
Tradiční IPA putování 
po Českém Středohoří 

  

V termínu 26. 9. až 28. 9. 2020 jsme začali zase po roce 
blízko České Lípy, resp. u obce Sosnová putování tamní 
krásnou krajinou. V sobotu jsme prošli kolem pomníku 
padlého italského zajatce a pomníku obětem pochodů 
smrti do soutěsky Peklo, tu jsme prošli po červené 
značce kolem skalních reliéfů, chodeb a bytů. Zajímavá 
je také Skautská skála a zřícenina hradu Zahrádky. 
Přímo u této zříceniny jsme navštívili kozí farmu. Majitelé 
tam chovají 130 koz. Celou dobu pršelo, ale nikomu to 
díky pláštěnkám a deštníkům nevadilo. Naopak to 
přispívalo ke zvláštní atmosféře této stále vlhké 
soutěsky. Vlhké bylo vše i po té, co k večeru přestalo 
pršet, tak na noc jsme se uchýlili do hostince U Dlabače. 
Před večerem jsme se ještě vydali k průrvám. 
Novozámecká i Mnichovská průrva stojí za vidění, 
něco takového u nás v kraji není. 

V neděli následoval už bez deště výlet údolím Dolského 
potoka na Chudý hrádek. Po obědě v proslulé 
hospůdce U Doušů jsme se byli podívat v nedalekém 
Úštěku v Židovské synagoze a pak už jsme se vydali 
na náš nejoblíbenější kopec Ronov. Zde jsme se 
utábořili na noc. Odměnou za to, že jsme předcházející 
den cestování kvůli dešti nevzdali, byl nádherný západ 
slunce za horou Říp a jeho neméně nádherný východ ze 
směru od Ještědu nad úchvatnou inverzí mraků pod 
námi. To ani nelze popsat, to se musí zažít. 



V pondělí jsme se přesunuli ke Slanému, kde je k vidění 
pěkná Slánská hora a je zde možnost lezení po 
zajištěných cestách ve skalní stěně – po ferratách 
(náročnost od B/C až po D/E). Horu jsme zdolali, ale 
lezení jsme si kvůli dešti nechali na příště. Úspěšnost 
akce jsme zhodnotili v Antošově krčmě. Zde se líbilo 
všem, nejvíce samozřejmě Jardovi Antošovi. 

Eva Hanzíková 

Zvláštní poděkování zasluhují Marek a Eva Hanzíkovi za bezchybnou 

organizaci a program, Jarda Honc a paní Janička za zajištění 

luxusního ubytování pro první, nepřetržitě deštivou noc a také Jirka 

s Vlaďkou Kopičkovi za věrnost, včetně vždy bohaté 

fotodokumentace této naší akce. 

Jarda Antoš, sekretář 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


