
OBNOVENÍ  A  VYUŽITÍ
poutní cesty

Alter schlessischer Weg

(Staré slezské cesty)



Poutní cesty do Hejnic procházely Frýdlantskem nejen od jihu, ale rovn ž od severu a
severovýchodu. Ve starší literatu e byli n meckými autory zmi ovány Zho elecká cesta
(Görlitzer Weg), která vedla ze Zho elce p es Krásný Les a Ludvíkov, a Stará slezská
cesta (Alter schlessischer Weg) ze Slezska kolem Nového M sta pod Smrkem a
Ludvíkova. Tato cesta byla pozd ji nazývána Schickenstrasse.



V roce 2005 vznikla turistická cesta VIA SACRA (Svatá cesta), která vede Trojzemím
mecka, Polska a eska po sakrálních stavebních dílech a um leckých pokladech.

Poutní místo Hejnice se stalo významnou zastávkou a vzniklo tu Mezinárodní
centrum duchovní obnovy. M sta Zho elec a Žitava, jako d ležité zastávky na VIA
SACRA, leží sou asn  na Jakubské cest  z polského Gniezna p es Prahu do ezna.
Cesta vede p es Chrastavu, eský Dub, Mnichovo Hradišt  a Starou Boleslav.



Obnova severních poutních cest s napojením sousedních zemí, propagace cest pro p ší
a cyklisty mimo silnice s provozem motorových vozidel a využití novodobého poutnictví
po turistických cílech, m že pomoci k oživení venkovských oblastí Frýdlantska a vzniku
služeb v oblasti agroturistiky a dalších služeb pro rozvoj cestovního ruchu na venkov .



Alter schlessischer Weg

stará obchodní cesta z Raspenavy do Slezska

ve 14. století poutní cesta z kláštera Liebenthal (Lubomierz, Polsko) do Hejnic

obec Ludvíkov významnou zastávkou (v 15.století se tu prodávali i odpustky)

v roce 1905 byla leny n m. horského spolku opat ena turistickými zna kami

cesta zanikla po 2. sv tové válce

v b eznu 2011 zpracována studie obnovy cesty jako cesty pro p ší a cyklisty
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ehled sm rových rozcestník  s odkazy na místní atraktivity.
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Poutní cesta
Návrh d ev ného m stku p es Hrani ní potok

es Hrani ní potok je nutné obnovit d ev ný m stek, který v minulosti zanikl. Zachované jsou jen kamenné zídky na obou b ezích potoka.



Nové M sto p/S

Poutní cesta
Návrh podoby odpo inkového místa – „Horní pastviny“

Odpo inkové místo je pojmenováno podle názvu zdejších pozemk Obere Huttung, ili Horní pastviny. M lo by být umíst no v míst s nejlepším
výhledem na Nové M sto. Krom lavi ky by tu m la být cedule s historií Nového M sta, obsahující i panoramatickou fotografii s vyzna ením

ležitých objekt .


