Po stopách statečných hraničářů Lužických
hor
Popis trasy
Za pozoruhodným dobrodružstvím se vydejte do severozápadního koutu naší země. Za klidnou,
trochu ospalou tváří kraje Lužických hor se skrývá polozapomenutý příběh, ze kterého dodnes mrazí.

Z městečka Česká Kamenice můžete vyrazit rovnou do hor, kde se v roce 1938 odehrál jeden
z nejsilnějších příběhů novodobé historie naší republiky. Hned za Kamenicí vás čeká výšlap na vrchol
Jehla. Podle pověstí tu sídlí skalní skřítci a prý tu mají i vlastní pivovárek. Pozornost věnujte
takzvaného Bratrskému oltáři – místu, které ukrývá vytesaný oltář, křížovou cestu a sochy světců.
Dříve se tu prý mniši tajně scházeli k bohoslužbám. Další zajímavostí je Zlatý vrch s unikátními
čedičovými sloupy nebo krásné louky v Sedle pod Studencem. Pak už stačí zamířit k Chřibské. Tady
se totiž příběh o hraničářích odehrával. O co v něm vlastně šlo? 12. září 1938 Adolf Hitler
v Norimberku vyzval k povstání sudetoněmeckého obyvatelstva na našem území, které mělo vytvořit
záminku pro německý vpád. Uvnitř této fanatické bouře se ocitli českoslovenští hraničáři – členové
Stráže obrany státu – kteří hlídali hranice a zajišťovali bezpečnost. Okamžitě se stali cílem útoku
sudetoněmeckých jednotek. Přepady ze zálohy, pumové útoky a přestřelky byly na denním pořádku.
Hraničáři však měli přísný zákaz střelbu opětovat a jejich jedinou šancí bylo probít se k linii
opevnění. Osamocený a zoufalý boj hraničářů ukončilo až podepsání Mnichovské dohody. Ostrý lesní
výstup vás dovede na vrchol hory Jedlová, která je dominantou okolí. Kochat se můžete pohledem na
zříceninu Tolštejn. Stezka kolem Jelení skály vás dovede k prvním bunkrům lehkého opevnění,
kterých tu najdete na čtyři stovky. Když projíždíte krajinou kolem pevností a míst bojů, jako by se

před vámi znovu celý příběh odehrál a v duchu musíte s hrdostí zavzpomínat na statečné předky.
Závěrem cesty se můžete zastavit u vodní nádrže Naděje a dojet až k údolí Hamerského potoka
s mlýnským náhonem vedeným ve skále vytesaným tunelem. Za pozornost stojí také Sirný pramen za
Horní Světlou, a pak už zpátky do České Kamenice.
Destinace

Trasa

Českolipsko a Jizerské hory
Trasa vede výhradně po turistických značkách a cyklotrasách. Orientace je zcela bez
problémů.
60 km | 5 hodin

Povrch

30 % lesní cesty, 15 % lesní stezky, 55 % asfalt

Typ aktivity Horská kola

Filmová místa v okolí
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

Doporučená místa pro cyklisty
Penzion Kamzík: , Tel: +420412584008, Email: kamzik@penzionkamzik.cz, Adresa: Studený
35, Kunratice, GPS: 50.84406944,14.43820278
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
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

