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Skalní útvary 
v okolí Èeské 
Kamenice 
Vydejte se do České Kame-
nice, městečka v podhůří 
Lužických hor. Okolí nabízí 
mnohé – zejména pak různé 
skalní vyhlídky či zajímavé 
skalní útvary. Kunratický 
vrch je zalesněný čedičový 
kopec ležící asi 1,5 km severně od České Kamenice. K jeho jižní straně 
přiléhá pískovcový hřbet, na jehož jižním svahu jsou upravené skalní 
vyhlídky Ponorka a Žába. Větší Ponorku tvoří trojice pískovcových 
skal ních  věží přístupných po vytesaných schodech a vzájemně propo-
jených můstky se zábradlím. Z nejvyšší skály se stožárem a lavičkou 
je pěkný výhled na Jehlu, Zámecký vrch a další kopce Českého středo-
hoří. Asi 100  m západně odtud je menší pískovcová skála Žába, také 
s vyhlídkovou plošinkou. Kousek od nedalekého Kamenického Šenova si 
můžete prohlédnout také skalní „varhany“ – čedičový útvar, který znáte 
z pohádky Pyšná princezna. Kamenicko je přímo protkané turistickými 
značkami, takže si určitě najdete tu správ-
nou délku i směr právě pro váš oddíl. Liberecký kraj

Sigmondova nauèná stezka
Naučná stezka dostala jméno po významné osobnosti 
plzeňského lesnictví  prof. Dr. Ing. Josefu Sigmondovi. 
Začíná i končí v Plzni na konečné zastávce tramvaje číslo 
4 Košutka, měří 7 km a povede vás po ní žlutá turistická 
značka.Cesta vede skrze přírodní rezervaci Petrovka 
údolím Boleveckého potoka s širokou a silně podmáčenou 
pobřežní nivou. Můžete si prohlédnout jednu z nejcenněj-
ších odrůd borovice v Čechách, vyskytují se zde také 
vzácné i ohro žené druhy rostlin i zvířat, stejně jako 
zajímavé geomorfologické útvary. Zajímavostí stezky 
je Petrovská díra – jeskyně, která vznikla přirozenou 
vodní erozí. V dávných časech v ní přebývali lesní 
řemeslníci, tuláci, ale možná i loupežníci.
Významnou přírodní památkou je památný smrk 
„troják“, jehož stáří se odhaduje na 140 let. Na konci
 trasy leží pozůstatky nejzachovalejší kolomazné pece 
v ČR, které pocházejí z poloviny 18. století a je 
památkově 
chráněná.  
Závěr stezky 
vede okolo 
Kamenného 
a Šídlovského 
rybníku, které 
patří do sousta-
vy boleveckých 
rybníků.
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„Je jaro, je jaro a kvetou 

podběly ….“ a „Podběl mi 

z pangejtu mává, šedivým 

prachem přikrytej, mrholí 

a mlhy závoj, nanananánanana …“ 

Taky už vám skáčou na jazyk 

a do pusy jarní písničky? Mě už teď, 

v půlce března, kdy připravuju letošní 

jarní tipy na výpravy. Takže neváhejte 

a vyražte z kluboven do jarní přírody!
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Na saharskou poušś
A vůbec nemusíte do Afriky – moravská Sahara se roz-
kládá mezi železničními stanicemi Rohatec a Bzenec-
Přívoz, podél železniční trati v délce 5,5 km a jeho 
nejširší část měří kolem 60 m.
Národní přírodní rezervace Váté písky je v České 
republice jedinečnou ukázkou společenstva na 
otevřených píscích se specifickou skladbou rostlin-
ných a živočišných druhů. Nejvýznamnější lokality 
pískomilného rostlinstva a živočišstva z celé repub-
liky leží právě tady. Žije zde i řada ptačích druhů 
(např. lelek lesní, dudek chocholatý nebo skřivan 
lesní). Je možné zde zahlédnout kudlanku nábožnou 
a několik desítek druhů pavouků.
Vznik tohoto úkazu je vysvětlován různě. Podle 
některých sem koncem doby ledové větry odkudsi 
navály deseti až dvacetimetrovou vrstvu písku. 
Ve skutečnosti 
ale písky pochá-
zejí ze sedi men-
tů řeky Moravy, 
které byly z Mo-
 ravy později 
vyváty a místy 
dosahují mocnos-
ti až 30 metrů.  
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Hlavní město Praha
Naučná stezka Vinoř 
- Jenštejn

Karlovarský kraj
Jeskyně v údolí 
řeky Ohře

Olomoucký kraj
Průchodnice u Lumírova

Moravskoslezský kraj
Lorenzova – Vavřincova huť 
v Údolí lapků

Pardubický 
kraj
Planetární 
stezka v 
Proseči

Jihočeský kraj
Křížová cesta 
jinak

Ústecký kraj
Rajnišova rozhled-
na u Strupčic

Středočeský kraj
Kamenný pastýř u Klobuk

Královéhradecký kraj
Vzhůru na Vrchmezí 

Rozhledna 
Královec
Tak jsem zase neo-
do lala – protože kdo 
by odolal rozhledně 
Královec u Valašských 
Klobouk? Je to kra-
savice .
Dřevěná rozhledna 
je vysoká 21,5 metru 
a můžete ji navštívit 
po celý rok. Orientaci 
ve výhledu usnadňují 
panoramatické desky umístěné na nejvyšším ochozu 
věže ve výšce 18 metrů. Tam vede 79 schodů. Věž 
se stane zároveň jedním ze zastavení naučné stezky 
Hugolína Gavloviče vedoucí z Valašských Klobouků 
přes Bílé Karpaty až ke státní hranici. Pěšky se k 
ní dostanete po červené turistické značce, která 
začíná na Masarykově náměstí nebo po zelené turis-
tické značce, která začíná 
u vlakového nádraží. Zlínský kraj
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