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Skrajem Karkonoszy

na najlepszą polską szosę

Długość trasy: 125 km | Czas jazdy: ok. 2 i ¾ godziny

P

rzez wiele lat mówiono,
że w Polsce są słabe drogi.
To już dawno nie jest
prawdą, a jedną z najlepszych
przejażdżek znajdziemy właśnie
po polskiej stronie na pograniczu
Gór Izerskich i Karkonoszy.
Tym razem z Liberca wyjeżdżamy
z jego południowo-wschodniej
części przez Vratislavice nad Nisou
(punkt 1) drogą nr 14 na Jablonec
nad Nisou (punkt 2). Jadąc przez
Jablonec, trzymamy się
czternastki i jedziemy według
znaków na Tanvald. Po wyjechaniu
z Jablonca czeka nas szybki
odcinek z przyjemnymi zakrętami.
Przez Smržovkę dojeżdżamy
aż do Tanvaldu (punkt 3), gdzie na
pierwszym rondzie zjeżdżamy
w lewo drogą nr 10 w kierunku na
Harrachov. Przed nami teraz długi
przejazd przez Tanvald i łączącą się
z nim miejscowość Desna, ale za
nią czeka nas nagroda w postaci
kilku szybkich i przejrzystych
zakrętów prowadzących do góry
na Kořenov (punkt 4), które są
popularną trasą wśród
miejscowych motocyklistów. Ale
cały czas to dopiero przedsmak
tego, co nas jeszcze czeka.
Szybkie zakręty prowadzą dalej
i po przejechaniu przez Kořenov,
stale trzymamy się drogi nr 10 na
Harrachov. Po mniej więcej
kilometrze jazdy przez Harrachov,
licząc od początku miasta, trzeba
zwrócić uwagę, aby nie minąć
znajdującej się po lewej stronie
huty szkła z minibrowarem, gdzie

można skorzystać z ciekawego
zwiedzania z przewodnikiem lub
posiedzieć w restauracji na tarasie
działającej huty szkła, zerkając
przy tym szklarzom na ręce. Warto
też zobaczyć centrum Harrachova
(trzeba skręcić w prawo kawałek za
hutą szkła) ze skoczniami
narciarskimi. Jeśli ktoś lubi krótsze
i dłuższe piesze wycieczki, z tego
miejsca może wyruszyć do kilku
wież widokowych, Mumlavskich
wodospadów i innych atrakcji
przyrodniczych.
Jeśli jednak ktoś woli pojechać
dalej, musi wrócić na drogę
nr 10 i jechać dalej do granicy
z Polską (punkt 5). Po przejechaniu
Jakuszyc zaczyna się obiecana
nirwana, czyli kręty odcinek ze
świetną nawierzchnią, prowadzący
do Szklarskiej Poręby (punkt 6).
Na jego początku znajduje się
skręt w lewo na drogę nr 358,
kierunek na drogowskazie na

Świeradów Zdrój. Jednak najpierw
proponujemy zajechać do centrum
Szklarskiej Poręby, która jest
pięknym uzdrowiskowym
miasteczkiem, przypominającym
alpejskie miejscowości.
Wspomnianą wcześniej drogą
nr 358 pojedziemy na Świeradowa
Zdroju (punkt 7), gdzie przy
urzędzie gminy skręcimy z głównej
drogi w lewo zgodnie ze znakami,
kierującymi do centrum. Po
przejechaniu miasta dotrzemy
do skrzyżowania w kształcie litery
T z drogą nr 361, gdzie udamy się
w lewo do granicy i dalej do
Novego Města pod Smrkem
(punkt 8). Przejeżdżamy przez
tę miejscowość i jedziemy dalej
drogą nr 291 aż do magicznego
miasta Frýdlant (punkt 9). Tu
zdecydowanie warto odwiedzić
zabytkowe centrum, a także zamek
i pałac. Z wieży widokowej
w północnej części miasta można
podziwiać tzw. Cypel Frydlandzki.
Z Frýdlantu wyjeżdżamy główną
drogą nr 13 w kierunku na Liberec.
Ponownie czeka nas kilka krętych
odcinków z dobrym asfaltem,
czyli prawdziwa frajda dla
motocyklistów. Ostatnią większą
miejscowością przed powrotem
do Liberca jest Mníšek (punkt 10),
skąd, kierując się znakami, łatwo
dojechać do zbiornika wodnego
Fojtka, w którym latem można się
wspaniale ochłodzić. Następnie
z Mníška ruszamy dalej drogą
13 aż do drogi szybkiego ruchu
E442, która nas zaprowadzi od
północy z powrotem do Liberca.
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