Jak se na Lučinu dostaneš?

na kole po mezinárodní cyklotrase EuroVelo 13 (Stezka
Železné opony / Iron Curtain Trail) případně po Pašerácké trase
pro horská kola
pěšky z Čech po zelené turistické trase a z Německa po
WM3 do Untergrafenriedu a dále přes pěší hraniční přechod
ještě 1 km
autem přes Nemanice a zaniklé vsi Mýtnice, Pila a Úpor
(pozor, silnice je ve velmi špatném stavu) nebo přes německý
Untergrafenried (parkoviště na hranici)

CZ

Úpor
(Anger)
P

Nemanice

Lučina
(Grafenried)

P

Untergrafenried

Lučina

Höll

Lísková

Klenčí pod
Čerchovem

D
Waldmünchen

„Přál bych si, aby sem přicházeli především
mladí lidé, poučili se z historie a společně
se snažili, aby už nebylo válek a bezpráví.“
Hans Laubmeier, rodák z Pily

Přejeme Ti nezapomenutelný zážitek!
www.obeclucina.eu

Znovu objevená
zaniklá vesnice

Opuštěná a zmizelá

Blízko česko-německé hranice, v jihozápadních Čechách, ještě
nedávno skryté za ostnatým drátem Železné opony, leží v téměř
nedotčené krajině Českého lesa ruiny zaniklé vsi s původním
názvem Grafenried. Zbytky domů upomínají na vyhnání Němců
z našeho pohraničí a následnou likvidaci opuštěných domů
v zakázaném hraničním pásmu.

Chceš se o soužití Čechů a Němců
v našem regionu dozvědět více?
Zajímavé expozice (nejen) o zaniklých sídlech nabízí Dům
přírody v Klenčí a Trenckovo muzeum příhraničí ve
Waldmünchenu.

Probuzení „Šípkové Růženky“

Po pádu Železné opony po roce 1990 Češi a Němci – plni zvědavosti
– opět vstoupili na toto zapomenuté místo a Lučina se začala
probouzet z dlouhého spánku. Našli jsme zde nejen zarostlé
pozůstatky domů, ale především jsme se my – Češi a Němci – začali
opět setkávat!

Společné odkrývání stop

Díky spolupráci Zdeňka Procházky s krajanským sdružením obce
Grafenried a jeho tehdejším předsedou Hansem Laubmeierem
upravili dobrovolníci hřbitov a kostel sv. Jiří. Především Helmut
Roith a Alois Rötzer v sobě objevili touhu osvobodit alespoň
část vsi od „roucha vegetace“ a neúnavně, nepočítaně hodin,
postupně odkrývali grafenriedské příběhy.

Žijme opět spolu, nejen vedle sebe –
v Evropě!

V roce 2016 se rozhodly obce na obou stranách hranice, že se
pokusí Lučinu zachovat jako jedinečné živoucí osvětové a pietní
místo. To byl začátek projektu „Naučná stezka Lučina – skanzen
odhalené minulosti“. Získali jsme finanční podporu z Evropské
unie a v letech 2017–2020 jsme projekt zrealizovali. Symbolicky
jsme na náves vrátili sochu (repliku) sv. Jana Nepomuckého,
patrona Grafenriedu označovaného za stavitele mostů mezi
lidmi a národy.

Lučinu stojí za to navštívit

Prohlídku Grafenriedu můžeš zahájit v informačním zázemí
bývalého grafenriedského pivovaru. Pak se vydej po obnovených
cestách a pozorně se dívej, možná odhalíš stopy blízké i dávné
minulosti.

Doporučujeme Ti také podívat se na
film „Zaniklá obec Lučina (Grafenried)
v Českém lese“, který Ti místo představí
ve všech čtyřech ročních obdobích.
Pokud Tě zajímá, jak v Lučině po dávných stopách pátrali
společně s grafenriedskými rodáky mladí lidé z Čech
a Německa, podívej se na internetu na „Příběhy hranice“!
Studenti univerzity v Českých Budějovicích a v Pasově v roce
2018 natočili o Lučině čtyři multimediální minireportáže.

Máš-li chuť, vydej se po stopách odhalené minulosti s naší
hledačkou.
Pokud se chceš o Lučině dozvědět ještě více, podívej
se na webové stránky www.obeclucina.eu.

