
 

MAS Labské skály                                                                                                                                 MAS Šluknovsko                                        
mob. 722 947 047   nebo  722 944 947                                                                                                                       mob. 724 778 296 
www.maslabskeskaly.cz                                                                                                                                              www.mas-sluknovsko.cz 
e-mail: esipova@seznam.cz                                                                                                                                        e-mail: massluknovsko@atlas.cz 
IČ: 2701 0066                                                                                                                                                              IČ: 269 83 303                                                                                 

  

VVýýlleett   pprroo  rrooddiinnyy  ss  dděěttmmii     
„„ JJiiřřeett íínnsskkýý  ookkrruuhh““   

  

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  
 
Stříbrná štola sv. Jana Evangelisty, Jiřetín pod Jedlovou (vstupné: dítě do 15 let 30 Kč, dospělá osoba 50 Kč) 
V roce 1781 založil Jan z Edenburku štolu sv. Jana Evangelisty. Poslední pokusy o těžbu v tomto kraji skončily v roce 
1910. Štola sv. Jana Evangelisty byla pro svůj nejdochovanější stav v roce 1935 zpřístupněna pro veřejnost místním 
Spolkem pro cizinecký ruch a Horským svazem. Vchod do štoly byl v roce 1945 zavalen trhavinou. Dnes je štola opět pro 
turistickou veřejnost zpřístupněna v celkové délce 320 m. Ročně ji navštíví cca 5,5 tisíce návštěvníků. Doporučujeme teplé 
oblečení a vhodnou turistickou obuv. Všem návštěvníkům bude po zaplacení vstupného zapůjčena bezpečnostní helma. 
Návštěvu ve štole je nutné předem dohodnout na IC v Jiřetíně pod Jedlovou, tel. 412 379 336, info@jiretin.cz. 

Muzeum hornictví, Jiřetín pod Jedlovou (vstupné 15 Kč). Muzeum se nachází v historické budově fary postavené v 
letech 1753 - 1755. Provedení této stavby patřilo v tehdejší době k nejhonosnějším objektům svého druhu v severních 
Čechách a její vzhled, preferující tzv. vilový stavební typ s mansardovou střechou, se nakonec stal závazný pro farní 
budovy. V těsné blízkosti fary stojí kostel Nejsvětější Trojice, jehož původní stavba pochází z přelomu 16. a 17. století. 
Expozice v muzeu je rozdělena do dvou částí. V jedné se zabývá historií dolování v Jiřetíně pod Jedlovou a přilehlém okolí, 
ve druhé se připomínají dějiny hradu Tolštejn. K prohlídce v muzeu hornictví se přihlaste 
v Informačním centru na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou. 

Křížová hora, Jiřetín pod Jedlovou (vstup zdarma). Na vrchu nad obcí (563 m) vzniklo 
v 18. století poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, 
vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. O založení křížové 
cesty a výstavbu kaple se zasloužil zdejší farář Gottfried Liessner. Celý areál byl 
vysvěcen 17. září 1764 a obsahuje sochy tří spících apoštolů, křížovou cestu                 
(11 zděných kapliček s reliéfními výjevy), kapli Povýšení sv. Kříže, kapli božího hrobu, 
sochu znázorňující sedícího Ježíše a sochu Panny Marie.                                            

Z Křížové hory se vydejte p ěšky na hrad Tolštejn (cca 1 hodina ch ůze nenáro čným 
lesním terénem), stezka je zna čena. 

Zřícenina hradu Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou (přístupné celoročně, vstupné na vyhlídku 15 Kč, žeton zakoupíte 
v restauraci na Tolštejně). Tolštejn, (pův. Dohlenstein, Kavčí skála, 670 m) je dnes zříceninou středověkého hradu, který se 
poprvé připomíná roku 1337. Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužice a ve své době byl významným a 
mocným opevněním. Prvními vlastníky byli Vartenberkové, přibližně až do roku 1402, kdy se hrad stal majetkem pánů z 
Dubé, kteří tak celé tolštejnské panství začlenili mezi své ohromné državy na severu Čech. V roce 1481 získali panství i s 
hradem Šlejnicové ze Saska (Jiří Šlejnic v roce 1548 založil dnešní Jiřetín pod Jedlovou). Po roce 1587 se v držení hradu 
vystřídalo několik majitelů až v období třicetileté války roku 1642 hrad oblehla a ohnivými střelami vypálila švédská vojska. 
Zcela vyhořelý hrad už nebyl nikdy obnoven. Nad zříceninou hradu je kamenná vyhlídka. 
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