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Skalní město 
Jonsdorf
Kousek za hranicemi Česka nedaleko 
Žitavy najdete zajímavou přírodní 
rezervaci. Skalní město s pískovcovými 
věžemi u Jonsdorfu.

Unikátní území s bizarními skalními útvary má 
rozlohu 63 ha a přírodní rezervace zde byla vyhlá-
šena v roce 1967. Její smysl je hlavně v klidovém 
režimu a ochraně vzácných druhů ptáků, jako např. 
sokola stěhovavého a výra velkého. Centrální část 
skalního města je proto po většinu roku turistům 
nepřístupná. Přes tři staletí se v oblasti až do roku 
1918 těžil pískovec pro výrobu mlýnských kamenů. 
Po této činnosti se dochovaly čtyři lomy, které spo-
juje naučná stezka Mühlsteinbrüche o 70 zastave-
ních, jež seznamují návštěvníky s historií a technikou 
těžby, s geologickými a botanickými zajímavostmi 
a historií oblasti. Z pohledu geologa jde o velmi za-
jímavou oblast vzniklou v období středního turonu 
s převážně hrubozrnnými křemennými pískovci ji-
zerského souvrství. Ve skalním městě můžete ob-
divovat až 30 metrů vysoké skalní věže, „pokličky“, 
„hřiby“ a jiné útvary vzniklé působením přírodních 
živlů. Některé přírodní výtvory vzniklé erozí pískov-
ce připomínají skalní zoo a k nejvydařenějším patří 
Jezevčík (Dackel), Bernardýn (Bernardine), Nosoro-
žec (Nashorn) a útvar Čajová konvička (Teekanne). 
Krajinu si můžete prohlédnout z několika skalních 
vyhlídek, z nichž některé jsou opatřené tabulkou 
s názvem a krátkým popisem. 

Tourist Information 
Auf der Heide 11, 02796 Kurort Jonsdorf 
tel.: +49 35844/70616
e-mail: tourist@jonsdorf.de 
www.jonsdorf.de

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH • Bahnhofstraße 41 • 02763 Zittau 
Telefon: +49 3583 540540 • E-Mail: info@soeg-zittau.de

Objevte Žitavské hory ... s Žitavskou úzkokolejkou
Jen 130 km od Prahy, v trojzemí České republiky, Polska 
a Německa leží přírodní park Žitavské hory. 
Prohlídku krás Žitavských hor lze ideálně spojit s 
projížďkou Žitavskou úzkokolejkou, která tudy jez-
dí v pravidelném provozu. Vlaky vyjíždějí z města 
Žitava (Zittau), kdysi vzkvétajícího obchodního města 
s přídomkem „Žitava – bohatá“. Bohatým městem je 
Žitava dodnes, především jde o bohatství kulturních a 
muzeálních pokladů. Žitavské postní plátno z roku 1472 

je jedinečnou atrakcí vyprávějící v 90 obrazech historii 
Boha a lidí. V Žitavě si dnes můžete nakoupit v některém 
z řady obchůdků v křivolakých uličkách v centru města, 
anebo vyrazit za slevami do některého ze supermarketů. 

Na mezistanici 16 kilometrů dlouhé úzkokolejné dráhy 
najdete v obci Olbersdorf jezero, které vzniklo zatopením 
povrchového dolu. Dnes je to místo na užívání si, re-
kreaci a také na sbírání zážitků, ať už sportovních, nebo 
gurmánských. Můžete si zde zapůjčit loďku, anebo třeba 
přespat v místním komfortním kempu. Okolo jezera ve-
dou dobře vyznačené cyklostezky o délce od 4,5 do 
10 km. 

Zhruba v polovině tratě, na nádraží Bertsdorf, se koleje 
rozcházejí. Právě tady lze několikrát denně sledovat 
raritu – zdvojený výjezd parních vlaků v pravidelném 
provozu (viz foto). Jedna větev kolejí odsud vede pod 
historický hrad a klášter Oybín, který nechal vybudovat 
král Karel IV. v dobách, kdy Horní Lužice náležela k 
Čechám. Druhá pak do malebné vesnice Jonsdorf, ho-
nosící se titulem klimatické lázně. Na obou konečných 
stanicích úzkokolejky najdete ideální místo pro start 
výletů, nebo procházek. V Oybíně je hned několik 

www.zittauer-schmalspurbahn.de/cz

je jedinečnou atrakcí vyprávějící v 90 obrazech historii 
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příležitostí pochutnat si na zmrzlině. Když se rozhodnete 
vyšlápnout si na hrad, určitě nahlédněte do kostelíka, 
jehož podlaha se směrem k oltáři svažuje a kopíruje 
tak skálu na které stojí. Dětem doporučujeme návštěvu 
hřiště, které si za vzor vzalo – jak jinak – naši úzko-
kolejku. V druhém cíli, lázních Jonsdorf, určitě stojí za 
procházku park. V případě nepříznivého počasí nabídne 
nevšední zážitek setkání se s přírodou v Motýlím domě. 
Také místní cukrárny stojí za zmínku.

Každoroční vrchol sezóny: akce HISTORIK MOBIL 
Železniční festival Žitavské úzkokolejky a 
Jonsdorfské dny veteránů se uskuteční v rámci 
14. ročníku akce HISTORIK MOBIL od 5. - 6. září 
2020.
Jednou ročně se Žitavské hory stanou mekkou 
příznivců historické techniky. Na trati úzkokolejky uvidíte 
nejrůznější historické vlakové soupravy. V lázních Jons-
dorf pookřeje srdce každého fanouška historických 
automobilů na výstavě požární techniky před obecním 
úřadem, anebo výstavě veteránů přímo v prostorách 
nádraží, kde se v sobotu a v neděli od 10 – 18 hodin 
prezentují především východoněmecká historická vo-
zidla včetně nákladních vozů a traktorů.

Skalní město Jonsdorf – panoráma

Naučná stezka Mühlsteinbrüche

47www.kampocesku.cz | 

KAM za rohem


