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MÍSTA NA MAPĚ ELISALEX 

B6 – B17  B201 a B202   ---------------- ---------------- Pevnostní bunkry Podúseku O1 II.sv.války 

Kaple Clary N 50 52 21,2 E 14 14 44,3 Hřbitovní kaple rozvětvené rodiny Clarů   

Kaple Seidel-Hiebel ---------------- ---------------- Skalní kaple dolní část zhotovil rychtář Seidel 17.07.1705 horní  část r.1737 J.H.Hiebel 

K-Eli N 50 52 19,5   E 14 14 14,6 Křižovatka s žlutou TZ, která vás zavede do obce Janov  

K-Fiďa N 50 51 54,5 E 14 15 24,9 Křižovatka  cesty nad bunkrem B14 s hlavní silnicí Hřensko - Janov 

KK 204 – KK 205 ---------------- ---------------- Katastrální kameny 

Bytovky N 50 52 03,4 E 14 15 25,7 Domy na Vypitém vrchu  

Plynárna ---------------- ---------------- r.1905 Acetylénová centrála  ve Hřensku  

Vodník N 50 51 46,6 E 14 14 35,0 Lidová tvořivost 

R-Bumbálka ---------------- ---------------- Turistická ubytovna 

R-Pastis ---------------- ---------------- Penzion s restaurací 

Vyhl. Elisalex N 50 52 25,8 E 14 14 11,2 Vyhlídka 

Vyhl. Janovská N 50 52 25,9 E 14 14 41,7 Vyhlídka 

Vyhl. Sebastian N 50 52 23,5 E 14 14 32,7 Vyhlídka 

Vyhl. Tampe N 50 52 28,8 E 14 14 40,5 Vyhlídka 

Hubertus ---------------- --------------- Bývalý hostinec a ubytovna vojáků 

Vrch Vypiťák ---------------- ---------------  
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Cesta nás zavede současně na čtyři vyhlídky.Všechny  jsou  krásné, ale bude-li z nich 
vidět něco zajímavého to nechám na vás. Výjimkou je první z nich Elisalex. Z ní je 
nejhezčí výhled na řeku, na městečko. Druhá, pořád jsem přemýšlel jak ji pojmenovat, 
není natolik známá, je zašitá, chodí k ní většinou jen místní. No jak by jste ji 
pojmenovali  vy, když naproti je Johanova promenáda, já Sebastian. Tak jí tak 
budeme říkat. Je zajímavá tím, že z ní vidíme saský Zirkelstein a s trochou fantazie 
určitě i něco jiného. Třetí, Janovská má asi nejkrásnější prostředí. Čtvrtá, Tampeova 
je pamětihodná, honosná, zdobná, vlastně byla, než vandalové zničili  její dominantní 
část . Co vás čeká na téhle výpravě jsem raději prásknul hned v úvodu. Startujeme 
pod hodinami ve Hřensku na mostě přes řeku Kamenici. Vydáme se směrem na 
Děčín po žluté TZ. Procházíme okolo řady malých dřevěných obchodních domů bez 
výloh s volně vystaveným zbožím našich usmívajících se vietnamských přátel.Tam  
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kde končí jejich obchodní dřevěné domy, tam my budeme stoupat po již opravených 
schodech. Žlutá TZ je zde oficielní, nebojte se, cesta se jen tváří, že jako že 
ne.Mineme torzo kamenné lavičky odkud se dříve návštěvníci kochali protějším 
břehem.Nepřemýšlejte o tom ani o spodním balkonku nad Labem asi by vás rozbolela 
hlava. Nechme úvah a pokračujme s opatrností ve výstupu. A věřte tomu, že tam, kde 
teď stojíte je ta první vyhlídka pojmenovaná po milované manželce stavitele soutěsek  
Edmunda Clary Aldringena, paní Elisalex. Pro kterou, v těchto místech měl stát 
zámek, tolik jí miloval. Ale prachy jsou prachy.Došly. Vše se tam dole pohybuje. 
Řeka, lodě, vlaky, které jezdí tam a nazpátek, autíčka zase nahoru a dolu, některá i 
odbočují a do toho malinkatí lidičky cupitají po dřevěných obchodních domech a dělají 
nákupy. Prosím, hlavně rodiče s dětmi, dávejte na svá zlatíčka bacha.Tak jsme se 
pokochali a pokračujeme dál ve výpravě zdolat ještě následující tři vyhlídky. 

 

 
 
Proserpentinujeme se na vrchol, kde žlutou TZ opustíme trochu nevděčně a to tak, že 
se k ní obrátíme zády. Prostě, až se dohrabeme na cestu jdeme vlevo! To už by 
mohlo být pro orientaci jasnější. Odebere nás tmavý, vlhký,mírně optimistický, 
smíšený les a vyplivne nás až na vymydlený mýtině, kde se naše cesta nejenom 
rozšíří,ale celkově i rozzáří. 
Optimismus a cit, jenom to vám pomůže najít v pořadí druhou  Sebastianovu vy- 
hlídku,která se nachází po levé ruce ve směru pochodu.Charakteristika výhledu: 
jednoduché panoráma s uprostřed čnícím Zirkelsteinem, se zapojením fantazie i cosi 
jiného. Dolů na Hřensko, v létě moc vidět není, neboť stromům se daří, rostou jak 
divý,výhled každým rokem ubývá, hlavně kvůli těm dvěma. Hustému listnáči a macaté 
borovici. Oba se postarají o to že, za par let dolů už nebude vidět vůbec. Mám to tu 
rád, je zde hezky, mile i místa je tu dostatek.Vraťme se na cestu. Široká cesta uhýbá 

 

 
 
v ostré zatáčce vlevo a mírně stoupá na vrchol, kde se dostaneme do křížové palby 
bunkrů II.sledu č.201,vpravo nad vámi a bunkru č.202 přes silnici. Jak víme nedostály 
svého účelu. Vlevo pod cestou je Třináctka, dobře zašitá, zkusíte jí najít? Rozho- 
dnete-li se jí hledat, tak ať  na vás nevystartuje nějaký  kolouch nebo jelen či divo- 
čák... Třináctka je součást pevnostní linie Podúseku O1, který čítá celkem 19 bunkrů 
a táhne se od Labské Stráně přes Suchou Kamenici do Janova. Od Třináctky k dal- 
šímu bunkru č.14 je to nuda.Když tak něco partnerovi slibte ať se nenudí! Ale až 
zahlednete přes silnici první budovu a nic jste mu nestačili slíbit, tak už se na to vy- 
kašlete.To je bývalý hostinec sv.Hubert kde byli ubytováni vojáci co ty bunkry hlídali. 
Tak a zde pozor ! Buď sejdeme na silnici ke křižovatce K-Fida a budeme riskovat 
život po silnici až k silničnímu zrcadlu. Nebo půjdeme po cestičce podél kraje lesíka s 

kontaktem na silnici tak dlouho až narazíme na bažinu. Zachrání vás naproti vodník. 

 

 
 
Namiřte si to k němu a jděte do údolí k turist. ubytovně Bumbálka. Stoupejte po cestě 
až k zrcadlu. Přejděte hlavní silnici do silnice naproti. A hned v první zatáčce si zvolíte 
cestu. Zda  po silnici nebo půjdete víc vlevo cestičkou, která se jeví jako slepá, ale 
vede tu pěšina mezi ploty, taková myší díra, kterou proklouznete také k horní silnici. V 
obou případech na horní silnici do leva ! A jdete zdolat třetí horu v Janově, Vypiťak. 
To, že jdete správně na Vypitý vrch vás ujistí dlouhatánský plot osazený hrníčky. 
Obyvatelé Janova mají v obci tři hory Janovskou 345 m, Písečnou 310 m a Vypiťak 
285 m. Na tak malou obec tři hory to je dost, janovští jsou vynalézaví, když něco 
nemají tak si to třeba i vymyslí jako ten Vypiťak. Název je z období kdy se zde stavěly 
bytovky pro pracovníky úpravny vody ve Hřensku a stavbaři zde pili více než je na 
jakékoliv stavbě obvyklé.Orginální název. Opouštíme Vypiťak a valíme k bunkru 
č.15. Od bunkru vás ponechám osudu. Ne tak zcela, nápomocna vám bude bývalá  

 

 
 
žlutá TZ a také vyšlapaná pěšina od turistů. Odtud je to k vyhlídce, v pořadí třetí, 
Janovské  tak 400 m. Myslím si,že je nejhezčí, netýká se to  výhledu, ale prostředí. 
Nedoporučuji vám sem chodit  ráno. Podívejte se okolo, to neudělal traktor. Můžete 
se zde přimotat mezi pohybující se černé kameny. Jo, tak vypadají prasata, když vás 
zmátne zrak a prasata čich. Cesta po hřebenu mně připomíná cestu po mostě bez 
oblouků.Pokračovat dál a procházet se po takovém mostě v zimě, je vzrušující 
zábava ukončena pádem na držku. Poezie končí a my raději pokračujeme tam kam 
nás vedou značky jako je zašlá žlutá TZ a že jdeme dobře nás ujistí i katastrální znak 
ve skále KK 204.V dáli už to prosvítá, otevírá se prostor, nadpozemská síla vás nutí 
se rychleji přiblížit a neznámý hlas volá: tak pojď, pojď člověče se podívat na tu krásu, 
na tu vznešenou samotu. Chybí snad jen symfonie od nedalekého Johana a  před 
chvílí navštíveného Sebastiana, ale protože nejsou pohromadě tak se nehraje… 
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Opuštěná silueta lavičky nabízí místo v první řadě náročným divákům tohoto 
úctyhodného představení a když vám ještě do toho slunce vyleje plnej kýbl zlatavé 
záře tak  se  modlíte, aby to trvalo věčnost, aby dlouho nikdo nešel, aby ten obraz byl 
vždy s vámi, když  vám náhodu bude někdy šero. Objevte České Švýcarsko tak jako 
objevujete chut dobrého jídla tak dopřejte i své duši, aby se napila te nádhery.Čeká  
nás poslední, čtvrtá, Tampeho vyhlídka, největší z navštívených. Dostaneme se k ní 
sestoupením klikatou cestou k hlavní silnici. U stromu při  silnici  nám text na jeho 
kmeni oznamuje Horní škola Duchcov 1950,  přejdeme na druhou stranu silnice a 
dáme se dolů, až k ní dorazíme. Uvítá  nás smutné torzo pomníku obětem I.světové 
války, jehož autorem byl známý děčínský sochař Fritz Tampe. Sochař se smutným 
osudem jehož díla i život měl stejně tragický konec. Nepochopitelné chovaní ně- 
kterých primitivů, kteří snad neuměli ani číst dali vyhlídce tuto podobu. Rozhlédneme 

 

 
 
se, uspořádáme zatoulané myšlenky a vydáme se do cíle.Buď po silnici dolů nebo,po- 
kud se chcete ještě trochu divit, tak na opačnou stranu nahoru k Hiebel-Seidel  skalní 
kapli a pak také dolů po staré cestě  Streckweg,která  byla postavena v 16.stol.,kdy 
Husovy myšlenky po více jak 100 letech uchopil jeden z největších reformátorů círk- 
ve,saský M. Luther,začíná Reformace v Sasku a na Winttenberské univerzitě 
provádí pitvu rektor univerzity a osobní lékař saského kurfiřta Kristiana II. Jan 
Jesenius. Cesta spojovala Českou Kamenici.Vede okolo hřbitova s kaplí vážené 
rodiny Clarů z r.1874.Lemuje jí malý, ale pěkně vzteklý potůček.A nakonec perla 
Hřenska, málo uváděná Plynárna z r.1905. Zajišťovala veřejné osvětlení se 43 
lampami.První v Rak-Uhersku byla postavena v Madarsku ve městě Totis v r.1897. V   
Čechách to bylo až v r.1902 a to prvně v Kostelci nad Orl.U nás byly dvě.Ve Chřibské 
a ve Hřensku.Ta ve Chřibské patřila Kinskému.Ve Hřensku Clary-Aldringenovi. 
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