druhou neznačenou cestu vpravo 
(11,4 km), vedoucí po okraji sídliště, dojdeme k sídlištní komunikaci, odbočíme vlevo 
(11,9 km), následně druhou ulicí doprava a dorazíme k autobusové zastávce Nové 
Zákupy, sídliště (12,1 km).

Pusté kostely II, reliéf Krista, ZM Velenice, socha sv. Prokopa, LVSvojkov, křížová cesta 
v Modlivém dole, JV
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Z Jezvé do Horní Police, 
Žandova a Volfartic

Délka trasy: 13 km
Čas: cca 7 hodin
Doprava: z  České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Děčín), výstupní 
stanice Stružnice; zpět autobusem z Volfartic (autobusová zastávka Volfartice, směr Česká Lípa)
Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky, mírné stoupání nad Žandovem
Dominantou této trasy je beze sporu poutní areál Navštívení Panny Marie v Horní Polici, který 
je nejen další zastávkou poutní cesty Via Sacry v Libereckém kraji, a od roku 2018 národní 
kulturní památkou, ale také býval významným poutním mariánským místem. Jeho posled-
ní, velmi zdařilá, obnova byla završena v roce 2020. Poutní areál s kostelem, ambitem, věží 
a farou, který byl budován několik desetiletí na přelomu 17. a 18. století, si dodnes dochoval 
svou barokní podobu. Původně na jeho místě stával pouze malý gotický kostelík. Jeho historii 
však významně ovlivnila, dle legendy, nevelká dřevěná soška samodruhé Panny Marie, kterou 
v roce 1523 vyplavila na břeh pod kostelíkem řeka Ploučnice. Takovéto ztvárnění Panny Marie 
je velmi ojedinělé. Místní obyvatelé sošku odnesli do kostelíka a vystavili na hlavním oltáři. 
Postupně se počet přicházejících poutníků ze širokého okolí rozrůstal a vyústil do tradice poutí 
do Horní Police. Davy se postupně počítaly do tisíců, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě pout-
ního místa. Po jeho dobudování vzrostl počet příchozích věřících až ke třiceti tisícům ročně. 
O vznik areálu a jeho následný rozkvět se zejména zasloužila vévodkyně Anna Marie Františka 
Toskánská ze Zákup. Soška Panny Marie Hornopolické ovlivnila život mnoha místních lidí, kteří 

se k ní obraceli s modlitbami a prosbami o pomoc.
Od železniční stanice Stružnice se vydáme doleva po 
komunikaci podél železnice směrem na Děčín, zanedlou-
ho odbočíme doleva (0,8 km), pokračujeme přes želez-
niční přejezd, dále mírně vpravo a opět doleva, přejde-
me most přes Ploučnici (1,2 km) do Jezvé. Na křižovatce 
s hlavní komunikací odbočíme vpravo (1,4 km). Násled-
ně vpravo mineme sousoší Panny Marie, sv. Vavřince 
a  sv.  Václava, za nímž je barokní kostel sv.  Vavřince 
(1,7 km). Pokračujeme po komunikace dále až do Horní 
Police (2,9 km), ulicí 9. května přijdeme do centra obce. Horní Police, kostel Navštívení 

Panny Marie, interiér JV
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V  pravotočivé zatáčce (3,8 km) před mostem nezatočí-
me, ale pokračujeme rovně a stoupáme alejí k poutnímu 
areálu nad obcí. Vlevo mineme sochu sv.  Jana Nepo-
muckého, průchodem pod zvonicí přijdeme do poutní-
ho barokního areálu u kostela Navštívení Panny Ma-
rie, v němž je, v úvodu zmíněná, nevelká dřevěná soška 
samodruhé Panny Marie (4 km). Na mariánském sloupu 
před farou nalezneme kopii sochy Panny Marie umís-
těné v  kostele, další kopii Panny Marie Hornopolické 
nalezneme ještě na sousoší u řeky Ploučnice. Nezvyklý je 
také půdorys ambitu, je ve tvaru písmene U. Celý areál je 
bohatě zdoben barokními freskami. Vyjdeme z poutního areálu, za zvonicí odbočíme vlevo 
a sejdeme přes náměstí Odboje k netradičně umístěnému, mezi mosty, baroknímu sloupu 
se sochou Panny Marie Hornopolické a sochami čtyř světců (4,3 km). Socha má vzhled to-
tožný s nalezenou soškou, ale dva obličeje, jeden směřuje k zámku, druhý k poutnímu areálu. 
Napojíme se na modrou značku a pokračujeme dále po kamenném mostu, v jehož středu je 
umístěn kříž (4,4 km), po modré, okolo dalšího křížku vlevo, až dojdeme k rozcestníku u že-
lezniční stanice (4,6 km). Stále po modré značce dorazíme k základní škole, následně k dalšímu 
křížku vpravo (5,2 km) a pokračujeme ulicí Školní, jež nás přivede do Žandova, kde se upro-
střed náměstí nachází barokní sloup se sochou sv. Šebestiána (5,8 km), který vznikl jako 
poděkování světci za ochranu v době morové epidemie. U rozcestníku na náměstí odbočíme 
vlevo a kráčíme ulicí Kostelní k původně gotickému kostelu sv. Bartoloměje (5,9 km). Kostel 
je v současnosti v neutěšeném stavu. V 17. století kvůli krveprolití (spor o kostelní lavice), které 
se v něm odehrálo, byl uvalen do klatby a měl být zrušen, téměř rok zde nesměly probíhat 
žádné církevní obřady, následně musel být znovu vysvěcen. Ulicí Kostelní pokračujeme vlevo, 
na křižovatce s ulicí Volfartickou odbočíme doleva (6,1 km) a připojíme se na modrou znač-
ku, která nás dovede až k rozcestníku Radeč (10 km), za ním vpravo mineme křížek. Modrá 
nás vede i nadále, za dalším křížkem vlevo (11,4 km) přijdeme do Volfartic. U vodní nádrže 
(11,9 km) odbočíme z modré značky vpravo a držíme se 
značení cyklotrasy č. 3056 do centra obce. Na křižovatce 
odbočíme vpravo (12,1 km) a pokračujeme po komuni-
kaci podél říčky Libchavy až k mostku pod kostelem, kde 
odbočíme vlevo (12,5 km) a  dojdeme k  rokokovému 
kostelu svatých Petra a Pavla (12,7 km), před nímž se 
nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého, v opěr-
né zdi pod kostelem je umístěna kaplička. Od kostela 
sejdeme okolo křížku vpravo k malému rybníčku a od-
bočíme ještě jednou vpravo k  autobusové zastávce 
Volfartice (12,9 km).

Jezvé, kostel sv. Vavřince, JV

Volfartice, kostel svatých Petra 
a Pavla, JV



40

Ze Zahrádek Valdštejnskou alejí 
do Jestřebí

Délka trasy: 13 km

Čas: cca 7 hodin

Doprava: z České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Litoměřice), výstupní 
stanice Zahrádky u České Lípy; zpět autobusem z Jestřebí (autobusová zastávka Jestřebí, křižo-
vatka, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, při jízdě kočárkem nutno počítat s krátkým úsekem vedoucím luční cestou 
a strmějším stoupáním ke zřícenině hradu Jestřebí

Na první pohled bychom mohli nabýt dojmu, že tato trasa není příliš výjimečná, neboť Zahrádky 
bývají většinou spojovány s turisticky velmi oblíbeným údolím Peklo, do kterého se my na této 
trase nevydáme. Navštívíme však jiná místa v okolí, která jsou o poznání klidnější. Spatříme nejen 
menší sakrální památky, ale i památky technické, zasazené do nádherné krajiny Máchova kraje, 
kterou předchozí generace formují již po několik století.

Od rozcestníku před železniční zastávkou v  Zahrádkách se vydáme po modré značce 
doprava k dalšímu rozcestníku v osadě Karba (0,6 km) a k výklenkové kapličce stojící přímo 
naproti, pod mohutným skalním sukem, mezi hrázděnými domy někdejší výletní osady. Od 
rozcestníku pokračujeme po červené rovně, projdeme pod významnou technickou památkou, 
železničním mostem z 19. století (0,8 km), značka nás dovede až k zámeckému parku (1,4 km) 
a alejí dojdeme k  rozcestníku před zámkem (1,8 km). Zde odbočíme vlevo a  pokračujeme 
po žluté, okolo bývalého zámeckého pivovaru (2,3 km). V  místě, kde žlutá za Robečským 

potokem odbočuje vlevo (2,9 km), pokračujeme po 
neznačené cestě rovně až k  hostinci Na Staré poště 
(3,3 km). Zde se připojíme ke značení Zelené naučné 
stezky, jež nás dovede k  Novozámecké průrvě 
a  Novozámeckému rybníku (3,5 km), významné 
ornitologické a  krajinotvorné lokalitě. Následně se 
vrátíme zpět před hostinec a zahneme doprava, směr 
Litoměřice. Pokračujeme po chodníku souběžném 
s  komunikací, mineme kříž vlevo (3,8 km), po chvíli 
přijdeme k dalšímu kříži, u něhož odbočíme vlevo na 

Zahrádky, Novozámecká průrva, DŠ
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modrou značku procházející mohutnou lipovou 
alejí (4,8 km), jež byla založena z popudu Albechta 
z  Valdštejna již v  17. století. Alej měří téměř dva 
kilometry, my jí projdeme přibližně polovinu 
a  za kamenným Barbořiným mostem (5,8 km) 
odbočíme vlevo na neznačenou luční cestu. Jdeme 
přímo ke kostelu, stojícímu na nedalekém návrší, 
na konci louky zahneme vlevo na červenou značku 
(6,4 km), jež nás dovede k  baroknímu kostelu 
sv.  Barbory se zvonicí a  hřbitovem, barokním 
schodům a  u  nich stojícím sochám sv.  Judy Tadeáše a  sv. Václava (6,6 km). Celý areál, 
vystavěný na nevelkém návrší, je poslední připomínkou dnes již neexistující obce Mnichov. 
Kráčíme po červené vpravo, podél hřbitovní zdi, dále úvozovou cestou a  přijdeme k  soše 
sv. Starosty (7,2 km), také označované jako svatá Vilgeforta, která bývá vypodobňována jako 
světice s vousy. Od sochy po červené dojdeme k další skalní průrvě, tentokráte Mnichovské 

(7,4 km). Od ní pokračujeme krátký úsek rovně, 
směrem k  Jestřebí, po silniční komunikaci, z  ní na 
nejbližší odbočce sejdeme vpravo (7,9 km), vzápětí 
nato vlevo (8 km) a opět se připojíme k červenému 
turistickému značení, které nás vede okolo sochy 
sv.  Jana Nepomuckého (8,2 km) na skalní blok 
Dlouhého hřebene se stejnojmennou vyhlídkou 
(10,9 km). Za vyhlídkou mineme další sochu 

sv.  Jana Nepomuckého (11,8 km) a  sejdeme do obce Jestřebí. Po značce dojdeme k  již 
zdaleka viditelné zřícenině hradu Jestřebí. Na úpatí hradu se nachází hřbitov, jehož součástí je 
i sedm výklenkových kapliček křížové cesty s výjevy sedmi bolestí Panny Marie a zvonice 
s  kapličkou (12,5 km), které jsou posledním torzem prvního, vyhořelého, jestřebského 
kostela. Od hřbitova sejdeme zpět po červené ke klasicistnímu kostelu sv. Ondřeje (13 km). 
Před kostelem si povšimneme pískovcové sochy sv.  Antonína Paduánského, která svým 
zpracováním patří mezi nejcennější v  Libereckém 
kraji. Na stěnách podstavce jsou reliéfy svatých: 
na čelní stěně archanděl Michael vítězící nad 
zlem a hříchem, vlevo sv. Florián, vpravo sv. Josef 
s  Ježíškem a  na zadní stěně pravděpodobně 
sv.  Vojtěch. Od rozcestníku před kostelem se 
vydáme vlevo po neznačené cestě, směrem 
k  hlavní komunikaci, na které odbočíme vpravo 
k  autobusové zastávce Jestřebí, křižovatka 
(13,2 km).

Mnichov, kostel sv. Barbory se zvonicí, DŠ

Jestřebí, kostel sv. Ondřeje  
a socha sv. A. Paduánského, DŠ

Jestřebí, zřícenina hradu, DŠ
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Dubá a Dubské Švýcarsko

Délka trasy: 9,5 km (14 km)

Čas: 4,5 hodiny (7 hodin)

Doprava: z České Lípy (autobusové nádraží, směr Praha), výstupní stanice Dubá, autobusové 
nádraží; zpět autobusem z Dubé (autobusové nádraží, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká

Dubá se nalézá v malebné krajině Máchova kraje. Okolí Dubé bývá často označováno jako 
Dubské Švýcarsko. A tak na této trase, kromě nejvýznamnějších sakrálních památek, kterými 
jsou barokní kostel Nalezení sv. Kříže nebo sloup Nejsvětější Trojice na dubském Masarykově 
náměstí, navštívíme také pozůstatky někdejší křížové cesty uprostřed skal nad městem i ně-
kolik desítek skalních sklípků, které patří k nejcennějším památkám Dubé. Neopomeneme 
ani sušárnu chmele se dvěma kruhovými věžemi. Technická památka má tvar obvyklý pro 
podobné stavby ve Francii a Anglii a odkazuje na doby, kdy byl region významným produ-
centem chmele.
Od autobusového nádraží v Dubé se vydáme vlevo, následně odbočíme vpravo do ulice 
Malá Strana, mineme pomník obětem 2. světové války a napojíme se vlevo, v ulici Českolipská, 
na zelenou. Za hřbitovem vlevo mineme křížek (0,5 km) a přijdeme k rozcestí se sloupem 

Nejsvětější Trojice (0,7 km), zde odbočíme mírně vpra-
vo a jdeme, stále po zelené, podél zdi zámecké zahrady 
zámku Nový Berštejn. Na jejím konci (1,2 km) zelená od-
bočuje vpravo, my však pokračujeme vlevo po neznačené 
cestě, přejdeme silniční komunikaci (1,4 km) a pokračuje-
me dále lesní cestou pod skalními bloky, na jejím konci 
jsou ve skalách ještě patrné zbytky sakrálních památek, 
zaniklé křížové cesty, Božího hrobu, výklenkové kap-
ličky a poustevny, které se nacházely mezi Kopřivovým 
a Studeným dolem (2 km). Poté se vrátíme zpět stejnou 
cestou k zelené značce (2,8 km) a jdeme po ní až ke kap-
li sv.  Barbory (4,1 km) a  dále až k  rozcestníku U  Kap-
le sv.  Barbory, kde odbočíme na žlutou značku vpravo 
(4,5 km). Mineme několik bývalých bunkrů, u rozcestníku Dubá, sloup Nejsvětější Trojice, LV
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Pod Červeným vrchem odbočíme vpravo (5,5 km) a od 
Černého rybníka (6,1 km) pokračujeme dále po modré 
značce k rozcestníku Nedamovská alej (6,8 km), za ním 
se nachází dva Mariánské prameny (6,9 km a 7,1 km). 
U  druhého pramene nalezneme sochu sv.  Floriána 
(7,1 km), projdeme dále podél více než padesáti skal-
ních sklípků (7,2 km), které jsou unikátním, památ-
kově chráněným, souborem. Mezi sklípky se nachází 
i  nedávno opravená Mariánská studánka (7,3 km). 
Za studánkou odbočíme vlevo do ulice Sluneční a ná-
sledně se dáme vlevo do ulice Vodní, po níž přijdeme 
do Nedamovské, kde zahneme vpravo ke křížku u roz-
cestníku U Sušárny chmele (7,7 km). Zde odbočíme na 
červenou značku vpravo a  dojdeme k  zajímavé tech-
nické památce, kterou je sušárna chmele (7,9 km). Od 
sušárny se vrátíme zpět k rozcestníku, zahneme doleva 
a ulicí Požárníků dojdeme k farní kapli (8,4 km), soše 
sv. Jana Nepomuckého a baroknímu kostelu Naleze-
ní sv. Kříže (8,6 km). Od kostela se vrátíme vpravo, po 
modré, ulicí Českolipskou, zpět do centra. Zanedlouho 
mineme u č. p. 105 smírčí kříž (8,8 km), který je vsazen 
přímo do podezdívky a chodníku. Za křížem odbočíme 
vpravo a ulicí Poštovní přijdeme na Masarykovo náměs-
tí, jehož dominantami jsou barokní sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice (9 km) a klasicistní radnice. Z ná-
městí se dáme ulicí Školní (9,1 km), která nás přivede 
zpět k ulici Českolipská, po níž se vydáme vpravo, vlevo 
mineme evangelickou modlitebnu, za kterou zahneme 
vlevo k autobusovému nádraží (9,5 km).
Poznámka: Trasu lze prodloužit do Deštné, k  barok-
nímu kostelu (původně románskému) sv.  Václava. 
Z dubského Masarykova náměstí (9 km) se vydáme uli-
cí Jana Roháče, kterou vede cyklotrasa č. 211, po níž do-
jdeme do Rozprechtic. Cestou mineme skalní kapličku 
(10,9 km). U rozcestníku v Rozprechticích odbočíme na 
zelenou značku vpravo (11,2 km). Zelená nás dovede až 
k rozcestníku Vrabcov, mokřady (12,2 km), kde se odpojíme na žlutou vpravo a dojdeme po 
ní až do Deštné, k baroknímu kostelu sv. Václava (13,9 km), od něj se vrátíme kousek zpět 
k autobusové zastávce Deštná (14 km).

Dubá, skalní sklípky, LV

Dubá, sušárna chmele, JV

Dubá, smírčí kříž, ZM

Dubá, kostel Nalezení sv. Kříže, JV
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Z Kravařů do Konojed a Janovic

Délka trasy: 13,0 km

Čas: cca 7 hodin

Doprava: z České Lípy (železniční stanice Česká Lípa, hlavní nádraží, směr Litoměřice), vý-
stupní stanice Kravaře v Čechách; zpět vlakem z Kravař (železniční stanice, směr Česká Lípa)

Náročnost: lehká, pro kočárky není vhodné strmé stoupání a klesání k Mečovému kameni

Na této trase se vydáme do míst, ve kterých se potkávají dnešní hranice Libereckého a Ús-
teckého kraje. Navštívíme okolí Kravař, které se kromě kostela a  drobných sakrálních pa-
mátek pyšní nejen jednou z  největších roubených staveb v  Čechách  – Víseckou rychtou, 
ale např. i Stodolovými hradbami. Podíváme se však i do nedalekých Konojed, které již sice 
leží za hranicí našeho kraje, ale pozornost si zcela jistě zaslouží, zejména díky nedávno zre-
konstruovanému kostelu a areálu někdejšího kláštera, o jehož založení se zasloužila rodina 
hraběte Františka Antonína Šporka, zakladatele známého hospitálu v Kuksu.
Od železniční stanice Kravaře v Čechách se vydáme po cestě vlevo, za Papinovou vy-
hlídkou se u rozcestníku připojíme k zelené značce a pokračujeme po ní stále rovně až do 
centra obce, k baroknímu kostelu Narození Panny Marie (1 km). Před vchodem do kostela 
stojí sochy Piety a sv. Františka Xaverského. Na náměstí před kostelem mineme bohatě 
zdobený barokní sloup se sochami Panny Marie s Ježíškem, sv. Vavřince, sv. Barbory, 
sv. Rocha a sv. Jana Nepomuckého, na soklu sloupu se pak nalézají reliéfy s vyobrazením 
Zvěstování Panně Marii, sv. Antonína Paduánského a Nejsvětější Trojice, dále je zde umís-
těn biskupský znak. Z náměstí se vydáme vlevo ulicí Generála Svobody (směrem na Kono-
jedy), kterou dojdeme až do centra Konojed, jemuž dominuje nedávno zrekonstruovaný 

barokní areál někdejšího servitského kláštera 
a  kostela Nanebevzetí Panny Marie (4,5 km), 
před kostelem se nacházejí sochy svatých (Pan-
ny Marie, sv. Floriána, sv. Jana z Boha, sv. Víta, 
sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antoní-
na Paduánského a sv. Anny). Obejdeme-li areál 
podél jeho zahradní zdi vpravo, dojdeme k  pří-
rodní památce nad ním  – Konojedským boch-
níkům (4,8 km). Následně se vrátíme zpět před Kravaře, kostel Narození Panny Marie, JV
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kostel a využijeme opět komunikaci, po níž jsme do 
Konojed přišli. Mineme hřbitov vlevo (5,5 km) a za 
ním odbočíme na první neznačenou polní, násled-
ně lesní, cestu vlevo (5,9 km), kterou stoupáme do 
vršku. Stále se držíme mírně vpravo a dojdeme až 
k Mečovému kameni (7,4 km), který se zde nalézá 
již více než pět set let. Podle pověsti byly do kame-
ne vyryty dva meče jako připomínka souboje dvou 
formanů, při kterém oba zahynuli. (Existuje i prag-
matičtejší výklad, podle nějž se jednalo o znamení 
pro vozky, že od tohoto místa mají brzdit povozy.) 
Od kamene již klesáme ke křižovatce lesních cest 
(7,8 km), pokračujeme vpravo, na další křižovatce 
(8,3 km) jdeme také vpravo a  dorazíme do obce 
Veliká (9,5 km), kterou projdeme v přímém směru. 
U hlavní komunikace odbočíme vpravo (9,7 km), pokračujeme k turistickému rozcestníku 
(9,9 km), kde zahneme doleva, a dorazíme do obce Janovice. Na křižovatce v centru obce 
(10,2 km) se držíme vpravo a  projdeme okolo roubených a  hrázděných chalup, které 
jsou vesnickou památkovou rezervací lidové architektury, vpravo mineme vesnickou 
kapli se zvoničkou. Pokračujeme stále rovně, podél potoka, až do osady Víska, před níž 

se, vpravo v polích, nachází kříž (11,4 km), následně 
dojdeme zpět do Kravař, odbočíme na hlavní komu-
nikaci vpravo a mineme další kříž (11,6 km). Za ním 
se nachází jeden z největších roubených domů v Če-
chách – Vísecká rychta, dnes součást Vlastivědné-
ho muzea a galerie v České Lípě a zároveň skanzen 
s  rozsáhlou expozicí lidového umění. Od rychty 
pokračujeme malý úsek ulicí Petra Bezruče, z níž od-
bočíme vlevo do ulice Pod Lipou (11,7 km) a jdeme 
podél Bobřího potoka až ke kamennému mostku se 
sochou sv. Jana Nepomuckého (11,9 km), naproti 
vidíme Stodolové hradby, které vytvořily zadní zdi 
stodol, jež spolu s Bobřím potokem byly někdejším 
důmyslným opevněním obce. Cesta podél hradeb 
nás vede zpět ke kostelu Narození Panny Marie, kde 
se, za hřbitovní kaplí (12 km), napojíme na zelenou 
značku. Ta nás dovede zpět k  železniční stanici 
Kravaře (13 km).

Konojedy, servitský klášter, ZM

Konojedy, Konojedské bochníky, ZM

Kravaře, Stodolové hradby, JV

Kravaře, Vísecká rychta, JV
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