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Přírodovědná exkurze pro dospělé s názvem 
„Exkurze p řed Nocí s netopýry“ 

Termín:  
Pátek 2. 9. 2011 
 
 
Start: 
v 17.00 hod., 0sada Naděje- místní část Hamr (u závory na lesní cestě vedoucí k přehradě Naděje), 
GPS:50°49'5.229"N, 14°39'18.971"E- možnost parkování. Příjezd- komunikace 1. třídy č. 13 vedoucí z Nového Boru na 
Liberec, v obci Cvikov odbočit na místní komunikaci směr Trávník a Osada Naděje. 
 
 
Předpokládaný návrat: 
Okolo 19.00 hod 
 
 
Trasa:   
Osada Naděje – zřícenina hradu Milštejn – Suchý vrch – přírodní památka Ledová jeskyně Naděje – hráz přehrady 
Naděje 
 
 
Délka a náročnost:   
 trasa cca 5 km tam i zpět, středně náročným terénem 

 
S sebou:   
baterku,“čelovku“, pevnou obuv a oblečení do terénu, fotoaparát 
 
Kontakt: 
Organizátor - Společnost pro Lužické hory, http://www.spolecnostlh.cz/ 
bližší informace a možnost přihlášení na exkurzi -  Ing. Tereza Holubcová 724 189 951, splh2@centrum.cz 
 
Popis trasy: 
Spolu s vedoucím správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory Ing. Tomášem Bestou projdeme jednu 
z nejzachovalejších vesnic s tradiční lidovou architekturou a podstávkovými domy, Osadu Naděje.  Pokračovat budeme 
okolo zříceniny středověkého hrádku Milštejn, kde si prohlédneme pozůstatky těžby pískovce na výrobu mlýnských 
kamenů a nahlédneme také do pseudokrasových prostor pod hrádkem, kde se nachází významné zimoviště netopýrů. 
Dále zavítáme do suťového lesa na Suchém vrchu (lokalita je chráněna jako Evropsky významná lokalita Natura 2000) 
s výhledem na nejvyšší horu Lužických hor, Luž (793 m n. m.). Nahlédneme také do jindy celoročně nepřístupné Ledové 
jeskyně Naděje a prohlédneme si blízkou údolní nádrž stejného jména.  
V případě dostatku času a zájmu můžeme ještě navštívit nedalekou kalamitní holinu vzniklou po větrné smršti v roce 
2010, kdy byly poničeny lesní porosty v okolí Jedlové, Bouřného a Suchého vrchu.   
 
 
Bonus exkurze:  
Po setmění je možné přesunout se k Ledové jeskyni Naděje a zúčastnit se již tradiční akce CHKO Lužické hory Noci pro 
netopýry, která je spojena s promítáním obrázků, vyprávěním o životě netopýrů, jejich odchytem a ukázkou 
kroužkování. Nutná svítilna.  
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