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5.5.2013 (20:56) | jiriq 

Díky za tip :) Na Luži jsem byl v tom pro hory nejtypičtějším počasí - mlha a vichr (ve čtvrtek), ale po sněhu ani 

památky. Nakonec asi poslední zbytek ledu ležel před mříží do Ledové jeskyně (a v jeskyni samozřejmě 

nádherná ledová výzdoba). Ale skutečný sníh jsme zcela nečekaně našli ve Studáneckém dole při procházce 

Českým Švýcarskem. (380 m n.m.) Nádhera :) 

 

29.4.2013 (19:53) | Mates 

Zdravím, napadá mě severní svah Plešivce, tam jsme u cesty objevili loni docela pozdě zbytky závějí, ale nevím 

jak letos. Potom mě napadá třeba severní svah Luže, jak je ta černá sjezdovka... ale bylo fakt už docela teplo tak 

opravdu nic nezaručuju :) 

 

29.4.2013 (13:12) | jiriq 

Zdravím všechny milovníky sněhu a Lužických hor. Není tu nějaký znalec, který by dal tip na místa, kde jsou v 

Lužkách poslední zbytky sněhu? Jestli vůbec nějaký někde zbyl :) Loni jsme v celkem pokročilém ročním 

období objevili sníh, co se navál do úvozu z luk pod Studencem. Ale co nějaké severně orientované suťovisko 

(např. pod Suchým vrchem apod.) nebo studené údolí? Předem děkuji. 

 

7.4.2013 (17:21) | jana 

Dnes odpoledne Kočárovka od silnice k odbočce na Řachvaj super, sněhu zásoba velká, od odbočky na Řachvaj 

k silnici ke Svoru šlo stádečko (lidí?), rozšlapali obě stopy. Chápu, že i bez lyží chtějí jít lidi v dubnu do lesa, ale 

proč musí rozšlapat OBĚ lyžařský stopy, to nechápu. :-( 

 

1.4.2013 (17:42) | Mates 

Včera jsme vyrazili z Mysliven přes německou magistrálu na Ptačinec a zpátky po české straně+ sjezd dolů k 

Sirnému prameni a po žluté kolem přehrady do Hamru. Nahoře asi 50cm sněhu, na starém podkladu byl čerstvý 

prašan, stopy vesměs projeté, Němci měli vzorně upraveno a částečně přejeli i na naší stranu :) I v údolí je sněhu 

zatím dost. Pod 400m (Cvikov atd.) už to leze dolů. Tak to ještě využijte, dneska zase chumelilo! 

 

31.3.2013 (17:49) | Jirks S. 

Byl jsem ve čtvrtek, ze Šébru jižní cestou na Luž a Horní Světlou prakticky sám ve stopě super sníh, na německé 

straně skútr dělal stopy. Včera repete, stopy ze čtvrtka nebyly vidět a musel dělat nové. Je to v tuto dobu super. 

 

30.3.2013 (10:20) | jana 

Kočárovka dnes dopoledne byla fajn, pěkné svezení, sněhu dostatek. 

 

30.3.2013 (08:14) | Jitka Leitnerová 

Nevíte někdo, zda je upravená magistrála na německé straně? Díky za info J. 

 

26.3.2013 (08:11) | Anděl 

je to skvělé! 

 

24.3.2013 (20:15) | Peter H. 

Dneska skvělá lyžovačka Jedlová nádraží - Stožecké sedlo - Ptačinec - Chata Luž a zpátky. Sněhu spousta a 

cesta po hranici perfektně upravená skútrem. Kdo nevyrazil do stopy, může jen litovat :-). 

 

24.3.2013 (06:28) | Karel Poláček 

Lyžování na Jedlové, v Podluží i ve Waltersdorfu je luxusní. Tvrdá upravená pista jako uprostřed zimy. Podobné 

podmínky na prahu dubna nepamatuji. Kdo má ještĕ chuť na sjezdovky, do Velikonoc se to určitĕ moc nezmĕní. 

Dnes ráno v Doubici -15 st. Jaro je tady :-) 

 

20.3.2013 (10:52) | RiRa Cvikov 

Projeté běžecké tratě skútrem Martinovo údolí, Milštejn dobré podmínky. 

 

19.3.2013 (11:57) | Šárka 

Já byla na Luži v neděli, trasa z ČD Jedlová - Stožecké sedlo - Rozcestí pod Ptačincem - Luž - Chata Luž a pak 

všelijak zpět, stopa ušla, místy ledová a asi jen jedno odtátý místo (malý, dalo se objet po kraji) Počasí luxusní :) 

jsem zvědavá, jestli dnešní nadílka vydrží do víkendu! 

 



17.3.2013 (10:54) | jirka 

V sobotu 16.3.13 byla ráno v 9 hod. nádherná lyžovačka v Horním Podluží. Svah upravený „manžestr“, 

sluníčko... no parááda. Sněhu mnoho. Ale nevím jak na běžkách?? Byl někdo na Luži?? 

 

4.3.2013 (10:38) | Mates 

V sobotu jsme vyrazili na běžky, sněhu je stále poměrně dostatek. Na cestě od Hamru kolem přehrady směr 

Kaufmannův buk byly koleje od nějakého vozidla (asi traktor), mezi kterými se jet dá, ale není to žádný luxus, 

raději bychom na této krásné trase viděli stopu od skútru nebo rolby... pak jsme stoupali po žluté kolem 

Bouřného a odbočili na trasu vedoucí východním úbočím Pěnkavčího vrchu kolem chaty LČR. Tam už byla 

pěkná stopa projetá od lidí a potkali jsme poměrně dost běžkařů. Před chatou začínala upravená stopa vedoucí k 

Trojhranu (akorát k Jánu je stopa od auta, jak jeli myslivci do té chaty). Upravené byly všechny různé odbočky i 

německá magistrála. V chatě Luž i v Lužické boudě bylo plno, parkoviště byla uklizená. 

 

3.3.2013 (12:13) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem: Veselák, Kubikovka, Benzínová pumpa, Svor hřbitov. 

 

2.3.2013 (16:10) | Peter H. 

Dneska jsem byl na Jedlové, objel jsem kopec. Sněhu je dost, ale podmínky hodně proměnlivé. V lese zmrzlá 

stopa na sluníčku rozbředlej sníh. Neumím mazat, takže ruce dostaly zabrat :-). 

 

2.3.2013 (12:13) | RiRA Cvikov 

Běžecké tratě projeté stopařem: Cvikovské okruhy: DDM, Veselák, Kubikovka, Benzínová pumpa, Svor hřbitov. 

Místy krtiny. 

 

24.2.2013 (11:59) | RiRA Cvikov 

Běžecké stopy projeté skútrem: Cvikovské okruhy- DDM, Veselák, Kubikovka, Benzínová pumpa, Svor hřbitov 

 

23.2.2013 (19:35) | Jirka 

Dnešní lyžování bylo pro otrlejší, stopy byly zafoukané, místy návěje. Jel jsem od Chlupa přes Milštejn a Jána 

po žluté na Šébr, pod Ptačinec. Od Trojhranu byla celkem pohodová stopa k Jánovi. Odpoledne další centimetry 

sněhu připadly, uvidíme zítra. 

 

22.2.2013 (10:51) | RiRA Cvikov 

Běžecké tratě projeté stopařem: Hokr, Autodopr. Chlup, Milštejn, U Jána, Kaufmannův buk. 

 

21.2.2013 (13:40) | RiRA Cvikov 

Tratě projeté stopařem: DDD, Veselák, Benzínová pumpa, Svor hřbitov. 

 

20.2.2013 (21:36) | Peter H. 

Dneska jsem byl jezdit večer po práci ve Cvikově a musím uznat, že stopy i sníh byl super. Sice jezdím radši do 

lesa, ale ta strana od silnice je zajímavá a je tam hezkej výhled na Klíč a Lužické hory. Mile mě to překvapilo, 

chválím za rychlou úpravu stop okamžitě po vydatné sněhové nadílce. 

 

20.2.2013 (12:42) | RiRA Cvikov 

Běžecké stopy projeté stopařem: Cvikovské okruhy- DDM, Veselák, Kubikovka, Benzínová pumpa. 

 

18.2.2013 (12:01) | Pepek 

Včera (17.2.) trasa Jedlová žst. dále po žluté směr Chřibská - osada Jedlová (po červené) - směr ranč a návrat na 

žst. Jedlová, docela solidní na běžky, jenom místy na ledě, většina trasy příjemné běžkování. 

 

15.2.2013 (18:04) | Jirka 

Přátelé lyžníci, dnes běžkařská pohádka na trase Cvikov, Milštejn, Buk a pod Bouřným, dál jsem nestíhal. Sníh 

rychlý tak akorát a stopy vyříznuté, nezničené, nádhera. 

 

15.2.2013 (11:52) | RiRA Cvikov 

Stopy projety stopařem: Martinovo údolí, Milštejn, U Jána. 

 

13.2.2013 (12:29) | RiRA Cvikov 

Kaufmannův buk. 

 



13.2.2013 (12:24) | RiRA Cvikov 

Projeto stopařem: Cvikovské okruhy - DDM, Veselák, Kubikovka, Benzínová pumpa, Svor hřbitov. Hokr, 

Autodopr. Chlup, Martinovo údolí, Milštejn, U Jána, Trojhran, hranice.  

 

11.2.2013 (19:46) | Josef 

Trasa po červené od nádraží Jedlová směr Křížový buk částečně projetá traktorem, pod Velkou Tisovou 

prohrnuta až na štěrk. Hnus, skluznice dostane zabrat. Prohrnuty i mnohé odbočky. Kdo a proč tohle platí? 

 

10.2.2013 (20:15) | Šárka 

Souhlas!! Jedlová ČD - Stožecké Sedlo - Rozcestí pod Ptačincem - Luž (vrchol) - Chata Luž - U Jána - Milštejn - 

Cvikov - Svor ČD. Počasí luxusní, sníh i stopa OK, jen žlutou od ČD Jedlová k silnici na Šébr projeli chytráci s 

pluhem :( ale projet se dalo. 

 

10.2.2013 (19:40) | Mates 

Kdo dnes nevyrazil do Lužických hor lituje! Krásný slunečný den, ráno -12, k poledni okolo nuly. Na pláních v 

okolí Krompachu a na okruhu kolem Hvozdu to jelo moc dobře v prašanu nebo na uježděných stopách. Od 

Mařenic výš sněhu poměrně dost (kromě hustých lesů) :-) 

 

10.2.2013 (10:25) | RiRA Cvikov 

Projeto skútrem: Martinovo údolí, Milštejn, Naděje přehrada, Naděje Hamr, Kaufmannův buk, U Jána, Trojhran, 

Sirný pramen - parkoviště Luž. 

 

9.2.2013 (09:08) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy: DDM, Veselák, Kubikovka, Benzínová pumpa, Svor hřbitov. 1x projeté skůtrem,1x projeto 

stopařem. 

 

7.2.2013 (12:51) | RiRA Cvikov 

Projeto skútrem: Cvikovské okruhy, Veselák, DDM, Kubikovka, Benzinová pumpa, Svor hřbitov, Hokr, 

Autodopr. Chlup, Martinovo údolí. Málo sněhu. Milštejn, Kaufmannův buk, U Jána, Trojhran, Hranice. Od 

Milštejnu dobré podmínky. 

 

3.2.2013 (19:18) | Josef 

Trasa od parkoviště na Šébru k chatě Luž kupodivu docela ušla, místy to bylo tak-tak na projetí, místy i docela 

slušná stopa. Zpátky okruhem po jihovýchodním úbočí Pěnkavčího vrchu kolem lesnického srubu parádní stopa, 

dost starého sněhu a asi 10 cm nového prašanu. Nečekaná paráda. Snad to přežije očekávanou menší oblevu. 

 

28.1.2013 (12:13) | RiRA Cvikov 

Projeto stopařem: Cvikovské okruhy - Veselák, DDM, Kubikovka, Benzinová pumpa, Svor hřbitov. Hokr, 

Autodopr. Chlup, Martinovo údolí, Milštejn, Kaufmannův buk, U Jána, Trojhran, hranice. 

 

27.1.2013 (17:56) | Mates 

Zdravím všechny! Ti, kteří se nenechali odradit sobotním ranním mrazem (v Mařenicích -19,9°C), vyrazili přes 

krompašské pastviny na pěkný okruh Hochwladrunde kolem Hvozdu. Sníh prachový, na lesním okruhu 

nefoukalo, tvrdá stopa vyjetá od běžkařů, na silničkách pak i ujetý prostor pro bruslení (pod Hainem). Zpátky 

jsme to vzali přes Valy (skútrem projeté stopy směr Jonsdorf a Jonsberg) a Plešivec (dalo se jet z obou stran 

kopce) se závěrečným sjezdem po loukách směrem ke Staré hospodě ve Světlé :-) Hlavně na sjezdech je třeba 

dát pozor na skryté nastražené krtiny, stále bych doporučil spíše starší běžky, ale podmínky jsou lepší, než jsem 

očekával. Taky silnička od Hamru k přehradě Naději byla projetá skútrem. Dost běžkařů jsme viděli také na 

loukách okolo Cvikova. 

 

25.1.2013 (16:38) | Blaňule 

Ahoj "jiriq" a všichni ostatní! Máte štěstí - zrovna dneska jsem přesně ten směr nabrala a musím povědět, že 

stopa od Šébru kolem Pěnkavčího vrchu (ale i přes něj) byla úplně žůžová! Na hranicích je to taky projeté a sem 

tam se i dnes někdo mihl po hřebenovce k chatě Luž. Zítra tam musím zase, ještě než se tam nahrne ten 

novoborský dav :-)) 

 

25.1.2013 (12:51) | jiriq 

Ahoj, víte někdo, jak to vypadá ze sedla Šébru k Luži a na Německé straně? Je to udržované u nás / u sousedů? 

Jaké podmínky... díky. 

 



24.1.2013 (14:49) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté skútrem: Veselák, DDM, Kubikovka, Benzinová pumpa, Svor hřbitov. Málo sněhu, 

místy krtiny, vyjeté koleje od traktoru. 

 

23.1.2013 (20:25) | Jirka 

V příšeří jsem vyrazil ze Cvikova tradičně od Chlupa na Milštejn a kus za bunkr u křížení se žlutou před Jánem, 

tam už jet skoro nejde. Cesta je uválcovaná, místy vydřená na hlínu, ale většinou příjemné svezení. Nové a 

zánovní běžky raději neberte. Ahoj ve stopě o víkendu. 

 

21.1.2013 (11:16) | RiRA Cvikov 

Projeto skútrem: Cvikovské okruhy, Veselák, DDM, Kubikovka, Benzinová pumpa, Svor hřbitov. Málo sněhu, 

místy krtiny, vyjeté koleje od traktoru. 

 

20.1.2013 (16:08) | Jirka 

Včera jsme projeli doporučenou trasu od Jána přes Trojhran, po německých stopách pod Luž, končili opět u 

Sirného. K Trojhranu stopa kvalitní, bez lidí, u sousedů stopy od běžkařů, v lese množství pěších, sjezd po 

zelené je slalomem mezi zlomenými stromy, platí rada použití starých běžek. Kde se ještě dá jezdit? Srážková 

předpověď je tentokrát příznivá i pro nás, doufejme, že příští týden oslavíme nejen změnu sněhových podmínek. 

 

16.1.2013 (20:18) | Jirka 

Dal jsem si dvakrát večerní běžkování okolím Cvikova, šel po válcované stopě od Chlupa pod Milštejn a zpět, 

místy - po nové cestě - je to na krásnou soupaž, ale jsou úseky na jízdu "souhýžď", kde jsem jen hádal, kam se 

natáhnu. Sněhu není nazbyt, v přírodě je však božský klid, vhodné popracovní okysličení. 

 

15.1.2013 (17:59) | Blaňule 

Zdravím všechny... Dnešní výlet na Jedlovou nebyl ani tak ztrátou času, jako spíš částí skluznice... Nevím, jestli 

jsem plakala víc já, nebo lyže. Pokud máte své běžky raději než běžkování samo, doporučuji s tím alespoň v 

regionu Lužických hor ještě počkat. Sníh by byl svou konzistencí jinak velmi dobrý, kdyby nějaký byl :-(. Od 

žst. Jedlová k Tolštejnu se prakticky nedá (obrousili byste podle mě i zbytky skluznice na běžkách starých). Cca 

od odbočky k Ranči až nahoru k rozhledně je to ale super. Dolů to jelo jako nikdy jindy a šutry tam nekoukaly. 

Ve vlaku bylo dost běžkařů - nevím, kde kdo byl, třeba je to jinde lepší (ale pochybuji). 

 

15.1.2013 (11:40) | RiRA Cvikov 

Pojeto skútrem. Cvikovské okruhy, DDM, Veselák, Kubikovka, Benzinová pumpa - málo sněhu, krtiny. Hokr, 

Milštejn, U Jána, Martinovo údolí - místy málo sněhu. U Jána prohrnuto parkoviště. Od Jána k Trojhranu dobré 

podmínky.  

 

13.1.2013 (17:20) | Jirka 

Naštěstí nám tento víkend přinesl zlepšený pohled na naše hory, dnes vládla krásná zima, ale na běžky to v okolí 

Cvikova moc není. Sníh je péřově prachový a téměř bez podkladu. Přesto jsem vyjel na starých lyžích tradiční 

od "Chlupa" přes Milštejn, kolem Sampera a Kobyly klesáním pod bunkr ke křížení se žlutou a stejně zpět. Cesta 

místy hodně drhla, sjezd pod hrad jsem snášel a nad Martiňákem taky. Snad nám shora pošlou ještě další porci 

sněhu.  

 

7.1.2013 (20:49) | TOM 

Poslední dva týdny se usadila i v končinách Lužických hor zas nezima a mokrý blátivý sračkopodzim takže až 

do cca 700 m jen voda bahno a holá zem :-( Ach joo. 

 

25.12.2012 (12:11) | RiRA Cvikov 

Místy voda. 

 

25.12.2012 (12:09) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy benzinová pumpa, Veselák, DDM projeté skútrem.  

 

14.12.2012 (21:52) | Jirka 

Potvrzuji zprávy RiRA, projel jsem odpoledne ze Cvikova většinu trasy, Trojhran jsem nestihl a sjel od Luže k 

Sirnému pramenu. Za Jánem bohužel působil nějaký ... asi s džípem, cesta k Naději je zničená, sjezdy k 

Milštejnu a do Cvikova byly naprosto v pohodě. Potkal jsem jednu lyžařku v červeném, pak za tmy množství 

zvěře. Rychlý prašan asi následující oteplení nepřežije, škoda. Ale bylo to krásné popracovní svezení. 

 



14.12.2012 (13:21) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy, Hokr, Autod. Chlup, Martinovo údolí, Milštejn, Kaufmannův buk, U Jána, Trojhran projeto 

stopařem. 

 

12.12.2012 (12:16) | RiRA Cvikov 

Běžecké tratě projeté skútrem Hokr směr Martinovo údolí, Autodoprava Chlup, Martinovo údolí, Milštejn, 

Kaufmanův buk, U Jána. 

 

12.12.2012 (11:03) | RiRA Cvikov 

Běžecké tratě Milštejn projeté skútrem. 

 

12.12.2012 (09:06) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy, ke hřbitovu, benzinka projety stopařem. 

 

11.12.2012 (12:13) | RiRA Cvikov 

Hřbitov Svor, benzinka projeté stopařem.  

 

11.12.2012 (11:34) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

10.12.2012 (15:50) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

8.12.2012 (16:55) | RiRA Cvikov 

7.12.2012 projeté tratě skútrem. Cikovské okruhy, DDM, Veselák, Kubikovka, benzinka. Martinovo údolí, 

Milštejn, Kaufmannův buk, U Jána, Trojhran, Myslivny. Sirný pramen, Naděje. 

 

7.12.2012 (18:16) | Jirka 

Dnes po škole jsem vyjel od autobusů Chlup ve Cvikově po zválcované louce, po nové "silnici" k Milštejnu, sjel 

k Jánu a rychle zpět do Cvikova. Místy, tam kde jsou ještě kolem cesty stromy, to trochu drhlo, ale jinak pěkné 

svezení, sjezd k Milštejnu a pak ke Cvikovu bude nebezpečný, chtělo by to ještě pár centimetrů sněhu.  

 

7.12.2012 (13:32) | Tomáš 

Lesáci jsou banda idiotů. Chápu, že těžbu nestaví, ale proč proboha ničí to ostatní? A že se na lovecké chatě 

najde pár pitomců není nic nového. Jen by mě zajímalo, jak je možné, že tam někdo protahuje cestu pro 

soukromý subjekt (myslivce) za peníze státního podniku.  

Na Polevsku dnes upravují stopy a u sousedů ve Waltersdorfu také asi 20 km magistrály a od zítřka je v provozu 

i lyžařské středisko ve Waltersdorfu. Podluží i Waltersdorf navíc usilovně zasněžují. 

 

7.12.2012 (10:03) | Šárka 

Info z Jedlové:  

Od pátku 7.8. lyžujeme !!! Od 14 hodin. Dnes jsme sjezdovku upravili. Informujte na tel. 722 233 322.  

 

5.12.2012 (11:42) | Jeník 

Si myslím, že to je prostě takový stav společnosti, bezohlednost je na vzestupu (vrcholu? ale v tom případě by už 

měla jenom klesat). Dříve pěšáci stopy neničili, dupali si svoje vlastní. Dnes když ničiteli řeknu, aby ze stopy 

vypadl, je celej udivenej, vůůbec netuší, že něco dělá špatně!! 

V sobotu šla na Jedlovou školní skupina, hádejte, zda stopu zničily?  

Jo, když přejedete hranice, tak tam jsou stopy nerozdupané, zřejmě civilizovaná země (-: 

 

4.12.2012 (18:22) | Yetti 

Promiňte, věřím Vám, To fakt naštve... teda nevím jaký mají na to nároky ale tahle cesta je zrovna značená jako 

běžkařská trasa a je poměrně vyhedávaná, tak je tam něco špatně. Kam se má ale člověk obracet s případným 

dopisem nebo žádostí o řešení? Na CHKO, na obec Jiřetín, na Lesy ČR??? Takovýhle špatný zážitek není 

dobrou vizitkou pro nové návštěvníky, komu to také není lhostejné tak navrhuji to společně řešit, budu rád za 

podněty, bezky.luzicke@gmail.com 

 

4.12.2012 (09:33) | Jeník 

mailto:bezky.luzicke@gmail.com


Fakt!! NEKE!! Poprvé se mi stalo, že traktor, nebo co to bylo, projel i Pěnkavák - od parkoviště doprava, pak do 

kopce a kolem lovecké chaty. Sem nikdy nezažil a to tam jezdím asi 30 let. Od té chaty to je úplně zničené, páč v 

chatě byli lovci prasat a byly tam 3 teréňáky. 

 

3.12.2012 (21:58) | Yetti 

To zní jako nějaký špatný vtip, ovšem možné je vše, ale v tom případě nechápu, proč není nějak dohodnuté mezi 

Lesy ČR, CHKO, a obcemi kde jsou běžkařské trasy a kde lesácké, snad to vyřeší ten nový projekt, který 

chystají na Novoborsku... :D No každopádně na Polevsku už běžkovali a nový sníh je očekáván :-) 

 

3.12.2012 (11:49) | Jeník 

Stopy vypadají strašně, lesáci projeli všechny cesty, co existujou a pěšáci rozdupali to, co náááhodou přežilo.  

 

3.12.2012 (09:05) | Šárka 

Přátelé lyžníci, máte někdo informaci, jak vypadají stopy (pokud jsou) na Šébru + okolí?  

Díky, Skol! 

 

3.11.2012 (22:54) | Josef 

V neděli 28.10 jsme si vyjeli na běžkách - šutrovkách na louky mezi Rousínovem a Svorem. A v pohodě. Pro 

Jirku - rekord to není, v roce 2009 napadlo cca 30 cm v půlce října.  

 

3.11.2012 (16:47) | Jiří Kühn 

Bohužel jsme si ten sníh moc neužili :-). Stačilo pár dní a hory jsou zase bez sněhu. 

 

30.10.2012 (20:28) | jirka 

Jen chci podat info, že v neděli i jedinci byly zde kolem Dymníku na běžkách - a šlo to. Pak jsme viděli v TV, 

ale neúčastnil jsem se, lyžování na Horním Podluží. Dle obrázku v televizi to muselo být pěkné. Na říjen to je asi 

rekord. 

 

29.10.2012 (08:32) | Jiří Kühn 

Po sobotním divokém vpádu zimy zůstaly Lužické hory pěkně zasněžené. Sníh potrápil auta i vlaky, ale v neděli 

už bylo venku krásně. V okolí Svoru leží asi 10 cm čerstvého sněhu, ale na lyžování to ještě moc není :-). 

 

29.10.2012 (08:23) | Jiří Kühn 

Vážení přátelé Lužických hor,  

tak jako každý rok otevíráme Sněhovou samoobsluhu, ve které se můžete s ostatními podělit o aktuální sněhové 

informace z Lužických hor. Vítané jsou hlavně informace o množství a kvalitě sněhu, stavu běžeckých i 

sjezdových tratí a podmínkách pro lyžování, ale potěší i jiné osobní zkušenosti se sněhem a lyžováním v této 

oblasti. V příspěvcích prosím uvádějte místo a datum.  

Děkuji Vám za spolupráci.  

Jirka Kühn 

 

 

Sněhová samoobsluha 2011/12 
 

9.3.2012 (08:46) | Jindra, Varnsdorf  

Byl jsem včera v Podluží a daří se jim kopec držet ve velmi dobré kvalitě. Dosněžili některá místa, hlavně dojezd 

k dolní stanici vleku, takže stále je dost dobré lyžování. Sníh je zmrzlý firn a s tvrdým podkladem. 

 

1.3.2012 (14:45) | Jenda  

Čili asi jako v sobotu 25. Sníh byl, ale jet se nedalo. Ráno totálně zmrzlé, podkluzovalo i na rovině, s kopce jsem 

se bál, že se zabiju. No a pak se oteplilo a začalo se to bořit, což bylo snad ještě horší. Pro zoufalce vhodné (-: 

 

29.2.2012 (18:01) | Pavel Rumburk 

Ahoj. Jel sem dnes autem na Myslivny, ale běžky jsem spíš z lenosti mazat klistr nechal v autě a zvolil náhradní 

variantu-pěší túru přes vrchol Luže, Wache a Dolní Světlou. Celou cestu dost mrholilo. Sněhu je tam ještě 

poměrně dost, ale je tvrdý, mokrý a stopa veškerá žádná, vytátý místa by být neměly. Je to prostě na běžky tak z 

nouze. Snad jsem trochu pomohl. 

 

29.2.2012 (17:01) | Jakub  



Zdravím, měl bych stejný dotaz jako Pavel Rumburk. Jestli ještě bude možno zítra 1.3. nebo v pátek 2.3. 

proběhnout se od Šébru kolem Pěnkavčího vrchu, dále po německé straně hranice po "modré" a pak po 

"červené" značce k chatě Luž a zpět po druhé straně Pěnkavčího vrchu kolem lesácký chaty zpátky na Šébr? Byl 

se někdo proběhnout včera nebo dnes? Prosím když tak napište. Ze vzkazu Jendy nepoznám, jestli se třeba už 

musí lyže někde zouvat a přenášet. Já byl naposledy v Lužických horách 16.2. a to bylo sněhu dost. Ale s 

ohledem na teplé počasí posledních dní nevím, spíš bych tipoval holá místa. Děkuji, zdraví Jakub. 

 

28.2.2012 (09:26) | Jenda  

Neváhej a jeď! 

 

27.2.2012 (17:03) | Pavel Rumburk 

Zdravím všechny. Nevíte někdo, jak to vypadá mezi Šébrem a Luží, jestli se to ještě dá? Předem dík. 

 

21.2.2012 (13:32) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

21.2.2012 (11:59) | RiRA Cvikov 

Cvikov fotbalové hřiště do Lindavy ke kostelu projeto stopařem.  

 

20.2.2012 (10:27) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

18.2.2012 (10:35) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

16.2.2012 (18:05) | Jirka  

Dneska jsem si máknul - ze Cvikova na Milštejn a k Jánu jsem se místy bořil po kolena, hnala mě vidina teplé 

česnečky a vychlazeného mázu, obhlédl jsem poprvé v životě Sirný pramen v zimě (soudě podle desítek bodů na 

kmenech se tam bude "probírat" les, snad při té příležitosti nezruší pramen...), nahoru po zelené k Myslivnám na 

vysněnou polévku. Sjezd k Brazilce zcela v pohodě, dále vpravo kus po pěkně upravené německé stopě k 

jonsdorfskému skistadionu a do Krompachu na autobus. Snad nám do toho na víkend nenaprší.  

 

16.2.2012 (15:12) | RiRA Cvikov 

Cvikov od fotbalového hřiště do Lindavy ke kostelu projeté bežecké tratě stopařem. 

 

16.2.2012 (11:35) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

12.2.2012 (19:48) | Mates 

Včera (sobota 11.2.) jsme jeli okolo z Hamru okolo přehrady po červené přes Milštejn a pak dolu do Naděje (do 

hospody) Cesta byla pěkná, všude stopa alespoň od lidí prošláplá.  

Dnes bylo v Lužických horách nádherně. Prašan, sluníčko a už nebyl takový vítr a zima. Jeli jsme malý okruh 

Mařenice-Babiččin odpočinek-Krompach-Čtyřdomí. Silnice Krompach-Heřmanice není protažená (u 

Krompachu velké závěje) a je na ní stopa, možná by stálo za to vyzkoušet táhlý dlouhý sjezd až do Heřmanic. 

Jen škoda, že není, kdo by to upravil. Cesta je široká, vešla by se tam i rolba a byla by to pěkná magistrála :) 

 

11.2.2012 (18:06) | Jirka  

Potvrzuji zprávu RiRa o úpravě stop, ze Cvikova se ve směru na Milštejn a dál vyjede od autobusů Chlup nebo z 

Martiňáku, projel jsem k Jánu a vrátil nahoru k původnímu Kaufmaňáku, vše po pěkné stopě. Pak jsem se bořil a 

vyhýbal kolejím ve sjezdu pod Kobylou, zkontroloval obrázek, je v pořádku (snad myšici neomrzl ocásek), 

kolem Čerstvého pramenu sjížděl na Rousínov, u křižovatky s červenou mě to přestalo bavit, odbočil nahoru na 

hrad, ale tam je zas jen uzoučká stopa v korytě po traktorové pneumatice, vysupěl ostré stoupání a vrátil do místa 

startu. Krásný zážitek, příjemné svezení. Snad nám tyto zážitky erár nezdaní (to je nadsázka). 

 

11.2.2012 (12:04) | RiRA Cvikov 

Kaufmanův buk projetý stopařem. Cvikov okruhy projeté stopařem.  

 

11.2.2012 (09:57) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy, Milštejn, U Jana projeté. 

 



10.2.2012 (16:49) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

8.2.2012 (14:46) | RiRA Cvikov 

Cvikovské běžecké okruhy od DDM Cvikov až k benzínce a hřbitovu projeté stopařem. Autodoprava Chlup, 

Milštejn, U Jana projeté částečně stopařem. 

 

8.2.2012 (08:00) | Tomáš  

Trochu z jiného soudku. Včera večer jsme byli na Jedlové. Neuvěřitelná změna. Kdo má rád večerní lyžování, 

vřele doporučuji Jedlovou. Udělali tam ohromný kus práce. Sněhu dostatek, sjezdovky perfektně upravené. Co v 

TJ sto let nešlo, tady zvládají velmi dobře. Udělali obrovský kus práce.  

 

4.2.2012 (17:25) | LLennka 

Doporučuju trasu z Jedlové směrem na Chřibskou. Dneska odpoledne jsem ji jela. Stopa je výborná, (až na pár 

míst s jehličím) a sníh je jen málo namrzlý. I přes ty mrazy se opravdu jelo moc hezky. 

 

3.2.2012 (19:20) | Mates 

Na loukách u Mařenic a Juliovky jsou od minulého týdne stopy po sněžném skútru. Sice to není nijak dlouhá 

vzdálenost, ale na trénovací rozježdění je to docela dobrý. Jede to jako po másle. Přidám odkaz na dokumentační 

fotky z minulého víkendu: http://yetti205.rajce.idnes.cz/  

 

31.1.2012 (12:01) | Pepe  

Taky přidávám informaci z víkendu. V neděli okruh okolo Jedlové hory pěkný, jenom pěší rozšlapují stopy 

běžkařům, ale přesto příjemné běžkování. 

 

30.1.2012 (20:18) | Michal  

to Alojz: Jonsberg upravený, ale nic moc (zledovatělá stopa), cesta od koupaliště z Jonsdorfu na Valy je naopak 

dobrá, stejně jako okruh kolem Hvozdu (vše projeté rolbou). 

 

30.1.2012 (18:10) | Peter H.  

Dneska jsem jel po poledni okruh kolem Jedlové. Cesta je široká, projetá skútrem, většinu cesty se dá bruslit, 

mile mě to překvapilo. Bylo to hezký, ale sníh už je zmrzlý a místama to hodně podkluzovalo. Bohužel hospoda 

na nádraží má v pondělí zavřeno... 

 

30.1.2012 (11:47) | Mates 

Zdravím. Já můžu přidat opožděně zážitek z víkendu. V sobotu jsem jel trasu z Juliovky lesem nahoru na 

pastviny, kousek pěšky kolem kozí farmy, potom stopou přes krásně zachumelené Čihadlo, kde jsem se napojil 

na pěkně od lidí projetou stopu vedoucí od parkoviště U sovy po vrstevnici směrem na modrou německou 

magistálu. Ta byla hezky upravená. Na Černé bráně jsem se dal doleva a Pěnkavčí silničkou (od lidí projetá 

většinou dvoustopa) jsem dojel kolem chaty Na Milíři až k Šébru. Pak po žluté a potom doprava hezkou cestou 

kolem chaty Jelení brod. Na rozcestí jsem jel doprava krásným táhlým sjezdem až ke svatému Janovi. Tam jsem 

udělal chybu a jel jsem cestou od mostu po levém břehu potoka směrem nad přehradu. Bylo divné že tam nikdo 

nejel, nejezděte tam! Je tam asi 20 nezamrzlých potoků a spadlý buk + jelení stopy. Potom už to byla pohoda 

zpátky přes pastviny a dolu lesem na Juliovku. Sněhu hodně tak 40-70cm. a kvalitní. Počasí dobré. Běžkařů jsem 

potkal dost, skoro všude nějaké projeté stopy. 

 

30.1.2012 (11:30) | Alojz 

Nevíte někdo, jak to vypadá s tratěmi kolem Jonsbergu a Valů? 

 

27.1.2012 (14:30) | RiRA Cvikov 

Zkušebně projetá trat stopařem podél chodníku Cvikov - Svor od benzinové pumpy do Svoru pod umělým 

osvětlením. 

 

26.1.2012 (21:30) | Jirka 

Jel jsem dnes odpoledne z Jedlové zast. po modré přes Šébr, Pěnkavčí silničku jednostopou trochu horší, pod 

Trojhranem do Německa, tam je jiný svět s paralelními stopami s prostorem i na skate, pod Luží jsem otočil a 

spodem dojel k Myslivnám, nějaká zajímavá stopa vedla asi do Dolní Světlé, při západu slunce jsem sjížděl 

Alojzovou parádní po zelené k Janu a tradičně do Cvikova. Od Jana do Cvikova je jen uválcováno, čtyřkolky 

jely v neděli i k bunkru a sjezd dolů bude nebezpečný. Sešup k Milštejnu jsem při měsíčku sešlapal, hodně 

http://yetti205.rajce.idnes.cz/


nerovností. Prasátkům divokým pod hradem jsem se raději vyhnul. Bylo to hodně rychlé a hezké svezení. Lyžařů 

jsem potkal deset, pěších pět a pejska jednoho. Ahoj v přírodě! 

 

26.1.2012 (14:36) | Alojz 

Včera v podvečer Kaufmanův buk, Ptačinec, Myslivny, Ptačinec, Jelení brod, U Jana, pod Kobylou zpět ke 

Kaufmanu. Podmínky super, většinou projeto skútrem, sněhu mraky a je pěkně rychlej. Doporučuji mírný táhlý 

sjezd k Janu parádní svezení. 

 

25.1.2012 (21:24) | Michal  

Trasa Tolštejn - Jedlová projetá skútrem, Jedlová hájovna - Dlouhá míle projeli lesáci s pluhem (až na šotolinu, 

tudíž nesjízdné). Pro příznivce sjezdovek - noční lyžování na Jedlové a Mezičkách ode dneška v provozu (14 - 

21), jezdí se i v noci na Luži. 

 

25.1.2012 (14:39) | RiRA Cvikov 

Cvikovské běžecké tratě Martinovo Údolí, Milštejn k autodopravě Chlup projeté skútrem. Od Milštejn, 

Kaufmanův buk, U Jána opravené tratě po čtyřkolkách. Trojhran, Ptačinec projeté skútrem. 

 

24.1.2012 (14:09) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

23.1.2012 (00:12) | jiriq 

Projeli jsme v sobotu většinu stop v trojúhelníku Šébr - Luž - Ptačinec a bylo to dobré. Věřím, že po nočním 

sněžení to muselo být v neděli ještě lepší ;) 

 

22.1.2012 (23:13) | mates111  

Dnes jsem projel všechny tratě mezi Ptačincem a Luží, které bývají upravovány skútrem a musím říci, že 

sněhové podmínky jsou již naprosto vynikající. Na tratích leží od 40 do 70 centimetrů vlhkého sněhu, teplota se 

pohybovala kolem nuly. Příjezdové cesty od Šébru k Ptačinci jsou bez problému sjízdné (ještě aby ne při tom 

množství sněhu). 

 

22.1.2012 (16:32) | Jirka 

Jel jsem ve včerejších stopách ze Cvikova k Janu a pak kolem obřího krmelce vpravo po silničce, kde se říká 

Jelení brod. Na Myslivny dojde až zítra. Sníh se dnes nelepil, mokrý, ale svěží jízdě nesvědčil. U odbočky na 

Suchý vrch jsem potkal 2 primitivy na čtyřkolkách, jeden 2L30-89, ten druhý jízdu ve sněhu zcela nezvládal. 

Řekli mi, že tam nemám co dělat... Po několika vzájemných nadávkách jsem radši odjel. Cesta dolů k Rousínovu 

je tím pádem zničená. Škoda. Jinak bylo lyžování pěkné, běžkaři žádní. 

 

22.1.2012 (13:01) | RiRA Cvikov 

Cvikovské okruhy od benzinky k DDM Cvikov projeté stopařem. 

 

22.1.2012 (05:24) | Pepe  

Včera celé odpoledne na Jedlové hoře silný vítr a sněžení, takže na běžkách to bylo náročnější, ale sněhu je 

opravdu už dostatek. 

 

21.1.2012 (16:58) | Jirka 

Jel jsem "cvikovskou upravenou" = uválcovanou, od silnice na Trávník přes Milštejn k Janovi a zpět, pod 

Kobylou cesta zafoukaná, sníh se hodně lepil, ale i přes silný vítr a sněžení pěkný zážitek z lyží. Tak zítra někde 

ve stopě ahoj. 

 

21.1.2012 (13:27) | RiRA Cvikov 

Běžecké tratě projeté skůtrem. Cvikovské okruhy od benzinky Cvikov až k DDM Cvikov. Tratě od Autodoprava 

Chlup, Milštejn, Kaufmanův buk, U Jana, Sirný pramen, Martinovo Údolí projeté skútrem. Myslivny špatný. 

 

20.1.2012 (20:37) | Honza Šmíd, SKI Polevsko 

Na Polevsku upraven okruh 3 km, 5 km a Kočárovka. V sobotu ráno budou závodní tratě znovu projety skútrem. 

Podmínky nejlpší od začátku sezóny. Více na webu SKI Polevsko. 

Jede vlek Polevsko a Jedlová. 

 

20.1.2012 (14:07) | Blaňule  

http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/snehove-podminky-na-polevsku.html


Ahoj! Podmínky nahoře jsou na tu bídu vlastně úplně super. Byla jsem klasicky na Jedlové - tam projeto 

skůtrem, pak dolů na Tolštejn, a od žst. po zelené na Novou Huť. Takže tam je teď stopa ode mě (ta stará na 

zelené značce byla už zavátá, navíc je tam místy dost vytáto, tečou potůčky, koukaj kameny, jsou tam spadlý 

stromy přes cestu). Jinak, když jsem sjížděla důle z Tolštejna, byla už i nějaká stopa směr Chřibská po žluté. Až 

na tu vichřici super lyžovačka:-)). 

 

19.1.2012 (13:38) | RiRA Cvikov 

Trasy běžeckých tratí projeté skútrem. Cvikov od autobusové autodopravy Chlup, Milštejn, Kaufmanův buk, U 

Jana, Trojhran. Sirný pramen, Milštejn, Martinovo Údolí. Myslivny špatné. 

 

18.1.2012 (21:10) | Alojz 

dnes večer, při čelovce, krátká vyjížďka. Jel jsem ze Šébru pod Ptačinec, objel Weberberg, tam se napojil na 

německou stopu, která byla vyřízlá, na rozcestí s hraniční červenou, po té zpět na Ptačinec a okolo lesácký chaty 

zpět na Šébr. Na "závodní fischerky" to úplně nebylo, ale podmínky dobrý, zejména v Německu, jediný kde ještě 

lezou šutry je na hranici, chtělo by to ještě aby připadlo a bylo by to supr. 

 

17.1.2012 (13:10) | Honza Šmíd, SKI Polevsko 

Informace ze sněhového zpravodajství SKI Polevsko: http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/snehove-

podminky-na-polevsku.html  

DNES UPRAVUJEME  

Počasí nám dělá radost. Na Polevsku napadlo 10-15 cm sněhu. Dnes odpoledne v úterý plánujeme strojovou 

údržbu. Podle podmínek budou upraveny okruhy 3 a 5 km a případně i Kočárovka válcováním.  

Mapu okruhů a popis tratí na Polevsku najdete zde: http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/bezecke-

trate.html  

VÝZVA PRO BĚŽKAŘE - BRIGÁDA  

Ve středu 18.1. od 14 hodin proběhne BRIGÁDA na běžeckých tratích , sraz nahoře na Jedličné ve 14 hodin. 

Vyzíváme všechny, kteří mají ruce a nohy a chtějí pomoci ke zkvalitnění běžeckých tratí na Polevsku. Pro 

obnovení provozu na tzv. vrstevnicové cestě z Jedličné na kytlické pastviny je nutné naházet sníh na odtátá místa 

a tam, kde protéká voda, zaházet koleje od lesní techniky, vytvořit provizorní můstky apod. Vítáme každou 

pomocnou ruku!  

SKOL!  

 

16.1.2012 (22:21) | Jakub  

jiriq: ne, sněhu je tam málo - takže stopy jen místy, co jsou vyjeté po běžkařích. 

 

16.1.2012 (22:08) | jiriq 

btw. Němci mají upravenou stopu kolem Luže, Weberberku a pod.? 

 

16.1.2012 (22:06) | jiriq 

Díky všem za příspěvky ;) O víkendu jsem nakonec neplánovaně musel do rachoty. Nicméně příští víkend 

doufám, že podmínky budou lepší! Když tak to jistí Jizerky :) 

 

16.1.2012 (21:05) | Jakub  

Peter H. Děkuji, je to jak píšete. Přijel jsem dnes v 9:15 na Jedlovou vlakem, horší byla cesta od nádraží k silnici 

na Šébr. Od Šébru to je o něco lepší. Pěnkavčí vrch jsem objížděl po levé straně. Ale chce to starší běžky, jak 

píšete. Občas jsem lehce přidřel skluznici o kamínky. Každopádně tam dnes sněžilo, takže to zítra půjdu zkusit 

opět. 

 

15.1.2012 (19:06) | Peter H.  

To Jakub: Dneska jsem tam jel. Sněhu je málo, ale zrovna tenhle úsek se dá. Musí se ale 1x vyhejbat vodě a 1x 

spadlýmu stromu. Cesta dál k chatě Luž už je ale horší. Rozhodně to chce starý běžky. 

 

15.1.2012 (18:50) | Jakub 

Zdravím, chtěl jsem se zeptat, zdali byl někdo o víkendu na běžkách v Lužických horách a jak to vypadalo se 

sněhovými podmínkami? Zajímá mě především cesta od Šébru kolem Ptačince na chatu Luž. Mám v plánu tam 

vyrazit zítra nebo v úterý. Děkuji. 

 

14.1.2012 (12:39) | Yetti  

http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/snehove-podminky-na-polevsku.html
http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/snehove-podminky-na-polevsku.html
http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/bezecke-trate.html
http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/bezecke-trate.html


Podle dnešních informací z druhé ruky (telefonicky) se dá běžkovat ve vyšších polohách na cestách mezi 

Myslivnami, Ptačincem a někde tam okolo. Sněhu není mnoho, ale mrzne a dá se tam jezdit docela dobře (místy 

kameny nebo led) takže pro nenáročné svezení na starších lyžích prý v pohodě:-) 

 

12.1.2012 (11:42) | jiriq 

Zavěští někdo, zda o víkendu půjde někde v Lužkách běžkovat nebo je to předem ztracené? 

 

8.1.2012 (07:40) | Pepe  

Dne 7.1.2011 během dne v okolí Jedlové hory připadlo cca 15 cm sněhu, takže na běžky to bylo dostačující. Sníh 

spíše mokrý, ale běžecké tratě odpoledne upravovali. Takže celkově to bylo dobré. 

 

6.1.2012 (00:33) | Iva 

Včera to bylo super. Procházka na Myslivny byla pohádková. Ale okolo půlnoci začal silný vítr a sněží. Ven 

bych rozhodně nešla. Stopa je stejně už zavátá, lepší je u kamen. Do rána těch 70 čísel bude na tuty. Přes Faňťák 

do Horní Světlé jen s řetězy anebo přes Huť. 

 

23.12.2011 (21:22) | Jirka 

Včera jsem zahájil běžkařskou sezónu, od nádraží v Jedlové přes Šébr, Pěnkavčí silničku, míjel rozpadlé ptačí 

budky, kolem Weberbergu na krásně vyřízlé německé stopy, pod Myslivny a zpět skoro stejně. Za tři hodiny 

jsem nikoho nepotkal, také zatracované sluníčko se ukázalo. Závěrečný "iontový" svijanský máz v nejmenované 

hospůdce neměl chybu. Jedním slovem nádhera. Snad hlášená obleva všechen sníh neodnese. 

 

21.12.2011 (09:47) | Zdeněk Jindra  

Tak na hřebenech to vcelku jde, místy jsou ještě kameny a občas vyfoukaná místa, ale dá se. Na Polevsku už 

upravují stopy.  

 

18.12.2011 (13:20) | Yetti  

Vlek Jedlová dnes v provozu - viz jejich stránky.)) hurá na svah!!! 

 

6.12.2011 (17:23) | jiriq 

Tak hlavně, aby už nějaký sníh napad, aby bylo o čem referovat :( 

 

29.11.2011 (15:57) | Jiří Kühn 

Vážení přátelé Lužických hor,  

tak jako každý rok otevíráme Sněhovou samoobsluhu, ve které se můžete s ostatními podělit o aktuální sněhové 

informace z Lužických hor. Vítané jsou hlavně informace o množství a kvalitě sněhu, stavu běžeckých i 

sjezdových tratí a podmínkách pro lyžování, ale potěší i jiné osobní zkušenosti se sněhem a lyžováním v této 

oblasti. V příspěvcích prosím nezapomeňte uvést místo a datum.  

Děkuji Vám za spolupráci.  

Jirka Kühn 

 

 

Sněhová samoobsluha 2010/11 
 

20.2.2011 (18:21) | Mates 

I když v České Lípě nebo Novém Boru to vypadá na jaro, tak se nenechte zmýlit. S každým přibývajícím 

metrem nadmořské výšky přibývá sněhu a pod Luží to vypadá opravdu jako v zimě :) Byl jsem v sobotu a dnes 

projet hřebenové cesty z Mysliven kolem Ptačince. Dnes to bylo lepší, protože na zhruba 30 cm vrstvu starého 

sněhu, který zmrznul na led napadlo trochu prašanu. Nic moc ale stačilo to. Stopy projeté od lidí, doporučuju 

spíš starší běžky, protože v hustším lese není ten nový poprašek a ve starém zledovatělém sněhu jsou zatavené 

kamínky, šišky, větve a v místech, kde při oblevě voda vymlela sníh a byly louže je to místy tankodrom. Hlavně 

červená k ptačinci. Líp se projedete na německé straně směrem k Černé bráně a potom k českému přístřešku na 

červené a doprava k pěnkavčímu vrchu. Taky na sjezdovkách se lyžovalo a mohlo to být dobré, odpoledne 

vylezlo slunce. Za parkoviště se tentokrát neplatilo, pozor od Dolní Světlé je na silnici sníh :) 

 

5.2.2011 (16:52) | Jirka  

Jel jsem od trávnické silnice na Milštejn, sníh byl pomalý, občas vykukovaly kamínky, nad Milštejnem 

podmínky daleko lepší, nechtělo se mi stoupat a tak jsem sjel k Vinnému sklepu prohlédnout pěknou ledovou 

výzdobu, zpět stejně. Do odpoledne sníh z luk skoro zmizel. Snad to nebylo poslední lužickohorské svezení? 

 



31.1.2011 (13:28) | Kazda Zdeněk 

30.1.2011 na Polevsku skvělé lyžování pro běžkaře a počasí nikterak nebylo pozadu. 

 

31.1.2011 (11:13) | foxy  

z toho soudím, že nikdo neodstranil ty spadlý stromy. škoda, jsem tak nějak naivně doufala, že během oblevy se 

někdo uráčí... :( 

 

30.1.2011 (17:53) | jiriq 

Včera jsme si dali okruh od chaty Luž k Sirnému prameni, pak do Stožeckého sedla (šílená cesta) a na 

Weberberku jsme přejeli na německou stopu... strojově udržovanou - to je trochu jiný poježděníčko než stopa od 

běžkařů sem tam poničená pěšími... proč to nejde i na české straně...? :( 

 

29.1.2011 (20:33) | Jirka 

Cvikovskou válcovanou jsem jel včera a dnes, na Milštejn se jde po hrbolaté cestě dost obtížně, místy trasa 

prošláplá i pěšími. Za Milštejnem začíná pravá romantika, až k Jánovi stopa od běžkařů, dál jsem to nestihl. 

Dneska jsme projeli jonsdorfský stadion a rychlý okruh kolem Jonsbergu - pěkný zážitek! Neváhejte, sněhu není 

moc, teplota má růst a pěší takyturisti se zjevně budí ze zimního spánku. 

 

28.1.2011 (14:42) | RiRA Ski stopy  

Cvikovské okruhy protaženy stopařem. Nástupní místa upravených tratí DDM Cvikováček, rybník Veselák a 

benzinová pumpa. Svor hřbitov. Dále stopy směr Milštejn upraveny skútrem nástupní místa léčebna Martinovo 

údolí a Autobusová doprava Chlup. 

 

25.1.2011 (10:22) | Ramisch Cvikov 

Cvikovské běžecké stopy projeté skútrem. Nástup od DDM Cvikováček, rybník Veselák a benzinová pumpa. 

Stopy od léčebny Martinova údolí, Autobusová doprava Chlup směr Milštejn projeté skútrem. 

 

24.1.2011 (15:40) | Ramisch Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté skútrem. 

 

21.1.2011 (21:26) | Honza Šmíd, SKI Polevsko 

Zítra bude upraven základní okruh na Polevsku. Bylo nutné naházet partie, kudy tekla voda a zítra pokračujeme. 

Jinak je v lese pořád sněhu dost, místy vyčuhuje tráva nebo hlína. Čekáme na nové příděly sněhu.  

Více na http://www.skipolevsko.estranky.cz 

 

21.1.2011 (15:02) | Michal Dlask  

Vlek v Horním Podluží v provozu, sjezdovka zledovatělá a rychlá. 

 

16.1.2011 (17:33) | Mates 

O víkend jsem byl ve Skiareálu Luž, oba vleky byly v provozu. Kupodivu přes vysoké teploty a dopolední 

přeháňky v sobotu nikdo nemohl litovat, že se tam vypravil, vleky bez front, sjezdovky přes týden doslova 

udupané rolbou, takže sníh byl tvrdý a držel, jezdilo to rychle. V neděli k poledni se vyjasnilo, sníh změknul, ale 

přesto se tam dá stále lyžovat na přírodním sněhu :). 

 

11.1.2011 (13:47) | Ramisch Cvikov 

Cvikovské běžecké okruhy projeté stopařem. 

 

9.1.2011 (20:11) | Jirka  

Jel jsem "cvikovskou" stopou na Milštejn, je bohužel zničená traktorem od rozcestí v Martiňáku až pod Milštejn. 

Nad hradem bylo sněhu stále dost, ale prostě to nejelo, tak jsem až k Luži nedorazil. Výhled na příští dny 

nevypadá moc dobře, snad se zima ještě neloučí. 

 

8.1.2011 (22:05) | Pavel 

Zdravím, dejte prosím vědět, jak to vypadá ve stopě okolo Luže. Dík. 

 

4.1.2011 (11:20) | Ramisch Cvikov 

Běžecké tratě cvikovské okruhy, Martiňák projeté stopařem. 

 

3.1.2011 (10:09) | Zdeněk 

http://www.skipolevsko.estranky.cz/


V okolí Cvikova dostatek sněhu. 1.1.2011 se vytvořila po mrholení ledovka, 2.1.2011 připadl sníh a stopy 

obnovili běžkaři. Teploty kolem 0°C. Pohoda. 

 

1.1.2011 (14:27) | Jirka  

Potvrzuji slova Michala, na horách i v podhůří je množství pěkných stop. Dnes v poledne veselá pěší parta s 

lahváčema na Milštejně kvalitně ryla v rychlém sjezdu, dejte pozor. Je určitě dobré trávit čas na vzduchu a také 

být trochu tolerantní, turistovat se dá celoročně. 

 

30.12.2010 (17:54) | Michal Dlask  

Okruh kolem Jonsbergu v super stavu, cesta od Jánských kamenů po Luž a na Šébr v pohodě, jenom cesta kolem 

Webersbergu trochu problematická (hluboký sníh a tudíž hůlky do pasu...) 

 

30.12.2010 (14:34) | Ramisch Cvikov 

Běžecké tratě Cvikovské okruhy, Zelenák, Milštejn a Lindava projeté stopařem. 

 

29.12.2010 (15:30) | Jana 

Stopy dnes na Polevsku naprosto vzorně upravené, krásné lyžování (nenechali jsme si dojem zkazit ani částí 

trasy poničené koňmi a "ozdobené" koňskými bobky). 

 

29.12.2010 (12:55) | Foxy 

Na Luž se chystám zítra...  

Včera jsem jela z nádraží Jedlová na Dlouhou míli ke křížku a zpět a byla to docela hrůza. Jedna stopa projetá 

jen od lidí a ještě rozšlapaná od turistů. Navíc spousta sněhu takže to bylo místama o hůlku. Nic moc... :( 

 

28.12.2010 (19:51) | Max  

Dnes ze Stožeckého sedla na Luž supr svezení - místy stopa malinko horší ale jinak paráda. 

 

27.12.2010 (12:53) | Ramisch Cvikov 

Běžecké tratě Cvikovské okruhy a Milštejn projeté stopařem. 

 

26.12.2010 (19:24) | Jirka  

Cesta ze Cvikova na Milštejn projeta od běžkařů, dále nad hradem silnička v týdnu prohrnuta, jel jsem na 

rozcestí se žlutou u Jána a zpět, stopa velmi rychlá, občas zledovatělá, nepříjemné jsou koleje od nějakých 

vozidel. Každopádně v přírodě je krásně. Nevíte, jak to vypadá na hřebeni? 

 

26.12.2010 (13:56) | Ramisch Cvikov 

Cvikovské okruhy projeté stopařem. 

 

23.12.2010 (15:24) | Ramisch Cvikov 

Běžecké tratě kolem Cvikova projeté stopařem a směr Milštejn pouze skútrem. 

 

21.12.2010 (21:52) | Pavel 

Dnes sem vyrazil ze Stož. sedla okolo srubu přes Ptačinec, Weberberg a po lyž. magistrále na Wache. Dál 

kupodivu stopa nebyla, takže na Myslivny a po červ. zn. zpět na Ptačinec a odtud okolo hájenky zpět. Pozor za 

hájenkou je mnoho padlých smrků pod tíhou sněhu!!! Dost nebezpečný!! Tepl. kolem -2 st. 

 

20.12.2010 (15:03) | Jirka 

Já jsem vyjel dnes v 9 z Krompachu, přes zafoukaný "stadion" v Jonsdorfu na okruh kolem Jonsbergu - byl 

krásně čerstvě proběhlý od rychlých německých běžkařů,dal jsem si ho dvakrát, pak z Jonsdorfu přes Rýbrcoula 

nahoru na Myslivny, protrpěl sjezd na Sirný a výjezd na Milštejn a zpět do Cvikova. Dejte pozor na větvičky, 

větve a praskající smrky. Dobrou mázu! 

 

20.12.2010 (09:46) | Honza Šmíd, SKI Polevsko 

Na Polevsku je od víkendu upraveno 30 km běžeckých tras. Její popis a aktuální sněhové zpravodajství najdete 

na http://www.skipolevsko.estranky.cz/  

S blížící se oblevou a větrem pozor na padající větve a stromy v lesních úsecích. 

 

19.12.2010 (21:44) | Pavel 

Zdravím všechny běžkaře. Dnes sem jel od žel.podjezdu v H. Chřibské přes Dl. Míle, Tolšt. cestu, V. Tisovou k 

M. Tisové - dál to bylo vypluhované do kamínků. Zpět kus stejně, dále směr Tolštejn, U ranče a osadu Jedlová. 

http://www.skipolevsko.estranky.cz/


Nebyl to žádnej zázrak, stopa dost měkká a píchání dost náročný, ale dalo se to zvládnout. Nevíte někdo jak to 

teď vypadá v okolí Luže a nebo v okolí Sternu na lyž. magistrále? Dík za info. 

 

18.12.2010 (17:17) | Jana 

Dnes na Polevsku pěkně upravené stopy, krásné poježdění, vřele doporučuji!!! Velké poděkování Ski 

Polevsko!!! 

 

18.12.2010 (15:20) | Jirka  

Z Martiňáku a od sídliště Cvikov jsou pěkně vyříznuté stopy, které bohužel po asi 1,5km končí, ještě tam vjel 

traktor s nějakým i..., který si jel pro střelenou zvěř, nelekněte se krve ve stopě! Dále jsme šlapali na Milštejn, 

tam proběhla od Naděje "veselá" skupina turistů a stopu dokonale zničila. Přesto bylo na běžkách hezky. Zítra v 

jiné oblasti ahoj. 

 

17.12.2010 (10:09) | Jirka 

Ráno jsem projel "cvikovskou zválcovanou" na Milštejn, tam stopa fakt končí, dral jsem se ještě výše po silničce 

pod Kobylou,ale po asi kiláku jsem vzdal, snad zítra dojedu dále. Cvikovské okruhy na loukách za Veselákem 

jsou poctivě projeté,bohužel zase drobně sněží... Tak zítra ve stopě ahoj. 

 

15.12.2010 (09:26) | Jenda  

Mě také Zdeňkova zpráva zarazila, byl jsem v Bedřichově, kde byla obleva. Ale pak mi došlo, že píše o sobotě 

4.12. !! Proč tak pozdě, netuším )-o 

 

14.12.2010 (15:43) | Štěpán 

V sobotu jsem byl také na sjezdovce u Pitkina, ale pocity ze sobotní lyžovačky mám jiné. Skoro celý den bylo 

nad nulou, pršelo a sníh byl díky tomu mokrý. V neděli díky ochlazení už to bylo o poznání lepší. Nicméně svah 

byl poměrně upravený.  

 

14.12.2010 (15:19) | Zdeněk 

Omlouvám se. Nebyl jsem na 13, ale u Pitkina. 

 

14.12.2010 (15:02) | Zdeněk 

V sobotu ráno 4.12.2010 jsem byl na sjezdovce 13. Perfektní lyžovačka. 40 cm slušně upraveného sněhu, teplota 

-10°C. Překvapilo mne ale, že na parkovišti u chaty Luž se vybírá 60 Kč za parkovné. Pokud se na této chatě 

ubytujete, nebo uděláte útratu nejméně za 120 Kč, po předložení účtenky vám bude parkovné vráceno. Jinak 

bylo parkoviště upravené.  

 

13.12.2010 (13:20) | Ramisch Cvikov 

Běžecké tratě kolem Cvikova projeté stopařem a směr Milštejn pouze skútrem. 

 

10.12.2010 (16:51) | Blaňule  

Ahoj všichni přátelé i nepřátelé Lužických hor! Prošlápla jsem dnes běžeckou stopu ze žst. Jedlová na nahoru 

Jedlovou (k hospodě) a taky do Chřibské přes sedlo pod Malým Stožcem po žluté značce. Mezi Tolštejnem a 

Jedlovou-vrcholem, jak je hlavní cesta, dnes projížděl zásobovací skútr a vezl pytel brambor :-). No, to asi není 

ta podstatná informace... spíš, že to díky němu bylo slušně průjezdné. Co se týká té Chřibské, tak myslím, že 

moje stopa do zítřejšího rána zase zapadne a kdo se nechce brodit v krásném minimálně 20 čísel mocném leč 

zpomalujícím prašanu, ať tam radši nejezdí. Jinak do Rybniště bych to ani neriskovala... A kromě svých keců 

ještě přidám dnešní počasí nahoře - viditelnost byla spíš neviditelností, husté sněžení (ale zato krásné a 

extraordinerní tvary sněhových vloček), teplota dole na nádraží Jedlová -6°C (v poledne) a nahoře to podle 

osazenstva hospody bylo prý -8°C. Jinak toho sněhu, po kterém by se dalo jezdit zas tak moc není, většinou je to 

prašan, do něhož se občas noří i holeně běžkařovy a já teď pláču nad kamínky rozrytou skluznicí mých nových 

hódobóžových lyží :-(. Jo a poslední věc: vlek na Jedlové dnes premával. Tak sportu a horám (hlavně těm 

Lužickým) zdar!!! 

 

10.12.2010 (09:04) | Jirka  

Oni za to lesáci možná až tak nemůžou, ze sedla pod Malou Tisovou bývala skoro vždy prohrnutá cesta směrem 

na Křížový buk a prohrnutí pravidelně končilo u seníku/krmelce pod Hřebcem, tak bych to viděl spíš na 

myslivce, kteří tam jezdí krmit přemnožená zvířátka.  

 

9.12.2010 (13:01) | Jenda  



To, co popisuje Petr se děje už několik let. Dosud jsem smysl nepochopil. Snad jedině, že Lesy jsou státní 

podnik. 

 

8.12.2010 (18:26) | Mates  

Já doufám, že by se s tím něco dalo dělat, nějaké zločince na čtyřkolce dohledáte špatně, ale toho kdo protahuje 

lesní cesty snad ano. To by se dalo asi řešit přímo přes ně a pře obce, přece není zájem odradit návštěvníky kvůli 

zničeným cestám pokud jde o turistický rozvoj v našich horách. teda pochopil bych kdyby bylo neodkladné těžit 

v místech větrné kalamity, ale zpod sněhu to jde blbě, kdyby radši použili rohačky(to není myšleno vážně)) Jinak 

lepší zpráva je snad nový majitel na Jedlové- www.sport-jedlova.cz, musíme držet palce aby se to hlo správným 

směrem, mimochodem taky plánují úpravu běžkařských okruhů:) Skol! 

 

8.12.2010 (00:45) | Petr  

Dnes jsem na čerstvém sněhu zkusil projet od Jedlové - nádraží směr Stožecké sedlo, a dále na Horní Světlou. 

Co je příšerné, když nejezdí ve stopě čtyřkolky nebo magoři s autem, tak soudruzi lesáci cesty propluží. A to i v 

případě, že jsem nepotkal jediný náznak práce v lese. Asi mají peněz nazbyt. A chtějí nas... lidi, co hory považují 

za místo sportu.  

 

5.12.2010 (16:50) | Jirka 

Projel jsem po cvikovské,strojově uválcované stopě od Martiňáku přes Milštejn k Jánovi. Stopa byla rychlá, 

občas vám zadrhnou kamínky nebo dřete hlínu, prostě chce to ještě pár centimetrů, ale pro nás nenáročné 

příjemné první svezení. Tak ať na cestě potkáte raději veverku nebo srnku a ne toho..., co na off-roadu chtěl 

vyjel na Trávnický vrch. 

 

3.12.2010 (22:54) | Michal Dlask  

Tak je to tady, sezona vypukla, okruh kolem Jonsbergu projel skútr, stopy zatím vyfrézované nejsou, ale svezení 

je to pěkné. 

 

24.11.2010 (12:35) | Zdeněk  

Tak první sněžení je tady, na hřebenech už je víc jak 10 cm sněhu a stále padá a mrzne. Předpověď je zajímavá 

http://www.yr.no/place/Germany/Other/Luž/ V příštím týdnu by už možná šlo vyběhnout do stopy. 

 

4.10.2010 (15:11) | Jiří Kühn 

Vážení přátelé Lužických hor,  

tak jako každý rok otevíráme Sněhovou samoobsluhu, ve které se můžete s ostatními podělit o aktuální sněhové 

informace z Lužických hor. Vítané jsou hlavně informace o množství a kvalitě sněhu, stavu běžeckých či 

sjezdových tratí a podmínkách pro lyžování, ale potěší i jiné osobní zkušenosti se sněhem a lyžováním v této 

oblasti. V příspěvcích prosím nezapomínejte uvést místo a datum.  

Děkuji Vám za spolupráci.  

Jirka Kühn 

 

 

Sněhová samoobsluha 2009/10 
 

 

19.3.2010 (17:10) | Zdeněk  

Dnes jsem zkusil hřebenovku. Jarní firn, po ránu tvrdý, místy jehličí, jinak vcelku dobré. Denní teploty na 

hřebenech jsou ale skoro 10 st. Tak asi poslední víkend. 

 

16.3.2010 (19:44) | Michal  

Dnes ještě Němci upravili okruh kolem Jonsbergu a cestu z Jonsdorfu na Valy a okolí. Takže poslední možnost 

si zalyžovat, podle předpovědi má přijít silná obleva 

 

14.3.2010 (18:53) | Mates 

Ve vyšších polohách Lužických hor se zima, zdá se drží zuby nehty. Horní Světlá- závěje, silný vítr, sněžení, 

rampouchy... stopy nebyly upravené, ale skoro všude byly projeté od lidí a pěkně uklouzané. Čerstvý sníh 

naopak lepil, místy byla na loukách ledová krusta. Stačí ale sjet pod 500m.n.n. a tam už si moc nepojezdíte-sníh 

tam sice je= hrozná zmoklá břečka. Takže se vyplatí vyjet nahoru:) tam je sněhu stále dost. 

 

14.3.2010 (13:32) | PepikW 

http://www.yr.no/place/Germany/Other/Luž/


Včera jsme se poprvé svezli ze Stožeckého sedla (předtím byly výborné podmínky i blíž k DC) a bylo to 

perfektní. Sněhu je tolik, že určitě vydrží až do dubna :o)  

Pár fotek: http://pepikw.rajce.idnes.cz/Perfektni_zima/#P3132337.JPG  

 

12.3.2010 (15:48) | Alojz 

Celý tento týden parádní odpolední lyžování v záři zapadajícího slunce. Stopy mezi Luží a Ptačincem vcelku 

dobré,okolo Pěnkaváku rozježděné ale dá se. Bylo to asi nejlepší poježdění v Lužičkách z celé 

zimy,liduprázdno,slunečno,teplota lechce pod nulou... Přes víkend by mohlo ještě něco připadnout ať si ještě 

pořádně zajezdíme:-) skol! 

 

10.3.2010 (12:07) | Marie  

Ano , nádhera , modlení velmi pomohlo ! Praha 5 až 9 má krásné jarňáky na Valech v Krompachu. Super !  

 

9.3.2010 (22:45) | Michal  

Dnes úplná nádhera - jeli jsme z Jonsdorfu přes Valy na Hain, a okolo Hvozdu zpět - trasa super, jen místy (trasa 

kolem Hvozdu) poněkud hrbolatá. Němci dnes protahovali stopy kolem Valů, pokud se nic nestane, do konce 

týdne bude super lyžovačka. Okruh na Jonsbergu taktéž výborný. 

 

9.3.2010 (19:35) | Jirka 

Nádherný den na běžkách v horách, od Cvikova přes Milštejn a Kobylu-ve sjezdu je spadlý strom, na Šébr a za 

Trojhranem německou stopou jsme dojeli na vynikající česnečku na Lužickou boudu.Sjezd k Sirnému prameni 

by ocenily i sestry Sudovy, pod Kobylu na silničku bohužel dojely z Rousínova méně inteligentní jezdkyně na 

koních /pravé koblihy na trase/, ale jinak bezchybné svezení.  

 

7.3.2010 (19:05) | mistňák  

Německé magistrála v úseku Waltersdorf - Hain upravená dle možností (na louce občas vylézá tráva), jinak 

bezvadné lyžování. Sjezdovky v kopcích v provozu, kromě Jedlové všude dost sněhu a upravené. Je neschopný 

Slovan Varnsdorf odmítá upravit a pusti Mezičky, sněhu je tam dost, asi nejsou lidi :-( 

 

5.3.2010 (22:35) | Franta  

Podmínky jsou vynikající, na hřebenech připadlo asi 15 cm prašanu, němci dnes upravovali magistrálu. Teď 

(pátek 5.3. 22:00 teplota -11st.C slabé sněžení Kytlice) Nevím jak na Polevsku, ale na Luži upraveno. Vleky 

jezdí s výbornými podmínkami v Podluží, na Luži, ve Waltersdorfu, Sebnitz i Rugiwalde, jezdí se i na Polevsku. 

Podmínky jsou vynikající. Krásná zima. Ahoj všem kdo mají rádi Lužické hory a nejen je.  

 

1.3.2010 (09:42) | Marie  

Děkuji Matesovi a Jirkovi za info , jestli se příští týden má ochladit , snad ještě běžky vezmu. Jinak se modlím , 

aby alespoň na bobování pro děti něco zbylo...jsme na Valech v Krompachu. 

 

28.2.2010 (19:01) | Mates 

27.2. jsem byl na hřebenech v okolí Luže směrem na Ptačinec. Německá magistrála byla i při oblevě docela 

slušná, dokonce jsem potkali i upravovací skůtr. Navíc ráno to bylo zmrzlé, na sluníčku sníh přes den rozměkl. 

Dneska jsem jel trasu Valy, Hain, Kammloch , po červené na Šestku a pak po modré na Babiččin odpočinek a do 

Mařenic. Přesně jak píše Jirka, lyžuje se na jehličí, listí a podobném nepořádku, v lese je sněhu docela dost, na 

jižních loukách třeba nad Krompachem už lezla tráva. Příští týden se má ochladit , tak by to mohlo ještě 

zmrznout.  

 

28.2.2010 (15:48) | Jirka 

Nejen pro Marii-projeli jsme se z Jedlové /+3/ přes Šébr a Pěnkavčí silničku, sjezdem k Jánovi a do Cvikova. 

Navzdory slabému dešti byla stopa většinou rychlá, dejte pozor na množství větviček, nečistot a probořených 

míst. Louky u Cvikova jsme probruslili asi letos naposled? Díky zimo za ty pěkné letošní výlety na běžkách! 

 

21.2.2010 (23:46) | Franta  

Podmínky na běžky jsouv Lužických horách vynikající. V neděli (21.2.) napadlo 6 - 10 cm prašanu, teplota je -7 

st. ( Kytlice) a pršet nemá. I když se oteplí, sněhu je na hřebenech dobře metr a pěkně sedlého, zmrzlého. Pokud 

nepřijde déšť, máme se ještě nač těšit. Dení teploty do + 4 st. nic nezmění, jen stopa trochu zledovatí. Skol a 

hodně příjemných zážitků ve stopě a díky všem kdo se starají o úpravu stop ať v Čechách ( Polevsko, Okrouhlá, 

Cvikov a další tak v Německu ).  

 

20.2.2010 (10:29) | Marie  

http://pepikw.rajce.idnes.cz/Perfektni_zima/#P3132337.JPG


Vážení , jestli bude někdo tento víkend v okolí Jonsdorfu , Krompachu , Světlé - napište prosím , jak obleva 

zamávala s podminkami pro běžky. Byla sem zde týden od 8.2. , byly vynikající podmínky , ještě bych od 1. 3. 

na týden ( resp.dva , když bude sníh) ráda vyjela s dětmi na jarní prázdniny...díky .  

 

10.2.2010 (08:51) | Pavel  

V pondělí jsme jeli z Dolní Světlé ke Krkavčím kamenům, pak vpravo do kopce a dále po stopě sjezdem do 

Jonsdorfu. Jonsdorfem hezký průjezd, přes silnici dále po žluté, před Motýlím domem vlevo do lesa až k 

zastávce autobusu. Dále vedla stopa směr Waltersdorf po vrstevnici lesem až skoro pod sjezdovku. Pak běžky na 

ramena asi 500m do kopce po silnici a v zemi krále Václava po panelce na Celnici na baštu. Pohodová cesta, -9, 

vítr 0m/s. 

 

9.2.2010 (22:51) | Zdeněk Čapek 

Tip pro bruslaře. Nově je upravené bruslařské kolečko v Horním Podluží nalevo od vleků. Příjemné, široké. 

Požádal jsem e-mailem pana starostu o úpravu kolečka a ono se to povedlo. Díky. Je vidět kde se myslí na lidi.  

 

8.2.2010 (11:02) | Mates 

O víkendu byly ve skiareálu Luž dobré podmínky, upravené sjezdovky, na Třináctce bez front. Ale pozor na 

parkoviště na Myslivnách, uklizená obecní polovina, druhá polovina, patřící údajně chatě Luž-něco 

neskutečného!!!, Lidi by si určitě raději trochu připlatili za uklizené parkoviště, místo manévrů v hlubokých 

závějch jako tuto sobotu. To kazí celkový dojem, když oproti tomu máte upravené sjezdovky, upravenou stopu 

pro běžky, jak jsem viděl a široce prohrnutou, posypanou silnici. Ve ,,cvikovské´´ stopě jsem jel v sobotu před 

setměním krátký úsek od Jána k odbočce na Naději a stopy od sněžnic tam byly ale vedle stopy, takže to jelo 

dobře. V neděli- magistrála v Německu (Wache- Krompach), vcelku dobrá jízda, ale zasloužilo by to znova 

projet, stopy byly dost ojeté, pěknější byly v Jonsdorfu od nádraží i s pásem na bruslení. Možno kombinovat s 

různými trasami projetými od lidí, například kolem Plešivce.  

 

7.2.2010 (21:12) | Jirka 

Stopy v Sebnitz jsou určitě lepší než ty v okolí Milštejna, kde je o víkendu hlubokou orbou přejela skupina 

sněžnicářů, kteří si užili noční přespání pod skalní branou na hradě?! Nejhezčí partií se zdá být letos průjezd lesy 

a pasekami pod Kobylou. Jen ať cvikovským to upravovací nadšení vydrží! 

 

6.2.2010 (06:29) | Tomáš  

Malý typ pro změnu. Pokud to nemáte příliš daleko, vyzkoušejte upravované běžecké trasy na hranici s 

Německem jen o pár kilometrů dále. Nádherné trasy jsou v okolí Sebnitz a Hinterhermsdorfu. Najdete tam 10 

resp. 20 km nádherně upravených stop, více jak půl metru sněhu a krásnou podhorskou krajinu. Bude-li krásně, 

za výlet to určitě stojí. Z Dolní Poustevny je to kousek. A ještě poznámka, stopy upravují většinou ve středu a v 

sobotu ráno. Jinak v okolí Sebnitz jsou dvě lyžařská centra ( Sebnitz a Rugiswalde) s velmi dobrým vybavením, 

technickým zasněžováním, kvalitní rolbou a dobrým zázemím. Budete příjemně překvapeni.  

 

3.2.2010 (09:33) | Marie  

Mám stejnou zkušenost , jako Tomáš. Jezdím do Krompachu , je velký rozdíl , když jsem na běžkách kousíček 

za hranicí , Jonsdorf - Haim - Oybin nebo u nás. V Německu existují i značky u upravených stop , přeškrtnuté 

chodidlo. Ale mám dojem , že na naší straně by ani značka nepomohla ! Opravdu jsme asi pohodlnější a 

zlomyslnější národ. A taky děkuji všem za úpravu stop a slušnost .  

 

3.2.2010 (08:52) | Tomáš  

Jsem rád, že se téma psů trochu probralo. Bohužel se s tímto problémem setkáváme stále. Nechápu proč, ale 

mám pocit, že si každý myslí, že si může dělat co chce. Je to asi v nás. PSal jsem to loni a zopakuji to. Jeli jsme 

cestou od Sirného pramene nahoru do světlé. Každý kdo to tam zná, ví, že se jedná o dlouhé táhlé stoupání. 

Skoro metr sněhu, od skůtru velmi dobrá stopa. V protisměru šla skupina němců se sněžnicemi. Mimo stopu. Až 

na rozcestí do stopy nikdo nevstoupil a šlo jich minimálně 15. Svědčí to o výchově, o úctě k práci druhého a také 

o respektu k potřebám druhých. Přejedete hranici a nikho nenapadne vstoupit do upravené stopy jinak než na 

běžkách. Nevím, kde se to v našich lidech bere, ale asi to bude na dlouho. Díky všem za úpravu stop.  

 

2.2.2010 (09:42) | Marie  

Pavle , napsala sem to nejasně. Mám toho psa svého ráda a PROTO bych ho nikdy nebrala na běžky. Ti , kteří 

tak činí ze sebe dělají milovníky psů , a zatím se jen předvádějí...Jejich psů je mi líto a běžkařů v jejich stopě 

taky.  

 

1.2.2010 (13:49) | Pavel  



Marie, pejska máte ráda jen toho svého? Fajn, že ho do stopy nevemete. A to co dělá pejskům neušlapaný sníh? 

To vím dobře. Chtěl jsem jen jasně říct, že kdo vezme psa do stopy, je sobec vůči psovi a ostatním běžkařům. 

Honza to vyjádřil jasně. 

 

1.2.2010 (10:07) | Marie  

Naprostý souhlas s Honzovým názorem.  

 

31.1.2010 (16:17) | Honza Šmíd, SKI Polevsko 

Podle mne, je stopa primárně určena pro lidi - běžkaře a ne pro psy! To je důležité si uvědomit a pes do stopy 

prostě nepatří, jakýkoliv, malý ani velký. Nejen, že tlapkami ničí stopu, ale často potřebuje vykonat i svoji 

potřebu. Pokud už je majitel takový nadšenec, ať si zaplatí svůj okruh a tam si může se psem běhat jak chce. 

Stopy jsou udržované pro potřeby lidí a ne psů! Další věcí je, že pes vběhne pod lyže protijedoucímu běžkaři, 

což je patrné hlavně na úzkých cestách v Lužických horách.  

A zamýšlení se nad "kvalitou" stopy, že kvalitní stopu pes neničí mi přijde zcestné. Někdy prostě podmínky 

nedovolují upravit "kvalitně" stopu - ať vlivem počasí nebo nedostatkem sněhu. A když do stopy vběhne pes, je 

málo sběhu a vše pak zmrzne a následně nekolik týdnů nesněží, takové stopy od psa jsou skoro neopravitelné. 

Bohužel rolby nemáme a často by v lesích ani neprojeli a skútr toho potom s "řezačkou" mnoho nezmůže. 

Naštěstí je teď sněhu dost a stopy se často upravují.  

Selský rozum by mě zafungovat. Svého miláčka (ať psa, koně, auto, motorku) prosím raději nechte doma nebo 

využijte jinou cestu, kde stopa není. Majitel, který vezme psa do stopy, je dle mého názoru, sobecký a 

neuvědomuje si, že ničí práci i potěšení jiných. Předejde se tím zbytečných konfliktů. Ještě jednou opakuji, že 

stopa je určena pouze pro potřeby běžkařů, což je můj názor z Polevska. 

 

29.1.2010 (11:48) | Marie  

Pavle , pejska mám ráda , to svého. A proto bych ho NIKDY nebrala sebou na běžky. Ve stopě běhají z 

praktických důvodů - víte , co udělá neušlapaný sníh s jejich tlapkami ? Nabalí se , smrzne v kuličky a pes 

neuvěřitelně trpí . Na běžky ho neberu , jen vyvenčit po cestách kolem chalupy , to mému pejskovi vyhovuje. 

Asi někteří páníčci nemohou pejska nechat samotného v chalupě , můj je k tomu vychovaný. Škodit by neměl 

ani člověk psovi.  

 

29.1.2010 (08:44) | Pavel  

Pejsky mám rád, ve stopě nemají co dělat, to je pravidlo, pes na procházce s páníčkem běžkařem je OK, 

málokterý pes si ale dá říct, aby šel hezky vedle těch dvou proužků vyjetých ve sněhu....pes je přítel člověka, 

nemá mu škodit..mýlím se? 

 

28.1.2010 (13:19) | Jenda  

Je pravdou, že dost lidí kazí stopu i když jedou na běžkách, nicméně si myslím, že to je jiné "kažení" než od psa. 

Pes ji vydupe do hloubky. Pak příjde obleva a následně to zmrzne a stopa už prostě skoro neexistuje. V Německu 

se ve stopě nedupe ani botou ani chlupatou nohou, mají tam nápisy a lidi to dodržují, poněvadž nezapomněli, co 

to je ohleduplnost a slušnost. Howgh. 

 

27.1.2010 (20:59) | Mates 

Pořád lepší než pěší turisté. Ale nezlobte se, Aleši, pokud proběhne ve stopě zrovna 5 bernardýnů, tak se 

obávám, že rozhamtají sebelepší stopu. Je to podobné, jako když je stopa rozšlapaná od srnčí zvěře, která volí 

před hlubokým sněhem schůdnější variantu (tomu ovšem nikdo nezabrání). Otázka je, jaké z toho má pes 

potěšení. A co by se dělo, kdybyste psa vzal na Jizerskou magistrálu. Když pořád tápeme, jak na ochranu stop a 

projekt Lužické magistrály je zatim na papíře- měli bychom se inspirovat od ,,starších a zkušenějších´´, což 

Jizerská magistrála je se svojí asi 25 letou tradicí. Obdobné otázky a problémy přece musí řešit ve všech českých 

horách, to je můj názor a jsem o tom ochoten debatovat přes mail. Sem patří především aktuální sněhové a 

meteorologické informace;) 

 

27.1.2010 (17:39) | Aleš  

K těm "čoklům". Já osobně si psa na běžky občas vezmu a můžu říct že když pes běží v kvalitní stopě tak po 

přejetí dalšího lyžaře to nikdo nepozná že tam pes běžel a když je stopa né moc kvalitní tak proběhnutí psa jí,co 

se týče kvality jízdy,už neuškodí. To by pak mohli jiní namítat že po projetí běžkaře začátečníka je stopa taky v 

né moc dobrém stavu.  

 

26.1.2010 (10:09) | Michal Dlask  



Vyzkoušeli jsme okruh kolem Jonsbergu, necelých 5km, 2 stopy, uprostřed bruslařská dráha, ideální pro 

odpolední protáhnutí těla. Jinak celá německá magistrála Hain - Luž je krásně protažená, stopy (až na výjimky) 

nezničené a nerozšlapané.  

 

25.1.2010 (12:11) | Jenda  

jojo, taky jsem si toho všiml, to bude asi nějaká nová móda, čokl ve stopě.. 

 

25.1.2010 (00:08) | Tomáš  

Pár poznámek- V sobotu jsme jelijen malý okruh z Horní Světlé. Bylo -12 a foukalo. Nic moc, tak jen pár 

kilometrů. Pominu-li rozšlapanou stopu od Chaty Luž k rozcestí Pod Luží, mrzí mě přístup jiných běžkařů. 

Potkali jsme tři se psy. Stopa po proběhnutí menšího mamuta nevypadá vůbec dobře. Kdyby měl onen pejskař 

sáhnout do kapsy a zaplatit co jeho miláček rozhamtal, asi by se nestačil divit.Není to sice čtyřkolka ve stopě, ale 

bezohlednost je to téměř stejná. Oto víc, že od někoho, jdou stopu využívá přímo.  

 

24.1.2010 (17:09) | Jirka  

Stopu horami dnes chválit nebudu, jen chci běžekchtivé lidičky upozornit na pěkné luční okruhy s minimálním 

převýšením u Cvikova. Mezi Cvikováčkem a svorským hřbitovem je několik vzorně vyřízlých stop, na centrální 

louce najdete i "bruslící kolečko". Přijeďte si to vyzkoušet, zklamaní nebudete.  

 

22.1.2010 (17:47) | Luděk  

www.skiklub-prachen.cz  

Vlek je samozřejmě v provozu, sjezd. tratě strojně upraveny. 

 

20.1.2010 (21:33) | Zdeněk  

Tak jsem v posledních dnech vyzkoušel bruslařský okruh na Polevsku a vřele doporučuji! Velkou pochvalu 

všem kdo se o běžecké trasy na Polevsku starají. Je to opravdu prima. Kéž by se podařila plánovaná Lužická 

magistrála. Před několika lety upravovali bruslařský okruh také v Podluží. Škoda že v tom nepokračují. Proč??? 

Zeptám se pana Starosty a pak Vám sem dám jeho odpověď.  

 

20.1.2010 (19:27) | Pavel 

Zdravím všechny příznivce sněhu. Jeli jsme 18.1. z Jedlové přes Šébr k Jánovi, stopa dobrá, sněhu připadlo, 

malinko to místy lepilo, od Jána na Milštejn, sjezd dolů byl napínavější, ale šlo to, pravda byly tam stopy od aut, 

měli jsem štěstí, že připadlo. Dále přes Rousínov do Svoru na vláček. Pěknej výlet, trochu pod mrakem, ke konci 

sněžilo. Je to fakt nádhera. Jinak místní se snaží cesty upravovat a autem se dá vždy dostat až do Dolní Světlé. 

Mějte se a vyražte veeen. 

 

18.1.2010 (21:25) | Mates 

Kdoví jak to tam se silnicemi vypadá dnes, ale vsadím se že místní uhájí svojí horalskou a podhoralskou čest 

(vždyť to snad ještě není žádná kalamita, zažili jsem tam mnohem víc sněhu, než je zatím letos a vždycky to tam 

bylo vcelku sjízdné) a nenechají se zahanbit, pražskými kteří jsou při 20cm sněhu vyřízeni a s tou svojí solí v 

koncích :p Loni jsem cestoval s běžkama i vlakem a nebylo to špatné:)  

 

18.1.2010 (09:40) | Marie  

Matesi děkuji moc za vyčerpávající informace. Takových je nám potřeba , takže na Krompach a okolí ( vč. 

Jonsdorfu a Oybinu ) se můžeme vydat , i když ze Cvikova na Světlou bývá vždy silnice lepší , než na 

Krompach. To pro dopravu z Prahy. Na běžky už se těším !  

 

17.1.2010 (19:24) | Mates 

Včera jsem byl u přehrady Naděje a pěkná upravená stopa vedla nahoru směrem odbočka k Ledové jeskyni a 

pravděpodobně dále směr Sirný pramen:), bohužel jsem musel jet dolu do Hamru, nicméně i tam byly stopy od 

lidí pěkně projeté a nerozdupané. Na loukách v okolí Mařenic a Světlé byl sníh místy sfoukán, že trochu koukala 

tráva, jinde zase byly velké závěje. Dobrá stopa byla taky od Mařenic na babiččin odpočinek a dál na Hvozd, 

kupodivu v sobotu odpoledne nebyla v lese ani noha.) Dneska od rána sněžilo a byl docela silný vítr, ani jsme 

moc nenajeli, prošlapávat stopy bylo dost náročné a hned je to zas zaváté, ovšem sníh je zatim kvalitní a je ho 

dostatek, případným řidičům můžu říct, že silnice ze Cvikova na Světlou byla dnes mnohem líp uklizená a 

posypaná, než některé pražské ulice:D 

 

17.1.2010 (08:50) | Zdeněk  

Sjezd od Milštejna k Rousínovu byl poničený - byly tam u Milštejnu 3 teréňáky. 

 



16.1.2010 (20:09) | Jirka Stránský 

Včera jsem projel "cvikovskou" stopu - začíná na louce za sídlištěm a odtud vede přes Milštejn, Kobylu, sedlo 

pod Bouřným a dále k Luži. Stopa u nás byla lepší než v Německu! Nejhezčí svezení tradičně pod Luží a k 

Sirnému prameni, sjezd od Milštejna do Rousínova je nebezpečný. Dnes v Jonsdorfu desítky lidí na pěkných 

stopách. Tak vyražte ne čerstvý vzduch. 

 

15.1.2010 (21:11) | Petr Šmíd, SKI Polevsko 

Informace z běžeckých okruhů v okolí Polevska na Novoborsku:  

Pátek 15.1.2010:  

NOVINKA: OKRUH PRO BRUSLENÍ JE UPRAVENÝ ROLBOU od kapličky na prácheňské silnici nahoru k 

vleku, kolem Polevského vrchu a podél lesa na pastvinách zpět k silnici, okruh 2-3 km, souběžné s běžeckou tratí 

na klasiku. Zaparkovat je možné u kapličky na prácheňské silnici, kde obec Polevsku odhrnula malé parkoviště. 

Běžkaři projevili zájem o úpravu okruhu pro bruslení, tak doufáme, že ho využijete!  

Díky sponzorským darům bylo možné zaplatit naftu do rolby.  

Dnes v pátek večer SKÚTREM UPRAVENY všechny okruhy na Polevsku včetně Kočárovky, která je bohužel 

částečně zničená od terénních aut. Otevřeli si zamčenou závoru, takže se proti nim téměř nelze bránit. Snad by 

pomohlo je vyfotit – značku i řidiče a volat policii. Nová stopa tedy vede uprostřed mezi vyjetými kolejemi. Za 

tímto úsekem vedou opět souběžně dvě stopy. Výchozím místem do stop pro klasické lyžování je Jedličná mezi 

Polevskem a Kytlicí.  

Na pastvinách u vleku a v okolí Polevského vrchu se stopa rychle zafouká, v sobotu ráno před závodem Zlatá 

lyže Lužických hor skútr ještě obnoví a projede tento úsek.  

Další stopa je upravená od benzínové pumpy v Okrouhlé směrem na Polevsko a na Prácheň. Tento úsek udržuje 

skútr obce Okrouhlá.  

Tratě na víkend jsou na Polevsku plně připravené na nápor běžkařů i závodníků. Nezávodící běžkaře prosíme o 

uvolnění stopy závodníkům v sobotu 16.1. mezi 10.-12. hodinou. Děkujeme. Využijte výborných podmínek pro 

běžecké lyžování. Hurá do stopy na Polevsko! 

 

14.1.2010 (09:33) | Pavel  

Vážení příznivci Lužických hor, v úterý jsme vyrazili do Dolní Světlé na parkoviště za "Celnicí". Nasadili jsme 

běžky, no a pak začla všechna ta paráda, ještě jsme ani nedorazili ke Krkavčím kamenům a už vysvitlo sluníčko. 

Bylo nádherně, sníh jiskřil, paprsky hřály do zad. Na Německé straně celkem slušná stopa, nádherná projížďka 

do Waltersdorfu na vyhlídku za hospodou u přechodu. Po prohlídce pomníku postaveného našim hraničářům 

nám byl odměnou sjezd po panelce do Dolní Světlé na parkoviště. Jak jinak zakončit mini výlet? V restauraci 

Celnice.....dobrýýýý. 

 

11.1.2010 (22:55) | Mina 

jj jasnej souhlas, to co se děje je běs 

 

11.1.2010 (13:04) | Marie  

Jardo , dobře jste udělal , i když je škoda zlomené hůlky ! To jsou výsledky toho , že ekologičtí aktivisté pořádají 

nesmyslné konference o nesmyslém oteplování , místo toho , aby bojovali např. proti čtyřkolkářům ( sněžným 

skútrům..atd). I v létě ničí čtyřkolky svahy luk , cesty kolem chalup , které my , blbí chalupáři pak upravujeme !  

 

10.1.2010 (17:26) | Jarda  

Dnes dopoledne jsem byjel na Horní Světlou. Na loukách sfoukané ale šlo to, předemnou už pár lidí jelo, stopa 

docela dobrá. Měl jsem ale konflikt se čtyřkolkou. Projel okolo mě snad půl metru. Zachvilku se otočil a vracel 

se zpět. Přímo ve stopě a přímo na mě. Asi nečekal, že dostane hůlkou po zádech. Bohužel neměl RZ, ale 

myslím si, že si to bude hodně dlouho pamatovat. Já také. výlet pro mě zkončil, se zlomenou hůlkou se moc 

jezdit nedá. Nechápu, kde jsou zákony. A policajti. Všichni si stěžují na čkyřkolkaře. Jezdí kde se jim zachce, 

nerespektují nic. Neumím si představot co se bude dít, pokud opravdu vznikne Lužická magistrála.  

 

10.1.2010 (15:36) | Jirka S. 

Jel jsem ze Cvikova na Milštejn, přes Kobylu pod Bouřný a zpět silničkou do Rousínova. Na pasekách byly 

návěje, jinak se dalo projet. Až přestane sněžit a foukat, můžete také vyrazit na pěkný výlet. 

 

10.1.2010 (15:04) | Honza S. 

Sněhu je kolem 20 cm, prachový na zmrzlém podkladu, kvůli silnému větru navátý do závějí. Vleky v Podluží 

jezdí, běžecké stopy v okolí Jedlové a Stožce jsou prošlápnuté 

 

2.1.2010 (19:02) | Mates 



Konečně zima!!! Konkrétně Mařenice a okolí dnes celý den -3°C a silné stálé sněžení. Na běžkách už to začíná 

jít, i když sněhu není zatím mnoho, pozor v lese, místy ledové plotny, na loukách kouká suchá tráva, která 

nevadí. Však také všichni co celé prázdniny marně čekali okamžitě vyrazili a projeli pár stop..Jestli bude stále 

takto sněžit, tak to zítra bude ještě lepší:) Šťastný nový rok a hodně sněhu! 

 

31.12.2009 (07:32) | Zdeněk 

Noční obleva vzala téměř vše. Déšť se sněhem odplavil i poslední letošní naděje. S příchodem nového roku 

slibují meteorologové ochlazení a sněžení, snad se dočkáme. Pokud chcete vyjet na bežky, moc možností 

nebude. Vrátili jsme se z Rakouska a ve výškách do 1100 m se prakticky nikde na běžkách jezdit nedá. Hodně 

štěstí a zdraví v novém roce a přátelům běžek i hodně sněhu a upravené stopy. S tím i přání, aby projekt Lužické 

magistrály posroupil blíže k cíli.  

 

27.12.2009 (14:33) | jirka 

pro milovníky sjezdovek - viz WWW.SKIBUSHARRACHOV.CZ.  

autobus z Rbk a Vdf, Ahoj. 

 

21.12.2009 (20:04) | Mates 

Nevíte, prosím někdo jak to vypadá okolo Luže na běžkování? Podle webu Ski Luž se lyžuje na sjezdovce U 

Pitkina (20cm sněhu) Snad ta obleva nebude zrovna katastrofální.. Díky. 

 

19.12.2009 (09:52) | Jan Šmíd, SKI Polevsko 

Sobota 19.12.2009, 9:00 hod.: Na Polevsku leží kolem 10 cm prachového sněhu. Teplota -13 °C, sněhové 

přeháňky.  

První běžkaři již vyrazili z prácheňské silnice i z Jedličné do neupravené stopy. Zatím není možné upravovat 

strojově, sněhová pokrývka je příliš nízká. Čekáme na další sněhovou nadílku, abychom mohli začít upravovat 

běžecké okruhy.  

V Jizerských horách se již běžkuje. Více informací na stránkách Jizerské o.p.s.: http://www.jizerskaops.cz/  

http://www.skipolevsko.estranky.cz  

 

18.12.2009 (00:38) | Zdeněk 

Ted večer na horách chumelí docela silně, je -12 a nefouká. Pokud to vydrží, mohlo by se i zadařit na běžlách. 

Předpověď na vánoce je dvojí, jedna silná obleva, druhá jen slabá do +2. A pak si vyber. Zasněžují v Podluží i ve 

Waltersdorfu, Podluží dnes jezdilo rolbou a roztahovalo hromady, ve Waltersdorfu to bude trvat déle, mají méně 

děl. Příroda snad pomůže.  

 

16.12.2009 (22:58) | Josef 

Neví někdo kdy začnou jezdit v Horním Podluží. Dík.  

 

14.12.2009 (17:34) | Zdeněk 

Tak mrzne až to štípe. V Horním Podluží a ve Waltersdorfu běží sněhová děla naplno, takže na lyže o vánočních 

svítcích to bude. I když omezeně.  

 

13.12.2009 (20:06) | Mates 

Tak v Lužických horách je zase trochu sněhu, konkrétně v Mařenicích, byla dnes souvislá vrstva poprašku, 

(občas vysvitlo slunce a teploty celý den kolem -3°C), takže na lyžování si zatím počkáme, ale k předvánoční 

atmosféře to zatím stačí:) 

 

15.10.2009 (14:31) | Tomáš K. 

Tak co, už se lyžuje?:-))) Na to, že je 15:října to vypadá dost nadějně:-))) 

 

21.11.2008 (09:26) | Jiří Kühn 

Vážení přátelé Lužických hor,  

stejně jako loni otevíráme Sněhovou samoobsluhu, ve které se můžete s ostatními podělit o aktuální sněhové 

informace z Lužických hor. Vítané jsou hlavně informace o množství a kvalitě sněhu, stavu běžeckých či 

sjezdových tratí a podmínkách pro lyžování, ale potěší i jiné osobní zkušenosti se sněhem a lyžováním v této 

oblasti. V příspěvcích prosím nezapomínejte uvést místo a datum.  

Děkuji Vám za spolupráci.  

Jirka Kühn 

 

 

http://www.jizerskaops.cz/
http://www.skipolevsko.estranky.cz/


Sněhová samoobsluha 2008/09 
 

30.3.2009 (14:14) | Marie  

Děkuji Lukášovi a všem tvůrcům projektu trasy. Jako rekreační obyvatelka obce Krompach byl byla moc ráda , 

aby se toto rozšířilo i sem , hraničíme s Jonsdorfem , přes Haim je do Oybinu kousíček , bylo by to super ! 

Sportu zdar , přeji všem krásné Velikonoce.  

 

28.3.2009 (22:05) | Honza Šmíd, SKI Polevsko 

Děkujeme za zájem o projekt a překopírování textu pana Valdmana. Projekt je tvořen v široké skupině subjektů. 

Rádi samozřejmě přivítáme další konstruktivní návrhy a nápady široké věřejnosti. Tento projekt je určen i pro 

vás, běžkaře z Novoborska a okolí. Samozřejmě my běžkaři nejlíp víme, co by bylo potřeba (např. jaké značení, 

jak ochránit stopy, propagační materiály, mapy a informační tabule, dále třeba ochrana přírody, vztah dětí ke 

sportu a přírodě... apod.) ale vždy jsou tady i další strany jako ochrana přírody, finance apod. Své nápady, 

připomínky a rady můžete psát sem nebo nejlépe přímo na náš email: ski.polevsko@email.cz. Sledujte v průběhu 

roku naše stránky www.slipolevsko.estranky.cz, kde se dozvíte další podrobnosti a informace o průběhu 

projektu.  

Vypadá to, že jaro už opravdu přichází. SKI Polevsko vám děkuje za přízeň, těším se na vás při dalších 

sportovních akcích a přejeme vám příjemné jaro. 

 

28.3.2009 (13:24) | Lukáš  

Překopíroval jsem pro nás všechny jistě velmi zajímavý článek z Novoborského zpravodaje:  

Svazek obcí Novoborska zamýšlí další společný projekt „Sportovně rekreační trasy Novoborska“, ke kterému 

přizval i CHKO Lužické hory, Český svaz turistů, Lesy ČR a SKI Polevsko.  

V rámci plánovaného projektu vznikne síť sportovně rekreačních tras propojujících obce a města Novoborska a 

posléze i mikroregiony Novoborsko a Žitavské hory. Tuto síť budou tvořit trasy stávajících lyžařských a 

běžeckých tratí na Polevském vrchu, Kočárové cestě a Klučkách a spojnice těchto tras s výchozími stanovišti v 

okolních městech a obcích. V další etapě projektu se předpokládá propojení těchto tras s turistickými 

sportovními trasami v okolí Luže na české i německé straně.  

Trasy budou voleny tak, aby umožňovaly celoroční turistické sportovní využití. V zimní sezóně budou na těchto 

trasách pravidelně udržovány lyžařské tratě a tratě pro pěší. Mimo zimní sezónu budou trasy sloužit pěším, 

turistům, běžcům, cyklistům a vyznavačům nordic walkingu a dalších pohybových aktivit. Vyznačení těchto tras 

(především spojnic z výchozích stanovišť do centra tratí) by mělo vést i k obnovení původních, historických a 

dnes již téměř nevyužívaných propojení obcí a měst pro pěší mimo silnice a hlavní komunikace a obnovení 

starých sklářských stezek. Jedna z nich je třeba cesta z N. Boru lesem na Jedličnou.  

Tato turistická oblast je již hojně navštěvována, ale stávající zázemí a technické vybavení turistických tratí v 

regionu neodpovídá zájmu návštěvníků o tuto lokalitu. V oblasti zcela chybí hygienické zařízení pro turisty a 

návštěvníky, parkovací plochy v turistických lokalitách, odpočívadla a kvalitní, jednotné vyznačení tras. V rámci 

projektu je třeba rozšířit i techniku pro údržbu turistických sportovních tratí. Přirozeným centrem v části 

Novoborska se stane sedlo Jedličné (Tannenberg), kde již byla zadána studie na parkoviště, bufet, přístřešek, WC 

a další drobná turistická zařízení. Při značení je očekávána aktivita značkařů ČST, při stavbě drobných 

turistických zařízení (rozcestníky, odpočívadla, přístřešky) zase pomoc Lesů ČR, jak ji známe z jiných turisticky 

atraktivních míst republiky.  

Plánované turistické trasy se dotýkají následujících měst a obcí: Nový Bor, Okrouhlá, Kamenický Šenov, Prysk, 

Polevsko, Kytlice, Svor a na německé straně obcí Jonsdorf, Oybin, Waltersdorf....  

Předpokládá se, že tyto obce a města se do projektu zapojí a budou v budoucnu zajišťovat i provoz a údržbu tratí 

a to jak na české, tak na německé straně. Na údržbě tratí by se dále měly podílet podnikatelské subjekty 

(penziony, restaurace, prodejny sportovního zboží...), jejichž činnost přímo, nebo nepřímo souvisí s provozem 

tras. Těmto přispěvatelům a dalším případným sponzorům bude umožněno umístění jejich loga na přístřešcích 

nebo informačních tabulích a mapách na vybudovaných trasách, na propagačních a informačních tiskovinách a 

internetové prezentaci.  

Město Nový Bor se k projektu hlásí a vedení věří, že zastupitelé zohlední, že jsme zde obcí největší a taková 

bude i naše spoluúčast.  

A ještě na konec, i když zima ještě nekončí, je třeba poděkovat členům SKI Polevsko, že od „prvního sněhu“ pro 

vyznavače běžkaření s pečlivostí jim vlastní udržovali i tuto zimu stopy tak, že bylo radostí si v nich polyžovat.  

Stanislav Valdman. místostarosta Nový Bor 

 

27.3.2009 (19:12) | Lukáš  

Vypadá to tak. Jel jsem dnes z Rumburka a vzal jsem to přes HOrní Světlou. Tam kde bylo ještě včera sněhu 

dost najednou chybí a navíc má pršet. Dojel jsem až na parkoviště, cesta směrem na Ptačinec byla určitě sjízdná, 

ale kdo ví co bude zítra, Takže skol a příští sezónu naschle. Snad se chlapům z Polevska povede jejich projekt. 



Doporučuji k přečtení na stránkách Ski Polevsko http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/aktuality/ohlednuti-

za-zimni-bezeckou-sezonou-na-polevsku  

 

27.3.2009 (12:17) | Jenda  

Lukáši, myslím, že už máme na víkend smůlu )-: 

 

26.3.2009 (20:58) | Lukáš  

Díky, dnes dopoledne to bylo super.Zkusím to ještě v sobotu.  

 

26.3.2009 (09:12) | Franta 

V ýterý 24.3 jsme jeli s Radkem na běžkách z parkoviště ze Šébru.Ze začátku to bylo na hraně,postupně sníh 

přibýval.Po německé straně byla stopa umrzlá a rozšlapaná,ale zpět od Luže po český straně to bylo super.Byly 

tam tak asi 3 cm novýho sněhu a stále připadá,takdo konce tohoto týdne by to ještě mohlo být v pohodě 

 

26.3.2009 (08:18) | Jenda  

Neváhej ! Teda jestli nejsi náročný a nepotřebuješ stopu vyjetou strojem, počítej s rozťapanou od chodců, psů, 

lemplů na běžkách a další havěti. Byl jsem o víkendu a šlo to v pohodě. Teplota v týdnu příliš vysoká nebyla a 

vypadá to, že i něco málo připadlo. 

 

25.3.2009 (14:37) | Lukáš  

Nevíte někdo jak to vypadá na hřebenech se sněhem? Dá se na bežky? Po sněžěních si myslím, že by to mohlo 

jít, jen se mi nechc jet 40 km zbytečně. Díky  

 

19.3.2009 (19:51) | Alena a Petr  

Dnes jsme šli pěšky z Rousínova směrem ke Kaufmanovu buku, sníh byl po kotníky, ale směrem k vrcholu 

přibýval. Dále jsme pokračovali směrem k Jánovi a k Sirnému prameni. Cesta od Jána směrem na Luž, byla celá 

pokryta souvislou vrstvou sněhu, tudíž dobré podmínky na běžky. Počasí bylo dnes nádherné, po západu začalo i 

trochu mrznout. 

 

14.3.2009 (08:36) | Pavel  

Ve čtvrtek jsme byli vyzkoušet jednu z posledních jízd po hřebeni. O Ptačince krásná stopa k Luži, bez jehličí, 

trochu pomalejší, ale v pohodě. Chvíli i svítilo sluníčko, bylo nádherně. Výstup na luž s běžkama v ruce byl 

super, výhled do kraje, kde není po sněhu ani památky. Zapsali jsme se do knihy a byl vidět, že návštěvnost je 

úžasná, každý den alespoň jeden zápis. Sousedi jsou holt náruživí turisti. Snad to ještě vydrží a malinko se 

ochladí, možná i něco napadne a můžeme ještě vyrazit. Takže hurá na běžky. 

 

13.3.2009 (16:54) | Karel Pánek 

Ač to v údolí nevypadá, stále se dá docela dobře běžkovat. Od Šébru nahoru až na Myslivny je to sjízdné, díky, 

padajícímu sněhu není ve stopě moc jehličí. Podmínky jsou proměnlivé podle počasí, ale stále to jde. Tak kdo 

ještě nemá dost, hurá na hřebeny.  

 

11.3.2009 (11:40) | Zdeněk  

Pokud máte někdo čas a chuť, byjeďte na Horní Světlou na běžky. Nového sněhu tak do 10ti cm, se starým 

podkladem to jede báječně. Ale má se oteplovat. Jel jsem jen na rozcestí Pod Ptačincem a zpět, upraveno není 

ani v Německu, ale jelo to pěkně. :-) 

 

8.3.2009 (11:46) | Jana  

Včera jsme byli na chatě Luž, skvěle jsme se tam najedli a vím, že široko daleko nemají lepší Plzeň. I mí známí z 

Nového Boru tam často jezdí jsou moc spokojený.Je to pro mě klasika, vždycky se tam ráda zastavím. 

 

8.3.2009 (09:19) | Pavel  

Vážení kolegové běžkaři, musím si též přiložit polínko. Se stopou je to v Lužických fakt špatný na naší straně. 

Možná kdyby prosperující hospůdky daly pár korun na benzín do skútru, tak by to stačilo a hned by se rozkřiklo, 

že je v Lužických stopa a měli by víc zákazníků, ale to si myslím nehrozí. Chata Luž je fakt nic moc, teď to 

koupil někdo jiný a nezměnilo se téměř nic kromě nových židlí. Nechci to majiteli hanět, vím, že obnova by stála 

dalších x mega. no ale na záchodě nebylo ani zrcadlo nad umyvadlem a ta kýčovitost v šenku, no horská bouda 

by měla být stylová, klidně ve vší skromnosti. Nejsem náročný host, to ne, ale horská bouda by si zasloužila být 

hezká. Jídlo mají v pohodě, ceny taky, ale ta obsluha fakt trochu vázne a to jsme tam byli v 11 sami 

(5lidí).Celkový dojem-jako ve škole 3-4. Zato bývalá celnice, nyní hospoda Celnice v Dolní Světlé má opravdu 1 

http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/aktuality/ohlednuti-za-zimni-bezeckou-sezonou-na-polevsku
http://www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/aktuality/ohlednuti-za-zimni-bezeckou-sezonou-na-polevsku


s hvězdičkou, jídlo super, obsluha příjemná, fakt pohodovka. Holt zapracuje neviditelná ruka trhu. .....doufám, že 

ještě tak 3cm napadnou.....mějte se. 

 

6.3.2009 (13:58) | Michal 

Tak stopy kolem Jedlové nejsou a nebudou, varnsdorfský Slovan není schopen pro to něco udělat a nikdo ostatní 

do toho nechce jít. Škoda, od nádraží Jedlová by to bylo krásné výchozí místo, takhle si to člověk musí vyšlapat 

sám. Chatu Luž raději ignorovat, bohužel Lužanka je malá a věčně nacpaná. Bývalá celnice v Dolní Světlé má u 

mě 1* 

 

5.3.2009 (23:58) | Tomáš 

Omlouvám se všem Cvikovským a dodatečně díky za přínos pro naše běžkování. Já párkrát potkal (teď si 

nemohu vzpomenout na jméno ) kolegu z Waltersdorfu i u nás, takže jsem se domníval,. že to byla jeho práce. 

Docela jsem se divil, že jel až směrem na Milštejn a dál do údolí. Potkal jsem ho i letos, když řezal stopu od 

rozcestí na Horní Světlou. Jen víc podobných aktivit. Ještě by to chtělo upravovat stoby na "ústecké" straně od 

Šébru dál. A bylo by tam hodně pěkných cest. Z Lísky přes Stříbrňák na Křížák a dále na Jedlovou, z Doubice na 

Rybniště a dál Dlouhou mílí nebo směrem na Podluží a nahoru na Jedlovou (nádraží) . Krásné stopy, letso jsme 

to jeli několikrát. No asi se v tom pokusím něco udělat. Dáme vědět. A ještě nakonec. Mám pocit, že Chata Luž 

je nějak prokletá. Už od pravěkých dob tam vždy byl problém s obsluhou. Bohužel se na tom nic nezměnilo. 

Škoda.  

 

2.3.2009 (20:40) | Jirka 

Kolem 9 hodiny byly na Jedlové +2, jel jsem tradičně k Šébru, kde mi z kamionů televize mávali odjíždějící 

Norové. Místy jsou stopy měkké a plné větviček a jehličí, ale od Weberbergu po Luž je svezení pohodové, u nás 

spíše pro nadšence, kteří se nebojí o skluznice. Dojel jsem až do Cvikova a nejspíše zakončil letošní vydařenou 

sezónu. Potkal jsem 2 Němce a pod Kobylou řezáče, ne dálkového běžce, ale dřevorubce. 

 

28.2.2009 (19:37) | Jirka Kühn 

Celou sobotu bylo nad nulou a drobně poprchávalo. Sněhu je na hřebenech stále kolem 30-50 cm, ale je mokrý a 

změklý. Neupravené stopy se místy propadají, upravené stopy jsou ale ještě poměrně rychlé. Počasí asi hodně 

lyžařů od výletu odradilo. Červená hřebenová cesta od nádraží Jedlová kolem Javoru ke Křížovému buku nad 

Mlýny je projetá traktorem, pořádná stopa tam není ale projet se na lyžích dá. Po zelené značce od Křížového 

buku do Mlýnů také žádná stopa nebyla. 

 

28.2.2009 (19:25) | Petr  

Zítra bych chtěl vyrazit z Jedlový na Luž, nevíte někdo jak to tam dneska vypadalo se sněhem a stopu? 

 

25.2.2009 (21:11) | Jirka 

Jedlová nádraží měla dnes +1, ale sníh byl poměrně rychlý a stopa k Šébru kvalitní. Na české straně upravovací 

aktivity asi ustaly, Němci měli alespoň jednu stopu vyříznutou od Weberbergu až k Brazilce, dál jsem nejel. K 

Sirnému pramenu se dalo sjet, zválcovaný sníh je ve směru na Milštejn a Cvikov, tady už lyže vážně nejely. 

Pokud vyjdou oteplovací předpovědi, budeme už asi spíše připravovat kola, i když sníh nahoře vydrží ještě 

dlouho. 

 

21.2.2009 (21:00) | Jirka 

Tomáši, stopy od Cvikova, přes Kobylu, Kaufmanna a dále po žluté a dalších neupravují Němci, ale pan 

Ramisch ze Cvikova, kterého jsem v "činnosti" potkal ve čtvrtek nad Jánem a dneska u Naděje. Skútr pořídilo 

loni město Cvikov a letos se od ledna pilně využívá. Je škoda, že tuto chvályhodnou činnost více 

nezapropagovali - např. mohli poskytnout mapku upravených stop na web. Ale když jsem viděl, co jeden pěší 

rádobyturista stačil zničit nad Milštejnem, bylo mi to líto. Na chatě Luž se opět změnil nájemce, jen pro 

vysvětlenou.  

 

21.2.2009 (20:12) | Tomáš  

Dnes jsme jeli z Jedlové (nádraží) na Luž a zpět. Velké množství sněhu docela znemožňuje úpravu. Snaha byla. 

Němci projeli stopy až na Šébr, dále až k Naději a zpět okolo Sirného pramenu na Luž.ˇMísty stopa super, místy 

to bylo horší. Ale hodně se tu kritizuje, já musím pochválit Potkali jsme několik výprav na sněžnicích. Nikdo 

nešel ve stopě, všichni vedle. A trochu kritiky, přijeli jsme do Chaty Luž, objednali si pivo a čekali 23 minut. A 

nebyli jsme sami. Takže doporučuji jinou boudu :-)  

 

20.2.2009 (22:36) | Kuba  



Nakonec jsem Vase tipy tento tyden bohuzel nevyuzil. Ve stredu jsme byli se slecnou na Polevsku, druhy den 

jsme planovali trasy v okoli Luze, ktere jste mi doporucili. Bohuzel jsme se nechali odradit jiz na Polevsku, kde 

stopy nebyly upravene. Jen k Prachni od lidi, ostatni zasnezene a zavate. Privaly snehu byly velke, ale presto 

skoda. Takze jsme druhy den k Luzi ani nevyrazili, moc jsme neverili, ze to bude upravene, po zkusenostech z 

Polevska z tohoto tydne. Takze Jirko, nas jsi nepotkal =) Tak snad nam to letos jeste vyjde. At se Vam pekne 

beha v Luzickach! 

 

20.2.2009 (17:45) | Joyík  

Dnes v okolí Jedlové hodně vlhkého sněhu, ale na běžkách se dalo. Vlek v provozu a sněhu dost, bylo vidět, že si 

to sjezdaři taky užívali. Odpoledne pořád sněžilo.  

 

20.2.2009 (07:44) | Karel 

Já přidám informaci z běžek. Němci slibují dnes odpoledne úpravu stop v Jonsdorfu i ve Waltersdorfu, 

upravovat chtějí i na české straně. V sobotu by mělo sněžení na chvilku polevit, tak by mohlo být nádherně. 

Škoda, že čeští lesáci se chovají s tou největší arogancí jakou si umíme představit. Ono naplánovat těžbu v 

místech kudy vedou běžecké trasy je jiejic hoby. A nebo tam sedí zabedněnci, kteří si nevidí na špičku nosu. Dá 

se to vydrancovat i jindy, než mezi koncem prosince a začátkem března. Jejich ignorace je vidět i z Polevska, 

kam do upravovaných tras navezli veliké kusy kamení. Jak můžeme chtít po lidech ohleduplnost, když ani 

největší státní podniky nejsou schopny alespoň trochu používat mozek svých šéfů k něčemu co je pro všechny.  

 

20.2.2009 (07:37) | Zdeněk 

Krátké info o stavu sjezdovek. Waltersdorf krásně upravené sjezdovky, jezdí se prakticky všude. Kdo to tam zná, 

ví, že členitost terénu mězi vleky je veliká. Vše urolbováno, upraveno. Napravo od dlouhé kotvy je nový 

snowpark postavený mimo sjezdovku směrem ke Krkonošské boudě. Ceny 22 jízd/11Euro (na dlouhé kotvě). 

Luž sněhu dostatek, lidí přijatelně, Podluží sněhu moře, lidí dost ale sjezdovky v bezvadném stavu. Nejlepší 

letošní lyžování. Jedlová je slabší, sněhu je sice dostatek, ale rolba (nebo rolbař) to moc nezvládá. Navíc chybí 

podklad, takže i hodně přes půlmetru sněhu je málo. Moc často to neupravují. Víc nevím. Stále silně chumelí, tak 

přeji příjemné lyžování.  

 

19.2.2009 (21:01) | Jirka 

Mirku, ve Cvikově je půjčovna přímo u hlavní silnice, provozuje pan Ramisch. Dneska jsem jel z Jedlové 

nádraží, v 15 hodin -4 a sněžilo, přes Pěnkavčí silničku, tam bylo prošlapáno četnými nadšenci, v Německu byly 

stopy čerstvě vyříznuté, z Luže sjížděl na severní straně free rider. K Sirnému po zelené nejezděte, stopu zničil 

lakatoš nebo harvestor. Za Jánem ve směru na Milštejn jsou nové strojové stopy, jedna vede asi až k Naději, pak 

až do Cvikova nádhera. Potkal jsem 8 běžkařek a 16 běžkařů, možná mezi nima Kubu. Tak neváhejte, vlastní 

sportování je rozhodně zábavnější než MS v Liberci. 

 

19.2.2009 (14:14) | Mirek  

Také mám jeden dotaz: Nevíte, zda je možné v Novém boru a okolí si půjčit běžecké a sjezdové lyže nebo kde je 

nejbližší půjčovna? Snad nebudu muset až do Liberce, jsem na Polevsku na dovolené. Díky Mirek 

 

18.2.2009 (13:38) | ldck.aie  

Ahoj všem, nevíte, prosím, zda, a případně jak moc, jsou v té spoustě sněhu prošlapané (nebo dokonce projeté 

třeba skútrem :-) stopy z Práchně na hraniční hřeben pod Luž? Díky (Možná to prošlapali školáci o prázdninách 

:-) 

 

17.2.2009 (13:13) | Jakub Faifer  

možná přehlednější mapka  

http://picasaweb.google.com/KubaDede/MapyBezkarskychTrasJizerkyPolevskoOblastLuzeKrkonoska70#51520

27310376291762  

 

17.2.2009 (09:35) | Kuba 

Děkuji Vám za tipy! 

 

16.2.2009 (08:25) | Bohdan  

TO KUBA: http://www.oybin.com/karte.jpg  

 

15.2.2009 (11:19) | Jindra  

Ahoj Kubo, nejlepšíé je nechat auto na parkovišti v Horní Světlé u chaty Luž. Od ní vede cesta směrem na Luž. 

Tam bývá v prvních asi 500 m rošlapaná od turistů. U rozcestí na vrchol Luže zčínají běžecké stopy. Dej se po 

http://picasaweb.google.com/KubaDede/MapyBezkarskychTrasJizerkyPolevskoOblastLuzeKrkonoska70#5152027310376291762
http://picasaweb.google.com/KubaDede/MapyBezkarskychTrasJizerkyPolevskoOblastLuzeKrkonoska70#5152027310376291762
http://www.oybin.com/karte.jpg


nich a asi po dalších 600 m narazíš na neznačené rozcestí. Dej se stopou doprava a po 100 m jsi na něměckých 

upravovaných tratích. Doprava se dostaneš k horním stanicím vleků ve Wltersdorfu a dál ke Krkonošské boudě a 

na stopy Oybin. doleva pak na upravované okruhy ( značené) z nihž některé jsou vhodné i pro skating. Němci 

upravují velmi často stopy i v Česku, bohužel, nejsou tyto trasy značnené, ale zabloudit s mapou se nedá. Přeji 

krásné výlety, možná se někde potkáme.  

 

14.2.2009 (19:20) | Kuba 

Ahoj všem! V tomto týdnu se budu pohybovat v Lužických horách. Trasy v okolí Polevska již znám, ale láká mě 

německá strana - oblast Waltersdorfu, Jonsdorfu. Máte prosím někdo tipy na běžky v této oblasti? Kde nechat 

auto? Odkud kam jsou strojově upravené stopy? Případně nějaký odkaz, kde bych se dozvěděl aktualní 

informace o tratích? Všem moc děkuji za odpověď! 

 

14.2.2009 (14:55) | Jirka 

Cvikovské stopy projety skútrem, za Martiňákem vrstva sněhu slabší. Od Rousínova projížděla nahoru k 

Milštejnu auta, vyryté pneu končí cca 300 metrů výše. Jel jsem v krásné stopě přes Kobylu, Kaufmannův buk, 

Pěnkavčí silničku a Weberberg po upravené stopě, ta pokračuje dál i Německem. Myslivny hlásily v 11 hodin -4, 

polojasno, mělo foukat a sněžit. Chtěl jsem sjet k Sirnému pramenu, ale ode dneška!!! se tam těží a musel jsem 

vystoupat zpět, po silničce pod Jelením brodem jsem jako prvníprojížděl stopu ke krmelci. Od Jána, přes 

Milštejn vlevo do Cvikova v pohodě. Potkal jsem 26 běžkařů, 6 pěších turistů a 3 psy. Tak ahoj zítra zase ve 

stopě! 

 

14.2.2009 (07:55) | Jindra  

Prošel jsem si německé stránky http://www.zittauergebirge-info.de/html/schneebericht.html a podle nich jsou 

stopy na německé ( ale dle zkušeností i na české ) straně upraveny. Tak hurá do stopy, sejdeme se na hřebenech 

naši malých ale krásných hor. Na Polevsku se dnes dopoledne jedou závody ( Polevské štafety ) . Upraveno mají 

také. Přeji krásný víkend a díky za info jak kde bylo.  

 

13.2.2009 (21:51) | Luděk  

Večer jsme strojně upravili svah, 10cm starého, 15cm nového sněhu, jasno, takže by mohla být dobrá lyžovačka 

přes víkend i o prázdninách http://www.skiklub-prachen.cz/  

 

6.2.2009 (18:11) | Pavel 

Předevčírem jsme byli na Polevsku kolem 15 hodiny a zkusili jsme malinký okruh od kapličky u silnice na 

Prácheň kolem Kozí farmy a zpět. Mlha jak mlíko, viditelnost cca 30m. Včera kolem 14 hodiny jsme jeli od 

Stožeckého sedla na Ptačinec, ledovatá stopa, mlha místy protrhaná na viditelnost 50 až 100m, protijedoucí 

běžkaři, které jsme zdravili (jako vždy) nám slibovali u Luže sluníčko, bohužel jsme ho nestihly. Asi 1km před 

Ptačincem někdo pořezal ten vyvrácený strom přes cestu. Hned u dřevěné chatky jsem zjistil, že tu motorovou 

pilu nikdo v batohu netáhnul, ale že ji dovezli nejspíš lesáci autem a v chatě si dali čaj. Tak nějak se snažili stopu 

nepojezdit, zaslouží jistě dík za ten strom. Zdeňkovi dávám jinak zapravdu, že po stopě chodí hodně hus. Líbí se 

mi na druhé straně v sousedním království, tam těch husích průvodů je daleko víc, ale stopy v pohodě. Oni 

jednoduše pěšáci chodí uprostřed a po stranách jsou 2 stopy neporušené, všichni se vejdou, vyhoví si a hlasitě se 

zdraví. Buďme alespoň takoví, ne-li lepší, myslím, že jsme takoví byli, ale to u nás kraloval TGM. No nebojte, 

nepamatuji ho, ani můj otec. Snad to dáme časem do pořádku. Jo a chumelit bude i v našem království....tak 

nashle kolem Luže.... 

 

6.2.2009 (17:02) | Zdeněk 

Dnes trochu z jiného soudku. Jel jsem okolo oběda od Lužské boudy směrem na Stožecké sedlo a pak druhou 

stranou zpět. Unul jsem do Německa a jel jsem po německé straně do Waltersdorfu a pak už s běžkami na 

rameni od hranice do Horní Světlé. Podmínky vcelku dobré, je to ale na klistr. Ledová stopa. Ve Waltersdorfu 

jezdí, sjezdovka upravená ale dost lidí. Jsou prázdniny. Jinak by to chtělo zasněžit. Snad příští týden. Vlekař ve 

Waltersdorfu tvrdil, že dle jejich předpovědi od nedělě chumelí. Tak uvidíme. Hezký víkend a ať nám to 

neodplave.  

 

4.2.2009 (13:44) | Jenda  

Svatá pravda. Ovšem mám takový pocit (možná to je ale nostalgie po ztraceném mládí), že dříve se neběžkaři 

chovali ohleduplněji. Pěší si většinou vydupali vlastní stopu. Neexistovaly čtyřkolky, psí spřežení, koně nikdo 

nevlastnil. A konkrétně např. silnice z Rousínova na Milštejn byla celou zimu neodklizená, dnes tam nemá cenu 

zkoušet jet. Joooo a běžkaři se všichni zdravili !  

 

4.2.2009 (00:43) | Zdeněk 

http://www.zittauergebirge-info.de/html/schneebericht.html
http://www.skiklub-prachen.cz/


Kdyby jen pluhující lesáci. K tomu se přidají čtyřkolky a pěší a je po idilce. Nechápu, proč když je někde vyjetá 

stopa musí průvod negramotných imbecilů jít jako husy za sebou právě tou stopou. Je to rok co rok, celých 30 let 

co tady na běžkách jezdím.  

 

3.2.2009 (13:16) | PepikW 

To Jenda:  

Nejenom v Lužických, totéž letos provádějí i v okolí Děčínského Sněžníku. Na spoustě cest využívaných 

běžkaři: http://pepikw.rajce.idnes.cz/trocha_bezkovani/#P1180154.JPG  

Možná za tím nejsou lesáci, jejich technika by si s pár centimetry sněhu poradila, možná by ale měly problém 

"teréňáky" achótniků :o( 

 

2.2.2009 (14:13) | Jenda  

Nevíte někdo, proč ti pitomí lesáci, sotva napadne pár čísel sněhu hned všechny (dobrá, tak skoro všechny) lesní 

cesty v lepším případě projedou traktorem a v horším pluhem ? Je to státní podnik, musí vykázat spotřebu 

každého litru nafty. A nasrání stovek běžkařů jistě při nejlepší vůli nejde obhájit jako důvod. Děkuji. 

 

31.1.2009 (11:56) | Marie  

V Praze dnes sněží , jak to vypadá na silnicích kolem Světlé a Krompachu , projedeme ?  

Díky za sněhové zpravodajství , přeji hezký víkend.  

 

31.1.2009 (08:58) | Pavel 

Na běžkách od chaty Luž jsme se pěkně svezli dolů k Sirnému pramenu, stopa dost rychlá, umrzlá, pak kousek k 

Jánu a pěkně vystoupat nahoru, od Jána cca 200m vpravo, ne vlevo kolem řopíků. Nahoru byla cesta příjemná až 

na ten traktor v protisměru, no a taky se mu moc nedařilo vyznačit stopu,měl ten rozvor o něco širší než skůtr,ale 

poradili jsme si.No a kolem Ptačince po český na polívečku.Na rovince před chatou Luž jsme prokličkovali 

průvodem asi 50 německých turistů a šup ke stolu.Podmínky ideální.  

 

30.1.2009 (21:27) | Michal Dlask  

Sjezdovky na Jedlové dnes dopoledne - pouze pár lidí, sjezdovky upravené (v rámci možností - sněhu u dojezdu 

moc není), parádní lyžovačka. Jezdili jsme od rozhledny, až na pár vyčnívajících kamenů to bylo super. 

 

29.1.2009 (09:56) | Martin Bláha 

Okolí Luže, Horní Světlá, Myslivny včera i předevčírem - pro běžky ideální podmínky, sněhu dost, stopy vcelku 

kvalitní. 

 

28.1.2009 (22:38) | Honza 

http://www.jedlova.estranky.cz  

 

28.1.2009 (21:03) | Jirka 

Do Jonsdorfu jsem dorazil v 15 hodin. Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami: výška, tlak, 

teplota, vlhkost vzduchu: 426 1012 -1,2 96. Lepší počasí jsem si nemohl přát. Stopy na okruzích k Hainu byly 

kvalitní, nálada lyžařů výborná.  

 

25.1.2009 (20:30) | Matěj 

Přidám zkušenosti z okolí Mařenic. O víkendu tam bylo sněhu také dost, sice mokrého, ale po ránu to bylo dost 

namrzlé, takže trochu nebezpečné. Místy byly i vyjeté stopy od lidí. V lese ani noha. Teploty: v noci 0, 

odpoledne max. +3... 

 

25.1.2009 (17:47) | Pavel  

..včera z Dolní Světlé na Falkenstein pěkná cesta, pak za hranicí chvilku běžky na rameno, dále kus po červené a 

po modré až na Wache. Pěkná vyhlídka od Rubezahlbaude. No a nakonec za odměnu z Wache po panelce kolem 

Brazilky 1.5km pěkně dolů. Všude sněhu dost, sice mokrého, ale v pohodě. Na Celnici super oběd. Vydařilo 

se.... 

 

25.1.2009 (06:03) | Lyžník  

Včera 24.1. sníh v okolí Luže mokrý, ale je ho dost. Na sjezdovce v Horní Světlé super, minimální fronty na 

vlek, pěkné lyžování. Pro běžkaře taky vše ideální. 

 

23.1.2009 (18:36) | Luděk/SKI KLUB PRÁCHEŇ/  

http://pepikw.rajce.idnes.cz/trocha_bezkovani/#P1180154.JPG
http://www.jedlova.estranky.cz/


Dnes jsme strojově upravili svah, všechny tratě, přes nepříznivé počasí v týdnu sněhová pokrývka se zvýšila o 

cca 10cm vlhkého sněhu, díky tomu se naše podmínky stále vylepšují ke spokojenosti lyžařů 

 

23.1.2009 (18:15) | Lyžník  

Nevím, jak 21.1., ale v sobotu 17.1. stopy přijatelný i tam kde nebyly závody, jinak jsou tam cedule, že lesáci 

tam navezli šutry a hrozí poškození lyží. 

 

22.1.2009 (10:57) | pavel  

...tak teď nevím, kde je pravda. Kolega byl včera, t.j. 21.1. na Kočárovce a říkal, že to musel zhruba uprostřed 

otočit, že se tam těžilo dřevo, proti němu jel traktor a stopa na kaši. Že to je k ničemu. Asi se složíme na web 

kameru. 

 

21.1.2009 (15:21) | Jan Šmíd, SKI Polevsko  

Na Polevsku se lyžuje a jsou zde z dneška upraveny stopy a dobré podmínky pro běžecké lyžování. V Novém 

Boru sice prší, ale nahoře nad Polevskem padá mokrý sníh, teplota se drží kolem nuly nebo lehce pod nulou. Na 

tratích leží kolem 20 cm sněhu, v lesích leží sněhu méně.  

Strojově upraveny byly tratě včetně řezání stop: okruh z Tannenbergu kolem vleku až k silnici na Prácheň. 

Upravena je i kamenitá cesta v lesním úseku od vleku na kytlické pastviny a je možné ji s opatrností projet na 

lyžích. Za práchňskou silnicí opět navazijí okruhy, které upravuje obec Okrouhlá.  

Nenechte se odradit špatným počasím v údolí, na Polevsku sněží a jsou zde kvalitní stopy. Přijeďte se přesvědčit 

na vlastní oči i lyže.  

www.skipolevsko.estranky.cz  

 

18.1.2009 (17:36) | Jirka 

Město Cvikov asi před 14 dny nechalo upravit stopy na loukách ve směru na Svor. Dnes odpoledne se dalo 

využít jezdit jako v labyrintu, místy vykukovala tráva. Škoda, že předpověď na další dny není valná, ale trochu 

jsme si užili. 

 

16.1.2009 (18:27) | Mates 

Trasu od Hamru kolem přehrady k Jánovi jsme projeli minulou neděli dopoledne. Bylo to supr i přes stopu od 

traktoru a nějaké čtyřkolky nahoře, jak už psal Jirka. ono se totiž na tak široké cestě místo pro dvě úzké běžky 

vždy najde. Zpátky jsem jel na druhé straně potoka zpátky k přehradě. Cesta byla pěkně projetá skůtrem, ale 

bacha na pár příčných potůčků přes cestu. Stopu od skůtru jsem viděl i na loukách okolo Mařenic směrem na 

Čtyřdomí a Krompach. Vzhledem k tomu že nesněžilo a nekonala se žádná obleva přes týden tak tam ty stopy 

jistě najdete. 

 

14.1.2009 (21:21) | Jirka 

Z Jedlové, přes Šébr a Pěnkavčí silničku s větvičkami a jehličím, přes Weberberg s rychlými sjezdy na německé 

stopě a nejhezčí sešup po zelené k Sirnému pramenu. Od Jána k Milštejnu se občas vyřádily čtyřkolky, ale 

celkově až do Cvikova v pohodě sjízdné, tak toho využijte.  

 

11.1.2009 (19:14) | Lyžník  

V okolí Luže dobrý 10.1.2009. No proti loňsku samý superlativy, ale sněhu extra není, na sjezdovkách místa 

vydřený do trávy, na běžeckých stopách místy vidět kameny. Jo pro sjezdaře: fronta u vleku tak 20-30 minut. 

Snad to vydrží a doufám ještě nějakej sníh připadne. 

 

11.1.2009 (18:40) | Jarda 

Kočárovka u Polevska nabízí zatím stále výborné podmínky i když sněhu je jen tak tak a sem tam nějaký ten 

kamínek přeci jen vykoukne... V rámci možností vede solidní stopa i podél silnice Svor - Polevsko.  

 

11.1.2009 (17:15) | jirka 

Lyžování v městě: krásné podmínky jsou pro děti na svahu Stážný vrch v Rumburku , kde je v provozu lyž.vlek. 

Na svah si mohou dojít děti i pěšky. Jen chtít. 

 

10.1.2009 (17:04) | Jarda 

Běžecké stopy v okolí Polevska jsou díky vyjeté stopě dobře upravené. Pěkná je cesta z Nového Boru od 

hájovny na Kočárovku nebo okruh k vysílači na Prácheň. Bohužel sněhu není mnoho a tak hlavní polevský 

okruh kolem Medvědí hůrky je na tom hůř, zejména v lese leckde ze sněhu trčí klacky, drobné kamínky a trasa je 

místy lehce vydřená. Obzvlášť lahůdková je ovšem vrchní část okruhu po žlutě značené cestě (směrem od 

sjezdovky k rozcestí na Kytlice), kterou jakýsi chytrák loni "vyspravil" kamením. Bez sněhu se tu pěšky jít nedá, 



nyní zase čouhající kameny běžcům zpestřují stopu, což jsem radši posléze oželel... Každopádně připadnout tak 

ještě 10-15 čísel, je to supr! 

 

9.1.2009 (13:35) | Luděk  

Na Práchni od zítra provoz vleku.. svah upraven dle možnosti sněhové pokrývky.. Těšime se na všechny  

 

8.1.2009 (21:07) | Jirka 

Také dnes odpoledne se dalo projet z Jedlové přes Šébr, Pěnkavčí silničku s objezdem Weberbergu k Luži po 

pěkných stopách. Některé cesty byly projety skútrem bez vyříznutí stopy, někde to sjízdnosti pomohlo. Krásný je 

sjezd k Sirnému po zelené, rovněž i výjezd po silničkách kolem Kobyly se sešupem k Milštejnu a Cvikovu.  

 

7.1.2009 (09:57) | Pavel 

...se omlouvám za neaktuálnost, dříve to nešlo. V pondělí cesta z parkoviště na Šébru směrem na Luž pěkná, 

stále sněžilo, zima příjemná, stopa celkem fajn. Ale v zemi krále sousedního mají i palivo do skútru....Včera 

odpoledne jsme vyzkoušeli cyklostezku Varhany z CL do H. Libchavy a bylo tam celkem živo. Stopa tam i zpět 

v pohodě, zpátky za tmy a -15 už bylo znát, ale zas na ten mráz nebylo vidět, tak to šlo. Škoda, že město nenechá 

udělat stopičku na cyklostezce, tak pěkně zasněžená bude myslím zřídka kterou zimu. Ale i tak je to fajn. 

 

6.1.2009 (12:13) | tom 

v dolnim senove je aspon 20cm snehu a i vic v lese jsem videl prvni bezkare. bezecke stopy snad budou. dneska 

v noci bylo -17.9. jestli to vydrzi a pripadne snih tak bude poradna zima a taky dost snehu. 

 

5.1.2009 (11:57) | Jan Šmíd, SKI Polevsko 

Díky dobrým sněhovým podmínkám jsme dnes strojově válcováním upravovili běžecké okruhy. Napadlo zde 

20-25 cm nového prachového sněhu. Jste zváni do stop na Polevsko. Více na www.skipolevsko.estranky.cz.  

Podle informací z webu bude dnes v provozu vlek na Polevsku. 

 

4.1.2009 (16:27) | Martin Bláha 

Dnes odpoledne (4/1) již na Luži na běžky v pohodě a stále padá... 

 

4.1.2009 (10:48) | Jirka Kühn 

V sobotu 3.1. bylo na horách krásně slunečno a po nočním sněžení od 2 do 5 cm čerstvého stěhu. Na běžky to 

nebylo, ale v noci na neděli začal padat další sníh, tak to snad bude lepší. 

 

31.12.2008 (10:07) | Tomáš  

V provozu jsou vleky v Horním Podluží (4) a ve Waltersdorfu (1). Ceny přibližně stejné. V příštích 16ti dnech 

má stále mrznout, ale přírodního sněhu asi moc nebude. Na Polevsku také zasněžují, ale mají omezené možnosti 

tak jim to bude trvat trochu déle. Jinak lyžařská škola je v Horní Podluží a na Polevsku.  

 

29.12.2008 (16:37) | dlmi  

V podluží zasněžují o 106, ale dříve než na Silvestra se asi jezdit nebude 

 

26.12.2008 (11:19) | Hans  

Ne webové kameře z Waltersdorfu je vidět že už začali zasněžovat hlavní sjezdovku . Nevíte, zda už zasněžují 

taky v Podluží? 

 

15.12.2008 (15:51) | kamila 

Mohl by někdo poradit,jestli je někde lyž.školka pro děti na sjezd. 

 

13.12.2008 (14:01) | Tomáš 

Dnes dopoledne jsem byl nahoře na běžkách. Od Horní Světlé jsou projeté stopy, z Waltersdorfu to projeli 

skůtrem, ale jen hlavní trasy a bez řezání stop. Ale je to zmáčké a dobře se sjíždí kopce. Ale bylo to prima. 

Okolo poledne ale začalo tát, sluníčko tomu dost pohohlo a tak ze stromů padala spousta mokrého sněhu. Výška 

sněhu je od 20 do 35 cm, na mnoha místech je starý podklad z listopadu. Kameny nejsou, jelo se krásně. Ráno 

nikdo, pak okolo poledne už bylo lidí víc.  

 

28.11.2008 (22:59) | Pavel Toufar  

Podmínky na Luži pro sjezdové lyžování jsou výborné. Byli jsme na večerním lyžování, sjezdovka je upravená, 

zmrzlá bez kousku trávy. Sněhu je tady nahoře dostatek. Tak snad nám přes víkend neuplave.  

 



26.11.2008 (19:57) | Hynek Tichý  

Dnes kolem poledne jsem jezdil po Kočárovce a podmínky byly dobré, na několika místech (většinou blíže ke 

Svoru) byl podklad pro hůlky jen lehce zasněžený led s asfaltem, takže naostřit hroty :-). 

 

24.11.2008 (00:54) | Jan Šmíd, SKI Polevsko 

Zdravím všechny příznivce běžěckého lyžování na Polevsku. V neděli 23.11. upravili skútry SKI Polevsko tyto 

okruhy (zatím bez řezábí stop):  

- Kočárovka 4,5 km - výborné podmínky  

- Základní okruh z Jedličné kolem vleku k prácheňské silnici a zpět 5 km  

- Za prácheňskou silnicí navazují trasy, které upravuje obec Okrouhlá.  

POZOR na kameny pod sněhen v lesním úseku lyžařský vlek - křižovatky cest "u Křížku" a "U Buku" - Kytlické 

pastviny - nedoporučujeme projíždět na běžkách. Doporučujeme trasu z Jedličné vlevo kolem boudy (směr 

závodů) stoupáním "ke křížku" na hlavní křižovatku cest. Před křižovatkou odbočit lesem vyjetou cestou od lidí, 

tato cesta je souběžně se stávající trasou k vleku, kde se nacházejí zmíněné kameny a hrozí zde poškození. 

Kameny na hlavní cestě sem byly navezeny po těžbě dřeva na podzim. Více informací o běžeckém lyžování na 

Polevsku včetně aktulního sněhového zpravodajství na www.skipolevsko.estranky.cz  

 

23.11.2008 (15:47) | Zdeněk Čapek 

Ahoj všem. Dnes začali upravovat běžecké tratě na Polevsku a ve Waltersdorfu. Okolo Luže je 25 - 30 cm 

sněhu, podmínky víc než dobré a stále padalo. Bylo nás tam docela dost. Tak hlavně ať to vydří.  

 

22.11.2008 (21:20) | Jirka Stránský 

Na Kočárovce bylo tak 8-10 cm sněhu, ale místy ležely větve a větvičky. Manželka mi hlásila, že v Jonsdorfu už 

v 9 ráno projížděl stopu skútr a odpoledne se v ní vozilo množství běžkařů. 

 

22.11.2008 (21:05) | Jirka Kühn 

Zima začíná hezky, na horách v okolí Jedlové a Studence i pod horami napadlo kolem 5-10 cm sněhu. Celý den 

bylo mírně pod nulou, ale podklad je ještě blátivý. Přesto už vyrazili první nadšenci na běžkách. Snad to chvíli 

vydrží a letošní zima bude lepší než před rokem... 

 

21.11.2008 (17:43) | Martin Bláha 

Kněžice...a už to drží a furt padá prvních 5cm můžeme zapsat :) 

 

21.11.2008 (14:45) | Zdeněk Čapek 

Prima den všem kdo pravidelně sledují tyto stránky. První sníh nám pádá, nahoře zatím leží jen centimetry, ale 

příští týden už bychom se měli potávat na běžkách. Tak jen doufejme, že bude lepší než ty dvě předchozí. A 

děkuji za tyto stránky. :-) 

 

21.11.2008 (09:26) | Jiří Kühn 

Vážení přátelé Lužických hor,  

stejně jako loni otevíráme Sněhovou samoobsluhu, ve které se můžete s ostatními podělit o aktuální sněhové 

informace z Lužických hor. Vítané jsou hlavně informace o množství a kvalitě sněhu, stavu běžeckých či 

sjezdových tratí a podmínkách pro lyžování, ale potěší i jiné osobní zkušenosti se sněhem a lyžováním v této 

oblasti. V příspěvcích prosím nezapomínejte uvést místo a datum.  

Děkuji Vám za spolupráci.  

Jirka Kühn 

 

 

Sněhová samoobsluha 2007/08 
 

7. 4. 2008 (12:07) | Zdeněk 

V neděli i v pondělí sněží, ale sníh se drží už jen na vrcholcích. Na bežky si budeme muset počkat až na příští 

zimu. Přeji příjemné jaro, léto i podzim a v listopadu se na těchto stránkách opět setkáme :-) Zdeněk 

 

28. 3. 2008 (22:13) | Bohdan 

Kočárovka - Konec provozu, dnes jsem byl až u závory, ale hlavně v předu už to zítra asi nepůjde (přede mnou 

šel někdo přímo ve stopě až na konec!... tak zase AHOJ někdy příště - DÍKY VŠEM ZA ÚPRAVU STOP!! 

 

26. 3. 2008 (22:54) | PepikW 

V okolí Polevska to bylo taky bezvadný, ještě to zítra využijte, v pátek má pršet :o(  



fotky z dneška: http://pepikw.rajce.idnes.cz/posledni_sklouznuti/  

 

26. 3. 2008 (21:14) | Zdeněk Čapek 

Dnes jsem projel trasu od Horní Světlé k Šébru a zpět přes Waltersdorf do Dolní Světlé. Stopy jsou dobré, sněhu 

spousta. Upravené stopy nejsou, ale nevadí. Jezdí jeden vlek na Luži a jeden ve Waltersdorfu, sjezdovky 

upravené. Počasí bylo báječné, sluníčko, -3 st. Škoda, že na víkend má přijít obleva. Ještě ke stopám. Na 

německé straně jsou chodci ukáznění a jdou mimo obě projeté stopy...... Kde je u nás ta chyba?  

 

25. 3. 2008 (00:16) | Hanuš Bartoň  

V neděli 24.3. jezdily oba vleky na Luži, sjezdovky dobře sjízdné, rychlý sníh, úplně bez front. Na běžky také 

dobré podmínky, po sobotě přituhlo. Okruh od chaty Luž na Čihadlo, dál do lesů a po úbočí zpět byl přímo 

ideální. Bylo přes 20 cm sněhu a dále sněžilo. Škoda, že na Jedlové nepustili aspoň Mezičky. 

 

24. 3. 2008 (21:52) | Tomáš 

Upravované stopy se v těch našich horách hezky množí. Polevsko, Luž, Jedlová, Malevil, Okrouhlá, mluví se o 

Mařenicích, Podluží, Jiřetíně a dalších. A co legislativa? Úprava stop stojí obce a další subjekty mnoho peněz. 

Není přece možné, aby jedinci na čtyřkolkách, koních či jen tak pěšky ničili to, co jiní nákladně upravují. 

Opravdu se v přehršli našich zákonů nenajde právní předpis který by to upravoval? Jak to dělají třeba na JIzerské 

magistrále?  

 

24. 3. 2008 (21:48) | Zděnek 

Jen pro upřesnění, vleky ve Waltersdorfu se rozjeli i když to na jejich webu není. V pondělí odpeledne to bylo 

super. Zajeli jsme tam na zkoušku, měli to hezky upravené.  

 

24. 3. 2008 (20:37) | Mates 

V okolí Luže směrem na Ptačinec bylo v neděli asi 30 cm sněhu. Byla to PARÁDA. Stopy Němci neprojeli,ale 

asi dobře udělali ,jinak by to bylo vydřený. Na hřebenovce bylo i dost pěších turistů, ale naštěstí chodili mimo 

stopy- měli vyšlapané pěšinky vedle. Vlek u Pitkina byl taky v provozu. Dole v Mařenicích už to na běžky není. 

Jinak k těm čtyřkolkářům na Polevsku-nějak se to v Česku rozmáhá a dělá to radost jen majitelům-jinak to v 

lesích dělá hluk,smrad,a zkazí vám to výlet do přírody. Žijeme sice ve svobodné zemi, ale lidi by se navzájem 

měli respektovat a vyjít si vstříc. Čtyřkolky můžou jezdit všude( i když to není správné), běžakaři jsou oproti 

nim omezeni pouze na hory.  

 

23. 3. 2008 (14:07) | Tomáš 

Okruh nad vleky v Polevsku až k Práchni byl prima, upravené okruhy a vyřízlé stopy. Škoda jen, že mentálně 

retardovaní jedinci na čtyřkolce a v traktoru nerespektují druhé a ničí strojově upravené tratě. Jinak okruhy v lese 

jsou horší ale snaha o úpravu byla. Velikonoce na běžkách moc prima. Díky.  

 

23. 3. 2008 (11:28) | Bohdan 

Okruh nad vlekem v Polevsku ráno v 8:30 -1°C prašan, škoda jen,že na čtyřkolce jezdil někdo bez rozumu ... ale 

jinak paráda 

 

22. 3. 2008 (21:36) | PepikW 

Mezi Stožeckým sedlem a Luží perfektní (na tu letošní bídu, čili občas šutřík :o)), teplota v poledne kousek nad 

nulou, pár lidí jsme taky potkali.  

Dvě fotky z ČTZ tady : http://pepikw.rajce.idnes.cz/docasne/#  

 

22. 3. 2008 (16:11) | Bohdan 

Dnes v SO ráno v 8 h to bylo opět na Kočárovce SUPER. Lidi, kde jste - nikdo nikde .... :-) 

 

21. 3. 2008 (21:05) | Bohdan 

Díky všem ze SKI POLEVSKO, kteří udělali stopu na Kočárovce a uválcovali malý okruh. DNES to bylo skvělé 

- jasno, slunce, super stopa! 

 

21. 3. 2008 (09:52) | Jan Šmíd, SKI Polevsko 

Dnes v pátek odpoledne budeme projíždět běžecké okruhy skútrem (zatím bez řezání stopy, sněhu je málo). Přes 

20 cm sněhu. Více na http://www.skipolevsko.estranky.cz  

 

20. 3. 2008 (13:53) | Zdeněk Čapek 

http://pepikw.rajce.idnes.cz/posledni_sklouznuti/
http://www.skipolevsko.estranky.cz/


Tak na Polevsku budou zitra upravovat stopy, leží tam 20 - 25 cm sněhu. Stejná situace je i z Luže směrem na 

Šébr. Zda budou upravovat němci, nevím. V provozu jsou vleky na Luži a na Polevsku.  

 

19. 3. 2008 (10:15) | Zdeněk Čapek 

Trochu opožděně, ale přece. Přidávám odkaz na středisko Waltersdorf. Během zimy aktualizují provoz vleků i 

úpravu stop. http://www.erholungsort-waltersdorf.de/schneebericht.html  

 

19. 3. 2008 (10:10) | Tom 

Zatím to vypadá docela dobře. Jel jsem přes Polevsko kde leží asi 15-20 cm sněhu a stále hustě sněží. Teplota je 

v 10 hodin -1 st. Tak snad na velikonoce přeci jen vyjedeme na bežkách.  

 

3. 3. 2008 (20:13) | Mates 

Sice se má teď ochladit a sněžit již od 500 m, ale nevim nevim. Předpovědi se nedá věřit a pak se zase oteplí. 

Jinak ta vichřice o víkendu byla v Luž.horách opravdu zajímavá-vystřídaly se snad všechny druhy počasí, 

kroupy jak hrášek... A na příští zimu, pokud bude sníh plánují další novinku- udržované běžecké tratě od 

Cvikova na Mařenice a Světlou. V Mařenicích visí na OÚ návrh mapky, jak by to mohlo vypadat. 

 

3. 3. 2008 (12:52) | M.T.  

Moc fajn , že se na netu dovím o počasí v Luž.horách! Juknu před Velikonocemi, jestli třeba napadne ještě v 

březnu sníh , na Krompachu se to často stává. 

 

23. 2. 2008 (17:25) | Mates 

Pokud někdo hodně prahne po sněhu a ledu, tak se může jít podívat na severní svah hory luž. Na německé cestě 

je u vrcholu ušlapaný,ledovatý sníh-kdo si chce namlátit, tak to může skusit na bobech. jinak dnes je velmi dobrá 

viditelnost. 

 

10. 2. 2008 (21:32) | Mates 

Tak jsem se vrátil z Mařenic. Tento víkend byl opravdu krásný, jaro je tu. ,,Paďouři´´běžkaři přesedlali na kola a 

bylo jich tam opravdu dosti:-).(Doufám že znáte rozdíl mezi paďourem a normál.běžkařem) Zvířata se již 

chovají dost jarně, sníh je jen na stinných místech, ale není to ani na chlazení lahví:-) Jinak na ČT říkali, že by se 

mělo na konci týdne,,citelně ochladit´´tak uvidíme, možná přezujeme zpět na běžky(moc jsem si letos neužil).  

 

26. 1. 2008 (18:43) | Míša Komersová 

Dnes v sobotu bylo nahoře krásné počasí, trochu větrno, úplně bez sněhu a zelené louky. Sníh není ani v okolí 

Jedlové, běžky nechte doma. 

 

24. 1. 2008 (08:39) | Jirka Kühn 

Myslím, že to o víkendu v Lužických horách nebude na běžky nikde. Zbytky sněhu jsou jen na nejvyšších 

vrcholcích v lese. Svahy Luže jsou prakticky bez sněhu a podle předpovědi má být spíš teplo a déšť. 

 

23. 1. 2008 (14:36) | joy 

Odhaduji, že se běžkovat asi nedá, ale přesně to můžete zjistit dotazem na www.skiluz.com 

 

23. 1. 2008 (10:15) | dragan 

zdravím, víte někdo, jestli se dá na jedlové nebo na luži běžkovat? rád bych o víkendu vyrazil- díky 

 

22. 1. 2008 (21:21) | Matěj 

Hlásili nějaké velké ochlazení a sníh na horách a v podhůří. Nejsem si jist, jestli můžu plně důvěřovat TV Nova, 

ale jsem optimista a tak třeba pololetky by mohly bejt na lyžích i u nás v Lužickejch:-) 

 

21. 1. 2008 (13:43) | joy  

No sice má začít v úterý sněžit a také se ochladí, ale prozatím to bude tak nad 800 m.n.m.. Snad se letos aspoň 

jednou svazeme, třeba v březnu. Nemyslím na kole :-( 

 

21. 1. 2008 (11:53) | Michal Dlask  

Souhlas s Tomem, to byl ale fofr... 

 

21. 1. 2008 (09:46) | Tom  

A je po sněhu :-( 

 

http://www.erholungsort-waltersdorf.de/schneebericht.html


14. 1. 2008 (08:15) | referent  

Stav sněhu v okolí Luže 13.01.2008 a běžeckých stop je slušný, bez kamenů. Stopa je namrzlá, občas mejdlíčko. 

Doporučuji zásadně tekutý vosk. Bohuže stopy jsou někde již zničené chodci. Jinak velmi rychlý sníh. Uvidíme, 

co udělá další obleva.  

 

12. 1. 2008 (18:02) | joy  

Tak dneska jsem jel na běžkách z Horní Světlé do Waltersdorfu a zpět přes Dolní Světlou. Stopy jsou příliš 

uježděné, namrzlé a dnešní počasí: mlha, občas vítr, teplota těsně nad nulou. No chce to nový sníh, ale na tu bídu 

OK. 

 

11. 1. 2008 (12:56) | Luěk Hataš 

Sjezdové tratě jsou upraveny a připraveny pro provoz. Bližší info na http://www.skiklub-prachen.cz/  

 

11. 1. 2008 (11:28) | Josef Janoušek 

Polevské okruhy i Kočárovka uválcované skútrem, na zítřek by měly být vyřízlé stopy. Lepší je Kočárovka 

(stromy odstraněné). Pozor na sjezdy, je to dost rychlé!  

SKI Polevsko, http://www.skipolevsko.estranky.cz  

 

10. 1. 2008 (14:23) | Hynek Tichý  

Včera (9. 1. 2008) bylo v okolí Luže dostatek sněhu na běžky a na rozdíl od úterý nebyl sníh ani moc těžký. Na 

německé straně byla opět upravená stopa. Téměř ideální, jen ještě trochu více foukalo, ale již žádné haldy jehličí. 

 

10. 1. 2008 (08:35) | St. M.  

Zd. Čapku, prosím Tě, napiš na tuto stránku odkaz na německé stránky, rád bych se, kvůli infu, také na ně 

podíval. Dík.  

 

7. 1. 2008 (12:31) | Zdeněk Čapek  

Teď jsem kouknul na němce a na internetových stránkách uvádí, že je upravena stopa. ale venku je pěkná vánice.  

 

7. 1. 2008 (12:27) | Zdeněk Čapek  

Na Horní Světlé se dá na běžkách. Jel jsem spodem a tak nevím, zda Němci upravují. Ale začíná znovu padat. 

Uvidíme zda to vydrží. Předpověď nic moc.  

 

6. 1. 2008 (20:18) | Josef Janoušek 

Polevsko-Jedličná: dobré tvrdé stopy od běžkařů, prakticky bez kamenů a větví, na loukách vyfoukaná místa a 

závěje. Prý dobré stopy i směrem na Prácheň. Vlek také jezdil.  

SKI Polevsko, http://www.skipolevsko.estranky.cz  

 

6. 1. 2008 (16:37) | Matěj Carda 

V Horní Světlé jezdí jeden vlek -U Pitkina a snowpark je otevřen. Sníh je zatím kvalitní a po dnešním přídělu by 

to možná bylo lepší i s běžkama. Každopádně doporučuji do Mařenic a Světlé mít pro všechny případy v autě 

sněhové řetězy. 

 

3. 1. 2008 (14:25) | Michal Dlask 

V Horním Podluží se lyžuje, po svátcích je sjezdovka upravená, večerní lyžování do min. 20.00. 10 jízd za 

100Kč. 

 

2. 1. 2008 (15:51) | Jan Šmíd, SKI Polevsko 

Na Polevsku se dá opět běžkovat. Tratě ale nejsou strojově upravené, stopa je vyjetá pouze od lidí. Sněhu je 

zatím málo a se skútrem nelze vyjet. Doporučujeme staré lyže.  

SKI Polevsko, http://www.skipolevsko.estranky.cz  

 

31. 12. 2007 (19:21) | Jarda Rež 

Zimní nálada je v okolí Hvozdu díky námraze jedinečná, ale sněhu je i po dnešní nadílce tak s bídou 10 cm. Pár 

nadšenců sice běžky v lesích pod Hvozdem vyzkoušelo, ale podmínky na to ještě nejsou, leda se inspirovat 

Němci z Hainu, kteří na čerstvém sněhu prozatím vesele sáňkují.  

 

31. 12. 2007 (15:13) | Martin Lintimer 

http://www.skiklub-prachen.cz/
http://www.skipolevsko.estranky.cz/
http://www.skipolevsko.estranky.cz/
http://www.skipolevsko.estranky.cz/


Po dnešní zkušenosti při silvestrovském výstupu na STUDENEC nutno uznat, že na běžky to není, ale kdo s 

sebou vezme sáňky a děti, užije nezapomenutelné zážitky při dlouhém sjezdu. Cesta je vyšlapaná, ideální na 

Novoroční procházku. 

 

22. 12. 2007 (12:28) | Matěj Carda 

V H.Podluží se ode dneška podle informací z webu lyžuje. Je tam 30 cm převážně technického sněhu. Jaké jsou 

ale podmínky pro lyžování nevím. Nevíte někdo, jestli se dá někde v Lužických horách v současnosti 

běžkovat??? 

 

18. 12. 2007 (20:06) | Zdeněk Čapek 

S tím zasněžováním bych tak nejsal. Před půl hodinou jsem jel kolem a zasněžování je vypnuté. Přitom teplota je 

-5st. Nerozumím tomu. Dokonce jsem i zastavil a došel téměř k prvnímu dělu které je mimo provoz.  

 

18. 12. 2007 (08:17) | Michal Dlask 

V Horním Podluží se zasněžuje o 106, pokud mrazy vydrží, za pár dní bude na sjezdovce sněhu dost. 

 

17. 12. 2007 (09:56) | Jirka Kühn 

Sněhové podmínky jsou v Lužických horách stále špatné. O víkendu sice mrzlo, ale sníh jen občas slabě 

poletoval a o souvislé sněhové pokrývce si můžeme většinou nechat jenom zdát... 

 

12. 12. 2007 (10:01) | Věra Husáková 

Nevíte jak jsou na tom sjezdovky na Jedlové a Mezičky v Jiřetíně pod Jedlovou? Teď asi nic co?!Mohli by jste 

mi napsat, pokud se rozjedou?  

 

1. 12. 2007 (17:01) | Jan Šmíd SKI Polevsko 

Informace o běžeckých tratích na Polevsku včetně aktuálních sněhových informací z udržovaných tras, termíny 

závodů a další informace o běžkování najdete na http://www.skipolevsko.estranky.cz/ - nové stránky oddílu v 

běhu na lyžích SKI Polevsko 

 

30. 11. 2007 (22:15) | Luděk Hataš 

Kopec je právě po úpravách tratí, sněhu je po dnešním přídělu dostatek. Teď jen doufat že počasí nebude horší 

jak slibují. Těšíme se na všechny.  

 

28. 11. 2007 (14:11) | Hynek Tichý  

Dnes dopoledne to bylo na Kočárovce a nad Polevskem až překvapivě dobré. Přemrzlý, přefoukaný prašan, jen 

jeden spadlý strom na Kočárovce v části nad Svorem, skvělé slunečné počasí a na rozdíl od včerejšího dne žádný 

vichr. 

 

27. 11. 2007 (16:07) | Pavel Zdeněk 

Dnes jsem projel úsek Horní Světlá - Nová Huť a zpět. Vcelku to jde, sněhu od 20 do 30 cm, navrh prašan a 

teplota slabě pod nulou. Takže spokojenost.  

 

26. 11. 2007 (18:45) | Štěpán 

Vlek v Horní Světlé byl celý víkend v provozu a v neděli navíc celý den sněžilo.Jen tak dál 

 

24. 11. 2007 (09:11) | Ludek Hataš 

Ve spodní části sjezdových tratí na Práchni nám sníh utek, tak musíme počkat na příznivější počasí. Stačí pár 

cenťáků a můžeme pokračovat v provozu.  

 

21. 11. 2007 (21:54) | Pavel Zdeněk 

Vleky v Podluží jezdí, sníh je ale zmrzlý. Dnes bylo celý den pod nulou i když svítilo sluníčko. Na běžky to mc 

není, silný vítr dokončil sklizeň jehličí. Po kilometru máte na lyžích 2x více jehličí než vosku.  

 

20. 11. 2007 (12:41) | Hynek Tichý  

Dnes (20. 11. 2007) ráno a dopoledne bylo v okolí Luže velmi větrno a tak je stopa místy doslova zasypána 

modřínovým jehličím. Stopa byla velmi zledovatělá, na pár místech již vyčnívají kameny. 

 

19. 11. 2007 (17:53) | Pavel Zdeněk 

Dopoledne bylo v okolí Luže asi 50 cm zmrzlého sněhu, na něměcké straně dobře upravené stopy- Okolo 

poledne ale sníh pořádně zvlhl, bylo okolo 2 st. a vál silný jižní vítr. Tak snad nám to ještě vydrží.  

http://www.skipolevsko.estranky.cz/


 

18. 11. 2007 (19:06) | Jarda Rež 

Běžecká stopa v okolí Polevska a na Kočárovce je upravená, padlé stromy na Kočárovce jsou vesměs 

odstraněny. Sněhová porkývka kolem 35 cm. Kvalita sněhu však už není ideální, místy je mokrý a těžký. Vlek 

na Polevsku jezdí.  

 

17. 11. 2007 (18:51) | Hynek Tichý  

V okolí Luže je dostatek sněhu na běžky, jen místy byl dnes sníh podmáčen a bylo třeba překračovat louže. Na 

německé straně byla, téměř jako vždy, dobře upravená stopa. Jen pozor občas na stromy lámající se pod těžkým 

sněhem (na německé straně očividně při obnově stopy odstraňovány). 

 

17. 11. 2007 (14:33) | Jan Hašek 

V okolí Polevska je dostatek sněhu, běžkařské okruhy jsou upraveny. Ve 12 h zataženo, místy i mlha. 

 

16. 11. 2007 (22:25) | Michal Dlask 

Sjezdovky v Horním Podluží jsou upravené, v noci se zasněžuje, jezdí se do 20,00. 10 jízd za 100 Kč, celodenní 

jízdenka za 250 Kč, o víkendu bude asi plno. 

 

13. 11. 2007 (19:04) | Luděk Hataš 

Přípravy na zimní provoz lyžařského areálu na Práchni jsou hotovy. Ve středu rolbujeme svah aby v sobotu mohl 

začít provoz.Dnes je sněhová pokrývka cca 35 cm vlhkého sněhu. 

 

13. 11. 2007 (11:23) | Pavel Zdeněk 

Po včerejším vydatném sněžení je v celých Lužických horách od 20 do 50 cm snehu. O víkendu by se měly 

rozjet velky v Horní Světlé a na Jedlové, na německé straně pak ve Waltersdorfu. Tam budou na víkend i 

upravené běžecké stopy. Na kopcích už potkáte spoustu běžkařů, teploty jsou mezi 0 a -2 st.C 

 

12. 11. 2007 (12:50) | Jiří Kühn  

V neděli 11. listopadu 2007 v celých Lužických horách vydatně sněžilo. V okolí Svoru napadlo kolem 15 cm 

mokrého sněhu, teplota přes den se ale držela nad nulou a sníh pomalu roztával. 

 

12. 11. 2007 (12:44) | Jiří Kühn 

Vážení přátelé Lužických hor,  

na této stránce se můžete podělit s ostatními o aktuální sněhové informace z Lužických hor. Vítané jsou hlavně 

informace o množství a kvalitě sněhu, stavu běžeckých či sjezdových tratí a podmínkách pro lyžování, ale potěší 

i jiné osobní zkušenosti se sněhem a lyžováním v této oblasti. V příspěvcích prosím nezapomínejte uvést místo a 

datum.  

Děkuji Vám za spolupráci.  

Jirka Kühn 

 

 

 

 


