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Pekelné doly i Bezděz

Długość trasy: 163 km | Czas jazdy: ok. 3 i ¼ godziny

N

awet sam Belzebub ma
w naszym regionie swoje
królestwo. Akurat tam już od
wielu lat spotykają się motocykliści.
Ale przecież nie przejedziemy się
tylko tam i z powrotem, zrobimy sobie
porządną wyprawę.
Na początku trasy jest szybki
odcinek. Z Liberca wyjedziemy drogą
szybkiego ruchu nr E442 w kierunku
na Děčín. Po ok. 28 km za Libercem,
po przejechaniu przez Rynoltice
i dzielnice miasta Jablonné
v Podještědí, z drogi E442 zjedziemy
w lewo, kierując się drogowskazem
na Kunratice (punkt 1). Stąd w lewo
wąską drogą przez Lindavę do
miejscowości Svitava (punkt 2). Dalej
jedziemy wąską drogą w kierunku na
Velenice (pomogą oznaczenia dla
rowerzystów), za osamotnionym
budynkiem gospodarczym jest
oznaczony skręt w lewo (Pekelné
doly), skąd droga prowadzi pod górę
w rejon skał. Jazda tą drogą jest co
prawda szalona, ale łatwo wybaczyć
te niedogodności po dotarciu do
celu. Pekelné doly (po polsku:
Piekielne kopalnie) (punkt 3) to
gospoda motocyklistów, usytuowana
w jaskiniach, do środka których
można wjechać na motorze.
Wyjątkowe przeżycie.
Z jaskiń Pekelné doly jedziemy dalej
(czyli w lewo) przez Velenice po
dziurawej wąskiej drodze do wsi
Zákupy (punkt 4), gdzie wreszcie
wjeżdżamy na normalną drogę numer
268. Jedziemy nią w lewo, kierunek
Česká Lípa. Przejedziemy obok
zamku Zákupy, przez rynek i około
500 metrów za nim trafimy na główną
drogę, którą pojedziemy prosto.
Niestety, nie ma tam znaków, ale
podpowiadamy, że po kilkudziesięciu
metrach w prawo jest przystanek
autobusowy i kolejowy. Za nimi
zgodnie ze znakami skręcamy

w prawo na Jestřebí. Przejeżdżamy
przez Božíkov i wąską, ale dobrą
drogą docieramy do Srní u České
Lípy (punkt 5). Tu skręcamy w lewo,
kierunek Dubá. Przyjemna trasa
doprowadza nas do miejscowości
Provodín, gdzie między innymi
znajdziemy kolejną gospodę
motocyklistów.
Z Provodína jedziemy dalej
do Jestřebí (punkt 6), gdzie
przejeżdżamy prosto przez główną
drogę nr 38 do Českiej Lípy i jedziemy
dalej zgodnie ze znakami drogą
nr 9 do Dubej (punkt 7). Szybka
piękna szosa i za chwilę jesteśmy
w Dubej (miejscowość Dubá) przy
stacji benzynowej, gdzie jedziemy
prosto do centrum. Jeśli ktoś lubi
historię, powinien zjechać z trasy
do centrum. W miejscowości Dubej
przejeżdżamy obok poczty i kawałek
za nią przed kościołem będzie skręt
w lewo na drogę nr 259, oznaczony
drogowskazem na Kokořín. Następnie
po ok. 300 metrach zjedziemy z tej
drogi w lewo (kierunek Ždírec).
Przejedziemy długą aleją do części
miejscowości Nedamov, gdzie
na miejskim kempingu jest jedno
z najlepszych kąpielisk w okolicy.
Koło kempingu jedziemy w prawo
główną drogą na Ždírec. Stąd czeka
nas absolutnie wspaniała przejażdżka,
piękna szosa przez Ždírec, Týn
i wioskę Luka (punkt 8). Za nimi
dojedziemy do drogi 273, po której
pojedziemy w lewo do wsi Okna
(znaki na Doksy) i dalej do Obory, gdzie
ponownie spotkamy się z główną
drogą nr 38. Pojedziemy nią w prawo,
kierunek Mladá Boleslav. Po około
4,5 km, jest odbicie w lewo oznaczone
drogowskazem do zamku Bezděz.
Ze wsi o tej samej nazwie leżącej pod
zamkiem do samego zamku trzeba
pokonać pieszo około kilometra.
Jeśli nie udajemy się na zamek,
to jedziemy dalej drogą nr 38 aż do

wyraźnie oznaczonego skrzyżowania
na miejscowość Bělá pod Bezdězem
(punkt 9). Przejeżdżamy przez
historyczne miasteczko,
zatrzymujemy się przy zamku
i jedziemy dalej drogą nr 276.
Przyjemna trasa nad rzeką Bělá
doprowadzi nas do miejscowości
Malá Bělá (punkt 10), gdzie odbijemy
w lewo na miejscowość Nová Ves.
Po przejechaniu przez nią mamy
przyjemny odcinek do jazdy Branka
– Ptýrov (punkt 11). Tu pojedziemy
główną drogą w prawo na Mnichovo
Hradiště, ale zaraz odbijemy w lewo
na miejscowość Klášterské Hradiště.
Przejedziemy przez jej skraj i gdy
tylko będzie się nam wydawało, że
już z niej wyjechaliśmy (po prawej
łąka, po lewej zbocze), będzie ostre
odbicie w lewo, oznaczone
drogowskazem na Strážiště.
Tą drogą dostaniemy się do centrum
Hradiště – warto odwiedzić browar
i restaurację w skale.
Drogą nr 26817 jedziemy dalej
przez miejscowości Jivina,
Neveklovice, Strážiště i Vápno
do Vystrkova (punkt 12), gdzie
najpierw pojedziemy w lewo zgodnie
z drogowskazem na Osečná
(punkt 13), dokąd także dojedziemy
za kilka kilometrów. Tu wreszcie
skończą się męczarnie na wąskich
uliczkach, przy kościele św. Wita
jedziemy prosto na Křižany ładną
i szeroką szosą, na której jest kilka
ciekawych zakrętów. W miejscowości
Křižany (punkt 14) pojedziemy
w prawo zgodnie z drogowskazem na
Liberec i na skrzyżowaniu za gospodą
Semering skręcimy ponownie w lewo
na Liberec. Czeka nas ostatnia
nagroda na tej trasie, słynne
zakręty na drodze na górę Ještěd,
a następnie zjazd przez przełęcz do
Liberca. Trzymając się torów
tramwajowych lub kierując znakami,
łatwo trafimy do centrum miasta.
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