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Przez region Pojizeří

do serca Gór Izerskich

Długość trasy: 144 km | Czas jazdy: ok. 3 i ¼ godziny

G

dy trasa prowadzi nad rzeką,
mamy gwarancję wspaniałej
wyprawy na motocyklu. Na
tej trasie będziemy się tego trzymać.
Następnie będziemy mogli przejechać się wyjątkową drogą, prowadzącą pośród przepięknej przyrody
w sercu Gór Izerskich.

Z Liberca ponownie wyjeżdżamy
przez Vratislavice nad Nisou
(punkt 1) drogą nr 14 na Jablonec
nad Nisou (punkt 2). Na dużym rondzie skręcamy w prawo w kierunku
na Pragę. Na kolejnym rondzie już
nie jedziemy na Pragę i zjeżdżamy
kolejnym zjazdem na drogę nr 287.
Ta droga poprowadzi nas przez
dzielnice Jablonca Vrkoslavice
i Kokonín aż do Maršovic (punkt 3),
gdzie tuż przed zajazdem skręcamy
w prawo na drogę nr 28719. Czeka
nas spokojna przejażdżka wąską
drogą powiatową przez Dalešice,
Kopaninę aż do miejscowości
Frýdštejn (punkt 4). Tutaj na dużym
skrzyżowaniu przy restauracji,
mieszczącej się w pięknie odnowionej kuźni, skręcamy w lewo, kierując
się na miejscowość Malá Skála.
Zanim opuścimy Frýdštejn, warto
podjechać według oznaczeń do ruin
zamku z XIII wieku, skąd jest wspaniały widok na okolicę.
Potem przed nami piękny motocyklowy odcinek z wąskimi zakrętami i
świetną nawierzchnią, prowadzący
w dół do miejscowości Malá Skála
(punkt 5). Tu można się wykąpać w
rzece Jizera lub wybrać się na krótką, ale intensywną wspinaczkę do
ruin skalnego zamku Vranov, skąd
rozciąga się przepiękny widok na
dolinę rzeki Izery (Jizery). Dalej
ruszamy w lewo na drogę nr 10
(kierunek Železný Brod). I jak pisaliśmy wcześniej, wzdłuż rzeki zawsze
jeździ się dobrze, dlatego można tu

oczekiwać długo ciągnących się
zakrętów i świetnej nawierzchni.
W Železnym Brodzie (punkt 6)
za hotelem Cristal skręcamy w prawo w kierunku na Semily i od razu
skręcamy w pierwszą dostępną
drogę w lewo przed mostem, jak
prowadzi nas kierunkowskaz na
Bozkov. Wąska szosą nr 288 jedziemy wzdłuż rzeki Izery do Spálova.
Tu przejeżdżamy mostem przez
rzekę Kamenica, a za nim odbijamy
w prawo do hotelu Spálov. Można
się tu oczywiście posilić, ale także
podziwiać piękny secesyjny budynek elektrowni wodnej, a na zewnątrz obejrzeć stare turbiny. To
zabytek techniki, przy którym warto
przyhamować na kilka minut. Drogą
nr 288 jedziemy kolejnych 5 km
do skrzyżowania w kształcie litery T
pod Bozkovem (punkt 7). Jeśli kogoś
interesują Bozkovskie Jaskinie. Dolomitowe, powinien odbić w lewo, jeśli
nie, to jedzie w prawo w kierunku na
Semily. Ostrożnie serpentynami po
trochę rozbitej drodze nr 288 do
skrzyżowania z drogą nr 289, gdzie
ponownie skręcamy w prawo.
Semily (punkt 8) – oprócz wspaniałego szlaku pieszego Riegera, prowadzącego doliną rzeki Izery do
elektrowni wodnej Spálov (piesza
wycieczka, trwająca ok. 2 godzin),
polecamy też wizytę w muzeum
niedaleko rynku. Można też przyjemnie odpocząć w miejskim parku
Ostrov. Przejeżdżając przez miasto,
dojedziemy do ronda, z którego
zjeżdżamy w lewo na drogę nr 292,
kierunek Vrchlabí. Trasa ponownie
wije się wzdłuż Izery, przez Háje nad
Jizerou, Dolní i Horní Sytovą dojedziemy do skrzyżowania T z drogą
nr 14 (punkt 9). Dalej w lewo udajemy się zgodnie z kierunkowskazami
na Harrachov. Czeka nas 20 km
wspaniałej przejażdżki po tzw. Poji-

zerce przez Jablonec nad Jizerou,
obok Rokytnicy aż do skrzyżowania
Na Mýtě (punkt 10), gdzie trafimy na
drogę nr 10. Jedziemy w prawo
zgodnie ze znakami na Jablonec
nad Nisou ok. 7 km, przejeżdżamy
przez fajne zakręty z Kořenova do
Desnej, a za tą miejscowością szukamy skrętu w prawo, oznaczonego
drogowskazem Ski areal Černá říčka
(punkt 11). Za apartamentami Černá
Říčka skręcamy w lewo, znaczoną
trasą na Souš. Pokręcimy się
w wąskich zakrętach i po dwóch
kilometrach wdrapiemy się do zbiornika wodnego Souš, zachwycającego obiektu wśród izerskich lasów.
Dalej pojedziemy wzdłuż zapory
drogą nr 290, z licznymi zakrętami.
W sezonie należy tu uważać na
pieszych i rowerzystów. W każdym
razie czeka nas świetna przejażdżka,
a przede wszystkim prawie dziewicza przyroda. Po 8 kilometrach
dojedziemy do schroniska górskiego Smědava, gdzie można posiedzieć na tarasie w środku lasu.
Ze Smědavy jedziemy dalej, ostrożnie zjeżdżamy serpentynami do
miejscowości Bílý Potok (punkt 12),
gdzie trzeba uważać na znajdujący
się za szkołą, oznaczony zjazd do
Muzeum Technicznego Gór Izerskich, którego kolekcję motocykli
powinien odwiedzić każdy miłośnik
jednośladów. Dalej jedziemy drogą
nr 290 przez Hejnice z pięknym
kościołem Zwiastowania Marii Panny
do Raspenavy (punkt 13). Tu kawałeczek za hotelem Zámeček dojedziemy do tablicy w lewo na Liberec.
Drogą nr 2904 przejeżdżamy przez
Oldřichov v Hájích do miejscowości
Mníšek (punkt 14), gdzie skręcamy
w prawo i jedziemy drogą nr 13. Ta
doprowadzi nas do drogi szybkiego
ruchu E442, a po kilku kilometrach
dojedziemy od północy do Liberca.
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