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31  Přírodní památka
Dutý kámen

Výměra: 6,63 ha
Vyhlášeno: 1963
Nadmořská výška: 350–379 m 
Území obce: Cvikov, Kunratice u Cvikova logické útvary – hřibovitá skalní věž, skalní ok-

no a voštiny. Skály v jižní části památky byly 
na počátku 20. století upraveny v novorene-
sančním duchu – jsou ozdobeny reliéfy, byly 
v nich vytesány schody a další útvary, sloužící 
kdysi odpočinku a poučení turistů. Chudé pů-
dy skalního výchozu porůstá smíšený les s pře-
vahou borovice lesní. Zajímavostí je vysazený 
kaštanovník jedlý (Castanea sativa), který zde 
zmlazuje. Na skalách byl pozorován krkavec 
velký (Corvus corax) nebo ťuhýk obecný (La-
nius collurio).

Pískovcový hřbet s pozoruhodnými skalní-
mi útvary. Geologicky výjimečná je ukázka 
přeměny svrchněkřídového pískovce na styku 
s třetihorní vyvřelinou – polzenitem, která pro-
nikla k povrchu puklinou v hornině. Na kon-
taktních plochách, ovlivněných žárem a hor-
kými roztoky, se vyvinula sloupcovitá a des-
kovitá odlučnost pískovce, kterou si lze nejlé-
pe prohlédnout na jedné z centrálních vrcho-
lových skal. Erozí vznikly zajímavé geomorfo-

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

32 Přírodní památka Brazilka
Výměra: 8,89 ha
Vyhlášeno: 2002
Nadmořská výška: 540 m 
Území obce: Mařenice

Jedna z nejmladších přírodních pamá-
tek v Lužických horách byla vyhlášena v ro-
ce 2002. Předmětem ochrany jsou subatlant-
sky laděné vřesoviště, unikátní v rámci střed-
ní Evropy, a mokřad, který byl v devadesátých 
letech komplexně revitalizován v rámci pře-
shraniční spolupráce Správy CHKO Lužické 
hory Zemského úřadu Löbau-Zittau. Původně 
se jednalo o louku odvodněnou nevhodnými 
melioračními zásahy. Z rostlinných druhů vy-
skytujících se na Brazilce stojí za zmínku všivec 
lesní (Pedicularis sylvatica), rosnatka okrouhlo-
listá (Drosera rotundifolia) a rdest alpský (Pota-
mogeton alpinus). Po obvodu lokality vede na-
učná stezka Obnova mokřadů na Brazilce, která 
seznamuje návštěvníky s provedeným revitali-
začním projektem a s přírodními zajímavost-

mi lokality. Základní podmínkou zachování 
přírodní památky v nynějším stavu je pravidel-
né kosení, zabraňující zarůstání mokřadu olší, 
břízou a vrbou.

Spravuje Správa CHKO Lužické hory, tel.: 487 762 356

Skála na vrcholu Dutého kamene.Sloupcovitá odlučnost pískovce.

Přírodní památka Brazilka,
v pozadí Luž (793 m n. m.). 

Všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Foto Martin Bílý


