
MODRÉ PUTOVÁNÍ
ŠLUKNOVSKEM

Podrobné informace a registrace účastníků:

www.lokalni-ekonomika.cz

Starokatolická obec Varnsdorf a MAS Šluknovsko
Vás zvou na první ročník třídenního putování,
při němž navštívíme obce, poutní místa, sakrální
památky, rozhledny, přírodní krásy a mnohé další
zajímavosti Šluknovského výběžku.

30. 5 až 1. 6. 2014

Tři dny na cestách po vzoru dávných poutníků.
Tři dny nejsevernějším krajem naší země.
Tři dny rozjímání a přemýšlení o životě.
Tři dny přátelství a poznávání...
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MODRÉ PUTOVÁNÍ:
Celková délka trasy: 66 km (82 km pro vytrvalce)
Etapy: Mikulášovice - Lipová (20 nebo 30 km)
 Lipová - Jiříkov (Filipov) (20 nebo 22 km)
 Jiříkov - Varnsdorf (24 nebo 30 km)
Poutní místa: 5
Zajímavé sakrální památky: 15
Obce na trase 17
Významné rozhledny 3
Patronka akce: Panna Maria

je etapová turistická akce zaměřená na poznávání a obcí, krajiny, přírody, poutních míst 
a sakrálních památek Šluknovska, které se povětšinou nacházejí na modře značené tu-
ristické trase vedoucí z Mikulášovic do Varnsdorfu. Celková délka trasy je 66 km s mož-
ností zvolit výkonnostní varianty pro vytrvalce. Zájemci budou moci rovněž využít du-
chovního průvodce, který bude po dobu akce zajištěn.

• HARMONOGRAM
Trasu lze absolvovat po jednotlivých etapách, které začínají: Mikulášovice - pátek 9:30 hod., Li-
pová - sobota 9:30 hod., Jiříkov - neděle: 9:00 hod. (Vytrvalci mohou samostatně vyrazit dříve). 
Do cíle mohou účastníci dorazit individuálním tempem (není nutné se držet pelotonu).

• NÁROČNOST:
Všechny tři etapy jsou fyzicky středně náročné. Zdatným a rozchozeným lidem by neměly dělat 
problém. Na trasy budeme vyrážet s malým batůžkem (převoz spacáků a nepotřebné zátě-
že bude zajištěn). Terén je velmi pestrý, jde se lesními stezkami, polními cestami, loukami, po 
dlažbě i asfaltu. Pokud si chcete užít výletů bez puchýřů a vyvrknutých kotníků, doporučujeme 
kvalitní turistickou obuv a tlusté ponožky. Maximální převýšení do 200 m (rozhledny). 

• VYBAVENÍ:
Zcela postačí základní turistické vybavení, pevná obuv, dostatek tekutin (hospod v kraji zbylo 
málo), vlastní zásoby potravin (možnost dokoupení ve větších obcích). Samozřejmě oblečení 
pro suchou i mokrou variantu. Celá trasa je poměrně dobře značená, na riziková místa upo-
zorníme (buzola není nutná, mapa se hodí). Ubytování bude zajištěno pod střechou, počítej-
te s omezenými podmínkami pro osobní hygienu. Malá lékárnička může přijít vhod. Únikové 
možnosti z trasy jsou dobré (všude lze dojít na vlak či autobus, ačkoli dopravní obslužnost o 
víkendu je zhoršená). 

• UBYTOVÁNÍ
Pro přespolní poutníky bude zajištěno ubytování (vyžadující vlastní karimatku a spacák), nebo 
je možné si ubytování zajistit komfortnější v různých penzionech (ve vlastní režii). Rovněž stra-
vování si zajišťuje individuálně každý dle svých potřeb. 

AKREDITACE !!!
Pokud chcete mít bezpečně zajištěno ubytování, převoz bagáže a další doplňkové služby, je 
nutné se přihlásit do 20. května 2014 buď telefonicky na čísle 775 855 303 (Martin Zíka) nebo 
prostřednictvím internetového formuláře, který najdete na www.lokalni-ekonomika.cz v sekci 
„modré putování.“ Zde najdete i ceny za ubytování a další informace.

MODRÉ PUTOVÁNÍ



TRASA MODRÉHO PUTOVÁNÍ:
1. den - pátek 30. května od 9.30 hodin
etapa: Mikulášovice - Lipová (20 km nebo varianta 30 km)

- Start z Mikulášovic (na náměstí / autobusová zastávka střed)
- Rozhledna Tanečnice
- Poutní místo Vilémov - zázračný pramen, kaple, křížová cesta.
- Železniční most Vilémov u Šluknova (technická památka)
- Horní Poustevna – Karlínský rybník
- Lobendava (kostel Navštívení Panny Marie – duchovní zastavení k svátku Navštívení Panny Marie)
- Možnost odbočení na „nejsevernější bod České republiky“ (pro vytrvalce + 10 km)
- Poutní místo Lobendava Anenský vrch
- Lesní kaple Jáchym - duchovní zastavení za záchranu opuštěných památek
- Zřícenina zámku Lipová, podstávkový dům (expozice), kostel sv. Šimona a Judy.

/ubytování: Lipová - hospoda U Pytláka na karimatkách na sále/

2. den: sobota 31. května od 9.30 hodin
etapa: Lipová - Filipov (24 km nebo varianta 22 km)

- Solanský rybník
- Naučná stezka po stopách červeného mravence (mimo modrou)
- Javorová brána a vyhlášená cukrárna v Rožanech
- Šluknov – návštěva kostela sv. Václava a křížové cesty
- Šluknovský zámek
- Království (křížová cesta bez zastavení)
- Panoramatické výhledy nad Jiříkovem
- Kostel sv. Jiří v Jiříkově (prohlídka)
- Poutní místo Filipov - Bazilika minor Panny Marie Pomocné (prohlídka)

/ubytování bude upřesněno/

3. den: neděle 1. června od 9.00 hodin
etapa: Filipov - Varnsdorf  (22 km nebo varianta 28 km)

- Bismarckova rozhledna (Neugersdorf )
- Křížová cesta na Strážném vrchu (Rumburk)
- Poutní místo Loretánská kaple v Rumburku (prohlídka s výkladem)
- Rozhledna Dymník (naučná stezka)
- Bonus pro vytrvalce (+ 6 km Köglerova naučná stezka, geologická mapa, rozhledna
 na Vlčí hoře, poutní místo Sněžná, rododendronové arboretum, hrad Krásný Buk).
- Krásná Lípa, pivovar Falkenstein, expozice Dům Českého Švýcarska.
- Prameny Křinice
- Kostel sv. Františka z Assisi na Studánce
- Světliny (výhledy na Jiřetín, hrad Tolštejn a Jedlovou horu)
- Varnsdorf – ochutnávka farmářských specialit na Střelnici,
 závěrečná poutní mše v starokatolickém Chrámu Proměnění Páně
 (předání certifikátu Modrého poutníka).

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Hlavní organizátor: Martin Zíka, mob: 775 855 303, mail: drumsala@seznam.cz
První duchovní pomoc: Roland Solloch, mob: 603 221 937, mail: rsolloch@email.cz
MAS Šluknovsko - kancelář, mob: 724 778 296, mail: massluknovsko@atlas.cz
INFORMACE O AKCI: www.lokalni-ekonomika.cz

PARTNEŘI MODRÉHO PUTOVÁNÍ:

• Farní obec starokatolické církve ve Varnsdorfu
• Místní akční skupina Šluknovsko
• Římskokatolická farnost Jiříkov
• Loreta Rumburk
• Klub českých turistů Děčín
• Obec Lipová

CERTIFIKÁT
MODRÉHO
POUTNÍKA

Účastníci, kteří po vlastní ose 
zdolají všechny tři etapy, získají 
na památku certifikát „Modrého 
poutníka“ s balíčkem zajímavých 
informačních materiálů. Držitelé 
certifikátu se mohou honosit 
titulem znalci Šluknovského 
výběžku.


