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Největší znalec Lužických hor, ajťák 

a geochemik, který veškerý volný čas věnuje
Lužkám 

Jak jste se vlastně od geochemie dostal k informačním technologiím? 

Mohl byste se čtenářům prosím krátce
představit?
Narodil jsem se v roce 1966 v Moravské
Třebové, dětství jsem prožil v Havířově a ve 13
letech jsem se s rodiči přestěhoval do České
Lípy. Po dokončení gymnázia jsem vystudoval
geochemii na Přírodovědecké fakultě Karlovy
Univerzity v Praze, ale po roce 1994 jsem se
začal více věnovat informačním technologiím.
Dnes bydlím v Neratovicích a pracuji na
Přírodovědecké fakultě jako správce
webového portálu.

Jak se na Lužické hory díváte z vědeckého hlediska? Jsou něčím geologicky
mimořádné?

Reliéf Lužických hor je výrazně ovlivněn třetihorní vulkanickou činností, díky níž zde
následná eroze vytvořila většinou izolované kupovité a kuželovité kopce se svahovými
sutěmi, nabízející krásné pohledy do okolí. Na rozdíl od sousedního Českého středohoří
jsou ale Lužické hory více zalesněné a méně obydlené. Významným fenoménem je
Lužická porucha, oddělující křídové pískovce na jihu od žulových hornin lužického
plutonu, v jejímž okolí vznikly zajímavé skály: u nás hlavně v okolí Horního Sedla a na
německé straně hor v širokém pásu kolem Töpferu. Na tuto poruchu jsou také vázané
drobné kry jurských sedimentů v okolí Doubice a Kyjova, které se nikde jinde v Čechách
nevyskytují.

Když jsem byl přijat na vysokou školu, začaly se u nás používat první stolní
počítače a ve škole jsem se s nimi mohl blíže seznámit. Postupně jsem se naučil
programovat a když se pak zaváděl internet, začal jsem se věnovat tvorbě
webových stránek a programování webových aplikací. Současně s tím jsem se
věnoval geochemii, ale když jsem po dokončení studia přemýšlel o tom, co budu
dělat dál, dostal jsem zajímavou nabídku pracovat pro fakultu jako správce
webových stránek a zůstal jsem u toho dodnes.



Kromě práce máte ještě mnoho koníčků. Kde na to všechno berete čas?
Koníčky jsem časem musel
trochu omezit, takže dnes
většina z nich souvisí s touláním
po horách, které mě nejvíce
nabíjí energií, ať už je to zájem  
 o drobné památky v krajině,
jejichž mapování a záchraně se
věnuje spolek Drobné památky
severních Čech, fotografování
památek a přírody, nebo
cestování po železnici. 

Mohl byste prosím našim čtenářům upřesnit, co je zač spolek Drobné památky
severních Čech, kde můžeme vidět jeho činnost naživo a jakou tam máte roli vy? 

Spolek Drobné památky severních Čech vznikl z iniciativy pana Miroslava Pröllera      
 v České Lípě koncem roku 2002. Jeho hlavním cílem se stala dokumentace a obnova
drobných sakrálních památek v krajině, jejichž stav byl v té době velmi špatný. Později
spolek pomáhal také se zajišťováním finančních prostředků na záchranu zchátralých
kostelů a kaplí na Českolipsku. Kromě toho pořádá různé akce jako jsou výlety nebo
požehnání obnovených památek, a ve spolupráci s Okrášlovacím spolkem Kokořínska
Pšovka a s Římskokatolickou farností v Bělé pod Bezdězem pořádá koncerty a setkání
u Betlémského světla v kostele sv. Jakuba v Bořejově. Já jsem se v počátečních letech
podílel hlavně na dokumentaci a obnově nejvíce zničených kapliček a křížů v terénu   
 a téměř od počátku také spravuji webové stránky sdružení www.drobne-pamatky.cz.
Výsledky činnosti spolku jsou rozeseté po celém Českolipsku včetně Lužických hor.
Hodně památek bylo obnoveno třeba v okolí Jablonného, Mařenic, Polevska nebo
Kamenického Šenova a jednou z posledních byl v roce 2020 obnovený kříž u turistické
cesty, vedoucí z České Kamenice na Zámecký vrch.

Lipnická kaple

Jste autorem nejrozsáhlejší webové stránky o Lužických horách luzicke-hory.cz.
Jak vlastně ten web vznikl a kdo všechno se na něm podílí?

Když jsme se přestěhovali do České Lípy, začali jsme se s tátou zajímat o okolní
krajinu a na výletech jsme nacházeli místa, o kterých se v turistických průvodcích
nic nepsalo. Můj otec proto začal hledat zmínky o těchto místech v Okresním
archivu ve starých německých průvodcích a vlastivědných článcích. Sestavili jsme
si slovník starých německých jmen a postupně jsme začali zapomenutá místa
navštěvovat a informace o nich jsme si zapisovali a ukládali do šuplíku. Když jsem
pak koncem roku 1996 na fakultě získal připojení k internetu, našel jsem na
Žitavské technické škole skromné stránky o Žitavských horách a rozhodl jsem se
něco podobného udělat i pro Lužické hory, abych ty informace z šuplíku nějak
využil. 



Čím na vás Lužické hory tak zapůsobily? 

Zpočátku určitě svou tajemností. Když měl člověk štěstí, mohl v lese najít místa, o kterých
se v žádném průvodci nedočetl. Rozvaliny výletních hospod a staré rytiny ve skalách
probouzely mou zvědavost a touhu zjistit něco o jejich původu. A přitom to bylo
uprostřed hor a lesů jen kousek od domova, kam se dalo dojet ani ne za půl hodiny
vlakem.

Máte tu nějaké oblíbené místo? Vím, že to je Malý Stožec, ale nezměnilo se to za ty
roky třeba?

Malý Stožec

Původně jsem si myslel, že za rok nebo dva celé hory popíšu a budu se věnovat
dalším oblastem v okolí, ale jak se tvář krajiny pozvolna měnila, bylo na stránkách
pořád co doplňovat a dokončené nejsou dodnes. Stránky jsem tvořil s pomocí otce,
který vyhledával informace v archivech a překládal stránky do němčiny, ale přispěli
na ně i další autoři zajímavými články o historii sklářství, Lužických Srbech,
pohraničním opevnění, o pomníku hraničářů v Horní Světlé a dalšími. Kromě toho na
stránkách vznikla rozsáhlá galerie historických pohlednic ze sbírek českolipského
muzea a řady soukromých sběratelů, a fotogalerie s obrázky několika známých         
 a přátel Lužických hor.

Čím déle do hor chodím tím více těch míst přibývá, protože přibývá i hezkých vzpomínek
a zážitků. Malý Stožec jako nejdivočejší kopec v Lužičkách je u mne stále na prvním
místě, i když je dnes už mnohem navštěvovanější, než dřív. Ale oblíbených míst tu mám
víc. Za všechna mohu jmenovat třeba Střední vrch, Studenec, Zlatý vrch, okolí Naděje
nebo níže pod horami vrch Ortel, u něhož se obvykle uvádí silná negativní energie, ale já
tam při každé návštěvě vnímám jen energii pozitivní. A krásně je i na německé straně
hor, kde je největší atrakcí letovisko Oybin se zříceninami hradu a kláštera,
pamatujícími dobu Karla IV., skalnatý Töpfer a Scharfenstein, soutěsky Grosse
Felsengasse a Nonnenfelsen nebo opuštěné lomy na mlýnské kameny u Jonsdorfu. Na
malé ploše je tam soustředěno mnoho krásných míst.



Krajina se mění neustále,
někdy k lepšímu a jindy k
horšímu. Po roce 1989
začaly převažovat ty lepší
změny. Postupně se začala
obnovovat do té doby
zdevastovaná místa jako je
Jedlová, Kamenický hrad,
Lemberk nebo Grabštejn,
celkově zkrásněla podhorská
městečka a došlo i na staré
vyhlídky a drobné památky.
Zde bych rád pochválil 

Pozorujete zde nějaké změny za ta léta, co sem jezdíte? A jsou spíš k lepšímu nebo
horšímu?

Jak často se do Lužických hor
dostanete? Máte tu nějaké zázemí?

Už asi 15 let bydlím v Neratovicích, takže  do Lužických hor se dostávám méně
často, ale snažím se k tomu využít každý volný víkend. Zázemí jsem měl dříve hlavně
u rodičů v České Lípě nebo na jedné chaloupce v Rousínově a dnes mám k dispozici
podnájem v České Lípě. Každý rok se mi podaří do Lužiček podniknout okolo 15 až
20 výletů.

Stříbrný vrchzejména dlouhodobé úsilí spolku Pod
Studencem, jehož činnosti při obnově
starých památek a navracení duše
krajině si velice vážím. V poslední době
vítám i aktivitu turistů, kteří přeznačili
řadu cest tak, aby lépe zpřístupňovaly
zajímavá místa, která byla donedávna na
okraji zájmu.
Naproti tomu vnímám stále negativněji
postupující devastaci lesů, k níž                   
v posledních letech zásadním způsobem
přispěla kůrovcová kalamita, a zhoršování
podmínek pro pěší turistiku, způsobené
tím, že řada krásných lesních cest a pěšin
se mění na zpevněné lesní silnice, po
kterých se špatně chodí a roste na nich
provoz soukromých aut, která v lesích
nemají co dělat.

Knesplova vyhlídka
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Velice děkujeme za milý rozhovor a do nového roku přejeme mnoho krásných víkendů
strávených v Lužických horách. 

Lužické hory jsou poměrně malé, takže je snadno můžete poznávat z kteréhokoliv
podhorského městečka nebo z malebných horských vsí jako jsou například Mařenice,
Kytlice, Doubice nebo Prysk.

Odkud by měl Lužické hory začít objevovat člověk, který to tam vůbec nezná? 

K prvnímu seznámení bych určitě doporučil obecně známá místa jako je Klíč,
Jedlová, Tolštejn, Luž, okolí Vlčí hory, Studenec, Hvozd nebo Popovu skálu na
východě, z městeček třeba Českou Kamenici a Jablonné v Podještědí, zámky
Lemberk a Grabštejn, v jižním podhůří pak Sloup a skály v jeho okolí. Z Doubice
nebo Kyjova se navíc dá snadno přecházet i do Českého Švýcarska a z Jítravy na
východě zase na Ještědský hřbet. A i tady mohu vřele doporučit návštěvu
německé strany hor s letovisky Oybin, Jonsdorf a se všemi místy, která jsem
zmínil už dříve. A pokud se vám krajina zalíbí, můžete se podívat i do míst méně
známých a skrytějších.

Velký Jedlovský rybník


