
Českou Kamenicí a Jetřichovickým stěnám. Doprava pak lze odbočit přes zru-
šenou železniční trať směrem na Prácheň k chráněnému přírodnímu výtvoru 
Panská skála (Varhany), případně na Šenovský vrch.

Cesta okruhu záhy klesá a poněkud ponurým údolíčkem Vás zavede na 
křižovatku v Horním Prysku (5), odkud lze po silnici dojít opět na Prácheň 
a k Panské skále a opačným smě-
rem (směr okruhu) na Polevský 
vrch a Polevsko. V tomto místě 
Vás šipky navedou ke koupališ-
ti, kostelu sv. Petra a Pavla, ale 
i k občerstvení U Ševce.

Okruh pokračuje obcí směrem 
ke kostelu, před kostelem (6) od-
bočuje společně se žlutou znač-
kou Klubu českých turistů vzhůru 
směrem k Ovčáckému vrchu, aby 
za pastvinami (7), po nádherných výhledech do okolí, stále společně se ze-
lenou zabočil doleva a cca po 300 metrech (8) se od ní odpojil ostře doleva.

Cesta pokračuje strmě dolů, až ke krmelci a následně na křižovatku 
U Rybníčku (9) kde se lze vrátit na silnici a zkrátit okruh. Okruh, ale pokračuje 
dále po zpevněné cestě doprava vzhůru podél pastvin na jejichž konci (10), 
lze odbočit doleva a vyjít po strmé, kamenité serpentině na Střední vrch, od-
kud jsou úchvatné vyhlídky jak na Prysk, Kamenický Šenov, Českou Kamenici 
a jejich okolí, tak na Jetřichovické stěny, Kytlice, Jedlovou a většinu Lužických 
hor vůbec.

Z vrcholu se vrátíte nejlépe stejnou cestou. Okruh pokračuje po zpevněné 
cestě k odbočce na Herdstein (11), skálu dnes zarostlou a obtížně přístupnou, 
kde bývalo výletní místo s „občerstvovnou“ — dnes sloužící jako soukromá 
chalupa. Okruh nás zavede na křižovatku pod Břidličným vrchem (12). Toto 
tajuplné místo Vám nabízí hned několik možností. Je možno sejít prudkým 
údolím po stezce k železniční trati a silnici do České Kamenice a Kytlic a dále na 
znělcový skalní ostroh se zříceninou — Pustý zámek (Freedewald).

Další variantou je vydat se po okruhu okolo Břidličného vrchu s možností 
výstupu na vrchol a krásnými výhledy na Prysk–Vesničku. Hlavní trasa okruhu 
vede doleva — dolů okolo Riedlovy jeskyně — na silnici v Prysku k penzio-
nu Albena (13). Okruh pokračuje po silnici doleva zpět k obecnímu úřadu. Je 
možno odbočit přes mostek (14) doprava, vystoupat na hřeben nad koupa-
lištěm v Kamenickém Šenově, sejít kolem koupaliště k silnici a po ní se ostře 
doleva vrátit na začátek okruhu.

Náročným turistům lze doporučit, aby po vystoupání cesty odbočili doleva 
po cestičce, která vede k pastvinám, dál po jejím pravém (západním) okraji, 
přejít na hřeben tohoto kopce a za jeho vrcholem se dopracovat na pěšinku 
vedoucí kolem nově zrestaurovaných kapliček v pískovcových skalách a po pě-
šince pak klesat — v samém závěru kousek strmě okolo pramene a dál, jak již 
výše popsáno.

Z České Kamenice se k nám za 
pár minut pohodlně přesune-
te nově otevřenou Fuchsovou 
stezkou, která kopíruje původ-
ní historickou cestu pro pěší 
i cyklisty.

Z Kamenického Šenova je 
cesta pěkně z kopečka, ale žlutá 
turistická značka KČT vás kolem 
Šenovského vrchu, Cikánských 
jeskyní a Lorenzova kamene zavede pohodlně až do Horního Prysku. Zde 
se můžete přímo napojit na turistický Riedlův okruh, který vás zhruba os-
mikilometrovou trasou provede všemi zajímavostmi v okolí naší obce.

Dobrodružnější a fyzicky zdatnější návštěvníci mohou využít nově vytvo-
řenou sérii stanovišť na geocaching, kde se již trasa může protáhnout až 
na více jak jedenáct km. Občerstvení v obecním kiosku u požární nádrže 
bude jistě příjemnou tečkou za turistickou návštěvou Prysku, který není 
vyhlášený pouze svými přírodními krásami a památkami, ale také bohatým 
společenským a kulturním životem.

ZVEME VÁS DO PRYSKU

Vyznačený okruh je připraven v délce cca 8 km ve své základní — tedy nejdelší 
podobě, bez odboček. V terénu je označen červeno–bílými, kulatými značkami.

Na místech odboček k zajímavým 
místům jsou připraveny na okruhu 
stručné popisky toho, co lze na mís-
tě po odbočení vidět.

V bodě označeném číslem 9,  
U Rybníčku, lze okruh zkrátit, sejít na 
silnici a po ní se vrátit k výchozímu 
bodu u obecního úřadu, nebo dojít 
kamkoliv podle uvážení — zkrácený 
okruh je dlouhý asi 6,5 km. Všechny 
možné odbočky jsou vyznačeny a je jen na Vás, kterou z variant si vyberete.

Samotný okruh je označen od obecního úřadu v Prysku (1) a vede ke hřbito-
vu v Dolním Prysku, kolem hřbitova pokračuje po písčité cestě k první odbočce 
na hřeben s romantickými, pískovcovými, skalními útvary (2). V tomto místě je 
vyhlídka nabízející pohled na celou střední část Prysku. Po úzkém hřebeni nad 
skalními útvary se cesta mírně rozšiřuje a dovede Vás až na výraznou křižovatku 
U Křížku (3). Zde se k okruhu připojuje cesta od penzionu Tavba.

Cesta pokračuje doleva od křížku souběžně se zrušenou železniční tratí, posléze 
se přiblíží těsně k ní a zde v bodě (4) lze odbočit na Lipový vrch s krásnými rozhle-
dy na Prysk, k Polevsku, Kytlici, Jedlové, Studenci, ale i k Zámeckému vrchu nad 

Fuchsova stezka
V roce 2014 byla vybudována stezka pro pěší, která mimo silnice a hlavní ko-

munikace propojila Prysk s Českou Kamenicí. Jedná se o obnovu původní hojně 
používané komunikace, která kvůli provozu papírny v České Kamenici zanikla. 
Stezka slouží jak místním občanům jako nejrychlejší spojnice se sousedním 
městem, tak turistům jako ideální komunikace na kolo a výlety. Úklid stezky je 
zajišťován brigádnickou činností občanů obce.

V návaznosti na historické kontexty jsme stezku nazvali po bývalém majiteli 
papírny a celého areálu Fuchsova papírenská stezka. Po dohodě se zástup-
ci papírny bylo nainstalováno provizorní oplocení a zároveň otevřena brána 
u Hrnčířského kamene, tak aby byl umožněn průchod osob a průjezd cyklis-
tů. Na stezce byly následně umístěny navigační cedulky ve stejném stylu, jako 
jsou ty na Riedlově okruhu v Prysku. Tyto ukazatele ještě pro jistotu doplnilo 
provizorní zelené značení, tak aby na stezce opravdu nikdo nemohl zabloudit. 
Obnova stezky probíhala ve spolupráci obce Prysk a města Česká Kamenice a to 
především svépomocí a brigádnickou činností.

Stezka je součástí projektu obce Prysk s názvem Přijďte k nám přes kopec. 
Obec chce obnovou Fuchsovy stezky, Riedlova okruhu a s využitím značení KČT 
přivést do Prysku nejen nové návštěvníky, ale především obyvatele sousedního 
Kamenického Šenova, České Kamenice a Kytlic.

Obec Prysk leží v Libereckém kraji a rozkládá se v úzkém 
údolí Pryského potoka sevřeného strmými svahy okolních 
vrchů. Protáhlá obec se skládá ze tří částí — východnějšího 
Horního Prysku, západnějšího Dolního Prysku a nejzá-
padnější Vesničky.

Prysk patří do CHKO Lužické hory a svým umístěním se řadí k nejkrás-
nějším obcím na severu Čech. Významnou památkou v obci je kostel 
sv. Petra a Pavla. Na území obce se nachází řada historických obytných ob-
jektů z nichž čtyři jsou v evidenci památkového ústavu ČR.

Prysk je vyhlášen bohatým kulturním a společenským životem. Každoročně 
se v obci koná letní pásmo kulturních akcí s názvem Léto s Pryskem, které 
je pořádáno ve spolupráci s ostatními obecními spolky a se Sdružením na 
záchranu kostela sv. Petra a Pavla. Jedná se především o koncerty, výsta-
vy, divadelní představení, vystoupení a zábavy, které se konají v kostele 
sv. Petra a Pavla v nově zrekonstruovaném sále na obecním úřadě, či pod 
širým nebem.

Přejeme příjemnou cestu a krásné zážitky.Přijďte k nám přes kopec!Aktuálně na www.prysk.cz

Přijďte k nám přes kopec - cesta do Prysku je nyní pro všechny návštěvníky mnohem snazší a příjemnější. 

Riedlův okruh

Cesta do Prysku je nyní pro všechny návštěvníky
mnohem snazší a příjemnější. 

Sledujete naše pravidelně vydávané kulturní kalendáře
a přijďte za námi přes kopec!



PŘIJĎTE K NÁM PŘES KOPEC - cesta do Prysku je nyní pro všechny návštěvníky
mnohem snazší a příjemnější. Z České Kamenice Fuchsovou stezkou,

z Kamenického Šenova i z Mlýnů (Kytlice) po žluté turistické značce KČT.

obecní kiosek

Fuchsova stezka
Stezka pro pěší, která mimo 
silnice a hlavní komunikace 
propojuje Prysk s Českou 
Kamenicí.
Stezka slouží jak místním 
občanům jako nejrychlejší 
spojnice se sousedním měs-
tem, tak turistům jako ideální 
komunikace na kolo a výlety. 
V terénu značeno zeleno–bí-
lými, kulatými značkami.

Riedlův okruh
Délka značeného okruhu je 
přibližně 8 km ve své základ-
ní — tedy nejdelší podobě, 
bez odboček.
V terénu je označen červe-
no–bílými, kulatými znač-
kami. Na místech odboček 
k zajímavým místům jsou 
připraveny na okruhu struč-
né popisky toho, co lze na 
místě po odbočení vidět.

Geocaching
Dobrodružnější a fyzicky zdat-
nější návštěvníci mohou vyu-
žít vytvořenou sérii stanovišť 
na geocaching, kde se již 
trasa může protáhnout až na 
více jak jedenáct kilometrů.
Keše jsou vyznačeny v mapě 
a navíc vás čeká jedna bonu-
sová mystery keš.

Občerstvení
Občerstvení v obecním kiosku 
u požární nádrže bude jistě 
příjemnou tečkou za turistic-
kou návštěvou Prysku.
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