Wędrówka po pięciu
wieżach widokowych
Długość 20 km

Trudność

Komunikacja miejska tramwaj nr. 3 lub 2
(Fügnerova → Lidové sady – zoo)

***

Trasa Liberec, Lidové sady → Liberecká výšina → Bedřichov →
Královka →Slovanka → Bramberk → Jablonec n. Nisou, zapora
Mšeno → Jablonec n. Nisou, Tyršovy sady (tramwaj nr. 11
kierunek Liberec)
Opis Nieco dłuższy spacer po Górach Izerskich obejmuje
zwiedzanie pięciu wież widokowych, a kończy się kąpielą
w jabloneckiej zaporze i powrotem tramwajem do Liberca. Naszą
wędrówkę po „królewnach gór”, jak poetycko określa się wieże
widokowe, rozpoczynamy w libereckiej dzielnicy Lidové sady, na
końcowym przystanku tramwajowym. Tu czeka na nas pierwsza
wieża widokowa Lidové sady, będąca elementem domu kultury
noszącego tę samą nazwę. Naprzeciw wieży widokowej mają
swój początek szlaki turystyczne prowadzące w Góry Izerskie.
Wyruszamy żółtym szlakiem, który doprowadzi nas do kolejnej
wieży widokowej – restauracji Liberecká výšina. Výšina liczy
zaledwie 120 lat, ale dzięki murowi z dawnych norymberskich
kamienic przypomina średniowieczny zamek. Na początku wędrówki
udało nam się zdobyć dwie wieże, ale od teraz już tak łatwo nie
będzie. Zanim dotrzemy do kolejnego punktu widokowego, będzie
trzeba pokonać 6 kilometrów. Z Výšiny udajemy się żółtym szlakiem
do połączenia ze szlakiem czerwonym, którym pomaszerujemy
aż do Bedřichova. Tu czerwony kolor zmieniamy ponownie na
żółty, który poprowadzi nas po tzw. Mrówczej ścieżce edukacyjnej
(Mravenčí naučná stezka) do Královki. Na początku ścieżki znajduje
się oczywiście mrówka, ale oprócz niej wzdłuż ścieżki napotkamy
także wiele innych drewnianych zwierząt, dzięki czemu wędrówka
miło nam będzie mijała. Po niedługim czasie las się otworzy i przed
nami będzie stała Ona. Královka. Znamienita restauracja z dużym
placem zabaw i przepięknymi widokami na okolice. Kawałek za
Královką schodzimy z żółtego szlaku na zielony i wyruszamy ścieżką
edukacyjną Hrabětické louky (Łąki Hrabietickie). Potem przejdziemy
przez Hrabětice i wzdłuż ośrodka narciarskiego Severák do wieży
widokowej Slovanka, która jest najstarszą żelazną wieżą widokową
w Czechach. Od Slovanki idziemy w dół wzdłuż ścieżki edukacyjnej
Maxovská křížová cesta (Maksowska droga krzyżowa) do domków,
gdzie skręcamy w prawo, by po kilku krokach zmienić zielony szlak
na czerwony, który prowadzi wokół zabudowań i kilku drzew na
Bramberk. Kamienna wieża jest ostatnią wieżą widokową na naszej
trasie. I oto nadszedł czas na małą nagrodę, przyjemne orzeźwienie
w jabloneckiej zaporze wodnej Mšeno. Z Bramberka dotrzemy do
niej zielonym szlakiem przez dolinę Zvonkové údolí albo – skracając
nieco drogę – można zejść z oznakowanego szlaku na leśną dróżkę
(najlepiej korzystając z nawigacji), potem kawałek żółtym szlakiem
i przez ośrodek Břízky. Po orzeźwieniu w zaporze możemy wrócić do
Liberca autobusem międzymiastowym, który ma wokół zapory kilka
przystanków, lub pociągiem z niedalekiej stacji Jablonecké paseky.
Naszym zdaniem jednak najlepiej przejść się jeszcze przez Jablonec
i do Liberca pojechać tramwajem nr 11 z przystanku Tyršovy sady.
W Czechach funkcjonują obecnie tylko cztery międzymiastowe linie
tramwajowe, a więc takie połączenie jest naprawdę wyjątkowe.
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