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Czar Gór Izerskich

Długość trasy: 126 km | Czas jazdy: ok. 3 godziny

Z

akręty i przepiękna przyroda,
to dwa główne atuty Gór
Izerskich. Tyle kilometrów
można spokojnie pokonać zarówno
w ciągu godziny, jak i w ciągu trzech
godzin, co jasno dowodzi, że na tej
trasie nie powinniśmy się spodziewać
zbyt wielu prostych odcinków.

Zaczynamy na północnowschodnim krańcu Liberca,
na skrzyżowaniu obok dawnej fabryki
Tesla, dziś Lites. Stąd pojedziemy ul.
Kateřinską wzdłuż rzeki Černá Nisa
i zaraz na początku będzie porządna
porcja zakrętów. Przejedziemy przez
całą dzielnicę Kateřinky, potem dalej
wokół zbiornika wodnego Rudolfov,
aż na szczyt do restauracji Česká
Chalupa, gdzie pojedziemy w lewo
do miejscowości Bedřichov (punkt 1).
Tu przejedziemy obok centralnego
parkingu i dalej do pensjonatu
U Smutných, gdzie zgodnie
z drogowskazem pojedziemy
na Josefův Důl (droga główna
odbija w prawo). Ten odcinek jest
bardzo rozbity, ale jak zaraz się
przekonamy, szybko się poprawia.
Dalej przez Hrabětice (punkt 2)
aż do miejscowości Karlov, gdzie
w środku lasu znajdziemy oznaczone
skrzyżowanie – jedziemy w prawo
drogą podporządkowaną lekko pod
górkę.
Jakość nawierzchni lekko się
poprawia, ale cały czas jest to wąska
szosa. Dojeżdżamy nią
do miejscowości Horní Maxov, a stąd
dalej do Lučan nad Nisou (punkt 3),
gdzie skręcamy w lewo, kierunek
Tanvald. Stąd wzdłuż Smržovskiego
potoku cały czas w dół aż do drogi
nr 14, którą znajdziemy na początku
miejscowości Smržovka przy
przejeździe kolejowym. Jedziemy
w lewo i kierujemy się do Tanvaldu
(punkt 4). Tu na pierwszym rondzie
zjeżdżamy w lewo na drogę nr 10
w kierunku Harrachova. Trzymamy

się jej aż do górnej części Desnej
(punkt 5), gdzie należy zwrócić uwagę
na biały drogowskaz na Souš
(w lewo). Przy Apartamentach Černá
Říčka nie jedziemy w lewo na Souš,
ale w prawo, kierunek Kořenov.
Po 2 km dojeżdżamy do skrzyżowania
we wsi Horní Polubný (punkt 6), gdzie
skręcimy w lewo zgodnie z białym
drogowskazem, kierunek Jizerka.
Niech nas nie wystraszy znak – ślepa
ulica, na początku osady Jizerka
droga naprawdę się kończy. Ale i tak
warto się tu udać. W Czechach jest
niewiele takich pięknych i odległych
miejsc z tradycyjną architekturą,
położonych wśród przepięknej
przyrody.
Gdy już się wystarczająco
pozachwycamy, możemy wrócić
do Horní Polubný i pojechać dalej
prosto do wsi Kořenov. Tam przy
kaplicy o nazwie Tesařovská kaple
(punkt 7) znajdziemy główną drogę
nr 10 i skręcimy w nią w prawo.
Po kilku metrach przy zajeździe
skręcimy w lewo w kierunku
na Vysoké nad Jizerou. Pierwszą
miejscowością będą Příchovice,
gdzie miłośników humoru ucieszy
muzeum Járy Cimrmana. Przyjemną
drogą nr 290 jedziemy dalej przez
Rejdice, Sklenařice aż do miasta
Vysoké nad Jizerou (punkt 8).
Stopniowo zaczną się przed nami
rozpościerać widoki na obie strony,
czyli na Ještěd (Jeszted)
i Karkonosze. Ten efekt może jeszcze
wzmocnić odcinek za miejscowością
Vysoké, gdzie nie powinniśmy
pominąć wieży widokowej U Borovice
(kawałek przed nią pojedziemy
w prawo drogą nr 289 na Semily).
Od wieży widokowej jedziemy dalej
drogą nr 289 w dół do miasta Semily.
Ten odcinek naprawdę zapewnia
dobrą zabawę. W mieście Semily
(punkt 9) jedziemy na rondzie prosto,
a za rzeką w prawo, kierunek Železný
Brod. To kolejny kręty odcinek, ale

tym razem szybszy. Po drodze można
odwiedzić punkt widokowy Krkavčí
skála (patrz trasa Przez piękne zakątki
Czeskiego Raju). Na początku
Železnego Brodu (punkt 10) przy
zjeździe z góry skręcimy w lewo
na drogę nr 282 na Koberovy.
Zakręty, zakręty, zakręty i to wcale nie
koniec. We wsi Koberovy (punkt 11)
skręcamy w prawo zgodnie
z kierunkowskazem Malá Skála.
Na tym odcinku jest gorsza
nawierzchnia, ale przez chwilę
musimy to wytrzymać. Jeszcze raz
zgodnie z drogowskazem na Malą
Skalę (punkt 12) i już jesteśmy
na głównej drodze nr 10. Jedziemy
w prawo, kierunek Železný Brod.
Luksusem drogi pierwszej kategorii
będziemy się jednak cieszyć przez
zaledwie 800 metrów, przy pizzerii
skręcimy w lewo zgodnie
z oznaczeniami na Sněhov. Miniemy
odbicie do skalnego Panteonu
i ostrymi zakrętami po świetnym
asfalcie dojedziemy przez Sněhov
do skrzyżowania w kształcie litery T.
Skręcamy w prawo, kierunek
Jablonec nad Nisou. W pierwszej
wsi Dalešice skręcamy w lewo,
kierunek Rychnov u Jablonce
(punkt 13). Jedziemy kawałek
po złym asfalcie, ale warto.
Przejeżdżamy przez Rychnov
i jedziemy drogą nr 65 Jablonec nad
Nisou. Nie należy dać się ponieść
prędkości, ponieważ za niecałe trzy
kilometry będziemy skręcać w lewo
w kierunku na Rádlo, a w Rádlo
w prawo na Milíře (punkt 14).
Z miejscowości Milíře jedziemy
w prawo, pokonując kolejną serię
ciasnych wijących się zakrętów
do Vratislavic nad Nisou, które są
już peryferyjną dzielnicą Liberca.
W nagrodę możemy zatrzymać się
na jedno piwo bezalkoholowe
w browarze Konrad, i jechać dalej
do centrum miasta. Tylko trochę
bolą ręce…
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