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Obnova tradiční Hřebenovky v Lužických 
horách a Českém Švýcarsku 
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Na  začátku 20.  století byla 
vyznačena Hřebenovka/Ka-
mmweg z  Ještědu na  Růžák. 
Spojila tak řadu vrcholů Lužic-
kých hor a  Českého Švýcarska 
v  nejkrásnější části Čech . Za-
sloužily se o ni německé horské 
spolky, které rozhodly o  jejím 
vzniku na setkání ve Varnsdorfu 
dne 13.  dubna 1902. Je zajíma-
vé zmínit, že trasu k  vyznačení 
prozkoumali profesor a badatel 
Anton Amand Paudler z  Kame-
nické Nové Vísky a  akademic-
ký malíř August Frind z  Krásné 
Lípy, který tehdy působil v Mni-
chově.

Byla to svého času nejvyhlá-
šenější dálková trasa v  Čechách 
a  brzy se stala součástí tzv. 
Modré hřebenovky, která začí-
nala v Blankensteinu v Durynsku 
a vedla přes Krušné hory, České 
Švýcarsko, Lužické hora, Ještěd, 
Krkonoše, Broumovské stěny, 
Hejšovinu, Orlické hory, Kralický 
Sněžník na  Praděd a  na  mnoha 
místech přecházela česko-ně-
meckou hranici tam a zpět.

Ve  druhé polovině 20.  století 
pojem Hřebenovka upadl v  za-
pomnění, ale je nutno přiznat, že 
existovala ( a dopusud je) dálko-
vá červeně značená trasa KČT, 
místy se požíval i  název Strážní 
stezka, která tato severní pohoří 
spojovala a  spojuje. Lety došlo 
k jejímu přerušení v mnoha úse-
cích, např. ve  velkých městech 
( Liberec, kde oba konce stezky 
spojuje tramvajová linka č. 3 Li-
dové sady/Jizerské hory – Honí 
Hanychov/Ještěd) nebo i  jinde 
(Královka – Kristianov, nádraží 
Jedlová – Tolštejn apod.).

Liberecký kraj zpracoval před 
několika lety projekt, na  jehož 
základě obnovil a  realizoval 
myšlenku Hřebenovky po  pěší 
ve  dvou variantách. Vede z  Kr-
konoš buď přes Jizerku, Smě-
davu, Holubník, Oldřichovské 
sedlo, Grabštejn, Oybin nebo 
přes Tanvald, Černou Studnici, 
Ještěd a  Vápenný, a  dále jed-
notně na  Hvozd a  Luž do  sedla 
Šébr na hranici Libereckého kraje 
a Ústeckého kraje.

České Švýcarsko, o.p.s. jako 
destinační společnost pro úze-
mí nejsevernějších Čech na úze-

mí Ústeckého kraje přišla s  my-
šlenkou zajistit pokračování 
Hřebenovky směrem k  západu 
na Krušné hory. Ústecký kraj ten-
to produkt velmi intenzivně pod-
poruje. Celostátní vedení KČT 
prosazuje, aby plánovaný úsek 
Českým Švýcarskem splnil pod-
mínky nově vzniklé certifikace, tj. 
aby Hřebenovka byla trasována 
atraktivními cestami a  stezkami 
pro pěší, v maximální míře mimo 
souběh s  cyklotrasami , silnice-
mi nebo asfaltových cestami, 
jak tomu dnes bohužel u mnoha 
značených cest je.

„Prostě děláme vše pro to, 
aby Hřebenovka na  území Čes-
kého Švýcarska byla atraktiv-
ní, aby vrátila hory pěším, kteří 
jsou na  mnoha trasách vytlačo-
váni cyklisty. Přitom přirozeným 
pohybem je chůze. Horská pěší 
turistika patří do  Lužických hor 
i národního parku České Švýcar-
sko na  prvním místě. Uvědomu-
jí si to KČT i  Správa národního 
parku, a  proto mimo využití již 
značených cest budou – po  ne-
zbytném správním řízení – vy-
značeny i zcela nové úseky, např. 
atraktivní hřebenová stezka Šébr 
– Stožec – Jelení skála nebo 
spojka z  Janova do  údolí Suché 
Kamenice. Jsme rádi, že pěší tu-

ristika, treking jsou nyní vnímá-
ny jako pozitivní trend, který je 
třeba podporovat. Jen je trochu 
smutné, že tuto myšlenku musí-
me vůbec znovu objevovat“, říká 
Jiří Rak, destinační manažer spo-
lečnosti České Švýcarsko.

A Jiří Rak ví, co říká. Ví, jak je 
těžké dosáhnout vyznačení no-
vých, byť krátkých úseků. Těší 
se však podpoře místních samo-
správ , orgánů ochrany přírody 
i  celostátního a  krajského vede-
ní KČT.  Prvním oříškem je hned 
na začátku vybudování lávky pro 
pěší a  cyklisty na  frekventova-
ném sedle Šébr. Ústecký kraj již 

potvrdil její vybudování v  do-
hledné době.

Směřování Hřebenovky využije 
většinou stávajících značek růz-
né barvy a zahrne i méně známá 
místa v Lužických horách a Čes-
kém Švýcarskem. I  to je smysl: 
ukázat jedineční místa v  krajině 
mimo dosavadní hlavní proudy 
návštěvníků.

Hřebenovka povede kolem ná-
draží Jedlová, položeném ideál-
ně v nitru hor ve výši 554 m n.m. 
na Jedlovou s chatou a rozhled-
nou, k  nádraží Chřibská, přes 
Rybniště na  neznámou vyhlídku 

Karlova výšina, na  Maškův vrch, 
kde město Krásná Lípa připra-
vuje vybudování nové rozhled-
ny (jako vše v  tuzemském ces-
tovním ruchu závisí vše ovšem 
na  projektovém financování, 
které doposud nebylos chválen), 
do Doubic, soutěskou Úzké scho-
dy do Jetřichovických skal. Z Je-
třichovic potom k pohádkovému 
Dolskému mlýnu, přes unikátní 
rozhlednu Růženka na Pastevním 
vrchu a rozhlednu na Janovském 
vrchu u Janova, na skalní balkon 
Belveder a  vysoko nad labským 
kaňonem na  strhující vyhlídku 
na Růžovém hřebeni a přes Kvá-
drberk do Děčína.

Dále již v přípravě je úsek přes 
Děčínský Sněžník a  Tiské stěny 
do Krušných hor.

Ze současného popisu jsou 
patrné krásy krajiny, které tato 
dálková cesta spojí. Z  mnoha, 
zejména historických důvodů 
a  změn v  terénu nemůže kopí-
rovat přesně původní trasu. Ote-
vírá však nová místa, doposud 
málo poznaná.

„Až vše bude schváleno a KČT 
cestu proznačí vč. nových úse-
ků, vlastní práce teprve začne. 
Nebyli bychom profesionály 
v  cestovním ruchu, kdybychom 
se spokojili s  nápisy Hřebenov-
ka na rozcestnících a považovali 
práci za hotovou. Do té doby se 
musí rozběhnout marketink celé 
trasy, příprava dohod s ubytova-
teli na trase, a  to tak, aby pout-
níci mohli chat a penzionů umís-
těných při Hřebenovce využívat 
na  jednodenní přespání a  příští 
den pokračovat. Je to práce již 
obvyklá na  některých dálkových 
cestách v  Německu. Jsme rádi, 
že se pěší turistika vrací ke svým 
kořenům“, zmiňuje Jiří Rak. 

Je však cítit jeho obavy, zda 
se podaří zajistit dostatek zdro-
jů na  tyto aktivity. Ví, jak jsou 
výsledky práce v  turismu závis-
lé na projektech a dotacích. Zá-
roveň však ví, že má podporu 
především ve  vedení Ústeckého 
kraje, ve  vedení Klubu českých 
turistů, ve  Správě Národního 
parku České Svýcarsko. A samo-
správy obcí a  měst v  okolí jsou 
připraveny udělat pro svoji Hře-
benovku vše, co bude možné.


