




Praktické informace:

Délka trasy:
7 km

Obtížnost: 

Lehká trasa pro děti od 5 let. 
Výlet není možné jet s kočárkem a na kole. Pejsky vzít můžete.

Vzdálenost od Prahy a jak se tam dostat: 

130 km, cca hodina jízdy autem. Směr Ústí nad Labem–Děčín–Jetřichovice.

Parkování: Na parkovišti nedaleko bývalé dětské ozdravovny. Zaplatíte 100 Kč za den. 

Možnost občerstvení: 

Pouze v Jetřichovicích.

WC:  Pouze v restauracích v obci.

Trasu testovali

Lucie Nachtigallová, sourozenci Viktorie, František a Alžběta
Viki (11 let): „Mámě vypadlo koleno, tak jsem ji musela celou cestu podpírat!“
Bětka (9 let): „Když jsem lezla na první vyhlídku, tak jsem se musela držet mamky za ruku, což byl pěknej 
vopruz, protože už jsem velká.“ 
Fanda: „Krásný výlet plný skal, moc mě to bavilo.“

Legenda pro rodiče a popis trasy:

Milí cestovatelé, 

skalní město, do kterého vás dnes pozveme, patří k nejkrásnějším v naší zemi. Polezete po kamenných 
schodech, budete se protahovat skalními rozsedlinami a traverzovat až na nejvyšší vrcholy za nejkrás-
nějšími výhledy. To vše po dobře značených a udržovaných turistických cestách. Kromě Rudolfova 
kamene všude za ručku vylezou i pětileté děti. Na výlet si vyhraďte minimálně 3 hodiny a počkejte 
si na hezké počasí s dobrou viditelností.

Dopis dětem:

Ahoj kluci a holky,

dnešní cesta za tajenkou povede chvilku do kopečka kolem skal a spálených stromů až na několik 
krásných vyhlídek, u kterých budete hledat obrázky a odpovědi do tajenky. A pak zase pošupajdíte 
dolů přes pohádkové louky až k parkovišti.

Stejně jako u našich ostatních výletů jste také k tomu dnešnímu dostali originální mapu s vyznačenou 
trasou. Pokud půjdete správnou cestou, budete se pozorně rozhlížet, číst texty a poslouchat, co říkají
 rodiče, jistě splníte všechny úkoly. Umíte-li už psát, doplňte podle uhodnutých slov tajenku a pečlivě 
ji uschovejte.

Pokud nám napíšete její řešení na soutez@sportisimo.cz na konci každého měsíce vylosujeme 
jednoho z vás a ten od nás dostane sportovní dárek. Zároveň můžete získat také dárek, pokud se 
vyfotíte na námi určených místech pointview– v mapě jsou označeny foťáčky - a fotku nasdílíte 
na Instagramu pod #sportisimovylety. 
Na výlet můžete jít až do konce dubna 2022, a tak dlouho také běží obě soutěže.

Za skalními vyhlídkami do Jetřichovických skal
 



Start

Naše cesta začíná na červené turistické značce nedaleko bývalé dětské ozdravovny v Jetřichovicích. 
Pořádně se napijte, do batůžku strčte svačinku a nějakou odměnu a můžete vyrazit. 
U skály totiž stojí domeček s červenou střechou. Vidíte tajná dvířka do sklepa? Copak tam asi majitelé 
mají? Med? Naložené hříbky? Nebo možná nějaké dobré víno… Ještě před závorou koukněte na naučnou 
tabuli. Zjistíte, co nesmí nad krajinou v těchto místech létat.

                1. Napište, které stroje zde nesmí létat?

Červená značka nás vede za závoru a kolem bývalé dětské ozdravovny. Je to ta krásná růžová budova, 
která nyní už jen chátrá. Když jsem byla malá, tak si vzpomínám, že sem spolužáci jezdili za čerstvým 
vzduchem. Pobyt jim vždy pomohl, i když se jim stýskalo po maminkách. Ty tady s nimi být nemohly.

Jetřichovická ozdravovna byla jako jediná svého druhu na severu Čech slavnostně otevřena samotným 
Tomášem Garriguem Masarykem již roku 1927. Jezdily do ní děti choré na dýchací cesty, astmatici, ale 
i dítka ze sociálně slabších rodin. V roce 2005 kraj rozhodl, že ozdravovnu přestane provozovat a budovu 
prodá soukromníkovi, který ji přetvoří v luxusní hotel. Ze záměru ale sešlo, budova zeje prázdnotou 
a změna k lepšímu je zatím v nedohlednu. 

Kdo pozná hezké keře v zahradě? Jsou to rododendrony. Těm našim se u nás na Zbirožsku vůbec nedaří, 
i když přidáváme rašelinu. Tady rostou jako z vody! Asi díky jehličnatým stromům okolo a dobré vodě. 
Však si řekneme za chvilku…

Rododendrony, někdy nazývané nepříliš vžitým názvem pěnišníky, jsou nesmírně zajímavé rostliny 
obrovského rodu s více než tisícovkou druhů. Jsou rozšířené po celé severní polokouli. Pocházejí 
z Himálají, kde roste nejvíc druhů. Jejich vzhled bývá různý. Najdeme mezi nimi jak přes 20 metrů vysoké 
stromy, tak sotva dvaceticentimetrové keříky. Druhy stále zelené i opadavé, jimž nepřesně říkáme azalky. 
V tropech dokonce i druhy, které neraší v zemi, ale na jiných rostlinách. Třeba na větvích. Nehodí se do 
každé zahrady, jsou vybíravé. Daří se jim jen tam, kde najdou vhodné podmínky. Základem je vlhkost! 
Pokud neodoláte a pár květů si utrhnete do dlaně, dávejte si pozor. Rododendrony jsou jedovaté! 
Nejjedovatější jsou údajně právě květy. Některé domorodé kmeny v Asii je smíchané s vařenými sladkými 
bramborami používají k trávení krys. Nepatří proto do rukou dětem.

Na rozcestníku u pískového kamene se musíme vydat doprava do lesa po červené značce. Při cestě 
zpátky nás sem přivede seshora značka zelená. Přečtete nápis na kameni?

Vstoupíme do lesa. Po pár metrech narazíme na pískovce, do kterých někdo vyryl jména zvířátek. 
Vandalismus nepodporujeme, ale pro tajenku je první slovo dobré. 



2.             2. Co je napsáno nad srnkou?

Kousek za skalkou je tabule, která vypráví, co se zde před lety stalo.
Havraní skála vstoupila do povědomí široké veřejnosti 22. června 2006, kdy zde vypukl obrovský požár. 
Příčinu se nepodařilo nikdy spolehlivě zjistit, ale skoro dva měsíce trvající sucho a hojnost návštěvníků 
v lokalitě, z nichž řada nerespektovala zákaz kouření, vykonaly své. Hašení požáru trvalo celý týden 
a podílelo se na něm postupně více než 400 lidí. Povolán byl i vrtulník. Shořelo 18 hektarů lesa, převážně 
borovicových porostů. Protože se plocha nachází na území národního parku, nebyla následně upravena 
běžným lesnickým způsobem (těžbou, výsadbou). Z rozhodnutí správy národního parku byla ponechána 
samovolnému vývoji. Jediným lidským zásahem v lokalitě bylo vykácení pásu lesa kolem turistické stezky 
vedoucí na Mariinu vyhlídku a její oplocení, aby se zamezilo pohybu veřejnosti v ploše požářiště. 
Díky tomu zde vznikla unikátní přírodní laboratoř, umožňující sledování přirozeného vývoje rostlin na 
ploše zasažené požárem. Však to sami u Mariiny skály uvidíte.

A teď už po dřevěných schodech vzhůru až k chaloupce nalevo. Je to vlastně vodárna! Už ji vidíte? 
Zásobování ozdravovny pitnou vodou bylo zpočátku plánováno z pramene Renzenborn v Haťovém dole. 
Při proutkařském průzkumu, který mimo jiné pátral po zdrojích vody i v okolí nedalekého skalního hrádku 
Falkenštejn, byl nakonec nalezen v hloubce 45 m vydatný pramen v rokli zvané Eichhorngründel. Svou 
mocností mnohonásobně převyšoval plánovanou průměrnou denní spotřebu ozdravovny (37 990 litrů). 
V rokli právě jsme. Najdete trubku v zemi?

Půjčíme si i druhou část textu z tabule. Autorem projektu vodovodu byl ústecký architekt Ernst Rücker. 
Níže položená cihlová stavba – původně osvětlovaná čtyřmi okny a větraná střešními otvory – chránila 
studnu eliptického půdorysu (1,9 x 1,2 m). Druhý objekt zakrýval vodní rezervoár o objemu 45 m3. 
Výtlačná výška od čerpadla k výškovému rezervoáru činila 56,42 m, délka litinového potrubí 80 m. 
Rozbor vody prokázal zvýšené množství kyseliny uhličité, voda byla proto neutralizována instalovaným 
filtrem s mramorovou drtí. Realizace stavby byla svěřena ústecké firmě Ing. Hans Straube. 
Vodovod pro ozdravovnu stál 149 885 Kč a je dodnes v provozu.

Tak a teď nadechnout a ťapat. Čeká nás nejprotivnější část cesty – desetiminutové stoupání. Než doleze-
me, řekneme si něco k vyhlídkám, které na nás na skalách čekají. Marie, Vilemína a Rudolf jsou knížecí 
jména vepsaná do zdejších skal. Všechny tři jetřichovické vyhlídky jsou pojmenované po členech rodu 
Kinských, kteří zdejší českokamenické panství vlastnili. Už v první polovině 19. století začali Kinští, tehdejší 
majitelé panství v okolí dnešní obce Jetřichovice, zpřístupňovat zdejší hluboké lesní hvozdy a skalní 
útvary. Hned na několik okolních vrchů a skalních stěn nechali vybudovat schody, lávky, upravit k nim 
cesty a na vrcholech vystavět dřevěné vyhlídkové altány. Ze všech vyhlídek se otvírají úchvatné daleké 
výhledy do širokého okolí.

Jmenuje se, děti, někdo z vás Maruška, Vilemínka, nebo Ruda? Pokud ano, vyhlašujeme je pro dnešní den 
královskými hlídači červené turistické značky. Když se zdejší místa jmenují po vás, jistě to tady budete 
dobře znát. Půjdeme-li za vámi, neztratíme se. 

Od rozcestníku stoupáme strmě po schodech vzhůru až na pískovcovou plošinu – Mariinu vyhlídku. Není 
to úplně jednoduché a bezpečné, a proto se, děti, raději přidržujte rodičů. Rodiče, vy si děti držte. 
Ale to vám nemusíme povídat… Je možné, že bude vyhlídka zavřená, protože se zde plánovala 
rekonstrukce zábradlí. Tak uvidíte…



 

V roce 1856 nechal na vrcholku Mariiny skály postavit Ferdinand Bonaventura altán v podobě řeckého 
templu. Zároveň skálu pojmenoval po novomanželce Marii Anně Kinské, rozené princezně z Lichten-
steinu. Předtím nesla pískovcová skála jméno Velký Ostrý. Vždy před příjezdem vrchnosti býval na střeše 
altánu vyvěšen prapor s erbem Kinských. 

Dřevěný altán na vrcholu byl obnoven v roce 2006. Původní přístřešek zničil požár. Vyfoťte se zde a fotku 
nasdílejte.

A my teď, děti, vyzkoušíme, jestli jste dávaly pozor.

             3. Jak se jmenovala kněžna, jejíž jméno skála nese?

Sestoupíme a pokračujeme na Vilemíninu stěnu. Po pár metrech narazíme na pokácený strom, jehož 
kořeny připomínají kormidlo. Nebo na něj možná nenarazíme. Ať tak či tak, můžete zahoukat jako Titanic. 
Plujeme přece mořem skal.

V jednu chvíli projdeme pod skalním stropem. Skála je tu vysekána, aby mohla pěšina vést svahem dál.  
Pak spatříme skálu, která je celá obrostlá mechem. Vidíte ji?

Další zastávkou je Tetřeví skála. Mohutné skalní převisy, které sloužily za války místnímu obyvatelstvu jako 
úkryt, se v mírových časech proměnily v oblíbená stanoviště lovců číhajících na tetřevy. 
(Tetřevi tedy nejspíš z bezválečných časů radost nemají…)
Pokud nevíte, co je tetřev, mrkněte na vyřezané zvířátko na lavici. Je to takový pěkně divoký ptáček, který 
nás naposledy prohnal v západních Čechách v tajze na Kladské. Je ovšem přísně chráněný! 

V naší přírodě se vyskytuje jeden hodně barevný hrabavý divoký pták s dlouhými ocasními pery. 
My ho máme moc rádi na víně nebo s kořenovou zeleninou k obědu.

             4. Jak se jmenuje pták?

Vystoupáme na skálu a po klikatící se stezičce se dostaneme ke dvěma skalním úžlabinám, kamenným 
branám, kde je odbočka na Vilemíninu stěnu. Přes skalní příkop se pak dostaneme na vyhlídkovou 
plošinu ohraničenou zábradlím. Je odsud nádherně vidět Mariina skála. 

Vilemínina stěna se původně jmenovala Černá stěna. Tento název je už ale dnes skoro zapomenutý. 
Vilemína Kinská byla kněžna, tak proč by nemohla mít stěnu, že…  
Vilemína byla nejstarší dcerou knížete Ferdinanda Kinského a Marie, rozené Liechtensteinové Roku 1878 
se ve Vídni provdala za Františka Josefa Auersperga. Manželé měli pět dětí. Nejvíce času trávili na zámku 
ve Slatiňanech (kde se narodily všechny děti s výjimkou dvojčat Vincence a Marie), na podzimní či zimní 
měsíce se stěhovali obvykle do Vídně.

Kněžna Wilhelmina se intenzivně zajímala o dějiny rodu Auerspergů, do kterého se přivdala. Utřídila 
veškeré písemné památky a archiválie, které se na zámku po rodinných předcích a příbuzných nacházely, 
včetně bohaté korespondence, a opatřila je podrobnými poznámkami. Zemřela na zámku Slatiňany ve 
věku pouhých 52 let. Její manžel ji přežil o 29 let. 



Vyhlídka byla zpřístupněna v polovině 19. století a byl zde vybudován altán ze dřeva v podobě poustevny. 
Dávno zde už však nestojí. Škoda, mohli jsme si zapoustevničit. Najděte obrázek kněžny a získáte odpo-
věď na další otázku.

               5. Jak se jmenoval manžel Vilemíny?

Vrátíme se na rozcestí a pokračujeme po červené značce. Po několika minutách nám cestu zkříží tři 
mohutné buky, které vypadají jako sloní nohy. Udělejte jim svým tělem čtvrtou, ať slon nespadne! 

Jedny kamenné schody, další… Železné zábradlí, nahoru, dolů, železné držáčky a u nich skála, co vypadá 
jako obří kyj. Kousek za tabulí Květnatá bučina je altán, ve kterém si můžeme odpočinout a dát svačinku. 
A pak opět po červené značce až k cedulce (pozor, je to blízko), která nám prozradí, jak se jmenuje zdejší 
les.

               6. Jak se jmenuje les?

Les připomíná existenci osady, která zanikla za třicetileté války. Její obyvatelé těžili železnou rudu, pálili 
uhlí a vyráběli dehet.

Nádhernou cestou přicházíme k pasece, z níž je vidět altánek na vrcholu Rudolfova kamene. Výstup na něj 
je hodně náročný: Příkrými schůdky ve skále přes můsteček těsně okolo skály, po pěšince a po žebřících, 
po nichž doslova vyšplháme k zábradlí, kde se už jen po holé skále doškrábeme na vrchol. Úchvatný 
kruhový výhled ale stojí za námahu. Dětem ovšem výstup nedoporučujeme. I nám dal docela zabrat, 
a to je nám více než čtyřicet. Nebo možná právě proto! 

Rudolfův kámen – zvaný též Ostroh a dříve Vysoký kámen – nese jméno knížete Rudolfa Kinského od roku 
1824. Toho roku skálu navštívil a později zde nechal vybudovat přístřešek. Rudolf Kinský byl v pořadí 6. 
knížetem v přímé linii a byl otcem Ferdinanda Bonaventury Kinského. Jeho manželkou byla hraběnka 
Vilemína Alžběta rozená Colloredo-Mannsfeldová. Podporovatel vědy a umění. Přispěl k založení Matice 
české. Podporoval národní obrozence – Františka Palackého, F. L. Čelakovského či P. J. Šafaříka.

V boudičce jsme našli spacák i svíčky. No, nocovat bychom tady nechtěli. Představa, že se nám chce čůrat 
a ve tmě lezeme přes ty srázy dolů...

Nyní sejdeme širokou úžlabinou až na šotolinovou cestu, po které sestoupíme asi kilometr na rozcestí 
Pohovka. Cestou můžete počítat ptačí budky a na Pohovce si samozřejmě MUSÍTE odpočinout. � A taky se 
zde musíte vyfotit, pokud chcete vyhrát nějaký dáreček.



                7. Jak se jinak říká pohovce?

Nevíte? Najděte cedulku…
Teď se po zelené značce vrátíme do Jetřichovic. Ještě ovšem musíte v lese najít hlavu skřeta nebo na skále 
křížek s letopočtem 1831. Cestou mineme pomníček věnovaný Janu Kafkovi a obejdeme překrásnou 
pohádkovou louku, ze které se můžeme podívat na vyhlídky, na které jsme vylezli.

Za rybníčkem brčálníčkem ještě na okamžik vstoupíme do skal a vystoupáme tentokráte už poslední 
kopeček. V okamžiku, kdy vylezeme z lesa a najdeme poslední kresbu a vyprávění o Pfeiferově lesíku. 
Pfeiferův lesík je takový větší remízek, krásný čistý lesík s kapradím, stromky, skalkami, výhledy na 
Mariinu skálu a okolní pískovcové skály. 

Právě zde doplníme poslední písmeno do doplňovačky. 

                8. Co kouřil sedlák?

Najdete na obrázku. Odsud je to k autu už jen 10 minut. Z kopečka to jde lehce, ale hlásíme, že před lety 
jsme zrovna v těchto místech narazili na zmiji. Tak bacha!

A kdo bude první v cíli, dostane žvejku! Dobře doběhněte a doufáme, že se vám dnešní výlet líbil. 
Šťastnou cestu domů!

1. Napište, které stroje zde nesmí létat?

2. Co je napsáno nad srnkou?

3. Jak se jmenuje kněžna?
4. Jak se jmenuje pták?

5. Jak se jmenoval manžel Vilemíny?
6. Jak se jmenuje les?

7. Jak se jinak říká pohovce?
8. Co kouřil sedlák?

 

 


