Śladami odważnych strażników granicznych w
Górach Łużyckich
Opis trasy
Zapraszamy do przeżycia wyjątkowej przygody w północno-zachodnim zakątku Czech. Pod spokojną,
trochę zaspaną maską krainy Gór Łużyckich ukrywa się już częściowo zapomniana poruszająca
historia.

„Z miasteczka Česká Kamenice wyruszamy prosto w góry, które w 1938 roku były świadkiem
jednego z najbardziej wstrząsających wydarzeń w najnowszej czeskiej historii. Zaraz za wsią
Kamenice zaczyna się podjazd na szczyt Jehla. Według legendy mieszkają tu skalne skrzaty i mają
nawet swój własny browar. Warto zwrócić uwagę na tzw. Bratrský oltář – znajduje się tu wykuty w
skale ołtarz, Droga Krzyżowa i posągi świętych. Kiedyś było to podobno miejsce tajnych mszy
zakonników. Kolejną ciekawostką jest Zlatý vrch z fantastycznymi bazaltowymi kolumnami w skale
lub piękne łąki na przełęczy Sedlo pod Studencem. Stamtąd kierujemy się do miejscowości Chřibská.
To tutaj wydarzyła się historia ze strażnikami. A było to tak: 12 września 1938 roku Adolf Hitler
wezwał w Norymberdze niemiecką ludność zamieszkującą czeskie Sudety do powstania przeciwko
czeskiej władzy, które dałoby pretekst do wkroczenia niemieckich wojsk do Czech, W środku tej
fanatycznej awantury znaleźli się czechosłowaccy strażnicy, pilnujący granicy z Niemcami
i bezpieczeństwa. Natychmiast stali się celem ataku jednostek zorganizowanych przez Niemców
Sudeckich. Zasadzki, zamachy bombowe i strzelaniny były na porządku dziennym. Straż graniczna
miała jednak surowy zakaz odpowiadać ogniem na ataki i ich jedyną szansą było przebić się do linii
umocnień. Osamotnioną i desperacką walkę strażników zakończyło dopiero podpisanie układu

monachijskiego. Ostry podjazd lasem poprowadzi nas na szczyt góry Jedlová, górującej nad okolicą.
Podziwiać stąd można widok na ruiny zamku Tolštejn. Ścieżka wokół Jeleniej skały zaprowadzi nas
do pierwszego lekkiego schronu, których w okolicy jest ok. czterysta. Przejeżdżając przez ziemię
usianą umocnieniami i przez miejsca walk oczyma wyobraźni widzimy wydarzenia, które się tu
odegrały i z podziwem patrzymy na odważnych bohaterów tej historii. Na koniec można zatrzymać
się nad zbiornikiem wodnym Naděje i dojechać aż do doliny Hamerského potoku z kanałem
doprowadzającym wodę do młyna wyciosanym w skale. Warto zobaczyć także Sirný pramen (pol.
Siarkowy potok) za Horní Světlą a potem już z powrotem do miasteczka Česká Kamenice. “
Destynacja

Trasa

Czechy Północne
Trasa vede výhradně po turistických značkách a cyklotrasách. Orientace je
zcela bez problémů.
60 km | 5 Godziny

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Rowery górskie

Miejsca w okolicy znane z filmów
Pyšná
Pyšná
Pyšná
Pyšná

princezna: , GPS: 50.8485806,14.3475331
princezna: , GPS: 50.785636,14.311703
princezna: , GPS: 50.853733,14.418076
princezna: , GPS: 50.769444,14.485

Miejsca polecane rowerzystom
Penzion Kamzík: , Tel: +420412584008, Email: kamzik@penzionkamzik.cz, Adresa: Studený
35, Kunratice, GPS: 50.84406944,14.43820278
Usedlost Na Stodolci - restaurace: , Tel: +420602321828, Email: penzion@nastodolci.cz,
Adresa: Dolní Chřibská 40, Chřibská, GPS: 50.86330556,14.45826111

IS NP České Švýcarsko - Saula: , Tel: +420412384031, Email:
informace@ceskesvycarsko.cz, Adresa: Dolní Chřibská 284, Chřibská, GPS:
50.87281667,14.44711389
IS NP České Švýcarsko - Jetřichovice: , Tel: +420777819916, Email:
informace@ceskesvycarsko.cz, Adresa: Jetřichovice 393, GPS: 50.85248611,14.39645556
Penzion Kamzík - restaurace: , Tel: +420412584008, Email: kamzik@penzionkamzik.cz,
Adresa: Studený 35, Česká Kamenice, GPS: 50.84406944,14.43820278
Usedlost Na Stodolci: , Tel: +420602321828, Email: penzion@nastodolci.cz, Adresa: Dolní
Chřibská 40, Chřibská, GPS: 50.86330556,14.45826111
Kemp Jetřichovice: , Tel: +420606232538, Email: info@kempjetrichovice.cz, Adresa:
Jetřichovice 94, GPS: 50.8440286,14.3952781
Centrum pro vzdělávání a kulturu - CVaK: , Tel: +420722634895 , Email:
centrum@centrumcvak.cz, Adresa: Mistrovice 91, Nový Oldřichov , GPS:
50.7598878,14.4338608
Centrum pro vzdělávání a kulturu - restaurace: , Tel: +420722634895, Email:
centrum@centrumcvak.cz, Adresa: Mistrovice 91, Nový Oldřichov , GPS:
50.7598878,14.4338608
Informační centrum Panská skála: , Tel: +420725767401, Email: ic.prachen@seznam.cz,
Adresa: Prácheňská 42, Kamenický Šenov, GPS: 50.7707825,14.4855319

