
Popis tras - pěší turistika: 

 
Trasa 7 km:  - Z místa startu  na stadionu se vydáme na silnici, odtud  ke kostelu – 
rozcestí -  dále po zelené zn. na Ferdinandov, zde odbočíme vpravo a okolo restaurace 
Cimpl, směr arboretum, dojdeme k Pensionu Hubert, odtud dále k rybníku Netík, zde se 
napojíme na modrou zn. a dáme se vpravo po Staré poutní cestě do Hejnic ke klášteru a 
zpět na místo startu. 
 

Trasa 11 km: - Z místa startu na stadionu se vydáme na silnici, odtud ke kostelu – 
rozcestí- odtud se dáme po červené zn. na Ořešník ( vyhlídka,800m),  pokračujeme dále 
po červené zn. na  vodopády Velkého Štolpichu, odtud stále po červené ke  žluté zn.   

( nepoužívat zkratku) dále  vpravo dolů, po 1,5 km po zelené zn. na Ferdinandov a 
dále do Hejnic ke klášteru a zpět na místo startu. 
 

Trasa 20km: - Z místa startu  na stadionu se dáme po silnici, odtud ke kostelu – 
rozcestí- odtud se dáme po červené zn. na Ořešník ( vyhlídka,800m), zde se vrátíme k 
rozcestníku a stále po červené zn. na  vodopády Velkého Štolpichu, odtud  po červené 
zn. vlevo k rozcestí u Tetřevích bud, odtud dále po žluté zn. na Žďárek, zde odbočíme 
vpravo po zelené zn. do sedla Holubníku (999m), dále pokračujeme doprava po červené 
zn. na Holubník ( 1071m) - Ptačí kupy ( 1013m) – rozcestí Pod Ptačími kupami, 
odbočíme vlevo po žluté zn. na Hřebínek, zde se dáme vpravo po zelené zn. na 
Ferdinandov, , dolů do Hejnic a na místo startu. 
 

Popis tras  - cyklo turistika: 
 
Trasa 26km:  Z místa startu  na stadionu se vydáme na silnici ke kostelu, odtud 
pojedeme po modré zn.( 3016) k rozcestníku  U Wildnerů, dále po modré zn. k rybníku 
Netík, odtud po 3065 k rybníku Šolcák. Vyjedeme vpravo na hlavní silnici, před 
výjezdem z les se dáme vlevo po lesní cestě směr Větrov – Zátiší, dále pojedeme vlevo, 
po žluté zn. do Frýdlantu k pivovaru, odtud pojedeme po 3016 do Raspenavy k mlýnu, 
zde odbočíme vlevo po 3063 do Pekla, dále do Hejnic a na místo staru. 
 
Trasa 70km:  :  Z hřiště podél trati přes Hejnice do Lázní Libverda , pokračujeme dále 
jakoukoliv cestou do Nového Města pod Smrkem, zde odbočíme vlevo, po hlavní silnici 
směr Frýdlant v Č., za benzínovou stanicí odbočíme vpravo po lesní cestě přes kopec, 
železniční přejed a hlavní silnici na Jindřichovice. 
Rovně přes silnici po 3006, do Horní Řasnice, dále pojedeme stále po 3006 (Hraniční 
cesta)na silnici do Horní Bulovky, odtud pokračujeme stále 3006 směr Horní Pertoltice, 
zde, za Eflerovým rybníkem odbočíme vlevo po silnici do Pertoltic. U prodejny 
potravin přejedeme hlavní silnici a pokračujeme do Předlánců, zde odbočíme vlevo , po 
3016 a žluté zn. dojedeme na Bulovský potok- západní rozcestí, dále Bulovský potok – 
východní rozcestí, stále po 3016 k frýdlantskému hřbitovu, odtud vlevo na rozhlednu 
3016o. Z rozhledny sjedeme po žluté zn. ke gymnáziu, zde odbočíme vlevo k nemocnici, 
zde přejedeme hlavní silnici a pokračujeme do Krásného lesa, napojíme se na 3059 do 
Dolní Řasnice, Skanzen Český svět, ke Stelzigově kovárně, odtud vpravo do Hajniště a 
Ludvíkova. Z Ludvíkov odbočíme vpravo směr Raspenava, na křižovatce ke stadionu 
odbočíme vlevo po 3006 do Pekla. U kravína odbočíme vpravo a pokračujeme až na 
hlavní silnici do Lázní Libverda, zde překročíme vlevo silnici a po polní cestě 
k železničnímu  přejezdu, bývalému Svazarmu a libovolně do Hejnic na místo startu a na 
pivo. 
 
                                    

                                                                                 

Andreas Stelzig 
Andreas Stelzig (Ondřej Stelzig) byl vůdčí postavou nevolnických bouří na Frýdlantsku 
v letech 1679–1687 

Dodnes není známo kdy a kde se narodil. První zápis z matričního úřadu je z roku 1669, 
který udává, že se oženil s Annou Marií Stelzigovou, z Mníšku u Liberce. Stelzig byl v 
této době kovářem v blízké vesničce zvané Dolní Řasnice. Díky tomuto řemeslu měl 
možnost setkávat se s místními, ale i cizími lidmi. Měl vysoké sebevědomí a dar 
přesvědčit každého o čemkoliv. Býval však hodnocen jako čestný a obětavý 
člověk. Andreas nesouhlasil s místními poměry frýdlantského panství a právě on byl 
člověkem, který vedl roku 1679 delegaci frýdlantských poddaných k tehdejšímu císaři 
Leopoldovi, aby mu předal stížnost. Vyšetřování stížnosti přešlo na majitele panství 
hraběte Gallase a vyznělo v jeho prospěch. Mezitím byl vydán císařský patent zakazující 
obracet se s žádostmi přímo na císaře, zakazoval veškerá srocení lidu a potrestání všech 
stěžovatelů. V létě roku 1681 se znovu projevilo odhodlání pokračovat v zápase s 
vrchností, protože císař vydal robotní patent, který ale nepřinášel žádnou úlevu pro 
venkovany. Při tajných schůzkách vybrali dost peněz na cestu do Vídně a na dary 
úředníkům. Na cestu se vydal Andreas Stelzig, ale byl však zatčen a převezen do Prahy. 
Členové jeho delegace, kteří žádali o jeho propuštění, byli také zatčeni. Andreasovi se 
podařilo uprchnout, byl však dopaden a odsouzen k nuceným pracím v uherské pevnosti 
Ráb, pod trestem smrti mu bylo zakázáno vrátit se zpět do Čech. V Uhrách se dostal do 
služeb vojenského velitele a během přesunů vojska se zbavil okovů a uprchl. Rozhodl se 
vrátit do Čech za manželkou a pěti dětmi a tajně je navštěvoval. Po dvou letech tzn. roku 
1684 byl dopaden a uvězněn ve věži frýdlantského hradu. Obyvatelé Frýdlantu se snažili 
všemožnými způsoby dosáhnout jeho propuštění, nebo alespoň zabránit hrdelnímu trestu. 
To se podařilo, a roku 1687 byl z vězení propuštěn a transportován zpět do Rábu. 
Tentokrát s ním však odcestovala i manželka. O jeho dalším životě nejsou žádné 
informace.       (Wikipedie ) 

 

 

Ondřej Stelzig je hlavní postavou dvoudílného románu Václava 
Kaplického -  Železná koruna. 

 
 

 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlantsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1679
https://cs.wikipedia.org/wiki/1687
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kaplick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kaplick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_koruna


 

Milí mladí přátelé, přeji Vám upřímně, aby se Vám Vaše putování po stopách Železné 
koruny v každém směru vydařilo. Kdybych byl mladší a zdatnější, sotva bych odolal, 
abych neputoval po zdejším kraji, kde před třemi sty lety probíhal krutý sociální zápas 
zdejšího lidu nejen o větší krajíc chleba, ale i o více svobody a spravedlnosti, to je 
lidskosti. Proto bych rád, abyste při své cestě si nejen zavzpomínali na Ondřeje Stelziga, 
kováře  řasnického a až k smrti obětavého tribuna tehdejšího lidu poddaného, ale abyste 
si také uvědomili, jak se změnily od té doby sociální poměry zdejšího krásného kraje. A 
také abyste si uvědomili všechen pokrok všech dob a společností závisel nejen na 
obětavosti, odvaze a charakteru, ale též na obětavosti širokých lidových vrstev, 
schopných za velkou myšlenku přinášet i oběti největší. To byl také účel, proč byla 
Železná koruna napsána. Prosím, abyste se nad těmi věcmi zamysleli, až půjdete po 
stopách Železné koruny. 
Peklo 21. září 1973                                                   Václav Kaplický 
 
( Opis dopisu zaslanému klubu turistů Hejnice) 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                  Závěr pochodu – 17.00 hod.!! 

 
 
       !!!  PARKOVÁNÍ v areálu  TJ Jiskra, vedle kabin,  na asfaltovém  hřišti  !!! 

 
 

Vřelé díky sponzorům tohoto pochodu: 

 
      Městský úřad  -  Hejnice                                                     
      Obecní úřad – Bílý Potok                         
      Zdeněk Melichar – Stavební projekty - Hejnice                   
      Potraviny H + Z, Hejnice   
      Ing. Ivan Podroužek – elektro, montáže,  revize -Hejnice                                                                                      
      Pekařství M+S Hejnice  
      Obecní úřad - Lázně Libverda                                              
      Karel Klouček - Řeznictví a uzenářství Raspenava       
      Petr Killich - spojovací materiál, Liberec – Americká ul. 
 
 
 
 

                                               
 

                                                                                             
 

Klub turistů 

při TJ Jiskra Hejnice pořádá v sobotu 10. 9. 2022 

50. ročník 
turistického pochodu na 7 km, 11 km a 20 kilometrů 

a 
28. ročník cykloturistiky na 26 a 70 kilometrů 

 

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH 
ŽELEZNÉ KORUNY 

memoriál Ivana Kuchaře 
 

VŠEOBECNÉ  INFORMACE 
Místo konání: 

Hejnice v Jizerských horách 
 

Prezentace: 
Kabiny TJ Jiskra Hejnice č.p.643,  za  fotbalovým hřištěm 

Ubytování: v omezeném množství v kabinách TJ 

 
Startovné: 

50 Kč:   pěší trasa 7  km, 11 km, 20 km a  cyklotrasy:  26 km a 70 km 

 
Start: 

Průběžně od 7.00 do 10.00 hod., trasa 7 km do 14.00, cyklisté od 9.00 do 11.00 hod. 

 

Závěr pochodu – 17.00 hod.!!! 

 

Informace: 
Hana Podroužková, Hejnice 9, mob: 730 135 323, podrouzkova.h@gmail.com 
Luboš Beran, Hejnice č. 598, mob: 605 137 531, e-mail: beranlub@seznam.cz 

 
Co s sebou: 

Mapu Jizerských hor, průkaz totožnosti, něco na psaní a oblečení dle počasí. 
 

NEPODCEŇUJ HORY!!! 
Batohy lze ponechat v prostoru startu. 

Nezapomeň! Trasy vedou chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory. 


	Andreas Stelzig

