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ANOTACE 

      Česká skalní města patří mezi přírodní unikáty. Název „město“ není nadsázkou; údolí 

připomínají bulváry, soutěsky a kaňony úzké uličky, hladké svislé stěny pískovcových skal 

pak stěny domů. Největším rozdílem je, že lidé staví města do výšky, ale příroda „staví“ 

z povrchu do hloubky.  

      Obsahem práce je přiblížit historii obce, vznik pískovcových skalních útvarů, jejich 

využití v minulosti a v současnosti a návrhem nové turistické trasy vyzdvihnout 

nejzajímavější místa Sloupu v Čechách. 

 

Klíčová slova: pískovcové skalní útvary, Skalní hrad a poustevna, Sloup v Čechách 

 

 

 
 

 

SUMMARY 

      The Czech sandstone rock towns are true wonders of nature. The term “town” is no 

exaggeration; the valleys remind of boulevards, gorges and canyons of lanes, and the 

smooth vertical walls of the sandstone rocks are like the walls of houses. The biggest 

difference is, mankind builds houses into heigths, whereas nature “builds” from the surface 

to the depths. 

 The content of this work is to bring the history of the village, the emergence of 

sandstone rock formations, their use in the past and at present, and at the same time it's a 

proposal of hiking trails of the most interesting places of Sloup in Bohemia. 

 

Keywords: sandstone rock formations, Sandcastle and hermitage, Sloup in Bohemia 
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1  ÚVOD 

   Česká skalní města patří mezi přírodní unikáty. Rozhlédneme-li se po Evropě i celém světě, 

zjistíme, že téměř nikde nenajdeme na tak malém území tolik různých skalních měst jako u 

nás.  
     Podob a rozdílů je mnoho, a proto použití názvu „město“ není přehnanou nadsázkou. Svými 

údolími, která připomínají bulváry, soutěskami a kaňony zase úzké uličky, se totiž podobají 

starobylým městům. Hladké svislé stěny pískovcových skal připomínají stěny domů, zdi skal 

však téměř bývají bez vchodů a oken, kterých není společně s branami mnoho. Zcela 

největším rozdílem, mezi lidskými a těmito skalními městy, je ten, že lidé staví svá města do 

výšky, kdežto příroda „staví“ z povrchu do hloubky. 

     Skalní hrad a poustevna, Samuelova jeskyně, Lesní divadlo, roubené domy, či zrcadlová 

hladina Radvaneckého rybníka, láká každoročně až 30 000 turistů do malé obce Sloup 

v Čechách. Sloup v Čechách leží v malebné romantické krajině na úpatí překrásných 

Lužických hor v okrese Česká Lípa. Právě svým umístěním v čisté a krásné přírodě zaručuje 

ideální podmínky pro rekreace, dětské tábory a školní výlety, soustředění, ale také pro 

společenské akce a školení. Městečko patří mezi oblíbené cíle na Českolipsku a během 

posledních let úspěšně navázalo na starou tradici odpočinkového letoviska. 

 

      Cílem práce je seznámit stálé, ale i nově přicházející turisty, s touto obcí, její bohatou 

historií, místní krajinou, ale hlavně především představit ojedinělé pískovcové skalní útvary, 

které jsou nedílnou součástí obce, a bez kterých by Sloup nebyl tak zajímavým a atraktivním 

místem. Přesněji co předcházelo vzniku těchto útvarům, jaké útvary vznikly, jak byly 

využívány v minulosti a jak je tomu v současnosti. Dalším bodem této práce je návrh turistické 

trasy, která by měla splnit očekávání každého turisty. Také upozornění na některé nedostatky 

(bezpečnost, nedostatečné značení tras a stezek, doprava) je součástí této práce. 
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2  CHARAKTERISTIKA OBLASTI  

  2.1 Lužické hory 

     Lužické hory jsou nevelkým pohraničním pohořím, které je ohraničeno městy Nový Bor, 

Liberec a Česká Kamenice. Menší část pohoří leží na území Německa a nazývá se Žitavské 

pohoří. Chráněná krajinná oblast Lužických hor byla vyhlášena v roce 1976 na území o 

rozloze 270 km2

      V chráněné krajinné oblasti Lužické hory je vyhlášeno celkem 16 maloplošných 

chráněných území a 19 památných stromů. Hlavním úkolem chráněné krajinné oblasti je 

ochrana všech hodnot krajiny, typických znaků, jejího vzhledu, přírodních zdrojů a vytváření 

vyváženého životního prostředí. Pro určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické 

hory vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany – I. zóna má nejpřísnější podmínky ochrany, 

IV. zónu tvoří převážně zastavěné části obce a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí. Na celém 

území je vymezen systém ekologické stability (ÚSES) a byly splněny i požadavky soustavy 

NATURA 2000 a schválena ptačí evropsky významná lokalita. 

, aby byla zajištěna ochrana harmonické krajiny v pískovcovém území České 

křídové tabule. CHKO Lužické hory leží mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem. 

Západní část spadá pod Ústecký kraj, východní část pak pod kraj Liberecký. Jejím sousedem 

jsou další velkoplošná území – CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a Národní 

park České Švýcarsko. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz 

oblasti dokresluje bohatá lidová architektura.  

      Ze zalesněné krajiny vystupují pískovcové hřbety s odkrytými vrcholy sopečného původu 

a tvoří výrazné dominantní hory. Největším vrcholem je Luž (793 m n.m.), který leží na státní 

hranici s Německem. V Lužických horách najdeme zbytky rozmanité lidové architektury – 

roubené domy se sedlovými střechami, rozhledny, pozoruhodné skalní útvary a zříceniny 

několika hradů. Oblastí vede velké množství naučných stezek a skýtá četné možnosti pro 

lyžování, rekreaci a turistiku. Mezi přírodovědecky nejhodnotnější části Lužických hor patří 

nivy potoků a význačné geomorfologické prvky, zbytky přirozených lesních porostů ve 

vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin. 
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2.1.1 Geologie Lužických hor 

      Lužické hory se vyznačují velmi pestrou geologickou skladbou. Na území Lužických hor 

jsou zastoupeny 3 základní typy hornin – přeměněné, usazené a vyvřelé. 

      Nejstaršími přítomnými horninami prvohorního stáří jsou žuly v nejsevernější části, kam 

zasahují ze Šluknovského výběžku. Jde o hlubinné vyvřeliny, které vznikly utuhnutím 

magmatu ve velkých hloubkách a teprve později se, už jako utuhlé, dostaly různými 

geologickými procesy na zemský povrch. Jelikož k utuhnutí docházelo ve velkých hloubkách 

a tuhnutí probíhalo velmi pomalu, mají vykrystalizované minerály velkou velikost. Prvohorní 

vyvřeliny, mírně metamorfované, se vyskytují severně od Lužické poruchy v oblasti Dolního 

Sedla a Dolní Suché. Zajímavostí je vrch Vysoká, který je tvořen diabasem, čedičovou 

horninou prvohorního stáří [15]. 

      Většina území Lužických hor je budována svrchnokřídovými pískovci březenského 

souvrství. Na severním okraji oblasti jsou křídové pískovce tektonicky ohraničeny proti žulám 

lužického masivu tzv. lužickou poruchou, po které došlo k nasunutí starší žuly nad mladší 

pískovce [15]. Ve východní části Lužických hor byly na povrch vyvlečeny starší cenomanské 

pískovce, v okolí Dubice to byly i drobné kry jurských vápenců.   

       Na dnešní tváři Lužických hor se výrazně podílela třetihorní vulkanická činnost. Magma 

pronikalo zlomy v zemské kře a vytvořilo podzemní tělesa většinou bochníkovitého tvaru 

(lakolity), popřípadě utuhlo v přívodních komínech. Teprve později byly rozrušeny a 

odneseny povrchové vrstvy měkčích usazených hornin, na rozdíl od velmi odolných 

vulkanických těles. Nejedná se tedy o sopky v pravém slova smyslu, ale o vypreparované 

původně podpovrchové útvary. Tím vznikl charakteristických reliéf Lužických hor, tvořený 

protáhlými hřbety a výraznými kuželovitými nebo kupovitými vrchy [15]. 

      Vyvřelé horniny se rozlišují podle minerálního složení. Přítomnost jednotlivých minerálů 

závisí na chemickém složení a fyzikálních okolnostech tuhnutí magmatu. K nejdůležitějším 

minerálům patří křemen, živec draselný, živec sodnovápenatý, slída a další minerály, např. 

olivín. Často používaný pojem kyselost horniny, který souvisí s minerálním složením, 

označuje zastoupení křemene v hornině. Kyselé horniny hlavně obsahují draselný živec, 

křemen. Bazické horniny neobsahují křemen, ale hlavně sodnovápenaté živce. Čediče jsou 
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představitelem bazických hornin (sodnovápenatý živec a další minerály jako olivín, augit, 

amfibol).  

      Hornina se při tuhnutí magmatu ochlazuje, zmenšuje tak tím svůj objem a proto v ní 

vznikají pukliny. Pro čediče je charakteristická sloupcová odlučnost. Při velmi pomalém 

ochlazování se v olivinickém čediči, na Zlatém vrchu, vytvářejí dokonalé pěti- či šestiboké 

hranoly dosahující délky až 30 metrů [15]. Deskovitá odlučnost je charakteristická pro znělce.  

      Ve čtvrtohorách převládala erozní činnost, při které vznikla na svazích vulkanických 

kopců, mrazovým zvětráváním, rozsáhlá suťová pole. Štěrkopísky, uložené kontinentálním 

ledovcem, který sem pronikl od severu, jsou zachovány u Jitravy na východním okraji 

Lužických hor. 

 

2.1.2 Geomorfologie Lužických hor 

      Lužické hory jsou malou, ale dobře vymezenou oblastí, ve směru od západu mezi 

Děčínskou vrchovinou a Ještědsko-Kozákovským hřbetem na východě. Jih Lužických hor je 

ohraničen Ralskou pahorkatinou, která zasahuje dominantními kupami Jezevčího a Zeleného 

vrchu, a České Středohoří tvořící údolí Pryského potoka přes Polevské sedlo do údolí Sporky. 

Na severu je to pak Žitavská pánev a Šluknovská pahorkatina. 

      Hlavní hřeben Lužických hor, Lužický hřbet, probíhá jižně od lužické poruchy od vrchu 

Spravedlnost po Horní Sedlo. Tvoří jej jednotlivé znělcové a trachytové, vzácně i čedičové 

kupy spojené do zřetelného hřebene [15]. V této části hor se nalézají i nejvyšší vrcholy - Luž 

793 m n. m., Pěnkavčí vrch 792 m n. m., Jedlová 774 m n. m., Hvozd 749 m n. m., z dalších 

např. Široký vrch 586 m n. m., Plešivec 596 m n. m., Malý Stožec 659 m n. m. a Velký Stožec 

676 m n. m. Na jižním a severním úbočí se vyskytují pískovcové útvary tvořící místy i skalní 

města. Nejlépe jsou vyvinuta na německé straně pohoří, na české straně se jedná pak například 

o Popovu skálu, Sedlecký Špičák či Vraní skály ve východní části Lužických hor. Pískovcové 

skály jsou běžné, ale s výjimkou Milštejna nedosahují větších rozměrů. 
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2.1.3 Vodopis 

      Na hlavním hřebenu Lužických hor probíhá hlavní evropské rozvodí Severního a 

Baltského moře. Lužické hory jsou pramennou oblastí všech vodních toků. Nejvýznamnější 

tokem je říčka Kamenice, u České Kamenice, která zde hory opouští a má šířku 2-4m. Toky, 

odvodňující východní část (Sporka, Svitávka, Boberský a Heřmanický potok), jsou drobnější 

pravostranné přítoky Ploučnice. Severní svahy jsou odvodňovány menšími toky do Nisy a 

jejího přítoku Mandavy (Lesenský potok, Lužnička). 

      Na většině toků byly vybudovány boční nebo průtočné hráze. Jedná se však většinou jen o 

malé a středně velké rybníky – Hraniční, Malý a Velký Jedlovský, Rolský a Svorský. V hlavní 

lesnaté části se nachází několik oligotrofních nádrží, jednou z nich je známá Naděje, které se 

vyznačují studenou, kyselou a na živiny chudou vodu. Na březích těchto nádrží se vytvořila 

unikátní společenstva vlhkých luk, rašelinišť a podmáčených olšin či smrčin. Větší rybníky se 

nalézají na Českolipsku a u Rybniště.  

      Kromě malebných rybníků, které dotvářejí charakteristický krajinný ráz, zde můžeme 

nalézt i vodní stavby technického rázu, nezačleněné do krajiny. Jedná se o největší vodní 

plochu, přehradu na pitnou vodu Chřibská nebo Kunratické rybníky. Hráze a břehy působí 

surovým dojmem a jsou prorostlé sporadickou vegetací. 

 

2.1.4 Flóra 

Lesy 

      S výjimkou nejextrémnějších stanovišť tvoří lesy potenciální vegetační formaci na 

naprosté většině území Lužických hor. Na bohatších půdách vzniklých na vulkanických 

horninách se jedná o květnaté bučiny – plošně nejrozsáhlejší jednotku. Stromové patro se 

vyznačuje převahou buku s příměsí dalších listnatých druhů lesních dřevin a jedle. Jedle se 

však dnes stala v lesních porostech téměř raritou. Velmi bohatě je vyvinuto bylinné patro, 

které je zastoupeno např. lilií zlatohlávkem, pitulníkem žlutým, kyčelnicí devítilistou a 

cibulkonosnou, áronem plamatým, a dalšími.    
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      Na chudším pískovcovém, popř. znělcovém podkladu rostou acidofilní, někdy označované 

též jako bikové bučiny, s mnohem jednotvárnějším druhovým složením tvořeným často jen 

trávami třtinou chloupkatou a rákosovitou, metličkou křivolakou [15]. 

      Do teplejších písčitých oblastí na jihozápadě Lužických hor zasahují borové doubravy. 

Stromové patro je bohaté na dub letní a zimní, borovice lesní a bříza. Bylinné a keřové patro je 

velmi chudé a tvoří jej metlička křivolaká, vřes obecný, borůvka, brusinka. Na extrémních 

stanovištích pískovcových skal rostou reliktní bory s podobným druhovým složením. 

 

Skály a sutě 

      Lužické hory jsou velmi bohaté na suťová pole, která vznikala mrazovým zvětráváním za 

dob ledových. Drobnější suťová pole se vyskytují téměř na každém kopci. Sutě bývají 

doprovázeny neovulkanickými skalami. Většinou se ale jedná o drobnější skalky. Drobné 

pískovcové skalky jsou „rozesety“ po celém území, v nejvýchodnější části u Horního a 

Dolního Sedla v blízkosti geologického zlomu (lužické poruchy) vznikla malá skalní města. 

Pro tato skalní města je charakteristické, že původně vodorovné vrstvy jsou díky vyzdvižení 

téměř kolmé. Mezi nejvýznamnější patří: Popova skála, Pokova, Strážce hranic, Skalní 

divadlo, Cukrová homole, Pohádkový důl. 

 

2.2 Česká Lípa 

      Česká Lípa se nachází na obou březích řeky Ploučnice v severních Čechách nedaleko 

Děčína, Ústí nad Labem a Litoměřic. Příroda Českolipska je neobyčejně rozmanitá a pestrá, 

střídají se tu horské oblasti s plošším územím. Do území České Lípy zasahují 3 chráněné 

krajinné oblasti – České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory, dále 3 národní přírodní 

rezervace a 5 přírodních rezervací, 3 národní přírodní památky a 20 přírodních památek. Na 

mnoha místech nás na první pohled okouzlí, romantická kopcovitá krajina, množství zeleně, 

zajímavé pískovcové útvary a v neposlední řadě také rybníky.  
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2.2.1 Geologie Českolipska 

      Geologický podklad je tvořen převážně horninami lužické facie svrchní křídy severočeské 

křídové pánve. Vzhledem k poloze, zde převládají křemité pískovce, méně jsou zastoupeny 

slínovce, vápenité pískovce, slepenec a prachovce proražené třetihorními vyvřelinami. 

Pozoruhodné jsou geomorfologické tvary pískovců – skalní věže, skalní brány, obrovské 

skalní převisy (polojeskyně v pískovcích), rozsáhlé skalní galerie, malá skalní města, hluboká 

údolí v pískovcových masívech a jeskyně s celoročním výskytem ledu. Zajímavé jsou i stopy 

po starším dobývání železných rud či pískovců.  

 

2.2.2 Vodopis 

      Území okresu patří do povodí řeky Labe, tedy k pomoří Severního moře. Hlavními řekami 

jsou řeka Ploučnice a Kamenice. 

      Vodní plochy na Českolipsku zaujímají 2,3% z celkové plochy. Jsou zde výhodné 

podmínky pro zakládání rybníků, proto jsou tu rozsáhlé rybniční oblasti, na kterých se podílí 4 

rybniční soustavy – dokeská, hamerská, holandská a hradčanská. Rybníky byly zakládány už 

v první polovině 14. století, za zmínku zajisté stojí Máchovo jezero. 

      Díky přítomnosti mocných pískovcových souvrství s dobrou propustností je Českolipsko 

významnou zásobárnou podzemních vod. Její význam je celoevropský a stále stoupá 

s ohledem na znečištění povrchových vod. 
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2.3 Sloup v Čechách 

      Na severozápadním okraji Ralské pahorkatiny, v průměrné nadmořské výšce 300 m, 

v okrese Česká Lípa leží obec Sloup v Čechách. Obec ležící v krásné romantické krajině, kde 

se na hladinách rybníků zrcadlí siluety okolních kopců, zeleň lesů, je známa především 

výrazným skalním sukem vysokým 30m s pozůstatky skalního hradu ze 14. století.  

      Sloup patří k vyhledávaným turistickým i rekreačním cílům u nás. Podílí se na tom 

především rozsáhlé lesy, romantické okolí, zdravé ovzduší, skalní útvary, ale i množství vod. 

Krásu přírody umocnilo a na mnoha místech i obohatilo dílo lidských rukou, našich předků. 

 

2.3.1 Flóra 

      Oblast je velmi bohatá na lesy. Dnešní vegetační území je dílo člověka, který zasahoval do 

lesních porostů tvořených kulturními bory nebo smrčinami. Tyto porosty jsou většinou 

floristicky chudé a jednotvárné. Stromové patro tvoří borovice lesní, bříza ji doprovází až ve 

skalnatém terénu. V inverzních polohách převažuje smrk ztepilý, v nivách potoků jsou to pak 

olšiny. Bukové lesy pokrývají vrcholové partie kopců na vyvřelém podkladu.  

      Největší část sledovaného území, podle fytogeografického členění, patří k oblasti 

středoevropské lesní květeny a pískovcové květeny hercynské. I přes výraznou expozici svahů 

se zde nevyskytují teplomilnější druhy rostlin. Ve vyšších polohách, ale i v inverzních 

údolních rostou podhorské, často vlhkomilné rostliny v keřovém bylinném patře s lýkovcem 

jedovatým, devětsilem bílým, plavuní pučivou či sedmikvítkem evropským. Na zvětralinovém 

podkladu se nachází bučiny, nebo smíšené lesy, které přežily v extrémních podmínkách. 

Pozoruhodný relikt doubrav v prakticky v pralesním stádiu nalezneme na jihovýchodním 

úbočí.  

      Spodní část neovulkanického průniku Tisového vrchu zahrnuje porosty dubového stupně 

s běženou vegetací lesních plášťů, ve vyšších polohách byly do současné doby zachovány 

plochy bučin nižšího stupně s druhy: lilie zlatohlavá, zvonek broskvolistý, jaterník podléška. 

Nejzachovalejší složení vegetace se vyskytuje v Údolí samoty, v blízkosti Sloupu, kde byl 

prokázán výskyt lýkovce jedovatého, rosnatky okrouhlolisté a rojovníku bahenního, 

v Havraních skalách byla nalezena plavuň pučivá a plavuň vidlačka. Při pravé straně silnice ze 
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Sloupu na Svojkov se setkáváme s pozoruhodnými druhy jako je hruštička menší a hruštička 

okrouhlolistá, kruštík širokolistý. Poměrně nejrozšířenějším druhem, který se zde rychle šíří je 

náprstník červený, původně západoevropská rostlina. 

      Pastviny a louky jsou zde významným krajinotvorným prvkem, z převážné části jsou 

meliorovány [3]. Přestože mají fádní druhotnou květenu, tak se na zbytku podmáčených luk 

udržely chráněné druhy, jako je např. pětiprstka žežulek, prstnatec májový, hadí mor, bradáček 

vejčitý, prha arnika, všivec lesní či ocún podzimní. Jsou výsledkem dlouholetého kulturního 

obhospodařování podmáčených luk, a proto si zaslouží ochranu a příslušnou údržbu.  

      Rostlinstvo přilehlých vlhkých a vodních stanovišť je typické pro některé rybníky, které 

jsou většinou mělké a bahnité s nedostatkem živin. Leknín bělostný roste přímo ve vodě. 

Vzácné rostliny, mezi které patří ďáblík bahenní ale i rdest alpský nalezneme v okolních 

bažinách a i přítocích řek.  

 

2.3.2 Fauna 

      Fauna této oblasti je reprezentována běžnými druhy. Většina zde žijících společenstev je 

ovlivněná lidskou činností na zemědělsky obhospodařovaných plochách i kulturních lesích a 

je druhotná. Nejméně ovlivněná společenstva žijí v pískovcových skalách a na těžko 

přístupných vlhkých a močálových stanovištích.  

      Nejnápadnější a nejpůsobivější je zde velká lovná zvěř. Z velkých savců se zde hojně 

vyskytuje prase divoké, které je na mnoha místech přemnožené a působí značné škody 

v zemědělství, a srnec evropský. Jen vzácně se vyskytuje jelen evropský. Ze škodné zvěře se 

hojně vyskytují lišky, vzácně pak kuna lesní. Drobní hlodavci, jako je norník rudý, myšice 

lesní nebo křovinná, obývají světlé lesy křovinatým porostem.  

      Zemědělské plochy obývá hraboš polní, zajíc polní, z hmyzožravců se zde vyskytuje krtek 

obecný, rejsek obecný i rejsek malý.  

      Stejně jako v jiných částech Českolipska, tak i zde ve Sloupu v Čechách je hlavním 

chovaným druhem ryb kapr obecný. Z plazů je to pak užovka obojková, obojživelníci jsou 

zastoupeni několika druhy žab, především ropuchou obecnou, skokanem hnědým a 

skřehotavým, čolkem obecným. Kromě labutě velké se zde můžeme setkat s polákem velkým, 

polákem chocholačkou, kachnou divokou, rákosníkem velkým i obecným, strnadem rákosním. 
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V blízkosti Sloupu také hnízdí pár čápa bílého. Na jaře a na podzim je fauna pestřejší, kdy je 

možné na rybnících v okolí Sloupu zahlédnout severské zatoulance a vzácné zatoulance. 

Pobřežní porosty rybníků jsou obývány několik druhy běžných savců – ondatrou pižmovou, 

hrabošem mokřadním a hryzcem vodním. Horní část Dobranovského potoka patří do 

pstruhového pásma, proto se zde setkáváme s pstruhem potočním, na dolním toku s okounem 

říčním, štikou obecnou, ploticí obecnou a úhořem říčním. V letním období se v okolí vod 

vyskytují různé druhy vážek včetně motýlic a šidélek, ve vodě různé druhy vodomilů, 

potápníků, ploštic. 

      V pískovcových skalách běžně hnízdí poštolka obecná, někdy výr velký, vzácností zůstává 

naše nejmenší sova – kulíšek nejmenší [3].  

      V posledních několika desetiletích došlo vlivem klimatických změn a lidských zásahů 

všeho druhu ke změnám fauny i v oblasti Sloupu. Vymizel chocholouš obecný, sokol 

stěhovavý, bukáček malý, snížily se stavy nejen křepelek a koroptví, ale i chřástala polního a 

kavky obecné. Naopak mezi druhy, které se rozšířily, patří labuť velká, moudliváček lužní či 

krkavec velký.  

 

2.3.3 Klimatické podmínky 

      Klima Sloupu je charakterizováno jako mírně vlhké a mírně teplé, s mírnou zimou. 

Průměrná roční teplota je 7,3°C, ročně pak napadne cca 700mm srážek. Průměrný počet 

letních dnů je 30 – 40, průměrný počet mrazových dnů v roce je 120 – 130. Na základě těchto 

údajů, můžeme toto klima charakterizovat jako kotlinové klima. V takových podmínkách se 

pak výrazně projevují tvary mikro a mesoreliéfů, které vtiskují pískovcovým oblastem 

neopakovatelnou tvářnost [3]. 
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3  HISTORIE 

      Tak jako každá země, stát, nebo město, tak i malá obec Sloup v Čechách má svou bohatou 

historii, která zde zanechala „kus“ svého díla. Dějiny se zde začaly tvořit již v pravěku.  

 

3.1 Sloup od pravěku do Bílé hory 

      Mohutný skalní blok, uprostřed plochého bažinatého údolí Dobranovského potoka se stal 

útočištěm člověka už v předhistorickém období. Nejstarší osídlení v době kamenné dosvědčují 

archeologické nálezy. Jednu ze svých stop ve Sloupu zanechal lid s kulturou kulovitých amfor, 

který pronikl do Čech od severozápadu na konci 3. tisíciletí př.n.l. Svou stopu zanechalo na 

Sloupu i germánské osídlení. V 1 . století p ř.n.l. začaly postupovat do Čech od severu první 

germánské kmeny. Sloup tehdy osídlilo germánské obyvatelstvo tzv. podmokelské nebo 

kobyliské. Germánské osídlení je doložené nálezem hliněné kopie skleněného poháru ze 4. 

století př.n.l., který se tehdy vyráběl v Durynsku.  

      Poté nejsou až do 14. století žádné záznamy a nálezy, které by dokumentovaly dobu po 

germánském osídlení.  

      Mezi tím bylo české území osidlováno slovanským obyvatelstvem, které soustavně 

pronikalo do zalesněných a málo úrodných podhorských oblastí, při hraničních horách až za 

kolonizační vlny ve 2. polovině 13. století. První historická zmínka o Sloupu pochází až 

z první čtvrtiny 14. století. V této době, podle žitavského kronikáře 14. století Jana z Gubenu, 

patřilo území mezi Žitavou a Lužickými horami, od hraničních hor až k České Lípě, 

Chvalcovi ze Žitavy, příslušníkovi rodu Rohovců.  

          Vůbec poprvé je hrad Sloup uváděn 29. 9. 1324, kdy byl Čeněk z Berkensteinu v Žitavě 

svědkem urovnání sporu mezi pány z Donína. O několik let později, roku 1330, dal Čeněk ze 

Sloupu (de Slup) dominikánům v Litoměřicích plat 6 měřic ovsa ze svého dvora v Písečné. 

Naposledy je Čeněk z Pyrkensteinu uváděn roku 1346 v testamentu Pertolda z Lipé, syna 

Jindřicha z Lipé, který odkázal svému strýci statek a hrad Račice na Moravě [3]. 

      V průběhu 1. poloviny 14. století vznikla pod hradem vesnice, poprvé výslovně doložená 

roku 1352 (ve formě Stolpa čili Stlup) jako farní ves. Již v té době zde byl farní úřad a kostel. 
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V tomto století nebyl sloupský hrad jen panským sídlem, ale také místem, kde se vybíralo clo 

na tzv. Českolipské cestě, spojující Prahu a Žitavu. Středověký hrad byl za pomocí lidských sil 

přebudován na  pevnost, která odolávala středověkému rytířskému válečnictví. Voda 

z nedalekého potoka byla zadržována do rybníku nebo vodních příkopů, takže přístup k hradu, 

byl možný jen přes padací most. Průrva na severní straně se měnila v malé nádvoříčko 

s konírnou a studnou, chráněné dvěma branami. Z něho vedly do hradu příkré schody úzkou 

slují. Tudy mohli příchozí stoupat pouze jednotlivě za sebou, zcela bezbranní proti obhájcům 

hradu, rozmístěným po horním okraji průrvy. Na některých místech po obvodu skály byly 

okraje přitesány na způsob ohradních zdí se střílnami, některé rozsedliny, považované za méně 

bezpečné, byly dozděny a na jižní straně byly vytvořeny nad sebou tři ochozy. Z budov, které 

kdysi na hradě stály, se nedochovala téměř žádná. Zůstalo zde ale několik místností a chodeb. 

      Od roku 1400 se ujal správy lipského a sloupského panství Hynek Hlaváč z Dubé. Roku 

1412 prodal Sloup – hrad i ves, poplužní dvůr a dva mlýny a ves Radvanec s dvorci, s platy a 

vším příslušenstvím za 200 kop grošů hornolužickému šlechtici Hanušovi Welflovi z 

Varnsdorfu. Pod panstvím Hanuše Welfla vstoupil Sloup do rušného období husitských válek. 

      Během téměř 50 let se ve vlastnictví Sloupu vystřídali 3 majitelé. Sloup byl však navrácen 

do majetku Berků z Dubé a v této rodové linii pak zůstal zachován až do počátku 17. století.  

 

3.2 Sloup od třicetileté války do roku 1945 

      Z rukou saských Salhausenů přešlo vlastnictví Sloupu do držení českého rodu Zdeňka 

Libštejnského z Kolovrat. V pozadí transakce stál Valdštejn a nová vrchnost projevila 

mimořádnou aktivitu v tvrdošíjné rekatolizaci celého kraje. Císařský patent z 9. dubna 1624 

nedovoloval v zemi jiné náboženství než katolické.  

      Na přelomu let 1679 – 1680 napadla Sloup morová epidemie. Mor postihující většinu 

Čech byl posledním „kalichem hořkosti“ poddaných, s nimiž vrchnosti nakládali neúměrně. 

Roku 1690 dal Ferdinand Hroznata Kokořovský podnět k vytvoření poustevnického sídla na 

opuštěném hradě. 17. století bylo stoletím poustevnického života, prvním poustevníkem, který 

se zde trvale usadil, byl stavitel Konstantin. Poustevnický život se projevil i v užívání názvu 

hradu, kterému se stále častěji říkalo hrad poustevnický. 
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      „Na základě testamentu získal Sloup v roce 1719 Josef Jan Maxmilián Kinský, který ho 

proměnil v důležité centrum řemeslné a manufakturní výroby, dal vybudovat i nový zámek se 

zahradou a Sloup tak učinil i centrem svých podnikatelských snah. Přebudoval hospodářství 

svého panství, zrušil dvory, které měl a rozhodl se rozdělit půdu na malé parcely, které byly 

pronajaty poddaným. Pro zajištění co největšího obratu z výroby plátna, se hrabě Kinský 

rozhodl na svém panství zřídit přádelnickou školu. Bavlna si však stále více prorážela cestu a 

vytlačovala plátenictví, proto nechal Kinský také zřídit prádelnu a tkalcovnu bavlněných látek 

a v roce 1756 na slapském panství vybudoval dvě zrcadlárny“ [Osobní sdělení, pan Ivan 

Volman]. 

     V roce1828 došlo ke změně držení sloupského panství, které zdědil dle poslední vůle Filipa 

J. Kinského, generál Karel Kinský. Ten nechal zámeckou zahradu přebudovat z anglického 

parku na park francouzský.  

      Ve druhé polovině 19. století se zde provozovala panská pila, parní cihelna, barvírna příze 

a tkanin, malování skla a porcelánu, zrcadlárna, zlatotepectví, řezbářství a další řemesla. Od 

roku 1870 byl Sloup oblíbeným rekreačním letoviskem s četnými rekreačními objekty.  

Ke zvýšení atraktivity obce přispěl i místní Horský spolek, jehož členové upravili vycházkové 

cesty do skal a lesů, označovaných jako Sloupsko-svojkovské Švýcarsko, a zpřístupnili tak 

návštěvníkům četná zajímavá místa. Dalším lákadlem pro návštěvníky byly lanové lázně, 

které byly vybudovány v domě rodiny Maxů. Prvními letními návštěvníky a hosty byly 

pražské rodiny a lidé z Lužice a Saska. Kromě Horského spolku, zde byl také spolek 

Tělocvičný a Divadelní. 

     Sloup měl na počátku dvacátých let přes 1200 obyvatel žijících ve více než dvou stovkách 

domů. 

 

 3.3 Sloup po 2. světové válce 

      Po skončení války, počátkem léta roku 1945, když ze Sloupu odešli skupiny Němců, 

zaplnili čeští osídlenci německé domovy, dílny a pole. Lidé sháněli stavební materiál, nářadí a 

náčiní, nábytek, prádlo, vybavení do domácnosti. Krásná příroda a pamětihodnosti opět začaly 
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lákat nové rekreanty, ale také podniky, úřady a instituce. Mezi prvními se tu usadilo 

ministerstvo zahraničního obchodu.  

      V únoru 1946 byla ve Sloupu založena a zároveň zahájila vyučování Lidová škola 

zemědělská. V době svého vzniku měla dvě třídy – chlapeckou a dívčí. 

      V říjnu 1951 zřídil ve Sloupu podnik Československé státní lesy Středisko pracujícího 

dorostu lesnictví. 

      Roku 1946 byl zahájen příděl majetku do vlastnictví. Jako prvním, byl rodinný dům 

přidělen zemědělcům. Převážná většina obyvatel pracovala v průmyslu, po válce byla krátce v 

provozu ještě také brusírna zrcadel, cihelna, barvírna a tuhárna a pila v Janově. 

      Sloup zůstal i po válce stále atraktivním cílem turistů. Hlavním lákadlem nadále zůstával 

skalní hrad, ale i místní Radvanecký rybník, kde bylo zřízeno koupaliště s plaveckou školou. 

Návštěvníci si zde mohli, vedle slunění a koupání, půjčovat loďky. Koupaliště bylo také 

dějištěm sportovních a kulturních akcí. V polovině šedesátých let prošlo rozsáhlými 

rekonstrukcemi – bylo vybagrováno dno rybníka, vyměněn písek na plážích, upraven areál, 

vystaveno molo a sociální zařízení. 

      Od počátku šedesátých let vzniklo ve Sloupu a blízkém okolí několik velkých rekreačních 

zařízení. Vzrůstal tak zájem o chataření, ale i o stanování [3]. 

      Po válce se projevil trend postupného vysídlení venkova a odchodu obyvatelstva za 

lepšími životními podmínkami do větších měst. Důsledkem toho, že Sloup nebyl tímto 

trendem postižen, bylo připojení Radvance s osadou Maxov ke Sloupu v roce 1960. V roce 

1981 byla obec Sloup i s ostatními osadami Janov, Maxov, Radvanec a Svojkov přičleněna 

k Novému Boru. K obnovení samostatné obce Sloup došlo roku 1990 a po desetiletém 

intermezzu si občané opět zvolili samosprávný orgán – obecní zastupitelstvo – a obec zahájila 

další etapu svého vývoje. 
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4  PÍSKOVCOVÉ SKALNÍ ÚTVARY SLOUPU V ČECHÁCH 

     Česká křídová pánev se rozkládá v severní polovině České republiky na ploše cca 14 600 

km2. Původní rozsah pánve byl mnohem větší, ale značná část podlehla křídové erozi, proto 

pod tímto názvem rozumíme oblast pokrývající území od severních hranic České republiky 

přes celé severní Čechy až na západní Moravu. 

      Před 83 – 95 milióny let, v období svrchní křídy, byla velká část našeho území zaplavena 

mělkým, teplým (subtropickým) mořem. V něm se pomalu usazovaly střídající se tenké i 

mocné vrstvy štěrků, písků a jílů. Postupným zpevňováním z nich vznikly pevné horniny: 

slepence, pískovce, prachovce, mezi nimiž převažují pískovce křemenné. V severovýchodní 

části tohoto moře se ukládal hlavně písčitý materiál. Ten vznikl při zvětrávání hornin, 

především žul, na pevnině, kterou v tomto případě tvořil dosti velký ostrov, v místě dnešních 

Krkonoš, Jizerských hor a Lužice. Vrstvy písku, až několik set metrů mocné, po usazení 

ztvrdly v pískovec. Tyto pevné, ale křehké pískovce běžně nazýváme kvádrové, protože jsou 

hustou sítí vertikálních puklin rozčleněny do bloků (velkých kvádrů).         

      Tento typ pískovců je ideální pro vznik mnoha skalních útvarů různé velikosti, které 

vznikly působením eroze, tedy rozvolněním a odnosu horninových částic, v tomto případě 

pískových zrn. Eroze v těchto pískovcích nastala hned po ústupu křídového moře. Největší 

význam měla eroze říční (erozní působení řek a potoků). Říční eroze postupovala hlavně ve 

směru puklin, tedy vertikálně a říkáme ji proto hloubková. Hloubková eroze rozčlenila 

pískovcové vrstvy nejprve sítí kaňonů, soutěsek a roklí, oddělených skalními plošinami. 

Skalní plošiny bývají ohraničeny strmými skalními stěnami. To byla první fáze destrukce 

pískovců. Další působení eroze rozčlenilo pískovce v izolované skalní útvary - skalní věže, 

skalní pilíře a skalní bloky.  Typickým skalním blokem je právě blok, v němž byl vytesán 

skalní hrad Sloup. Soubor skalních věží, pilířů a bloků vytváří pak skalní města, která jsou 

dokonale vyvinuta v Českosaském Švýcarsku, Českém ráji nebo v Adršpašsko-teplických 

skalách. Řadu skalních útvarů tohoto typu nacházíme i na Kokořínsku nebo v okolí Nového 

Boru. 

      Kromě vertikální eroze, působila na pískovce i eroze boční, a to hlavně působením 

klimatických podmínek (kolísání teploty, zamrzání vody v pórech horniny atd.), tlakem solí, 
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které vznikají v povrchové vrstvě pískovců i biochemickým působením lišejníků a řas. Tato 

eroze byla selektivní neboli výběrová, protože jejím působením se zvětrávaly a rozpadaly 

hlavně měkčí partie pískovců. Tato eroze vytvořila v pískovcích řadu skalních tvarů – skalní 

poličky (kdy velmi tvrdá poloha pískovců přesahuje podložní, měkčí pískovce, nejznámější 

pokličky, tvořené proželeznělými pískovci jsou na Kokořínsku), skalní dutiny, skalní okna, 

skalní převisy a římsy, voštiny. Rozšířením skalních oken mohou vzniknout i skalní oblouky 

či mosty, z nich nejznámější u nás je Pravčická brána u Hřenska, která je největším útvarem 

tohoto typu v Evropě.  

 
Pozice v geomorfologickém členění 

Celek Ralská pahorkatina, podcelek Zákupská pahorkatina, okrsek Cvikovská pahorkatina, 

podokrsek Sloupská vrchovina, Svojkovská část [1]. 

Poloha a vymezení 

Pískovcová oblast sv. od České Lípy v prostoru mezi Sloupem a Svojkovem. Nejvyšší vrcholy 

jsou Tisový vrch (540 m) a Slavíček (535 m) [1]. 

 

Starší názvy 

V období mezi světovými válkami se oblast někdy označovala jako Schwojkaer Schweiz 

(Svojkovské Švýcarsko) [1]. 

 

Geologická stavba 

Těleso křemenných pískovců o mocnosti přes 170 m, které vystupuje na povrch mezi Sloupem 

a Svojkovem, leží v jedné ze zakleslých ker uvnitř příkopu oháreckého riftu. Stejené těleso se 

nachází u  Prysk u  a řadíme ho k březenskému souvrství. Má složitou vnitřní stavbu 

s vrstevními plochami (klinoformami) ukloněnými k jihozápadu nebo severovýchodu pod 

úhlem až 20°, erozními plochami, častým šikmým zvrstvením decimetrových až metrových 

mocností, čeřinovým zvrstvením a úseky intenzivní bioturbace [1].  Ve svazích nad Sloupem a 

Svojkovem můžeme odlišit celkem tři skalní patra. Každé dole začíná jemnozrnnými pískovci 

s bioturbací a končí hrubozrnným pískovcem. Křemenné valouny netvoří výrazné slepencové 

polohy, jsou ale místy rozptýlené v pískovci, např. na bázi šikmého zvrstvení. V roklích na 
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západním úbočí Tisového vrchu a v Modlivém dole je velmi častý železitý tmel, který se 

soustředí na výplně puklin a drcená pásma směru severovýchod – jihozápad, a tvoří také 

zprohýbané nebo trubicovité polohy uvnitř pískovce. Žíly a pně čedičových hornin vystupují 

mimo jiné na Tisovém vrchu (alkalický bazalt bez olivínu) a Slavíčku (olivinický bazalt). 

Nižší vrch Šišák je tvořený alkalickým trachytem [1]. 

 

Reliéf 

Skalní výchozy se soustřeďují na severní, západní a jižní okraj vulkanicky podmíněné elevace 

Tisového vrchu a Slavíčku. Na styku roklí se vytvořil složitý reliéf s izolovanými skalními 

masiv y a věžemi, nap ř. v Konvalinkovém nebo Bukovém dole. Údolím Dobranovského 

potoka je zcela oddělen pískovcový suk Einsiedlerstein ve Sloupu. Skalní město Dědovy 

kameny s věžemi o výšce až 25 m leží na strmém jižním svahu intenzivně rozpukaného hřbetu 

západně od vrcholu Tisového vrchu. Ve východní části vznikla perforací skalního žebra menší 

skalní brána. Jeskyně jsou zde většinou puklinové, vzniklé vylomením části skalního bloku 

(Liščí díra). Výjimečná je výklenková Velká Cikánská jeskyně (Brechstube), která je 30 m 

hluboká [1]. Díky poměrně silné drolivosti pískovce nalezneme v oblasti jen tenké skalní kůry, 

které umožňují vznik mělkých, plástevnatých voštin. Pískovcový mikroreliéf spíše zvýrazňuje 

původní sedimentární textury, výjimkou jsou partie s železitým tmelem, kde vznikají zvlněné 

skalní římsy a žlábkové škrapy. 

 

4.1 Skalní hrad a poustevna 

      Nepřehlédnutelná dominanta, skalní hrad a poustevna, se nachází na osamělém 

pískovcovém suku na jižním okraji obce. Mohutný skalní blok z pískovce, který je 100m 

dlouhý, 60m široký a 30m vysoký, dělí hluboké spáry, orientované přibližně ve směrech 

východ-západ a sever-jih, do bloků typické kvádrové odlučnosti. Horní plošina připomíná 

svým stromovým porostem okolní skály, od kterých ji oddělují strmě spadající skalní stěny. 

Na východní a západní straně se rozevírá řadou širokých spár, na jižní straně ji člení úzké 

pukliny a severní strana působí bizardně. Spáry zde nejen roztrhaly skalní stěnu do bloků, ale 

zapříčinily i jejich zřícení. Tak vznikl ve skalním suku prostor, který je z části zakrýván 
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jedním z dochovaných skalních bloků. Paty skal dnes překrývá do 8 metrové výšky erozní 

kužel a pískovcové balvany. 

     Už od nepaměti byla skála v neklidných dobách hlavním útočištěm pro místní obyvatelé. 

Systematické opevnění zde začalo vznikat pravděpodobně na konci 13. a počátkem 14. století 

až po založení hradu Ronovci. V roce 1445, kdy tu sídlil loupeživý rytíř ze Smojna, hrad 

oblehlo a dobylo vojsko lužického Šestiměstí. Sloup pak dle úmluvy neměl být nadále nikdy 

obnoven, je ale zřejmé, že majitelé dohodu nedodrželi, protože hrad se v dobrém stavu dočkal 

třicetileté války; jako panské sídlo již však tehdy nesloužil. V letech 1670 – 1785 byla skála 

obsazována poustevníky, již se jich tu vystřídalo celkem 6, a kteří si zd e p ostav ili k apli a 

hradní zbytky (skálu v roce 1639 vypálili Švédové) výrazně upravili. Hrad je zajímavý 

především rozsáhlým labyrintem podzemních prostor, ne všechny však pocházejí z původního 

hradu. Mnohé z nich, vytesané i dostavované, především sakrálního charakteru, jsou 

pozdějšího původu, a souvisejí právě s érou zdejších poustevníků. Během několika století byl 

tak vytvořen pozoruhodný systém skalních objektů. 

 

Obr. č. 1 – Pohled na Skalní hrad a poustevnu z vyhlídky Na Stráži, 

vlastní foto - 2009 
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Obr. č. 2 – Barokní kostel, 
     vlastní foto – 2009 

 

      Jedním z nejzajímavějších a nejstarších prostor v areálu je studna ve tvaru džbánu, která 

sloužila jako hladomorna (s rytinami dávných vězňů) a zásobnice pro uskladnění obilného 

zrna. Vedle místností, chodeb a prostor jsou na různých místech skály drobné dráže a kapsy, 

které dokládají budování nadzemních dřevěných konstrukcí ve středověku. Dřevěné 

konstrukce se objevují i na západním okraji plošiny a ve Švédské spáře na západní straně 

suku. Dnešní přístup do hradu zřídili po roce 1690 poustevníci, původní vchod vedl úzkou 

průrvou na severním srázu. Z východní strany vede vzhůru do prostoru bývalé poustevny 75 

ve skále vytesaných schodů. Jižní osluněná stěna skalního bloku byla vytvarována do 

stupňovitých zahradních teras. Barokní kostel z roku 1693 s o dva roky mladší lucernou, 

křížová chodba, obytné a provozní místnosti v jižním sousedství, vytvořily uzavřenou 

klausuru, respektující i při velkém vysekání ve skalním masivu řádová stavební pravidla 

kapucínských klášterů. Té odpovídají i rozměry kostela a křížové chodby. Obdélné niky 

křížové cesty, uzavřené plným obloukem, působí dojmem neukončeného díla. Všech 14 nik 

symbolizuje křížovou cestu. I když byl pro tento barokní kostel ulit zvon a byla vyhotovena i 

socha Panny Marie Bolestně, k vysvěcení niky nedošlo. Pozůstatkem snahy zůstal dochovaný 

stipes oltáře, vysekaný z pískovcového bloku v prebystáři kostela. Nebyly ani dokončeny 

obytné objekty, chlebová pec, pro kterou byl v roce 1699 vysekán (včetně komína a čelistí 
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topeniště) prostor. Dokončen nebyl ani prostor zahloubený do protější skalní stěny, využívají 

v pohledu sbíhavé perspektivy barokního kukátkového divadla.  

      Starší etapa barokního osídlení vnesla do skalního suku zcela zásadní změny a 

připravovala jeho nové funkční využití. Prováděné změny, jak dokazují pozůstatky 

architektury, však nebyly dokončeny z důvodu úmrtí majitele Ferdinanda Hroznaty 

Kokořovce v roce 1708. V době kdy panství patřilo novému majiteli, byl skalní suk opuštěn a 

o severní patu se tehdy opřely chalupy vesničanů a jejich sklepy a komory se „zakously“ do 

měkkého pískovce. Situace se změnila až za Josefa Maxmiliána Kinského, který se ujal správy 

panství a dva roky nato přesídlil také poustevník, Antonín František Hötzel, dříve zde žijící, 

do nové poustevnické cely, upravené v domku vysekaném ze skalní masy. V duchu 

nastupujícího barokního romantismu orientoval stavebník aktivity na budování libosadu, který 

se projevuje především vysekáním italské terasové zahrady na jižní straně suku. Součástí 

zahrady byl dešťový rybník s umělou vodní kaskádou, která měla za úkol zavlažovat terasy. 

Na jižní straně umělého skalního bloku vznikly podobně zahrady, kde byl vystavěn altán a 

podél východního okraje skály terasa.  

      Na rozdíl do jiných pousteven, kde opuštění vedlo k jejich zániku, si byl další správce 

panství – Filip Josef Kinský – vědom významu o proslulosti skalního suku, a transformoval 

tak poustevnu na výletní místo pro majitele Sloupu a jejich šlechtické přátele a pro příslušníky 

panovnických dynastií. Rostoucí turistický ruch ve 20. letech 19. století vyžadoval provedení 

některých úprav – na horní plošině byl obnoven libosad, byla provedena rekonstrukce 

poustevnického domu a vstup byl rozšířen o nové průrazy. 

      Z řady místností vytesaných v pískovci vyniká také i tzv. Zbrojnice, jejíž strop je podepřen 

sloupy a stěny jsou zdobeny reliéfy lva s hadem a lvice se žábou. Hrad měl přirozenou 

ochranu díky strmé skále, nebylo tedy nutné stavět obvodové hradby. Svou roli v obranném 

systému měl i rybník u paty skály.  

      V areálu hradu se koná řada kulturních akcí, např. koncerty při svíčkách a tematické 

výstavy. Ve skalním kostele se pořádají i svatby. Z vrcholové plošiny hradu sestupují do nitra 

skály dlouhé schody, které si „zahrály“ v pohádce S čerty nejsou žerty, schodiště do pekla.    
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4.2 Samuelova jeskyně 

      Samuelova jeskyně je skromné, uměle vyhloubené obydlí poustevníka v pískovcovém 

skalním masivu, které vyčnívá z nevelkého návrší Sloupu. Tato skála, která v minulosti byla i 

poustevnou se původně nazývala Špičatý kámen (Spitziger Stein).   

      Do jeskyně se vstupuje skalní štěrbinou se 3 schůdky. Za ni je velká předsíňka, která 

původně sloužila i jako kuchyně. Z předsíňky vedou široké dveře do obytné místnosti, jež 

protíná napříč celou skálu. V protilehlých stěnách jsou vyražena dvě okna, na hlavní stěně je 

dnes jen z části čitelný německý nápis z roku 1897, popisující Görnerův život. Na západní 

straně skalního masivu je vyvinuté malé skalní okno a těsně pod vrcholem skály je upravená 

vyhlídka, která je přístupná po vytesaných pískovcových schodech se zábradlím. 

      Na počátku 18. století, v roce 1718, vyhloubil jeskyni sloupský rodák Samuel Görner, 

pocházející ze starého sklářského rodu Görnerů. Zde žil až do roku 1735 jako poustevník, 

který vyráběl brýle a dalekohledy, přestože byl vyučen okrasným zahradníkem. Poté přesídlil 

do poustevny na Sloupském hradě, jako pátý v řadě ze 6ti tam žijících poustevníků. Zdejší 

jeskyně tak zůstala opuštěná. 

Obr. č. 3 - Samuelova jeskyně, 
vlastní foto – 2009 
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4.3 Lesní divadlo 

      Ve Sloupu po 1. světové válce vznikla pod vedením profesora Rudolfa Ringera skupina 

divadelních nadšenců. V roce 1920 byl založen „Divadelní spolek Sloup“, který ze začátku 

hrál svá představení v sále místního hotelu. Téhož roku vznikla myšlenka vlastní divadelní 

scény. V úvahu připadal lesní porost s romantickými skalami, a tak se za podpory hraběte 

Kinského, místních podnikatelů a novoborských továrníků začala budovat lesní scéna v mělké 

skalnaté sníženině na jihozápadním úpatí pískovcového ostrohu Na Stráži, které se žádná jiná 

v Čechách dosud nevyrovnala. Za 50 000,- korun českých bylo postaveno jeviště, 

v pískovcové skále za ním byly vyhloubeny chodby, vznikla pískovcová věž a stěna 

s gotickou bránou a sedačky až pro 200 diváků.  
 

Obr. č. 4 – Lesní divadlo, 
vlastní foto – 2009 

 
      Lesní divadlo bylo slavnostně otevřeno roku 1921 na Svatodušní neděli, a prvním 

divadelním představením, které se zde odehrálo, bylo Hauptmannovo drama „Potopený zvon“. 

Díky výborné akustice se zde hrály také opery a operety (např. Cikánský baron nebo 

(Čarostřelec). Po druhé světové válce prošlo divadlo rozsáhlými stavebními úpravami – bylo 

opraveno podium, lavice a vstupní brány. Od 60. let začalo divadlo postupně chátrat, 

podléhalo přírodním i lidským zásahům až bylo úplně zdevastováno. Teprve až v roce 2004 za 
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účasti místních obyvatel se začalo s jeho obnovou – z pískovcových štuk se podařilo vyzdít 

nové podium, ze skalních chodeb vyvézt stovky metráků nánosů písku, provést zemní úpravy 

a udělat nové sedačky pro 250 diváků. Zpřístupněna byla i cesta z obce novými pískovcovými 

schody, zábradlím a lavičkami. O rok později se z 330 kusů pískovcových kvádrů vyzdila 

nová věž a stěna s gotickou bránou. 

 

4.4 Vyhlídka Na Stráži   

     Obr. č. 5 – Trosky z vyhlídky Na Stráži z roku 1999, 
vlastní foto - 2009 

 Vysoký skalnatý ostroh, dosahující výšky 354m, který se původně nazýval Široký kámen. 

Jeho současné jméno je odvozeno od strážního stanoviště, které zde bylo v roce 1634 zřízeno 

švédským vojskem. Ostroh s rozsáhlejší pískovcovou plošinou, vybíhající od Slavíčka, strmě 

spadající do údolí Dobranovského potoka, byl odedávna pěkným vyhlídkovým místem. Místo 

se stalo atraktivnější, když zde byla v roce 1933 postavena dřevěná chata s restaurací, která 

ještě v 80. letech sloužila jako rekreační středisko. Bohužel z ní zůstaly jen trosky, a to poté, 

co v letech 1998 a 1999 dvakrát vyhořela. Ze Stráže je krásný výhled na sloupské údolí se 

skalní poustevnou, na zalesněné kopce Lužických hor, kde nejnápadnější je Klíč. Zahlédnout 

můžeme i vzdálenější Luž, Jezevčí vrch či Hvozd. 
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4.5 Cikánský důl – Velká a Malá Cikánská jeskyně 

      Cikánská důl je přibližně 600 m dlouhá boční rokle, která vybíhá z údolí Dobranovského 

potoka mezi sloupskou skalní poustevnou a Janovem. Po obou stranách je skalnaté údolí 

lemované pískovcovými skalami s několika jeskyňkami a s několika nevelkými převisy. 

      Velká Cikánská jeskyně je mohutný přirozený skalní převis nacházející se po proudu 

Dobranovského potoku směrem k Piheli. Tento přírodní útvar je 15 m široký, téměř 30 m 

dlouhý rozlehlý prostor tvoří plochý strop bez podpůrných pilířů, a 3 m vysoký portál. Podle 

místní tradice sloužila tato jeskyně jako příležitostné obydlí potulných cikánů. 

      Malá Cikánská jeskyně je do skalní stěny na úpatí strmého srázu hlavního údolí vytesaná. 

Je protáhlá, tvořena asi 15 m širokou a 3 až 6 m hlubokým klenutým prostorem, jejž strop je 

podepřen dvěma štíhlými pilíři. Podle místních obyvatel byla vytvořena těžbou brusného písku 

pro první sloupskou zrcadlárnu roku 1756. 

 

4.6 Pustý kostel 

 Pustý kostel, je jedním z bývalých lomů, kde se těžil písek k broušení skla. Dodnes je téměř  

zachována původní podoba, protože nebyl narušen opravami. Z okrouhlého prostoru, jenž je  

ze tří stran obklopen skalními klenbami, sestupuje do ztemnělé chladné jeskyně.  
 

Obr. č. 6 – Pustý kostel, 
 vlastní foto – 2009 
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Její dno je přibližně 1,5 – 2 m pod okolním povrchem. Snižující se strop je podepírán 16 

skalními pilíři a místy z něj kape voda, která prosakuje puklinami ve skalním masivu. 

Najdeme zde také zbytky cihlových zdí z doby, kdy byla část jeskyně upravena a používána 

jako sklad. Jeskyně byla také dříve využívána k různým účelům – mlýny, hamr, brusírny skla, 

a v dobách válek jako nouzový úkryt obyvatelstva. Poblíž vstupu kostela je vytesán reliéf 

Ukřižování od neznámého lidového umělce.  

 
4.7 Lindavské komory - Pekelné doly 

      Lindavské komory jsou do pískovce zahloubené prostory pronikající až 60 m do nitra 

skály, 140 m široké a až 3,5 m vysoké. Plochy strop je podepřen 30 pilíři. V minulosti zde 

byly podzemní sklady a za války pak nacistická továrna Nautilus, od 90. let minulého století 

zde byly opět sklady (zeleniny), jejichž součásti byla i 36 m hluboké studna).  

      Mezi pustým kostelem a Lindavskými komorami se nachází budova bývalé brusírny 

zrcadel z let 1767 – 1935.  

    

Obr. č. 7 – „Pekelné doly“, 
vlastní foto – 2009 
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      V současné době je zde motorkářský klub Pekelné doly, kam návštěvníci motorkami 

zajíždějí až ke stolu. Místo je oblíbené také filmaři, natáčely se tu např. scény, z pohádky 

S čerty nejsou žerty. Pořádají se zde koncerty, prostory jsou využívané také pro speleoterapii. 

Pro děti je tu atrakcí pekelná váha (váží hříchy). 

      Pekelné doly mají tvar lidské ruky. V minulosti tu žili mniši, kteří jednotlivé „prsty“ 

(komory) hloubili podle toho, kam svítilo slunce – podle ročního období. 

 

4.8 Liščí díra 

      Úzký 300 m dlouhý hřbet, vybíhající z pískovcové plošiny na severozápadní straně a 

strmými skalnatými srázy spadajícími do údolí. Skály pod vyhlídkou, která se zde nachází, 

jsou od okraje hřbetu odděleny puklinou – Liščí díra. Je to několik metrů vysoká skalní 

průrva, která vznikla mezi nakloněnými bloky pískovcových skal. V horní části je poměrně 

úzká, směrem dolu se však výrazné rozšiřuje.  

      Na východní straně hřbetu vyčnívá jedna z nejoblíbenějších horolezeckých věží v okolí, 

skalní věž Turecká hlava. Nedaleko od ní se nachází nižší Zapomenutá věž, dále pak skalní 

věže Soudek, Kočka a Hraběnka. 

      Přístup do Liščí díry je možný ze západní strany, kde jsou vyšlapané pěšinky z úpatí 

hřbetu.  

 

4.9 Švédská jeskyně 

      Přesněji zde zbyla jeskyňka 3 m hluboká a 2 m vysoká s vytesanými schody, která je 

přístupná bočním skalním komínem. Právě sem si obyvatelstvo ukrývalo své cenné předměty, 

když během 30ti leté války Sloupem procházelo švédské vojsko, které loupilo a ničilo vše, co 

mohlo.  

      V těsné blízkosti Švédské jeskyně se nacházejí horolezci oblíbené skalní věže – Švédská 

věž a Socha Svobody. 
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4.10 Modlivý důl 

      Modlivý důl je skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal. Skalnatá rokle se 

dříve nazývala Smolný důl. V minulosti se zde pálilo dřevěné uhlí a získávala smola, později 

tu vzniklo poutní místo, které je doprovázeno dvěma pověstmi. Podle první zde jeden chlapec 

zabil svého soka v lásce, druhá pověst praví, že zde dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze 

Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku 

nepřáli.  V roce 1704 byl v těchto místech zavěšen obrázek Panny Marie, ke které přicházelo 

stále více pocestných, a proto zde byla v roce 1722 postavena dřevěná kaple. Koncem 18. 

Století nechala hraběnka Kinská vytesat novou kapli do skalní stěny, kterou zhotovil zedník 

Josef Sacher. 

Obr. č. 8 -  Modlivý důl, 
vlastní foto – 2009 

 

      Sloupské vrchnosti a faráři se však představa pouti do Modlivého dolu nelíbila a tak 

nechali odtud odstranit svaté obrázky i tabulky s poděkováním za vyslyšené prosby. 

Biskupská konzistoř v Litoměřicích pak nechala roku 1806 z kaple odstranit sochy Ježíše a 

Panny Marie. Lidí, kteří se sem chodili modlit tak neustále ubývalo. 

      Velká procesí sem začala směřovat a při vypuknutí epidemie cholery v letech 1832 a 1835. 

Roku 1836 sloupský sochař Antonín Wagner vytesal gotický portál, do kterého byl umístěn 

obraz Panny Marie. Na počátku 20. století byla kaple upravena do podoby lurdské jeskyně 

jako konec křížové cesty. 
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      Dodnes zůstala zachována jen skalní kaple a prázdný výklenek oratoře. Každý 1. Květen 

se zde koná mše svatá, jako zahájení mariánského měsíce.  
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5  NÁVRH NOVÉ TURISTICKÉ TRASY 

5.1 Návrh nové turistické trasy 

            Poznávání Sloupu v Čechách začíná na Skalním hradě a poustevně, kde probíhá 

seznámení s bohatou historií obce. Po prohlídce Skalního hradu je dobré se vydat po modře 

značené turistické trase, která začíná od parkoviště před hradem. Ulicí Pod Hradem se jde 

kolem místních zahrad, po 200 m se prochází kolem Hradního rybníku. Trasa pokračuje 

hradními zahradami, po dalších 200 m se přechází Radvanecký potok po lávce, a zhruba 

dalších 100 m vede trasa po modré, dokud není na obzoru žlutě i modře značená trasa - 

Cikánské údolí. Zde jsou na výběr 2 volby, kudy se vydat po trase dál. První volba nabízí jít 

po žluté vpravo a jít tak velký okruh Cikánským údolím a kolem Velké Cikánské jeskyně, 

druhá kratší volba, je také pokračovat Cikánským údolím, ale po modré, kde se po 100 m 

dojde k Malé Cikánské jeskyni. Odtud vede trasa 210 m dlouhá, kterou lemují kusy větších i 

menších skalnatých pískovců. Tato trasa dovede turisty a návštěvníky až k hlavní silnici 

vedoucí ze Sloupu v Čechách do Pihele a Svojkova. Na této křižovatce lze využít 

gastronomický služeb v malé rodinné hospůdce U 7 trpaslíků.  

      Trasa pokračuje po hlavní silnici směrem na Svojkov. Po 200 m chůze se zabočuje vlevo 

do lesa, kde návštěvníky přivítá oblíbené Lesní divadlo. Uskuteční-li se tato návštěva v letních 

měsících, není vyloučené, že se zde bude zrovna odehrávat nějaké představení (divadelní, 

pěvecké). Od Lesního divadla vede mírný kopec na krásnou vyhlídku Na Stráži, kde se před 

zraky turisty odkrývá výhled na nádherné sloupské okolí. Zeleně značený Sloupský 

vyhlídkový okruh, zavede na dalších 5 vyhlídek – vyhlídku Emanuela Maxe (místní rodák, 

který vytvořil čtyři sousoší pro Karlův most), Hraběnčinu a Hradní. Další pohled do okolí 

umožňuje Maxmiliánova (podle hraběte Jana Josefa Maxmiliána Kinského) a Míkovcova 

vyhlídka (sloupský rodák, dramatik, redaktor, historik, ochránce památek). Mírný sestup 

z Míkovcovy vyhlídky vede k jeskyni Liščí díra, kde se po 100 m odbočuje vpravo, po zeleně 

značené cestě, která vede k horolezeckým věžím Švédská věž a Socha Svobody, dále ke 

Švédské jeskyni a Jezevčí díře. Odtud se pokračuje zpět k Maxmiliánově vyhlídce až k 

rozcestí. Neznačená cesta zavede turisty k Samuelově jeskyni. U Samuelovy jeskyně je možné 
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si odpočinout a načerpat síly na lavičkách, prohlídnout si vnitřek jeskyně a představit si tak 

život poustevníka, nebo po vytesaných schodech vylézt až na vrchol jeskyně a rozplývat se 

nad krásou nejen obce a blízkého okolí, ale i krásou Lužických hor. Vyšlapaná cesta, od 

Samuelovy jeskyně, vede přímo do údolí, kde se nachází, jak již bylo na začátku této kapitoly 

zmíněno, řada historicky cenných roubených, polozděných i zděných lidových domů. Domy 

pocházejí z konce 18. a 1. poloviny 19. století. Některé z domů mají kamenné vstupní portály, 

břidlicí obložené štíty a mansardové střechy. 

      Ulicí Pod Samuelovou jeskyní, Vodní ulicí a ulicí Ke Hradu vede trasa k Mariánskému 

sloupu, Faře, Sousoší Kalvárie a také ke kostelu sv. Kateřiny a místnímu zámku. Zámek je 

možné navštívit pouze tehdy, koná-li se zde nějaká výstava, jinak je bohužel zavřený – 

nachází se tu domov důchodců. Zámecká zahrada je však volně přístupná. Chce-li turista výlet 

pro tento den ukončit, může strávit, hlavně tedy v létě, příjemné chvíle v 900 m vzdáleném 

místním koupališti – Radvaneckém rybníku. Pro ještě čilé a přírodou okouzlené turisty je 

možné se vydat do 3km vzdáleného Modlivého dolu a dalších 5km vzdáleného Pustého 

kostela a Pekelných dolů. 

 

5.1.1 Technické zhodnocení 

     Nejtěžším úko lem, alespoň trochu turisticky zajímavého města, obce, či vesnice, bývá 

udržet si stálé turisty, ale především nové turisty a návštěvníky si získat. 

     Obec Sloup v Čechách by mohla nové návštěvníky a turisty získat např. vybudováním 

nové, výše popsané turistické trasy. 

     Obec o sobě může prezentovat několika způsoby; formou informativních prospektů 

(letáčků), pomocí svých webových stránek, reklamních upoutávek v rozhlasu nebo inzercí 

v denním tisku, informace mohou podávat i informační centra v okruhu 50km. 

Při využití informativních prospektů by nemělo být opomenuto sdělení o náročnosti, délce a 

zajímavostech trasy. Chybět by neměla ani podrobná mapa trasy. Letáčky by mohly být 

umístěny nejen do okolních měst (Česká Lípa, Nový Bor, Cvikov, Zákupy), ale i do okolních 

obcí (Radvanec, Lindava, Velenice, Svojkov, Chotovice). Otevření nové trasy lze pojmout 

formou poznávací a informativní hry pro děti, ale i dospělé. Zahájení by mohlo proběhnout 
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první červencový den, kdy už v tuto dobu je v rekreačních střediskách spousta tuzemských 

návštěvníků, a začíná sezóna dětských táborů. 

     Nová turistická trasa je 5,7km dlouhá, fyzicky není nikterak náročná a je vhodná pro 

všechny více či méně zdatné turisty. Avšak své rozhodnutí, vydat se na tuto trasu, by měli 

zvážit pohybově omezení lidé, jelikož na trase je prudký sešlap z kopce. Prudkému sešlapu, je 

možné se vyhnout tím, že turisté nenavštíví okruh vyhlídek, ale na rozcestí u Maxmiliánovy 

vyhlídky se vydají vlevo po neznačené cestě k Samuelově jeskyni. 

     Z technického pohledu by měl být Cikánský okruh osazen parkovými lavičkami s opěradly, 

například Parková lavička MONA – smrk [13]. Na Velký Cikánský okruh celkem 3 lavičky 

(1ks po 150m), na Malý Cikánský okruh 2 lavičky u Malé Cikánské jeskyně. Nesmí se 

opomenout na odpadkové koše, které by svým zpracováním a materiálem měly „zapadnout“ 

do přírody a nenarušovat tak její ráz. Proto by odpadková nádoba měla být ohraničena např. 

dřevěnými laťkami, jako je tomu u Samuelovy jeskyně. Odpadkový koš SALOU PA 641 [13] 

tyto podmínky splňuje – má objem 60 l, nádoba je ze zesíleného plechu s obalem z dřevěných 

latí. Těchto odpadkových košů je zapotřebí celkem 4. 

     Hlavním finančním investorem shora uvedeného projektu by byla samotná obec. Pořízení 

jedné parkové lavičky stojí 6.080,- Kč s DPH, pořízení jednoho odpadkového koše vyjde na 

7.004,- Kč s DPH. Celková cena by tedy byla 58.416,-Kč s DPH. Na dílčí finanční nebo 

materiální pomoci se můžou podílet firmy (CRYSTALEX), školy, zájmové organizace 

(Skauti, hasiči) a fondy Evropské unie. 

Základní školy by se mohly podílet na výrobě informačních tabulí v rámci školní výuky. 

Výsledkem bude nejen snížení finančních nákladů obce, ale zároveň tak bude v dětech 

„pěstován“ kladný vztah ke své obci a okolí a o to více si budou věcí a majetku vážit. 

Obr. č. 9 – Parková lavička MONA   Obr. č. 10 – Odpadkový koš SALOU PA 641 
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6  ZÁVĚR 

     Obec Sloup v Čechách by měl navštívit každý, kdo má jen trochu rád přírodu, netradičnost, 

zábavu a architekturu, neboť právě díky své zachovalé architektuře roubených, polozděných či 

zděných domů, byla v roce 1995 vyhlášena Ministerstvem kultury vesnickou památkovou 

zónou. 

      Při poznávání ojedinělosti a unikátnosti tohoto skalního města si přijdou na své jak 

milovníci turistiky, tak i cyklistiky. Pěší turista, který se ocitne mezi údolími, připomínající 

bulváry, soutěska a kaňony zase úzké uličky, se bude cítit, jakoby navštívil starobylé město. 

Návštěvník zde narazí na neznačené terény, vhodné především pro zdatné cyklisty a turisty, 

ale i cesty a stezky značené na velmi dobré úrovni. Cesty a stezky poskytnou nejedno 

překvapení – zajímavé výhledy z kopců; skalní stěny a věže nabízejí horolezecké výstupy. 

Směrníky se sice nacházejí na každém rohu, ale jednotlivá vzdálenost mezi nimi není příliš 

přesná. Vhodné by bylo označit stezky a cesty stupněm náročnosti – malá, střední, velká. 

      Pro informovanost a orientaci návštěvníků je v obci nainstalováno několik informačních 

tabulí; tabule pod hradem ve stručnosti informuje o Sloupu, o hradu, v ulici Pod Hradem je 

tabule se zvukovým záznamem doplněna mapou památek a skalních útvarů jak ve Sloupu, tak 

v blízkém okolí. Menším nedostatkem této tabule je, že poslední aktualizace byla provedena 

v roce 2005. Další informační tabule se nachází u Samuelovy jeskyně. Cesta k tomuto místu je 

doplněna zábradlím, které svou originalitou nenarušuje ráz přírody. Nechybí zde ani dřevěné 

lavičky, lákající k odpočinku.  

      Co ale návštěvník na prohlídkových trasách postrádá, jsou odpadkové koše. V rámci 

ochrany přírody by měly být zhotoveny z přírodního materiálu. 

      Pro spokojenost návštěvníků je pamatováno i na možnost osvěžení, občerstvení, 

odpočinku. Pod hradem okouzlí Turistická chata Pod Hradem s velkým placeným 

parkovištěm. Asi 500 m od Sloupu vstoupí turistům do cesty rodinná hospůdka U 7 trpaslíků 

v loveckém stylu. 

      Obec má v plánu rekonstrukci vyhlídky Na Stráži – bude zde dřevěná chata s vyhlídkou, 

doplněná informační tabulí (obraz kopců Lužických hor s jejich nadmořskou výškou), 
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venkovní posezení, a pro větší bezpečnost návštěvníků bude na skalním masivu zabudováno 

zábradlí. 

      Návštěvnost tohoto odpočinkového letoviska je ovlivněna také jeho dostupností. Do 

Sloupu je sice zajištěno autobusové spojení jak z České Lípy, tak z Nového Boru, ale těchto 

spojů není tolik, aby pokryly potřeby a požadavky (zejména časové) přírodou dychtících 

turistů. I absence železniční zastávky, je dle mého názoru, záporným bodem v přílivu 

návštěvníků (především rodin s malými dětmi) a v rozvíjení se cestovního ruchu. 

      Díky své jedinečnosti pískovcových skalních útvarů a čisté přírodě, zůstane malá obec 

Sloup v Čechách místem, kam se každý bude rád vracet. 
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