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Zdař Bůh!
Pocit štěstí a turistického potěšení mohou zažít všichni, kteří projdou naši
krušnohorskou hřebenovku (Erzgebirgskammweg), obzvláště byla-li nedávno
vyznačena takřka v celé své šíři od Děčína (Tetschen) do Aše (Asch). Pouť vyžaduje
přibližně 9―10 dnů, a tudíž se jedná o vskutku úctyhodný podnik. Vynaložené úsilí
bude ovšem bohatě odměněno: protože vysoko v Krušných horách (Erzgebirge),
s jejich hřebeny a vrcholy, travnatými svahy, skalisky, vysoko nahoře, kde se
pohupují odolné, větry ošlehané koruny stromů a rozkládají rozlehlé holé pláně ―
kde milovník hor cítí nejen radost a blaženost v srdci z vydatného pohybu na
průzračném horském vzduchu, ale má též příležitost si plně vychutnat tiché
odloučení, jež může mít na tělo i mysl účinek pouze blahodárný. Obzvláště
v příjemném letním období je ve vzdušných hřebenných výškách vskutku překrásně:
slunná úbočí ovívá svěží větřík nebo mírný vánek, do vysoka i daleka se klene modrá
bezmračná obloha a celou krajinu lze koldokol přehlížet široširým pohledem.
Z temných hustých lesů se linou chladivé pryskyřné vůně a ze skal i mokřadů prýští
čiré praménky zurčivě pospíchající do údolí. Proto ven ze zaprášeného dusného
města, pryč z trýznivého vedra ploché nížiny a vzhůru za odpočinkem v nádherných
výšinách Krušných hor!
Krušnohorská hřebenovka (Erzgebirgskammweg) vede téměř výhradně po
samém hřebeni Krušných hor (Erzgebirge), jenž je povětšinou v šíři 50―200 m
rozložen na mohutném horském hřbetu, ve východní části do značné míry převažují
výšky nad 700 m a ve střední a západní zpravidla od 800 nad 1200 m, aniž by kdy
spadala v údolí. Ubírá se tak po nejvýše položené hřebenové křivce, která je rovněž
i předělem mezi saskými a českými vodstvy. Vlastní hřeben, resp. hřebenovou linii,
opouští pouze tam, kde nebylo možno pro neschůdnost či nepovolení majitelů půdy
(v druhém případě zejména díky hustému výskytu zdejších lesních správ) stezku
vytýčit. To se týká hlavně tras: ves Sněžník (Schneeberg)―Tisá (Tissa), Přední Cínovec
(Vorder˶Zinnwald)―Zadní Cínovec (Hinter˶Zinnwald), Vilejšov (Willersdorf)―Černý
rybník (Schwarzer Teich), Mníšek (Einsiedl)―Nová Ves v Horách (Gebirgsneudorf),
Mezihořský vrch (Beerhübel)―myslivna (Forsthaus) Svahová - Nový dům (Neuhaus),
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Hora Svatého Šebestiána (Sebastiansberg)―Měděnec (Kupferberg), Meluzína (Wirbelstein)―Klínovec (Keilberg), Boží Dar (Gottesgab)―Blatná (Platten), Brambach―Kamenné (Steingrün). Zde vyskytují se časté obcházky.
Hřeben Krušných hor, rozvodí, leží většinou na české straně, a proto se
hřebenové značení nachází právě tam; pouze vedlejší větve Klínovec (Keilberg)―Fichtelberg (Smrčník)―Boží Dar (Gottesgab) a Blatná (Platten)―Auersberg
(luční hora)―Gr. Kranichsee (Velké Jeřábí jezero) probíhají Saskem, rovněž v saském
Fojtsku (Vogtland) jsou takto značeny trasy Kamenáč (Aschberg)―Schöneck (krásný
kout)―Počátky (Ursprung) a Wernitzgrün―Brambach―Pramen Bílého Halštrova
(Elsterquelle), dohromady zhruba 70 km. Kromě toho se ale značení vyskytuje na
mnoha místech poblíž saských hranic. Díky své poloze stezka ubíhá ― dalo by se říci
― téměř vždy v bezmála horizontální nadmořské výšce, vzhledem k tomuto notně
převažujícímu rysu je putování vzdor poměrně velkým vzdálenostem velmi příjemné.
Avšak největším přínosem zdolání celé 248 km dlouhé cesty od labského toku
k výšinám Smrčin (Fichtelgebirge) je nezměrné potěšení a krásný pocit z vědomí, že ji
lze absolvovat jen a jen pěšky. Je ale třeba se ujistit, disponujete-li dostačující
výstrojí: solidní oděv odolný proti povětrnostním vlivům, pevné, důkladně
prošlapané boty a leckde je nutný i proviant; ten proto, že mnohá ze skrovných
hřebenových sídel dosud nejsou na cestovní ruch zařízena. Rovněž neopomeňte
přibalit alespoň jednoho ze stávajících krušnohorských průvodců*), jde jen o malou
knížku popisující hřebenovkou dosti přesně, ačkoli zdaleka celé Krušné hory
nezahrnuje. Dobrými turistickými cíli jsou: Vysoký Sněžník (Hoher Schneeberg), Tisá
(Tissa), Nakléřov (Nollendorf), Komáří vížka (Mückenturm), Přední Cínovec
(Vorder˶Zinnwald), Zadní Cínovec (Hinter˶Zinnwald), Fláje (Fleyh), Mníšek (Einsiedl
[lázně - Bad Einsiedl]), Nová Ves v Horách (Gebirgsneudorf), Kalek (Kallich), Hora
Svatého Šebestiána (Sebastiansberg), Přísečnice (Preßnitz), Měděnec (Kupferberg),
Klínovec (Keilberg), Fichtelberg (Smrčník), Boží Dar (Gottesgab), Plešivec (Pleßberg),
Abertamy (Abertham), Blatná (Platten), Auersberg (luční hora), Brambach, Háj u Aše
(Hainberg). Za špatného počasí je lépe posečkat v klidnějších místech, a to zejména
v případě není-li možné pokračovat po dostatečně vhodné cestě.
Nicméně lze též procházet jen jednotlivé úseky, k čemuž je předkládaný
průvodce rovněž velice užitečný, ve srovnání s ostatními hřebenovkami má ta
krušnohorská velkou výhodu v tom, že ji kříží několik železnic a mnohé další se do
míst vzdálených jen několik hodin cesty k vlastnímu hřebeni přibližují. Další výhodou
hřebenových túr v Krušných horách je bohatý, neustále se měnící charakter terénu,
od lesů k nivám, neustále nový krajinný ráz samotného pohoří, bezpočet nádherných
____________________________________________________________________________________________

*) K doporučení: Berlet, Průvodce sasko-českým Krušnohořím. 11. vydání 1907. Vydalo
Graserovo knihkupectví v Annabergu.
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dalekých výhledů, přítomnost mnohých vysoko položených sídel, která kolorit
horského hřebene historicky, hospodářky a etnograficky utvářejí.
Dvěma okrajovými pilíři krušnohorské hřebenovky jsou Vysoký Sněžník (Hoher
Schneeberg) na východě a Háj u Aše (Hainberg) na západě, oba korunovány
mohutnými věžemi; nedílnou součástí hřebenovky jsou i výstupy, resp. sestupy Děčín
(Tetschen)―Sněžník (Schneeberg), Aš (Asch)―Háj (Hainberg) a jsou opatřeny
stejnou značkou. Jednotným značením Krušnohorské hřebenovky (Erzgebirgskammweg) jsou čtyři modré hroty v bílém poli:

(značka hřebenovky).
S možná i očekávaným líčením krásných scenerií Krušných hor a jejich dalších
zvláštností předkládaná knížka nepřichází, leč svého úkolu se zhošťuje popisem trasy
hřebenovky, která není speciálně vytvořenou komunikací, nýbrž spíše jen
kontinuálně vyznačeným systémem stávajících vozovek, chodníků a silnic popsaným
natolik přesně, aby se byl hřebenový poutník schopen orientovat, pokud značení ―
jak se na vysokém krušnohorském hřebeni často stává ― nezmizí důsledkem zimních
bouří, námraz, odklízením sněžných závějí či nevezme za své zásahem seker
dřevorubců. Náš průvodce, vycházející výhradně z osobních cestovních zkušeností
obou autorů, by neměl být ničím jiným, než malou, praktickou příruční knížkou
vhodnou k zasunutí do kapsy návštěvníkovy turistické kazajky, jeho věrným
souputníkem! Stejně jako většina ostatních cestopisných a turistických příruček
vystihuje putování pouze v jednom směru, a sice západním, od Děčína (Tetschen)
do Aše (Asch); vydáte-li se po hřebenovce ve směru opačném, lze pořadí snadno
změnit.
Snad tato knížka přispěje i tím, že si naše krásné německé turistické stezky,
krušnohorské stezky, získají opravdu hodně přátel!
Teplice (Teplitz) a Lipsko (Leipzig), Nový rok 1907.

Autoři.

Jak zlatem třpytí slunce
koldokol kvetoucí zemi!
Ó ticho hor, ó blažený odpočinku,
volný jsem bez pout těsných!

A sluncesvitem zlatým,
odloučen daleko od světa,
veden jsem přímo v srdce
vznešeného klidu majestátu hor.
Anton König.

1. úsek.
Děčín (Tetschen) - Nakléřov (Nollendorf) (24 km).
P ř í s t u p o v é t r a s y : a) z Č e c h (Böhmen): 1. linka Praha (Prag)˶Podmokly (Bodenbach) RakouskoUherská společnost státní dráhy (Österreichisch˶ungarische Staatseisenbahngesellschaft), 2. linka Praha
(Prag)˶Střekov (Schreckenstein)˶Děčín (Tetschen) Rakouská severozápadní dráha (Österreichische
Nordwestbahn), 3. trať Chomutov (Komotau)˶Podmokly (Bodenbach) Císařsko-královské rakouské státní
dráhy (kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen); b) ze S a s k a (Sachsen): linka Drážďany
(Dresden)˶Podmokly (Bodenbach) Saské královské státní dráhy (Königlich Sächsische Staatseisenbahnen); c) z obou směrů Sasko˶česká paroplavební společnost (Sächsisch˶Böhmische Dampfschiffahrt).

Stojíme na 178 m dlouhém řetězovém mostu císařovny Alžběty (Kaiserin
Elisabeth-Kettenbrücke), který spojuje oba břehy Labe, jakož i krásná města Děč ín
a Po dmokly a zamyšleně hledíme do velkolepého proudu pospíchajícího do
sousedního Saska. Tyčící se hory a strmé útesy tísnící se podél břehů do jisté míry
rozvíjející se sesterská města i zastiňují. Na strmém skalisku trůní okázalá starobylá
stavba, thunovský hraběcí zámek; o něco výše se třepotá rozverná vlajka
s německým nápisem Vítejte; lesklá hladina odráží pestrou směsici siluet
všemožných vozidel, velkých i malých; po obou březích řinčí, hvízdají a syčí řítící se
vlaky a všude kolem hlasitý shon! My míříme do nádherných a tichých výšek na
hřebenech Krušných hor (Erzgebirge), kde na řídkém leč čistém vzduchu uklidníme
unavené nervy a zdravě posílíme tělo i duši!
Proto rychle na podmokelské straně most opouštíme. Naproti se otevírá široká
brána ― to je vstup na krušnohorskou hřebenovku. Vpravo na zdi se na velké
nástěnné turistické mapě děčínského horského spolku skví cedule hlásající:
„Kammweg Tetschen˶Asch via Schneeberg, Tissa hier über die Eisenbahn“ (Hřebenová stezka Děčín˶Aš přes Sněžník a Tisou zde za železnicí), značena je tabulkami
(4 modré hroty v bílém poli).
A nyní radostně vz hůru ! Projdeme branou a překročíme koleje vedoucí do
Saska. Vlevo i vpravo mizí státní železnice v tunelech, vlevo Pastýřská stěna
(Schäferwand), na které se „Waldsteig“ (lesní pěšina) větví. Hřebenovka ― stále
stoupající ― vede po strmém chodníku zpevněném velkými pískovcovými dlaždicemi,
úzkou ulicí Červený vrch (Rotbergstraße) s nádhernými výhledy (odtud až do příští
vsi na žádné cedulky ani značení nenarazíte), vlevo domy č. 1, 3, 5, 7, 9 a 15, vpravo
20, 22, 24 a 26. Asi po 10 minutách dojdete k rozcestí u 2 lip, doleva odbočuje Bělská
(Biela-Straße); pokračujeme vpravo ulicí Červený vrch (Rotbergstraße), vlevo č. 27,
29 a 33, vpravo 30, 32, 34, 36, 38, 40 a 42, většinou malé domy, některé staré,
útulné, zčásti však i nové, ale příjemného vzezření. U domu č. 33 ulice Červený vrch
(Rotbergstraße) zatočí doprava, vlevo opodál: restaurace Švýcarský dvůr (Schweizerhof). Vine se pak pod lesem a kopcem vpravo, míjí revírní sloupky 41 a 42, vlevo stojí
poslední 2 podmokelské domy č. 37 a 41. Po pár krocích dorazíme k rozcestí. Pozor!
Ani vpravo ani doleva, ale rovně a jen mírně vzhůru nadále stoupá k okraji (vpravo)
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louky (cesta zprvu poněkud neznatelná) na volné výšině s krásnou vyhlídkou: vlevo
Popovický vrch (Pfaffenberg), Klobouk (Hutberg) a za nimi Chmelník (Hopfenberg), před
námi masiv Sněžníku (Schneeberg) (věž není vidět). Pak cesta klesá k domům malé vesnice
(13 km*) Žlí be k (Bösegründl) (zprava sem sestupují 2 cesty). Mineme první 3 domy úplně
vlevo, odbočíme vpravo kolem obezděného (vlevo) pramene, vlevo starý selský statek č. 2,
obecní úřad a č. 6, vpravo 2. ukazatel se symbolem hřebenovky a malé pohostinství „Zum
Morgenstern“ (U Jitřenky). Zde vejdeme do lesa a sestupujeme do údolí (Bielaer Tal)
Bělského potoka. Vlevo rozcestník k Manzerově stezce (Manzer˶Weg) a (doporučená
vyhlídka, 2 min.) Gauben˶Wändl (Gaubeův hřeb), brzy se dostaneme na rozcestí. Vydáme
se vpravo po zbudované turistické pěšině se zábradlím na hraně údolní stěny nad vesnicí
(3¼ km) B ělá (Biela) (1597 obyvatel), odkud lze přejít do údolí s cestou do Jalůvčí
(Kalmswiese), překročíme malý potok a na silnici ubírající se do No vé B ěl é (Neu˶Biela)
narazíme na ukazatel s nápisem „In ½ Stunde zum Hohen Schneeberg“ (½ hodiny na
Vysoký Sněžník). Vlevo dům č. 16, vpravo 130. Ves se rozkládá podél cesty od shora dolů.
Nad poštou (vpravo) ukazatel (vlevo). Sledujeme cestu, která nás vede k několika továrním
budovám, kolem kostela a školy (vlevo) a k nejvýše položené hospodě (Švýcarský dvůr
nebo mlýn?) Ještě před ní úzkou pěšinou vlevo nahoru k údolní stěně, kolem domů 56 a 55
(vpravo), na jednom z nich visí tabule s upozorněním: „Der Kammweg ist von hier bis Dorf
Tissa nur weiß markiert.“ (Odtud až do obce Tisá je Hřebenovka značena jen bíle.) V této
oblasti bohužel majitel panství, děčínský hrabě Thun, instalaci značek s modrobílým
symbolem Hřebenovky nepovolil. Pokračujeme vzhůru k poslednímu domu (vlevo) a již
vidíme cestu, po níž se vydáme dále. Zde se nachází cedule: „Direkter Weg durch Biela
nach Bodenbach“ (Přímá cesta přes Bělou do Podmokel) a telegrafní sloup 34. Brzy se
trasa stáčí doleva po Nostiz˶Straße, po níž pokračujeme a po asi 10 min. zahneme doleva.
Informační tabule nám tu sděluje: „Direkter und kürzester Aufstieg zum Hohen
Schneeberge“ (Přímý a krátký výstup na Vysoký Sněžník), bílé značky (vápenné pruhy)
vedou po pravé straně částečně zpevněné vozovky, po níž opět po 10 min. u ochranné
chaty (vpravo) překročíme rovnou lesní cestu pravoúhle silnici protínající (poté spatříme
2 pěšiny, zvolíme tu bližší k chatě). Po 5 min. naše cesta vyústí do další, strmě stoupající
a přicházející zprava, vydáme se po ní a pak zahneme prudce vlevo. Nyní jsme dosáhli
hřebene; zakrátko dojdeme ke dvěma cestám vedoucím vpravo, jedna z nich vchází do
obory. Držíme se vlevo, zhruba 5 min. kráčíme rovně podél ochranného plotu proti zvěři
(drátěného). Před námi se tyčí vrcholové skalisko Sněžníku (Schneeberg), po němž
postupně vystoupáme na temeno, asi po 12 min. dorazíme k budově ubytovny skrývající
se za lesním porostem V ys ok ého Sně žníku (8½ km), 721 m nad mořem.
Z otevřeného prostoru před ubytovnou si můžete vychutnat nádherný výhled k jihu a východu
(orientační mapy na balustrádě); z 30 m vysoké kamenné věže je nádherný kruhový rozhled
(panoramatické mapy jsou k dispozici), zejména do celého Saského Švýcarska a velké části Saska.
Zřetelně jsou vidět drážďanské věže; za jasného počasí pak na východě celé Lužické hory (Lausitzer Ge____________________________________________________________________________________________

*) Vzdálenosti jsou v každém úseku počítány od výchozích bodů.
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birge), Jizerské hory (Isergebirge), Sněžka (Schneekoppe) a mnohé další. Vedlejší pokoj pamatuje
opakované návštěvy saské královské rodiny: 1876, 1888 a 1905.

Od věže vede Hřebenovka jihozápadně k příkrému jižnímu srázu sněžnické náhorní
plošiny, po 5 min. jsme na rozcestí, sestoupíme serpentinami a částečně po schodech,
přejdeme silnici a sledujeme ukazatele k hotelu (10 km) „Švýcarský dvůr“ (Schweizerhof)
ve vs i Sně žn ík (Schneeberg) (492 ob.), jež je vyhledávaným letoviskem. Od Švýcarského
dvora několik min. cestou na jih, k hostinci (vlevo) „Zur Hoffnung“ (U Naděje) a domu
č. 23; u dalšího domu křižovatka, vlevo kamenný milník 117, vpravo 116 a rozcestník.
Odbočíme vpravo na západně směřující silnici do Tisé (Tissa), která pak v nadmořské výšce
cca 600 m záhy vchází do lesa, jímž přímočaře vede 2½ km. Na konci prudce zatočí
doprava a sestupuje. Po 6 min. pokračuje ostrou zatáčkou doleva. V tomto místě - u tabule
s nápisem „Schönsteiner Revier“ (Šonštejnský revír) - silnici opustíme a úzkou pěšinou se
schody vystoupáme přímo k ceduli „Eingang in die Ti ssae r Wänd e “ (Vstup do Tiských
stěn). Po 1 min. vlevo a vpravo pěšinou dorazíme ke krásným výhledům; jedna (vlevo)
vede ke skalnímu útvaru „Tisch“ (Kamenný stůl). Pokračujeme po původně zvolené stezce
a o několik kroků dále napravo zpozorujeme schodiště se železným zábradlím, v podstatě
vchod do Stěn. My však vystoupáme Hřebenovkou vlevo, vede nás ke hřbetnímu horizontu
Stěn, souběžně se srázy 60―70 m na jih a skýtá krásné výhledy na Tisou (Tissa), Jílovské
údolí (Eulautal) a Středohoří (Mittelgebirge). Na západě vidíme Krušné hory (Erzgebirge),
za klesajícími partiemi Tisé (Tissa) se nesměle vynořuje Nakléřovská výšina (Nollendorfer
Höhe) se zdaleka viditelným pozdravem tamního kostelíka. Nakonec musíme zdolat strmé
kamenné schodiště překonávající úzkou rokli hluboko v útrobách Stěn. V jejich interiéru je
záhodno odbočit na chvíli doprava a popatřit zajímavé, mocné skalní útvary mnohdy
bizarních forem, jimž odpovídají i jednotlivá (zčásti předpokládatelná) přízviska, jako
například jsou: Frosch (Žába), Helm (Helma), Januskopf (Janusova hlava), Medusenhaupt
(Hlava Medusy), Pilatussohle (Pilátova stopa), Doktor (Hubený doktor) a mnohé další,
nebo rozličné jeskyně a rozsedliny: Schneiderloch (Krejčovská ulička), Enge Pforte (Úzká
brána), Klausenkirche (Zpovědnice) atd. Nicméně nesmíme zapomenout na zpáteční cestu,
nebo si zajistit průvodce, jenž obvykle čeká poblíž, nebo lze pokračovat dále, dokud se
východním exitem nevrátíme zpět na Hřebenovku.
Ta u spodního konce výše uváděných kamenných schodů zatáčí doleva a „Skalní
branou“ (Torloch) prochází jižně dolů do obce (15 km) T i s á (Tissa), míjí hřbitov a kolem
kostela se po silnici vydává k Petrovicím (Peterswald), pár kroků východně od kostela stojí
pomník císaře Josefa II. (Kaiser Josef-Denkmal) a naproti hotel (vřele doporučeno) „Zur
böhmischen Schweiz“ (U Českého Švýcarska). V Tisé (Tissa) jsme se vstoupili na podloží
Krušných hor (Erzgebirge), většinou z červené ruly, tu a tam - zejména západně, proti zóně
Nakléřov˶Krásný Les (Nollendorf˶Schönwald) - se vyskytují zbytky pískovců, jak můžeme
sami na Hřebenovce opakovaně pozorovat.
T isá (Tissa) (544 m), vesnice s 2200 obyv., půvabné místo se značně rozvinutým
průmyslem, zejména výroba knoflíků. (Berlet, Erzg. R. II a). Po petrovické silnici pokračuje-

—8—

me asi 5 min. a mineme hostinec „zum Grafen Thun“ (U hraběte Thuna). U kovárny (vlevo)
podkováře Josefa Hocke (rozcestník; zde opět začíná původní modrobílé značení Hřebenovky) vozovku opustíme, v pravém úhlu odbočíme (vlevo) a klesající cestou mezi roztroušenými domy se ubíráme dolů k jihu. Zprvu stezka mírně sestupuje a směr již z dálky
určuje osamělý vysoký jehličnan (modřín). Vlevo od něj se nachází větší budova, vpravo
domy č. 46 a 289. Zpětný pohled na Tisou (Tissa) a Stěny je čím dál úžasnější. Po 8―10
min. se trasa stáčí vpravo, pak zase hned doleva a opět ostře vpravo.
Opodál nalevo se nacházejí hustě nakupené domy, někdejší Gut Schönstein (Statek
Šonštejn). Hned za Tisou (Tissa) se o něco později objeví věž na Sněžníku (Schneeberg)
a v dáli napravo pak i krásná pyramida Růžovského vrchu (Rosenberg). Rovněž pohled do
Jílovského údolí (Eulautal) s Výrovnou (Hegeberg), Chmelníkem (Hopfenberg), Lotarovým
vrchem (Lotterberg) či Kloboukem (Hutberg) u Bynova (Bünauburg) je okouzlující. Poté
stezka pokračuje opět rovně na jihozápad a do kopce. Po 2 min. se objeví první a za další
2 min. druhá křižovatka; ta již poněkud výše díky bezprostřední blízkosti vrcholku
T iss ab erg (Tisá), jenž se vypíná vpravo.
Pohled je ovšem mnohem komplexnější: daleko na jihovýchodě se rýsuje sedlovitá
dominanta hřbetu Geltsch (Sedlo) a od něj vpravo mocný Dlouhý vrch (Langeberg).
K oběma zajisté náleží bezesporu stejně výrazný fenomén, zalesněné Blansko (Blankenstein) se zříceninou.
Nyní cesta sestupuje a zahýbá mírně doprava. Vpravo před námi se táhne hřeben
s jeřabinovou alejí ve směru Nakléřov―Krásný Les (Nollendorf―Schönwald) a za ním
Špičák (Sattelberg), nalevo je Cihlářský rybník (Ziegelteich). Po 4 min. se dostáváme
k místu Waldecke (lesní zákoutí). Zde trasa zatáčí prud ce dol e va (zatímco na pravé
straně jsou cesty dvě), pravá přichází z porostu Hochwald (vysoký les), levá z lokality
Jugend (mládí). Od Waldecke (lesní zákoutí) nás provází červenobílá značka až téměř
k Hornímu Lesu (Oberwald). Po 2 min. dorazíme k rozcestí, právě tady vejdeme do končiny
Hochwald (vysoký les) a vstoupíme do stoupajícího úvozu. Po 1 min. opět rozcestí, jdeme
vpravo. Za 8 min. z lesa vyjdeme. Na jeho okraji vlevo máme před sebou dlouhou štreku,
v deštivém počasí je mnohem schůdnější pokračovat vně lesa. Poté se trasa vine po
líbezném holém vysokém hřebenu, čemuž odpovídá i název „Au f d er Sch öne “ (Na
Výhledech) a skýtá nádherný výhled. Přibližně po ¼ hodině vzrušující vycházky spatříme asi
400 kroků o něco níže před námi dva dvorce. Zde bychom měli věnovat značkám*) Hřebenovky pozornost, odtud vede místy hustě zarostlým terénem a pravoúhle odbočuje
vpravo, stoupá zastrčenou silničkou a velmi úzkou pěšinou prochází vřesovišti a remízy.
Tam, kde sestoupí v nevysoký porost Jugend (mládí), odbočí stezka kolmo vlevo a podél
hraničních kamenů nakonec dosahuje okraje lesa (vlevo pole) a poté i silnice, z níž uvidíme
____________________________________________________________________________________________

*) Hřebenovka bývá začasté vystavována zimním bouřím, pokud značky z těchto důvodů nenaleznete, nebo byly zničeny, je třeba pokračovat poklidnou vozovkou mezi ojedinělými dvorci náležejícími
k vesničce Horní Les (Oberwald), dokud k této nedorazíte, za ní (proti Nakléřovu [Nollendorf]) by se
značení mělo zase objevit, stále se držte vpravo!
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několik málo zčásti starobylých domů H orníh o Le sa (Oberwald) rozesetých po zelené
planině. Značení Hřebenovky nyní vede mírně vpravo přes silnici, napříč loukou k malému
spálenisku a osamělému, skromnému avšak jedinečnému hostinci Wenzela Baila, kde si
můžeme dát sklenici výtečného čerstvého mléka. Nad zmíněným hostincem vlevo stojí na
široké vozovce kamenný kříž s vročením 1819, zde musíme silnicí pokračovat a poté
odbočit severozápadně vpravo k poslednímu domu (vpravo). Stávající cesta vede přímo do
nedalekých Petrovic (Peterswald). My ale v pravém úhlu odbočíme doleva a několik minut
se ubíráme skrze skrovný borovicový les po vysoko stoupající vozovce vedoucí do (22 km)
Pa ne nsk é (Jungferndorf). Napravo od cesty se tyčí 686 m vysoký holý vrchol S and kop f
(písková hlava) s rozsáhlým výhledem do Saska, vlevo stojí asi tři malé domky. Většinu
domů obce spatříme vpravo na západním svahu kopce Sandkopf (písková hlava), tady naše
stezka dorazí k široké císařské silnici. Po této vozovce nyní kráčíme na jih směrem
k Nakléřovu (Nollendorf), vlevo jsou informační tabule teplického horského spolku
Teplitzer Gebirgsverein č. 736 a 735 s červenobílými značkami (o něco kratší trasa na Horní
Les [Oberwald]).
(24 km) N a kl éřo v (Nollendorf) (679 m – 322 ob.) Historicky pozoruhodný díky Bitvě
u Chlumce (Schlacht bei Kulm) v roce 1813, ve které Francouzi pod velením generála
Vandamma utrpěli od spojeneckých rakouských pruských a ruských vojsk krutou porážku,
po níž došlo k panickému ústupu Francouzů přes Nakléřov (Nollendorf) (cesta k Panenské
[Jungferndorf]). Průběh bitvy císař Napoleon sledoval z věže nakléřovského kostela. –
Hostinec Josefa Güttlera nabízí dobré jídlo a ubytování. (Berlet, Erzg. R. II b).

2. úsek.
Nakléřov (Nollendorf)-Nové Město (Neustadt) (28 km).
P ř í s t u p o v é t r a s y : a) ze S a s k a (Sachsen): 1. železniční trať Pirna (Perno)˶Gottleuba. Odtud do
Nakléřova (Nollendorf) 14 km. 2. Mügeln (Heidenau [vřesová])˶Geising, do Cínovce (Zinnwald) 3½ km.
Drážďany (Dresden)˶Kipsdorf, do Cínovce (Zinnwald) 11 km. b) z Č e c h (Böhmen): Státní dráha
Podmokly (Bodenbach)˶Chomutov (Komotau). Stanice Telnice (Station Tellnitz) je od Nakléřova
(Nollendorf) vzdálena 3 km.

V našem hřebenovém putování lze pokračovat po silnici vedoucí z Panenské
(Jungferndorf) přes N akl éřo v (Nollendorf), jež obcí prochází a míří k vysoko tyčícímu se
kostelu. Překvapivě krásný výhled k jihu. Vydáme-li se na východ, podél kostel obklopující
hřbitovní zdi, dojdeme polní cestou za asi 8 min. až na vrchol N akl éřo vs ké vý šiny
(Nollendorfer Berg) (701 m), z něhož je výhled ještě krásnější. Naproti kostelu však hřebenovka ze silnice odbočuje vpravo, na úzkou vozovku vedoucí k západu. Pokračuje k ukazateli č. 729 s hřebenovým symbolem, odkud je to nějakých 1000 kroků k modrožluté
značce (do Telnice [Tellnitz]). Mírně stoupáme na bezlesý hřbet s nádherným výhledem do
bukovského údolí (Pockautal), v pozadí spatříme Ústí (Aussig), na které zachmuřeně dohlíží
potemnělá hradní zřícenina Střekova (Schreckenstein), tady nahoře, za křižovatkou tří polních cest u kamenného kříže se zeleným dřevěným mřížovím, se naše stezka stáčí vpravo.
Modrožluté značení směřuje do údolí. Zde pak odbočíme vpravo, k nejvyššímu stavení, je-
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hož dvorem (mezi domem a stodolou) se hřebenovka ubírá. Pak zahýbá vlevo
k ukazatelům č. 731 a 732 nesoucím krom hřebenového piktogramu (k Větrovu
[Streckenwald]) i modro-žlutomodrou značku, odtud vpravo k zadním partiím rozlehlého
dvorce a dále po vozovce ubíhající směrem téměř severozápadním. Vpravo se rozprostírá
volná plošina Vý hle dů (Kaibler) (722 m), přes niž se do dáli vinou jasany lemované cesty
do Krásného Lesa (Schönwald) a Petrovic (Peterswald), nalevo strmě ční temnolesý Ro žný
(Hornkappe) (665 m), boční, lesů plná úžlabina spadá do hlubokého Telnického údolí
(Tellnitzer Grund) a na druhé straně se striktně o slovo hlásí 792 m vysoký Rudný vrch
(Zechberg). Za lesem, tak po 4 km, se pak před námi objeví náš další cíl, ves Větrov
(Streckenwald) se štíhlou věžičkou kostelíku. Dále téměř 2 km rovně po překrásné výšině
k okraji lesa s kamenem 108. Nyní se dáme vlevo, zase dolů a pak do lesa. Zde se vyskytují
kameny 109, 110, 111, 39, 40, 41, 42, 43 (poté cesta vede vlevo dolů). Stezka se pak klikatí
k poslednímu kameni 45, odtud hřeben sestupuje na zhruba 100 m hluboko klesající silnici,
tzv. Střelnickou (Schießhausweg), z Telnice (Tellnitz) do Krásného Lesa (Schönwald).
Přejdeme ji i potůček. Cesta nyní vede zčásti lesem, zčásti polem i loukami. Následuje
kámen 46, sloupek 24 (cesta přicházející zprava), vpravo malá pískovna, kámen 278, stezka
zatáčí prudce doleva, kámen 277, asi 5 km vpravo na severu vrchol Špičáku (Sattelberg)
(719 m), vlevo Telnické údolí (Tellnitztal). U kamene 275 se znovu stáčí doprava (dvě
pěšiny odbočují vlevo) a v tomto směru pokračuje, kámen 270, cesta opět stoupá, kámen
269 (odbočka vlevo), a drží se napravo. Vystupuje z lesa. Na volnou nivu. Naskýtá se
pohled do Saska. Zámek Krásný Les (Schloß Schönwald), obce Breitenau (široká niva),
Liebenau (Libná) a d., vpravo dva oddělené háje (cesta přicházející z lesa vlevo). Následují
mnohá rozcestí, neboť k většině polí vede vlastní odbočka. Nyní se musíme snažit,
abychom co možná nejlépe udrželi směr přímo k západu, a brzy se objeví vesnice Větrov
(Streckenwald), u zdejšího kostelíku se vydáme po silnici mířící k Adolfovu (Adolfsgrün),
což je vzhledem k naší dosavadní trase v pravém úhlu k jihu, poslední dům vpravo je
obecní hospoda.
(5½ km) V ě t r o v (Streckenwald) (753 m ― 508 ob.) Obyvatelé čile obchodují rozličným zbožím,
zejména dobytčími štětinami, a široko daleko jsou proslulí jako podnikaví obchodníci. Malý vlídný kostel byl
postaven v roce 1901. Na jeho pamětní desce: „Zu Ehren Sr. königl. Hoheit Prinz Max, welcher am
14. September 1902 zur Kirchweihe die Festrede abhielt. Gewidmet von Karl Watzke.“ (Na počest Jeho
Královské Výsosti, prince Maxe, jenž dne 14. září 1902 při svěcení kostela pronesl slavnostní řeč. Věnoval Karl
Watzke.) (Berlet, Erzg. R. II c).

Po zmíněné takřka rovné silnici nějakých 20 min. do Adolfova (Adolfsgrün). Těsně
před ním vpravo na kraji lesa hřbitov.
(7 km) A d o l f o v (Adolfsgrün) (747 m – 40 ob.) byl založen teprve zhruba před 60 lety. Vlevo hostinec
(Adolfovský dvůr) „Zur Waldesruh“ (U Lesního zátiší), vpravo „Stadt Dresden“ (Město Drážďany).

Rovná silnice poté z obce vychází a pokračuje dále. Sestupuje do mírné prohlubně
(hřebenová linie ubíhá jižně), z níž zdejší pramínek vtéká do údolí řeky Mohelnice
(Müglitztal). Otevírá se další pohled do Saska. Nápadný je vrch Geisingberg s věží, po
levém svahu se rozkládá město Altenberg (stará hora). Po 1 km silnice překračuje výše
jmenovaný potůček. Mezi 9. a 10. stromem silnici opustíme a vydáme se téměř jižním
směrem po vozovce, jež se po dvou křižovatkách k vrcholu hřebene velmi přibližuje, bez-
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prostředně u kamenného kříže zřízeného Annou Patzelt 14. července 1905, a dvou křížů
dalších, „Ritschelkreuze“ (765 m). Právě hřeben skýtá široký výhled: před námi Habartice
(Ebersdorf), Komáří hůrka (Mückenberg), vpravo od ní mohutný úsek hřebene s cínoveckou (Vorder-Zinnwald) Lysou horou (Kahlenberg), končinou „Toten Kind“ (mrtvé dítě)
a vrchem Kahlenberg (lysá hora) v Sasku zcela vpravo. Nalevo pozoruhodný terénní úkaz:
horský hřbet tlačí dva vrcholy k jihovýchodu, vyšší než sám je: R ud n ý vr ch (Zechberg)
a kótu Na V yhlíd ce (Schauplatz) (oba 792 m).
U těchto křížů vyúsťuje v naší stezku cesta zleva, jdeme vpravo, další odbočka, opět
se držíme vpravo a po několika krocích již vstoupíme (9 km) do Hab art ic (Ebersdorf),
nalevo kupec Hermann Merl č. 222, vpravo Josef Kohlschütter, krejčí. Po obecní komunikaci se vydáme vpravo, dojdeme však jen k nejbližšímu příštímu (vpravo) domu č. 137.
Naproti němu vykročíme vlevo k nově zbudovanému nespalnému stavení s lepen-kovou
střechou a dvěma hromosvody, na polní cestu ubírající se západně ven z obce. To
znamená, že hřebenovka prochází jen horní částí sídla, tzv. Oberndorf (horní ves), s vysloveně výrazným podélným uspořádáním. Habartice (Ebersdorf) (753 m, 984 ob.) jsou starobylou osadou s původním názvem Eberhardsdorf (Habartova ves). (Berlet, Erzg. R. II c).
Dorazíme-li ku zmíněnému domu, neprodleně přejdeme pěšinu ubíhající paralelně
s obcí. Odtud vycházejí ještě dvě cesty, zvolíme vedoucí poněkud vpravo. Po 80 krocích
další rozcestí, pokračujeme vpravo pohodlnější cestou. Po 300 krocích křižovatka, musíme
se vydat rovně. Vpravo vychází opět již jen jedna polní cesta ubírající se od obce. Jdeme
stále dál naším směrem k oplocenému železnému kříži se dvěma stromy tyčícímu se
v otevřeném poli („Schenkerkreuz“ [Schänkerův kříž] postavený rodinou Zechel).
Za jasného počasí nelze zbloudit, neboť před sebou vidíme zřetelný turistický cíl;
v mlze ale pozor! Od kříže ani vpravo, ani vlevo, nýbrž rovně, následuje několik křižovatek,
stále pokračujeme ve stejném směru, vlevo přes soutěsku Dachsenschlucht (jezevčí rokle)
pohled na teplickou Doubravku (Teplitzer Schloßberg); cesta sestupuje ke svému
nejhlubšímu místu s dalším krucifixem, Goldammerkreuz (Goldammerův kříž), 724 m,
1867, a ukazatelům č. 126 a 127, od nichž ještě 10 min. stoupáme vzhůru na Komáří hůrku
(Mückenberg).
Z lesní zeleně přátelsky vyhlíží dřevem oděná a ve švýcarském stylu vystavěná (12 km) K o m á ř í
V í ž k a (Mückentürmchen) a půvabná pěšina hřebenovky se vlní až k haldám a propadlinám vypovídajícím o někdejším hornictví. Komáří Vížka (Mückentürmchen), výborně spravované ubytovací zařízení má
několik restauračních prostor a předpokládá navýšit počet hostinských pokojů, aby se hřebenovým poutníkům mohlo stát významným místem odpočinku. (Berlet, Erzg. R. II c).

Od Tisé (Tissa) až sem se hlavní hmota Krušných hor (Erzgebirge) skládá z matečné
horniny, a to rul, svorů a jílovitých břidlic. Komáří hůrka (Mückenberg) již patří do struktur
porfyrických, které se vyskytují v horském hřbetu mezi Krupkou (Graupen) a Mikulovem
(Niklasberg).
Od Komáří Vížky (Mückentürmchen) nyní sestoupíme dolů k západu, ke kapli Sv.
Wolfganga (St. Wolfgangskapelle) dříve s venkovní dřevěnou kazatelnu předsazenou k silnici vedoucí z Fojtovic (Voitsdorf) do Krupky (Graupen), vpravo celnice. Ukazatel (přes Sedmištít [Siebengiebel] atd. na Pivní cestě [Bierweg] do Předního Cínovce [V.-Zinnwald]). Po
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takto značené, zcela rovné silnici se ubíráme asi 8 minut k hájovně s rozcestníkem (676).
Před ní vpravo po úzké vozovce = Pivní cestě (Bierweg) s modrým hřebenovým symbolem
a modrožlutou značkou do lesa a stále severozápadně, téměř 3 km po plochém, zalesněném, zčásti bažinatém hřbetu, poté výstup z lesa. Stezka se zpočátku dvojí, vždy se držíme
vlevo, zpětný pohled na Komáří hůrku (Mückenberg), míjíme kámen 842, kámen s č. 12,
13, 14, 27, kámen 13, 14, 15, 29, pak křižovatka u kamene 15, 31, 13, přímý lesní průsek,
který podvakrát křížíme. Cesta klesá, přes křižovatku rovně, vlevo štěpovací plantarium,
poté skrze ochranný plot proti zvěři. Zde rozcestí, kráčíme vpravo dolů, k rozcestníku 299 a
300 stojícímu vprostřed luk. Tady modrožlutou značku opustíme (pozor), zahneme ostře
doleva, k domům (16 km) P ř edn ího Cín o vc e (Vorder˶Zinnwald). Vlevo nejprve narazíme na dřevěný kříž, vpravo dům s 5 malými jeřáby. Přímo před námi vidíme do kopce
šplhající hřebenovku. Ta po 6 min. od rozcestníku překročí k jihu se vinoucí cestičku a mezi
dvěma domy pak pokračuje v dosavadním směru. Dům nalevo je stará budova se třemi
letitými stromy. Na vrcholu se naše cesta stáčí ostře doprava a skýtá překvapivě krásný
pohled zpět na předchozí hřebenovou trasu a široko-daleké výhledy do Saska, proto se
místu říká „Drážďanská vyhlídka“ (Dresdner Aussicht). Nalevo ubíhá kamenná zeď, zprvu
blízko, posléze se vzdaluje, kráčíme stále k severu, sinicí vedoucí z Předního Cínovce
(Vorder˶Zinnwald) do Cí no vc e Za dníh o (Hinter˶Zinnwald) (vpravo poslední dům Předního Cínovce [Vorder˶Zinnwald]), po níž stoupáme vlevo (západně) a po ½ hodině
dospějeme do horního města (20½ km) Zadní Cínovec (Hinter˶Zinnwald) (816 m, 1118 ob.)
Nalevo hnědobílá škola a kostel, vpravo dům Franze Höniga. Potom silnici opustíme a sejdeme vpravo dolů ke stoupě Pochwerk Moritzhütte (pucherna Mořicova chata). Nyní
jsme dostoupili k hranici (v Sasku!), vlevo kameny 44, 41, vzhůru úvozem, na cestu k hospodě „Zum Bergmanns˶Gruß“ (U Hornického pozdravu) přicházející ze Saska do Čech. Zadní Cínovec (Hinter˶Zinnwald), (Berlet, Erzg. R. III.)
Vedlejší túra: Zadní Cínovec ( Hinter˶Zinnwald)―Altenberg (stará hora)―
Geisingberg―Geising―Wettinhöhe (wettinská výšina) ―Zadní Cínovec (Hinter˶
Z i n n w a l d ) . Ze Zadního Cínovce (Hinter˶Zinnwald) na hranici, pak do navazujícího Saského Cínovce
(Sächs.˶Zinnwald), u hostince „Zum sächsischen Reiter“ (U Saského jezdce) na křižovatce vlevo silnicí tři
a půl km do A l t e n b e r g u (stará hora) (Berlet, Erzg. R. II d), město se 1750 ob., odtud 35 min. na 823 m
vysoký G e i s i n g b e r g (čedičový vrchol) se 17m rozhlednou a krásným výhledem. Poté sestup značenou
trasou (3 km) do G e i s i n g u . Město s 1240 ob. (Berlet, Erzg R. II c). Odtud na W e t t i n h ö h e (wettinská
výšina) (dva a půl km) s 15 m vysokou železnou věží (postavena na oslavu Wettinů 1888). Pak sestup
k západu a podél brázdy Aschergraben (popelářský příkop) (starobylý příkop užívaný stoupami v Altenbergu [stará hora]) tři a půl km do Cínovce (Zinnwald), celkem 15 km.

Po shora zmíněné silnici vpravo (severně), napravo hostinec Bílinská pivnice (Biliner
Bierhalle). Po několika málo krocích rozcestník č. 603 (na Nové Město [Neustadt] a Mikulov [Niklasberg]), u něj doleva po vzhůru stoupající cestě kolem (vlevo) kupce Wenzela
Rennera, kamenného kříže, Hostince Lípa (Gasthof zur Linde), (vpravo) důl Milosti Boží
(Gnade Gottes˶Zeche), kamenolom, pak okolo velké haldy. Napravo velice blízko zemská
hranice, bezprostředně za ní domy Saského Cínovce (Sächs.˶Zinnwald). Silnice prochází
dvěma ostrými zatáčkami a vystupuje na volnou výšinu. Zprava sem shlíží obrovský Geisingberg a dvě řady domů asi 10 min. vzdálené vsi Neu˶Georgenfeld (nové pole sv. Jiřího)
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mají všechny štíty obráceny k zemi České, což není divu, neboť je vlastnilo v roce 1728
ze Zadního (Hinter˶) i Předního Cínovce (Vorder˶Zinnwald) na 777 vyhnaných, své víře
oddaných evangelíků. Brzy spatříme, rovněž vpravo, z lesa vyčnívající skalnatý Lugstein nacházející se v Sasku, nabízí nádherný výhled jak po Sasku, tak do Čech. Dál se
stále držíme cesty a záhy vstoupíme (22 km) do hustého lesa, jenž nás nyní provází po
celé 4 km. Vzrušující lesní procházka ve výši bezmála 900 m a příjemné osamělosti. Začasté tu možno popatřiti majestát vysoké zvěře. Linie hřebene ubíhá vlevo od nás, přes
mírně zakřivený, mohutný P ra mená č (Bornhau) (911 m), z něhož do údolí Bystřice
(Weißeritz) s obcí Rehefeld˶Zaunhaus (srnčí pláň-ohradní dům) spěchají četné potůčky.
Nejprve pěkný pohled na Cínovec (Zinnwald), pak vpravo za námi na Kahlenberg (lysá
hora) v Sasku a v dáli na volné výšině domy obce Schellerhau. V žádném případě se
nesmíme z cesty odchýlit, aniž klesá-li u dřevorubecké chaty (Holzhauerhütte) vpravo,
odbočkou do Vápenice (Kalkofen). Nalevo pak kámen D/6, oplocený lesní palouk, kámen 2/1 a 6/3, vpravo pohled do rehefeldského údolí (Rehefelder Tal). U kamene b/1
projdeme ochranným plotem proti zvěři, kde vozovka odbočuje vpravo. Podél (vlevo)
ochranného plotu proti zvěři silnicí pokračujeme až k východu z lesa. Sem zleva přicházejí dvě cesty: jedna z obory, ta se tu otáčí doleva, druhá ubíhá stejně, vlevo u kamene
před bránou FB; vpravo ukazatel (do Cínovce [Zinnwald] 5,6 km, do Mikulova [Niklasberg] 2 km), mimo to vlevo dolů klesá vozovka. Naše stezka se stáčí poměrně ostře
doprava, vlevo pohled na Bouřňák (Stürmer), přímo před námi domy Nového Města
(Neustadt), vpravo nádraží Moldava (Bahnhof Moldau) s vrchem Polterberg, vlevo stojí
„Červený kříž“ (Rote Kreuz). Učiníme-li několik kroků vpřed, naskytne se pěkný výhled
do Čech: v popředí velký železniční most, za ním bílinský Bořeň (Biliner Borschen)
a jihovýchodně kuželové kopce Středohoří (Mittelgebirge), napravo od vrchu prvně
jme-novaného se zjevuje mohutný Zlatník (Schladniger). Od červeného kříže (rote
Kreuz) klesá stezka strmě dolů do Mikulova (Niklasberg). Po několika krocích u cesty
vlevo roz-cestník (v současné době nečitelný), odkud ubíhá silnice k Mikulovu (Niklasberg) a Novému Městu (Neustadt), vpravo k severu odbočka do Vápenice (Kalkofen), po
které ujdeme 50 kroků. Zde pak zahneme opět doleva (pozor!), k silnici ubírající se
loukami vzhůru k nedalekému (3 min.) lesu. Po této se vydáme. Nalevo se ukazuje Milešovka (Donnersberg), před ní mnohem blíže dřevěná vyhlídková konstrukce na vrchu
Warteck u Mikulova (Niklasberg), za námi Pramenáč (Bornhau). Nyní na lesním okraji
ani doleva, ani doprava, ale rovně přímo do lesa, přejdeme plochý Klí no včík (Keilberg), 829 m. Po 7—8 minutách z lesa vystoupíme, cesta klesá, před námi Nové Město
(Neustadt), vzadu za lesem vyčnívá vrchol Loučné (Wieselstein). Dále pak zdola přichází
cesta zprava. Nádherný výhled: nalevo od Milešovky (Donnersberg) se zračí Lovoš (Lobosch) u Lovosic (Lobositz), vzadu za ním Říp (Georgsberg) u Roudnice (Raudnitz), vlevo
dole v údolí staré hornické městečko Mikulov (Niklasberg), vpravo i vlevo koleje trati
Most (Brüx)—Moldava (Moldau) a my nad tunelem kráčíme dál. Les ustoupí vpravo
a dovolí nám spatřit zcela blízkou stanici Nové Město (Station Neustadt) a vlevo nahoře
zahlédneme hájovnu na kraji lesa. Vpravo na lesakraji velký kámen 105. Cesta opět
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stoupá, na okraji lesa vlevo kameny 121 a 123. Na vrcholu pak uvidíme silnici, po níž se
hřebenovka vydá vpravo do (28 km) Nového Města (Neustadt), pročež se tam po ní spustíme.
Vlevo ukazatel 153 „Ueber das Hohe nach Niklasberg“ (Přes výšinu na Nové Město [Neustadt]). Po 6 min. dorazíme k domu č. 11 Wenzela Preißlera, obchod dřevem a uhlím, na hřebeni trůnící vsi, 826 m, 305 ob., (Rest. Biliner Bierhalle [Bílinská pivnice], u Wolfa.) Na severním konci obce pamětní deska označuje dům, kde 1779 císař Josef držel polední přestávku.
Pár kroků od domu č. 11 vidíme první přemostění Divoké Bystřice (wilde Weißeritz), jež
dolů spěchá vpravo při silnici. (Berlet, Erzg. R. IV.)
Vedlejší túry: a) Nové Město (Neustadt)—Bouřňák (Stürmer)—Nové Město
( N e u s t a d t ) . Od ukazatele č. 59—61 na bystřickém můstku (Weißeritzbrücke) několik kroků k domu
s informační tabulí: na Bouřňák (Stürmer), 1 km, červenobílé značení. Cesta stoupá, zpočátku mezi několika
domy, později loukami. Na volné výšině vlevo krásný pohled na Komáří Vížku (Mückentürmchen), před námi
daleký výhled do vnitrozemí Čech. Dále jen několik kroků do lesa. Zde rozcestník, jenž ale po každé zimě vezme za
své. Stávající cesta prudce klesá, odbočíme horizontálně vlevo k blízké, ale chátrající ochranné chatě. Krásný
výhled, zejména na (vpravo) Stropník (Strobnitz) (853 m), od něhož se v horstvo hluboce zařezává několik údolí.
Vrcholek, co se nachází za ochrannou chatou, je porostlý vysokým lesem, to ale jen od doby nedávné. V tento čas
tak návštěva za to nestojí. Do Nového Města (Neustadt) zpět stejnou cestou.
b) Nové Město (Neustadt)— Rehefeld (srnčí pláň)— Moldava (Moldau)— Pramen Muldy (Muldenquelle)—
Nové Město (Neustadt). Z Nového Města (Neustadt) ke stanici Nové Město (Station Neustadt) a přes koleje po
modrobíle značené stezce k hájovně Vápenice (Forsthaus Kalkofen). Odtud vlevo dolů údolím Divoké Bystřice
(wilde Weißeritz) do obce R e h e f e l d ˶ Z a u n h a u s (srnčí pláň-ohradní dům) se saským královským loveckým
zámečkem (königl. sächs. Jagdschloß), postaveným v roce 1869. (Berlet, Erzg. R. IV). Odtud západně vzhůru tzv.
Pivní cestou (Bierweg) až na hermsdorferskou silnici (Hermsdorfer Straße), z ní pak vlevo ke s t a n i c i M o l d a v a
(Station Moldau) (791 m), Gasthaus zum Fischerhaus (hospoda u rybářského domu), Stern (hvězda) atd. Do vsi
Moldava (Moldau) jsou to 3 km. Nyní k jihu cestou vedoucí do Nového Města (Neustadt) k prvnímu lesnímu
průseku vpravo, tímto, vzdor ceduli se zákazem, několik tichých minut na louku vpravo, na jejíž levé straně blíže
dolnímu konci, asi 40 kroků od cesty, nalezneme v jednoduchém dřevěném bednění p r a m e n M u l d y (Muldenquelle). Tady pohlédneme zpět k zákazu a vrátíme se na cestu s krásným výhledem k východu a od (vpravo)
rašeliniště do Nového Města (Neustadt) (celkem 13 km).

3. úsek.
Nové Město (Neustadt) - Mníšek (Einsiedl) (24 km).
P ř í s t u p o v é t r a s y : a) z Č e c h (Böhmen): 1. železniční trať Praha (Prag)— M o s t ( Brüx)—
Moldava (Moldau): stanice Nové Město (Station Neustadt). 2. elektrická dráha Teplice (Teplitz)˶Dubí
(Eichwald) s využitím 1 níže uvedené trasy. b) ze S a s k a (Sachsen): Linka Freiberg (svobodné horní město)— Moldava (Moldau) se spojením do Nového Města (Neustadt).

Řídíme se tabulí 60: na Vilejšov (Willersdorf), Fláje (Fleyh) atd. rozcestníku č. 59— 61
u bystřického můstku (Weißeritzbrücke) a kráčíme jihozápadně úzkou silničkou k obci,
vpravo domy č. 36 a 35, doleva odbočuje cesta k poslednímu stavení ve vsi. Nádherný
zpětný pohled! Vpravo začíná les, vlevo ustavičně volná pláň a kameny 198— 204. Na jihu
se opakovaně vynořují vrcholy Středohoří (Mittelgebirge). Po 1½ km vstoupíme do lesa,
vpravo sukovitý jilm a kámen 261, nalevo kámen 240 (3 m stranou). Naše stezka se
nejprve stáčí jen mírně doprava, brzy ale ubíhá 1 km rovně, až nakonec ostře zahýbá
vpravo a rozšíří se, nicméně jde toliko po lesní leč pohodlné cestě. V zatáčce sloupek IV, 6
a pak po celé délce pěšiny (2 km) kameny 375 – 344. Poté vstoupíme do volné nivy
Vilejšova (Willersdorf), jehož přívětivé domy jsme před chvílí již zahlédli.
(5 km) V i l e j š o v (Willersdorf), dříve Wilhardsdorf, ponejvíce však nazývaný Neudörfl (nová víska), čítá 52
domy, leží ve vysoko položeném údolí Flájského potoka (Fleyhbach) (Fláje [Flöha]). Hostinec Paula Meyera.

