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První pozvánka na sportovně turistický kurz 

 

Pojďte se s námi toulat krajem, kde se nespěchá. 

 

„Všechny cesty vedou k tomuto vděčnému kousku světa, jenž všem turistům 

doporučen býti může…“ 

 

Citát z časopisu Gebirgdfreund již roku 1890 zval všechny milovníky přírody a turistiky 

do nejkrásnější části Jizerských hor, do části, které dominuje štíhlá krasavice jménem 

Štěpánka. 

 

 

Ačkoliv je této dámě již 130 let, stále si zachovává krásu stejnou jako měla v době 

slavnostního otevření 14. srpna 1892. Jméno jí určil její zakladatel, kníže Kamil Rohan. 

Kdo by se domníval, že knížete Kamila inspirovala nějaká dáma, mýlil by se.   

 Jak to tedy bylo s pojmenováním rozhledny na vrcholu Hvězda, proč stavba 

trvala 40 let, jaké byly její další osudy a jak ovlivnila i život knížete Kamila?  

 

Blízkým sousedem Štěpánky je kamenný kříž. Tento pomník byl postaven kolem r.1944 

a poté několikrát stržen a znovuobnoven. I v současné době dochází opakované k jeho 

poškozování.  
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 Jaká je historie kříže u Štěpánky, proč se historici přou o důvodech jeho stavby 

a jaký význam mají kameny v jeho okolí ? 

 

V kraji, kde se potkávají Jizerské hory a Krkonoše jsou i místa, která mají zvláštní 

energii. Jedním z nich je i Bílá skála ve výšce 964 m. n. m. Zde údajně prováděli své 

rituály staří Keltové, německy mluvící obyvatelstvo z okolí odtud několik století 

pozorovalo východ a západ slunce. Bílá skále je i dnes vyhledávána jako místo, kde si 

lidé „dobíjejí energii“. Z Bílé skály je nádherný výhled na Černou Studnici, Tanvaldský 

Špičák, Ještěd, Ralsko, Bezděz. 

 

 

 

 Je Bílá skála bílá a před čím varují turisty místní obyvatelé? 
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Z obou zmíněných míst je nepřehlédnutelný kostel sv. Václava v obci Příchovice. A 

právě tuto obec a její okolí si oblíbil český génius Jára Cimrman. Stavení č.p. 1, dnes 

penzion a areál U čápa, se několik let věnuje odkazu toho českého myslitele. Na jeho 

počest zde vznikl Maják Járy Cimrmana, v jehož přízemí se nachází i muzeum JC.  

 

 

 Jak vypadal Jára Cimrman a kde se zjevuje příchovický had? 

 

V kopci pod Štěpánkou začíná, nebo spíš končí, linie objektů lehkého opevnění z let 

1937-1938 stavebního úseku CH2 – Polubný. Tyto objekty, tzv. řopíky, byly součástí 

opevnění celého Československa vybudovaného jako ochrana republiky před 

rozpínajícím se sousedním Německem. Padesátka vybudovaných objektů se dochovala 

do dnešní doby. Pevnostní muzeum Na pomezí ukazuje vybavení a funkci objektů 

lehkého opevnění a život vojáků prvorepublikové armády. Průvodce a správce muzea 

Jiří Dušek odhaluje návštěvníkům tajemství celé opevněné linie. 

 

 Proč se objektům lehkého opevnění říká řopíky, proč se z nich nikdy nestřílelo 

kam chodili vojáci z řopíků na záchod a co má společného s opevněním Cimrman? 


