PŘES HORY A POTOKY
V rámci projektu „Přes hory a potoky“ (poznávání Šluknovského výběžku) jsme se vydali ve
školním roce 2018 / 2019 k nejsevernějšímu bodu České republiky, na rozhlednu Weifberg, na
rozhlednu Prinz Friedrich August Baude a na zámek Lipová.
Účastníci projektu:
G1: Eliška Beranová, G2: Matěj Barák, G4: Markéta Balcárková, Josef Burkoň, Jindřich Butal,
Barbora Cipriánová, Ester Čechová, Tereza Dresslerová, Matěj Kolář, Adam Pešek, Jaroslav
Roller, G6A: Václav Paulus, Vlastimil Šmalcl, G6B: Adam Beránek, Lukáš Berdich, Sebastian
Nechutný, Tadeáš Skotnica, Sebastian Škácha, vedoucí projektu: Vlastimil Zelinka.

NORDKAP ČR
První projektový den (3. 10. 2018) jsme se vydali k nejsevernějšímu bodu České republiky
(51° 3′ 20″ s. š., 14° 18′ 58″ v. d.). Jeli jsme autobusem do Lobendavy, odtud pěšky přes osadu
Severní k hraničnímu přechodu pro pěší Severní / Steinigtwolmsdorf, dále pak lesem podél
hraničních kamenů až k „Nordkapu ČR“ (hraniční kámen 2/41), který se nachází na svahu
Bukové hory nad osadou Severní.
Žáci během exkurze pořizovali fotodokumentaci k prezentaci a ještě před exkurzí vyhledávali
historické a geografické informace a zajímavosti o Lobendavě, osadě Severní a okolní krajině.
Cestou jsme narazili na místní zajímavost, na autobusové zastávce v osadě Severní mají
nejsevernější „knihobudku“. Do stále otevřené knihobudky mohou lidé kdykoliv knížku vložit,
půjčit si ji nebo si ji nechat a přinést novou (jednoduchá pravidla: půjč – přines - vyměň).

WEIFBERG
Druhý projektový den (8. 11. 2018) jsme se vydali na rozhlednu Weifberg, která se nachází na
stejnojmenném kopci Weifberg (478 m n. m.) asi 1 km severně od saské vsi Hinterhermsdorf,
která je částí města Sebnitz. Přibližně 600 m severním směrem se nachází hraniční přechod do
Mikulášovic. Vrch se nachází v oblasti Saského Švýcarska, geomorfologicky náleží ke
Šluknovské pahorkatině.
Vyrazili jsme ráno autobusem z Varnsdorfu a po necelé hodině jízdy jsme přijeli do Mikulášovic,
odtud jsme pak pokračovali pěšky po cyklostezce 3041 přes hraniční přechod pro pěší na
vrchol a na rozhlednu (cca 3,5 km) a zpět do Mikulášovic.
Dřevěná rozhledna, nazývaná německy Weifbergturm, byla předána do užívání
2. listopadu 2000. Osmiboká věž má čtyři poschodí, celkem 173 schodů a vyhlídková plošina se
nachází ve výšce 32,4 m. Celková výška rozhledny dosahuje 36,9 m a průměru 6,4 m. Vedle
věže stojí dřevěný přístřešek.
Roku 2015 bylo zjištěno, že množství dřevěných částí věže je značně poškozeno, proto v roce
2018 (květen až říjen) proběhla rekonstrukce rozhledny (cena cca 357 000 €, přičemž 85 %
nákladů hradilo saské ministerstvo hospodářství). Vedle věže byla v rámci rekonstrukce
vybudována nová odpočívadla pro turisty a houpačka pro děti. V blízkosti věže byly vykáceny
stromy, které bránily výhledu.
Z vyhlídkové plošiny jsou vidět na německé straně vrcholy Königstein, Lilienstein, v Česku pak
např. Vlčí Hora, Jedlová, Luž, Studenec, Růžovský vrch, Milešovka, Hraniční vrch, Tanečnice.
Žáci během exkurze pořizovali fotodokumentaci k prezentaci a ještě před exkurzí vyhledávali
geografické informace a zajímavosti o Saském Švýcarsku, obci Hinterhermsdorf, vrcholu a
rozhledně Weifberg a okolní krajině.

PRINZ FRIEDRICH AUGUST BAUDE
Třetí projektový den (4. 3. 2019) jsme se vydali na rozhlednu Prinz Frierdich August Baude,
která se nachází v německé obci Neudorf, součást obce Sohland an der Spree, přibližně 4 km
severně od obce Lipová u Šluknova.
Vyrazili jsme ráno autobusem z Varnsdorfu a po necelé hodině jízdy jsme přijeli do Lipové,
odtud jsme pak pokračovali pěšky po cyklostezce 3041 okolo Sohlandského rybníku, přes
hraniční přechod pro pěší Lipová-Sohland na rozhlednu.
Rozhledna je 25 m vysoká, nachází se na částečně zalesněném kopci, je součástí přilehlé
výletní restaurace, je volně přístupná, vstupné je dobrovolné (pokladnička -model rozhledny - u
vstupu). Rozhledna byla postavena v roce 1900, v letech 1992-1993 prošla rekonstrukcí.
Z rozhledny je vidět na Lužické hory (Luž), Jizerské hory, Jěštěd, Hrazený, Tanečnici.

Geologický park
Cestou zpět jsme v Lipové navštívili Geologický park, nachází se vedle informačního centra. Na
malé ploše velikosti zahrádky je vystavena sbírka hornin, které se vyskytují ve Šluknovském
výběžku, sbírka byla studijním materiálem zejména pro žáky kvarty, kteří zrovna horniny
probírají v biologii.

ZÁMEK LIPOVÁ
Dále jsme šli k Zámeckému rybníku a zámku Lipová. Zámek v Lipové je jednou
z nejohroženějších kulturních památek České republiky. Tento unikátní zámek byl poprvé
odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek.
Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit barokní zámecký park
a zahradu.
Žáci během exkurze pořizovali fotodokumentaci k prezentaci a ještě před exkurzí vyhledávali
geografické informace a zajímavosti o obci Lipová, zámku, rybníku, dále o německé obci
Sohland a rozhledně Prinz Friedrich August Turm a okolní krajině.

PREZENTACE PROJEKTU
Čtvrtý projektový den (12. 4. 2019) žáci předvedli své prezentace (PowerPoint) z předchozích
tří projektových dnů svým spolužákům, vyučujícím a ostatním projektovým skupinám. Na
stránkách gymnázia byly ke každému projektovému dnu v průběhu školního roku publikovány
články s fotografiemi a na chodbě školy byla připravena nástěnka s informacemi a fotografiemi
o průběhu celého projektu.

