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MÍSTA NA MAPĚ JOHAN  

KK 33 N 50 52 36,6 E 14 14 23,6 Katastrální kamen,místo pro sestup ke Křižovatce K-Spoj 

K-Koryto N 50 52 48,4 E 14 14 27,7 Křižovatka ke zkrácení cesty k R2 

K-Roh N 50 52 48,4 E 14 14 27,7 Křižovatka ke zkrácení cesty k R9  do Malinového dolu.  

K-Spoj N 50 52 40,3 E 14 14 22,8 Křižovatka jako spojnice dvou,resp.tří cest horní a dolní a k spodní schodové cestě 

Mon Láhev ---------------- ------------------ Hnědá pivní láhev 

Mon Schod Hotel ---------------- ------------------ Schody pod cestou 

Mon Schod Benzinka ---------------- ----------------- Schody k Benzínové pumpě 

Oplocenka N 50 52 45,7 E 14 15 00,7 Oplocenka v Malinovém dole ve svahu 

R1až R9 ---------------- ------------------ Orientační místa na napojujících se cestách   

Tříkmenový buk N 50 53 15,1 E 14 14 08,1 Mohutný tříkmenový buk se zcela popsanými kmeny 

V-Vodárna dolní ---------------- ------------------ Pomalované vchodové dveře 

V-Vodárna horní N 50 52 41,0 E 14 15 21,7 Je zapuštěna pod úrovní cesty 

Vyhl. Dlouhý roh N 50 53 12,5 E 14 14 16,2 Vyhlídka na okolní saské vrcholy 

Vyhl. Holubí roh N 50 53 01,9 E 14 14 21,7 Vyhlídka až do Dolního Žlebu 

X Stříbrné stěny ---------------- ------------------ Místo havárie letadla a Vlašská štola 

 
HLEDANÁ MÍSTA NA CESTE JOHAN 

Místo X není označeno na mapě měli by jste jej sami nalézt,může se vyskytovat i v místech,kde je zákaz vstupu viz I. zona NP 

 
MÍST K OPUŠTĚNÍ CESTY JOHAN 

Johanovu cestu lze opustit až na sedmi místech 
Křižovatka K-Roh k místu R9 pak už jen klesání  
Křižovatka K-Koryto k místu R2 pak už jen klesání 
Ke hraničnímu kameni H13-12 na státní silnici podél hranic s Německem je zakázaná  
Sestup údolím k hotelu Praha – stará cesta 
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Vstup na Johanovu cestu je z Malinového dolu. Důl se nachází za parkovištěm na 
okraji Hřenska u silnice na Meznou. Počátek cesty je rozervaný od stékající vody ze 
dvou malých vodáren.Pohlédneme-li v místě Dolní vodárny na protější svah zahléd-
neme tam  klikatící se cestičku, ta nás zavede na první skalní ostroh, jemu podobné 
nás budou doprovázet až k výhledu nad soutok Labe s Kamenicí. Nedokázal jsem ani 
spočítat kolik těchto nevýhledových ostrohů nás bude doprovázet na naší trase. Když 
vstoupíte na kraj každého, prodlouží se vám trasa až o 4 km. Jsou nádherné, ale mají 
jeden nedostatek,není z nich nikam vidět! A pokud už jste, třeba na devátém, jinak ve 
skutečnosti 10 nebo 11, co já vím, náhle se před vámi zjeví zcela osamocený hrdě  
trčící sloupek s dvěma usmívajícími se izolátory. Asi si řeknete kdo ho sem prsk? 
Zprvu mě napadlo:Bez spojení není velení! Služba našim ochráncům hranic. Skuteč-
nost je jiná. Přes izolátory byl přenášen televizní signál do Hřenska.Když mineme 
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tento drátový zázrak objeví se před námi široké údolí s  hotelem Praha. Do údolí lze 
sestoupit, neboť tam vede dříve precizní kamenná cesta. Sestoupíme-li, ocitneme se 
v objetí dvou skalních masivů. Pohltí nás krása. Emoce jsou na místě. Vnímejme a 
vraťme se o sto let nazpět, jak se zde míjíme s hosty z hotelu.Vzpřímené dámy v 
dlouhých šatech a za nimi zadýchaní muži v oblecích. Ti pozornější návštěvníci mo-
hou, zde na skalách, najít malilinkaté barevné šipky, které vypadají jako kdyby to byly 
děti rodičů velkých šipek. Jsou veselé,radostné a celé to vypadá jako když si na skále 
spolu hrají.Pak jsou zde i starší označení, některá už neúplná, zvětralá. Ale zcela nej-
důležitější jsou ta červená. Ty ve vás mohou vzbudit obavy z nebezpečí a pokud jste 
navíc ještě pověrčiví a zjistíte, že na jedné skále je vytesána číslovka V13 a na zcela 
opačné straně je červená 713-tak se zvedáte a údolí kvapem opouštíte! Až se dosta-

nete zpět na horní cestu, tak pokračujte dál v přerušeném směru.Po chvíli dorazíte do 

 

 
 
místa výhledu nad soutok řek Kamenice a Labe. Zde dochází k podstatné  změně 
našich ostrohů. Z nevýhledových se stávají rázem všechny výhledové. Můžeme zde 
nalézt také schody, které zprvu nikam nevedou. Ale po důsledném ohledání místa 
zjistíme,že jsou součástí cesty mezi dnes existující benzinovou pumpou a dnes nee-
xistujícím hotelem Herrenhausen. Hotel byl zbořen z důvodu výstavby silnice, jejíž 
součástí je i most přes řeku Kamenici. Do té doby silnice mezi Bad Schandau a Děčí-
nem nebyla ze strategických obranných důvodů propojena. Nejbližším silničním 
přechodem do Děčína byl Sněžník. Opouštíme náš výhled nad soutokem a pokraču-
jeme dál podél Labe směrem ke státní hranici. Mineme, odbočku K-Roh, kterou si 
můžeme náš okruh zkrátit k místu R9, následně také odbočku K-Koryto k místu R2 ta 
nám také umožňuje, jako předchozí odbočka, zkrátit cestu zpět do Malinového dolu. 
Že už jsem dorazili na nejzašší místo cesty nám oznámí mohutný tříkmenový popsa- 

 

 
 
ný buk. Čtěte velmi opatrně, strom je na okraji srázu, mohlo by dojít k pádu!  Jsme v 
místě, kde by mohla cesta navazovat třeba na nedalekou silnici.Ale to tak není. Jsme 
v obklíčení stromů  s červeným označením na kmenech. Jasná zpráva I.zona NP 
zákaz vstupu! Od hraničního kamene číslo H13-12 je to na silnici tak 300m tam,ale 
nesmíme! Máme možnost vrátit se zpět cestou, po které jsme přišli.Nebo využít výše 
uvedených křižovatek K-Koryto a K-Roh. Když dostoupáme do R9 dáme se druhou 
odbočkou vpravo, prudce se svažující úvozovou  cestou dolů. Po pravé ruce je již 
oplocenka a zase klesáme až jsem u horní vodárny a zde už poznáváme výchozí 
místo trasy.Ale to bychom se ochudili o vystup na skálu nad námi, na Dlouhý roh a 
také na Holubí roh, který je ze spodu impozantní,vypadá jako kýl lodi,která stojí na 
opravě v doku. 

 

 

 
 
X-STŘÍBRNÉ STĚNY U Hřenska je řada skalních stěn,ale jen jedna z nich po řadu let 
k sobě přitahuje tolik událostí jako žádná jiná.Tak jako milenka přitahuje svou touhou 
po lásce svého milence tak i ona je na tom podobně. Po staletí je svědkem příběhů, 
které se odehrávají přímo v jejím nitru či na povrchu. Stojí jako generál na počátku 
řady úctyhodných Tetřevých, Matzseidelových a Křídelních stěn, které se táhnou 
směrem na východ. Jednou se do ní šťourá pár chlapíků z Itálie co stále něco hleda-
jí.Pak do nich zase řachne velké dopravní letadlo.Po čase zase ochránci ideologie jí 
používají jako zábranu pro opuštění republiky tím, že k ní zhotoví skoro dálnici jejíž 
povrch je pokryt upravenou vrstvou písku, která prozradí každého,kdo by v tomto mí- 
stě chtěl  uprchnou z republiky.Aby vše bylo zajištěno na více jak 100% je ještě ke 
stěně připevněn jeden z dřevěných sloupků, který sloužil k napnutí signálních drá-
tů.Chlapíkům co zde ve skalách pořád něco hledali se říkalo Vlaši. Začali se zde po- 

 

 
 
tulovat někdy už od Karla IV,byl to možná on, kdo je do Čech pozval. Když se stal 
králem zval do Čech každého co něco věděl a uměl. Náš kraj znal, protože na někte-
rých hradech při svých cestách v okolí pobýval. Když u Hřenska došlo k zřícení skály 
do Labe, sám se zasadil o to,aby překážka byla v co nejkratší době odstraněna. Vlaši 

přicházeli z Benátek a Florencie a co hledali? Poklady! Kde? Všude! V pískovcových 
skalách i v říčkách Hledali jak žádané rudy,tak i drahé kovy stříbro a zlato. Aby svá 
místa později opět našli,tak si je označovali, nám zatím neznámými symboly. Značky 
přepisovali do tzv. Vlašské knihy. Chceme-li vědět více o jejich knihách nahlédněme 
do díla P.Braunsteina-Travail et entreprise au Moyen Age.Zaujala je také naše stěna 
a jali se do ní šťourat.Štola má délku 35m,šíři asi 80 cm.V okolí se vyskytují znaky a 
letopočty. Hornina ve štole obsahuje větší množství síry,surovina pro výrobu střeli-
va.V nedalekých Tetřevích stěnách je zase vytesán symbol měsíce.   
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Přeneseme-li se v čase, do r.1945, zažijeme zde10.3.leteckou havárii jak z praku. 
Transportní letadlo Ju 52/3m, ráno ve 3h. to napálí rovnou do naší Stříbrné stěny. 
Stroj je ke konci války,pro svoji spolehlivost, určen pro převoz důležitých osob a tajné 
dokumentace.Tady začíná náš příběh plný pochybností.Hlášení něm. policie uvádí 
jiná data havárie,jiný typ stroje a rozcházejí se i počty osob v posádce.Při pečlivosti 
němců je to na zamyšlenou.Určitě i místo startu Kbely nám to neusnadňuje.Kbely 
zajišťovaly specielní přepravu předních nacistů z Protektorátu.Prováděl se zde  letec-
ký výzkum.Byla  zde výcviková základna Luftwaffe. Cvičilo zde asi 20% pilotů ze 
všech škol Luftwaffe. Sídlilo tu také velitelství 3.let.školní divize FFS14, kde vybraní 
letci prováděli speciální výcvik, let bez vnější viditelnosti.Když letadlo havarovalo, 
letecká hlídka na Winterbergu o tom prý vůbec nevěděla. Samozřejmě, že vědě-
la.Vzdálenost k místu havarie je asi 800m a je o 210m níž,váha Ju 52/3m je 7 tun. 

 

 
      

Dovedete si představit jakou to udělá pumelenici, když havaruje takovej koráb. Navíc 
existovaly směrnice jak v dané situaci postupovat.Vše mělo svůj řád,navíc budova 
byla plně obsazena.I po válce se v Postelwitz o utajené havarii vedly řeči.Jeden zápis 
uvádí Ju87 to je stíhačka.Každý německý kluk,možná i dívka znalo tak specifické le- 
tadlo s vlnitým plechem jako má Ju 52/3m natož policista. Dále bylo zjištěno, že leta- 
dlo letělo z obklíčené Wroclawy, kam vezlo zbraně,střelivo a nazpátek bralo zraněné 
vojáky do nemocnice v Hradci Králové. Zásobování odříznuté Wroclawy dalo zabrat 
nejen posádce,ale i stroji. Odlet s přetíženým strojem,který nebyl schopen rychle na-
brat výšku byl snadným terčem.To mohl být důvod  zaletět do opravarenského závo-
du Junkers v Praze.Odtud měl pak stroj namířeno přes Dresden na základnu Cottbus. 
Kdo z posádky přežil? Einfeld, Kräusslich či Vaupel nebo nakonec ten nejmladší 23 
letý Neuffer-opravdu zahynuli při havarii,pro koho přijelo a koho odváželo černé osob-
ní auto se značkou WL 404…jak to bylo s osobními známkami? Ještě moc otázek. 
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