
6. ročník pochodu Lidických žen Ravensbrück-Nový Bor 

 
Propozice pochodu:  
K jádru pěších turistů se může přidat kdokoliv na trati.  
Jedinou podmínkou je, že zvolenou jedno, či vícedenní trasu bez potíží zdolá.  
Pochod je na vlastní nebezpečí vlastními silami a vlastním zásobením i 
noclehem.  
Je třeba mít neustále na mysli, že pochod jde po stopách transportu smrti. 
Aby byla zachována autentická trasa i podmínky pochodu uskutečněného 
ženami, které byly tři roky internovány v koncentračním táboře Ravensbrück, 
je třeba se přizpůsobit i podmínkám, za kterých transport na konci války 
probíhal.  
Na cestě ženy neměly možnost ubytování - po cestě zajít do restaurace - 
spalo se většinou pod širým nebem na nepřátelském území, kde pomáhaly 
samy sobě.  

 
 

Ravensbrück - Crivitz 2016 
   

Datum Místo / Place Km 

27.4. Ravensbrück – příjezd, večer položení květin u památníku obětem KT 
 28.4. Ravensbrück  - Ahrensberg – Wesenberg – Mirow-Rechlin 37.0 

29.4. Rechlin – Röbel/Müritz - Sietow - Malchow 32.0 

30.4. Malchow – Alt Schwerin – Karow - Goldberg 26.0 

1.5. Goldberg – Mestlin – Zelkow - Crivitz 32.0 

2.5. Crivitz – položení květin u památníku Pochodů smrti, návrat do ČR 
  

TOTAL 4 dny / 4 days 127.0 

 

Ravensbrück - Nový Bor 2016 
   

Datum Místo / Place 

 
23.5. 

Nový Bor – položení květin u Lidické lípy 
Česká Lípa – položení květin u kláštera, kde ženy poprvé na území Čech přespaly 

  
Místo/Place tučně vyznačena města, která ženy prošly v r. 1945 / in bold - towns that women went through in 1945 

  víkendové úseky / weekend parts   

 

Doprovodné akce / Additional events: 

17.2. Česká Třebová- Jehnědí-Svatý Jiří-Choceň – po trase pochodu smrti válečných zajatců 

18.4. Schwarzheide-Kyjovské údolí-Horní Chřibská-Varnsdorf-Nový Bor-Skalice – pietní setkání  

na česko-německé hranici u pomníku obětem pochodu smrti ze Schwarzheide, upomínkový pochod  

českou částí trasy pochodu smrti 

23.4. Dolní Libchava-Benešov n. Ploučnicí-Rabštejn – po trase pochodu smrti válečných zajatců 

cca 21.5.  Žihle-Mladotice-Královice, odhalení pamětní desky obětem transportu smrti na nádraží v Žihli, 

upomínkový pochod na cestu osvobozených vězňů, přednáška 

23.5. Janov u Nového Boru, odhalení pamětní desky rodačky Emmy Görlich-Jebautzké,  

vězeňkyně KT Ravensbrück, přednáška 

cca 4.6. Cínovec, položení květin u pamětní desky návratu Lidických žen do vlasti v r. 1945 

 

Kontakt:  milena.mestecka@gmail.com, tel. 724 639 064, Antonín Nešpor, OS Lidice, www.lidice.cz 


