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Průběh trasy
Km Trasa Směr Popis úseku 
0,0 Sloup u hradu

0,7 lesní divadlo

1,2 Na Stráži

1,7 Vyhlídka Emanuela Maxe

2,0 Hraběnčina vyhlídka

4,2 Sloup u hradu

sLouPský zeLený okruh
NOVOBORSKO / Turistický výlet / 4,2 km 

www.liberecky-kraj.cz

Výškový profil trasy
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Na cestu se vydáme z parkoviště pod hradem v obci Sloup v Čechách. Po značené trase místního vyhlídkového okruhu 
(zelenobílá značka) projdeme lokalitu sloupských skal s množstvím vyhlídek. Značka nás dovede zpět na parkoviště.

� Sloup – lesní divadlo
První zastávkou je lesní divadlo z roku 1923. 
Poslední koncert počátkem 60. let 20. století,  
i když divadlo užíváno i později. Poničeno nejen 
časem, ale i vandaly a zloději kamene. Částečné 
rekonstrukce a opětovného otevření se divadlo 
dočkalo v roce 2004.

Na Stráži 
Skalnatý ostroh (354 m), původně nazýván 
Široký kámen, poskytuje krásnou vyhlídku na 
obec se skalním hradem v pozadí s vrcholky 
Lužických hor. 

Vyhlídka Emanuela Maxe
Vyhlídka E. Maxe vznikla po roce 2000 na 
pasece s pěkným výhledem na vršky Českého 
středohoří a Lužických hor. 

Hraběnčina vyhlídka 
Hraběnčina vyhlídka poskytuje výhled na 
střed obce se zámkem a kostelem sv. Kateřiny,  
v pozadí Nový Bor a vrchol Klíč (759 m). 

Sloup v Čechách
Obec  rekreačního charakteru s velkým množstvím 
přírodních zajímavostí v jejím okolí. Dominantu 
Sloupu tvoří mohutný skalní suk – pískovcová 
skála přes 30 m vysoká a 100 m dlouhá - skalní 
hrad s poustevnou. V obci kostel sv. Kateřiny, 
sousoší Kalvarie, raně barokní mariánský sloup, 
barokní zámek (dnes domov důchodců).

� Sloup – skalní hrad a poustevna
Hradní skála má velmi starou historii na základě 
archeologických nálezů, zejména z doby keltské. 
V roce 1327 se připomíná hrad jako majetek 
Berků z Dubé, na počátku 15. století v rukách 
Jana Wolfa z Varnsdorfu a pak Mikeše Pancíře ze 
Smojna. Ten se pustil do válek z Lužicí, pročež 
byl hrad r. 1445 dobyt. Pak byl obnoven, ale jen 
do 16. století, kdy byl pod hradem postaven 
tzv. Berkovský dům, dnes již zaniklý. Hrad byl 
poničen v třicetileté válce švédským vojskem. 
Středověké prostory byly poničeny při budování 
rozsáhlé barokní poustevny. Po jejím zrušení se 
hrad stal výletním místem. Dnes přístupný.

Sloup v Čechách, hrad � Lesní divadlo � Vyhlídka Na Stráži � Vyhlídka Emanuela Maxe � Hraběnčina 
vyhlídka � Maxmiliánova vyhlídka � hřbitov � sv. Jan Nepomucký � Sloup v Čechách, hrad 
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