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VVýýlleett   pprroo  rrooddiinnyy  ss  dděěttmmii     
„„ JJeeddlloovváá  ––  ttoo  nneenníí  jjeenn  rroozzhhlleeddnnaa““   

  

Turistická nabídka pro rodiny vznikla díky projektu spolupráce MAS Labské skály a MAS Šluknovsko „Společně Bránou do Čech“,  
podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1. 

  

NNáášš  ttiipp  nnaa  cceellooddeennnníí  vvýýlleett  
 
Rozhledna Jedlová 
Jedlová (774 m) je třetí nejvyšší horou Lužických 
hor. Pojmenována byla podle mohutných 
jedlových lesů, které ji pokrývaly ještě v roce 
1890, kdy byly podnětem ke stavbě rozhledny. 
Počátkem 2. světové války začala rozhledna 
chátrat. Podle pamětníků se prý ještě v 70. letech 
dalo po zbytku schodiště dostat až na ochoz 
rozhledny. Změna nastala počátkem 90. let; 
tehdy se podnikatel Josef Krejčí rozhodl 
rozhlednu opravit. Podařilo se mu to s pomocí TJ 
Slovan a Obce Jiřetín pod Jedlovou.  
Jedlová proslula jako jedna z nejhezčích vyhlídek 
Lužických hor. Na vrchol vede lyžařský vlek, 
v okolí jsou běžecké tratě. Návštěvníci rozhledny 
mohou vychutnat kruhový výhled na panoráma 
Lužických hor, Českosaského Švýcarska, Šluknovska a německé Lužice. 
 
Otevírací doba rozhledny: denně 9 – 19 hod., jednotné vstupné 15 Kč. Přístup: pěšky nebo na kole po červené značce. Parkoviště pro 
osobní automobily a autobusy je pod hradem Tolštejn nebo v osadě Jedlová. Vlakové spojení: železniční stanice Jedlová, autobusové 
spojení: Jiřetín pod Jedlovou. V bezprostřední blízkosti rozhledny je restaurace s kapacitou 45 míst i s možností venkovního posezení. 
 

Sportovní areál Jedlová 
Společnost Jedlová funguje od prosince 2010 a poskytuje tělovýchovné a sportovní služby 
v oblasti lyžování, lanového centra, provozuje půjčovnu koloběžek, sjezdových kár atd. Ve 
sportovním areálu si přijdou na své všechny věkové skupiny návštěvníků od malých dětí po 
seniory. Areál je vítaným cílem školních výletů i rodin s dětmi.  
 
Jaké atrakce najdete na Jedlové? Vyberete si v létě i v zimě: 
▪ Obří houpačku (jde o unikátní adrenalinovou specialitu; houpačka je určena pro dvě osoby; 
prožijete volný pád, přetížení i stav beztíže během pár vteřin! Atrakci najdete u spodní stanice 
vleku.)  
▪ Lezeckou stěnu (najdete ji u spodní stanice vleku; výška cca 6 m, cena zahrnuje zapůjčení 
lezeckého vybavení.) 
▪ Lanové centrum (centrum je v provozu o víkendech, svátcích a prázdninách; cena zahrnuje 
zapůjčení výstroje a zaškolení instruktorem.) 

▪ Terénní koloběžky s možností zapůjčení od března do října (start je na vrcholu Jedlové, koloběžky se odkládají v dolní stanici vleku 
nebo na nádraží Jedlová, po domluvě s provozovatelem i na jiném místě.) 
▪ Sjezdové káry (užijete si úžasnou jízdu na horských kárách – tříkolkách; káry jsou určeny pro děti i pro dospělé.) 
▪ Ski areál představuje výbornou možnost lyžování a snowboardingu. Můžete si vybrat ze dvou sjezdových tratí pro děti i dospělé. 
 

Podrobný popis nabízených služeb a ceník je uveden na www.sport-jedlova.cz/, telefonický kontakt na sportovní areál: 722 233 322. 
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