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Doliną Mohelki,

do Ralska i przez obszar Podještědí
aż na szczyt

Długość trasy: 122 km | Czas jazdy: ok. 2 i ½ godziny

J

edna z ulubionych tras
libereckich motocyklistów,
nazywana „Do Strážy na
lody”. Z Liberca wyjeżdżamy
główną trasą na Pragę (R35),
ale bez obaw, na tej drodze
szybkiego ruchu nie zostaniemy
długo. Po ok. 12 km zjedziemy
z niej na zjeździe 35 i wślizgniemy
się do Hodkovic nad Mohelkou
(punkt 1). Tu trzymamy się znaków
na Český Dub i jedziemy drogą
nr 278 przez Vlčetín. Szybka droga
z dobrą widocznością, wieloma
wspaniałymi zakrętami i dobrą
nawierzchnią jest przyjemnym
początkiem tej trasy. Český Dub
(punkt 2) jest jedną z najstarszych
miejscowości Kraju Libereckiego.
Oprócz miejscowych zabytków
warto odwiedzić Muzeum Regionu
Podještědí z własną ekspozycją
w salach klasztoru joannitów.
Z Dubu jedziemy dalej drogą 227,
kierując się znakami na Mnichovo
Hradiště. Węższa asfaltowa droga
o dobrej nawierzchni aż od tego
miasta prowadzi nad wodą,
co samo w sobie jest gwarancją
świetnej przejażdżki.
Jeśli tuż przed miastem
Mnichovo Hradiště (punkt 3) nie
będziemy chcieli skorzystać
z kąpieli na jazie w rzece Jizerze
lub odwiedzić pięknego zamku,
jedziemy dalej i zaraz na początku
miejscowości Mnichovo Hradiště
skręcamy w prawo na Klášterské
Hradiště (wyjazd z ulicy
jednokierunkowej w prawo w ulicę
Klášterská, droga nr 26815) Po

przejechaniu przez miejscowość
wjeżdżamy na główną drogę
nr 268 (punkt 4) i po niej jedziemy
w prawo w kierunku na Mimoň.
Czekają nas 22 km przejazdu
po prawie równej drodze aż do
miejscowości Mimoň (punkt 5),
po drodze zachwycają pojawiające
się jakby znikąd wzgórza Wyżyny
Ralskiej. Przejeżdżając przez
Mimoň, z ronda zjeżdżamy na drogę
270 i dalej kierujemy się na Liberec.
Będziemy mieli do pokonania
6 km do dużego skrzyżowania
(punkt 6), na którym zgodnie ze
znakami udamy się w kierunku
Strážy pod Ralskem. Drogą
278 możemy przejechać obok tej
miejscowości, ale radzimy po
kolejnych 3 km zjechać z drogi
nr 278 w prawo, przejechać przez
całą Stráž aż na drugą stronę stawu
Horecký rybník, gdzie znajduje się
przyjemne miejsce do posiedzenia
pod drzewami, skąd mamy widok
na wyciąg do wakeboardingu,
a przede wszystkim są tu obiecane
na początku lody. Ze Strážy
wyjeżdżamy tą samą drogą, którą
przyjechaliśmy i jedziemy dalej
drogą nr 278. Czeka nas kolejnych
10 km przyjemnej przejażdżki
pośród pięknego krajobrazu
pełnego sosen, jezior i stawów.
Przejedziemy przez turystyczną
miejscowość Hamr na Jezeře
ze wspaniałym kąpieliskiem
i dotrzemy aż do Osečnej (punkt 7).
Tu warto odwiedzić spokojny
kompleks jednego z najstarszych
czeskich uzdrowisk Lázně

Kundratice oraz pochodzący
z przełomu późnego gotyku
i wczesnego renesansu kościół św.
Wita na rynku. Ze skrzyżowania
w Osečnej jedziemy dalej prosto
drogą nr 278 na Český Dub.
Jeśli zechcemy odpocząć od
jazdy i trochę się przejść, warto
zatrzymać się kawałeczek za wsią
Kotel przy skrzyżowaniu na Smržov,
skąd mniej więcej 600 metrów
spaceru niebieskim szlakiem
turystycznym przez las dzieli nas
od słynnej bazaltowej formacji
skalnej Čertova zeď (Czarcia
Ściana). Po powrocie do motocykla
jedziemy 3 km dalej na Český Dub
aż do jego części Starý Dub
(punkt 8), gdzie zaraz na początku
znajduje się odbicie na
miejscowość Světlá pod Ještědem
(punkt 9). Droga co prawda na
chwilę się pogorszy, ale po kilku
kilometrach w Hodkach wjeżdżamy
już na drogę nr 2784 (punkt 10),
którą pojedziemy dalej prosto na
Liberec, dokąd skieruje nas
drogowskaz.
I tu znowu trafiamy do raju
motocyklistów. Najpierw kilka
długich prostych, ciągnących
się długo zakrętów i już jesteśmy
na legendarnych serpentynach
w kierunku na Ještěd. Gdy tylko
wdrapiemy się na przełęcz,
tzw. Výpřež (punkt 11), mamy
możliwość pojechania dalej prosto
w dół do Liberca lub skrętu
w prawo i wjechania aż na szczyt
góry Ještěd, gdzie znajduje się
płatny parking. Gorąco polecamy
widoki rozciągające się z tego
miejsca, a także zwiedzenie
niezwykłego obiektu, według
projektu architekta Karla Hubáčka.
Zjeżdżając z Ještěd w dół,
znajdziemy się w dzielnicy Liberca
Horní Hanychov, skąd wzdłuż torów
tramwajowych dojedziemy do
centrum miasta.
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