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Włóczęga

po Cyplu Frydlandzkim

Długość trasy: 135 km | Czas jazdy: ok. 3 godziny

N

awet najbardziej wysunięte
na północ rejony Republiki
Czeskiej są warte
odwiedzenia. Liczba mieszkańców
jest tu trochę mniejsza niż
w centralnej części kraju i właśnie
to ma swój urok. Dodajmy do tego
kilka naprawdę pięknych dróg
i jakąś atrakcję i mamy wspaniałą
wycieczkę na pół dnia.
Tym razem wyruszymy prosto
na północ. Z Liberca wyjeżdżamy
drogą szybkiego ruchu nr E442
w kierunku na Děčín i zaraz
za miastem zjeżdżamy zgodnie ze
znakami na drogę nr 13 (Habartice,
Frýdlant). Ta droga zaprowadzi nas
do miejscowości Mníšek (punkt 1),
a potem pojedziemy nią dalej
zgodnie z kierunkowskazami
na Frýdlant. Świetny asfalt i jeden
zakręt za drugim, jedziemy przez
Albrechtice aż do długiego prostego
odcinka, gdzie skręcimy w lewo
na Dětřichov (punkt 2).
Na pierwszym skrzyżowaniu
zjeżdżamy w lewo (Višňová) i tu
musimy podjąć decyzję. Jeśli
chcemy się dobrze rozejrzeć
po okolicy, jedziemy prosto
do Heřmanic. Na początku
miejscowości skręcamy w prawo w
oznaczoną drogę prowadzącą
do nowoczesnej i ciekawej pod
względem architektonicznym wieży
widokowej. Następnie wracamy
do Dětřichova, gdzie na drugim
skrzyżowaniu jedziemy zgodnie
z drogowskazem na miejscowość
Višňová.
Pokonamy wąską, ale ładną drogę
z licznymi zakrętami i widokami
wzdłuż czesko-polskiej granicy aż
do miejscowości Višňová (punkt 3).
Stąd pojedziemy dalej główną drogą
według znaków na Černousy.
Przejedziemy obok dworca
kolejowego i wzdłuż linii kolejowej

dojedziemy do wsi Filipovka. Stąd
można zrobić mały wypad do osady
Saň (po znakach w lewo). Jest to co
prawda gorszej jakości droga, ale to
tylko kawałek, a w nagrodę
dostaniemy się na zapomniane przez
Boga, pełne spokoju miejsce. Można
tam posiedzieć na tarasie na środku
stawu i skosztować specjałów
z miejscowej gospody dla
wędrowców.
Z Filipovki jedziemy dalej
na Černousy (punkt 4), cały czas jest
to przyjemna przejażdżka. Warto
zwiedzić nie tylko kaplicę, ale
również wyremontowany dziedziniec
zamkowy z restauracją. Z Černous to
już tylko kawałek tą samą drogą
do skrzyżowania z drogą nr 13.
Skręcamy w nią w prawo w kierunku
na Frýdlant. Przejedziemy przez
Pertoltice i dojedziemy do Arnoltic
(punkt 5). Kawałek za kościołem
należy uważać na drogę w lewo,
kierunek Bulovka. Na jej początku
skręcamy w prawo zgodnie
z drogowskazem na Krásný Les
(punkt 6). Jedziemy dalej bocznymi
drogami Regionu Frydlandzkiego,
w Krásnym Lesie skręcamy w lewo
do Jindřichovic pod Smrkem
(punkt 7). Piękna, mała wioska
na końcu świata z Muzeum Życia
Wiejskiego przed rewolucją
przemysłową z dwoma
elektrowniami wodnymi z centrum
informacyjnym oraz chłopskim
jadłem.
Z Jindřichovic jedziemy dalej drogą
nr 29110 zgodnie z drogowskazami
na Nové Město pod Smrkem
(punkt 8). Tu najpierw jedziemy
na Frýdlant, a na końcu rynku
skręcamy w lewo na Hejnice. Przez
Ludvíkov dojeżdżamy do uzdrowiska
Lázně Libverda ze słyną restauracją
Wielka Beczka (Obří sud)
i kompleksem uzdrowiskowym.
Jedziemy dalej do Hejnic (punkt 9),

gdzie warto obejrzeć fascynującą
świątynię Zwiastowania Marii Panny.
Trasa prowadzi dalej główną drogą
nr 290 w prawo do Raspenavy.
W tej miejscowości skręcamy
w lewo na Liberec, trasa biegnie
przez Przełęcz Oldřichovską
(Oldřichovské sedlo), gdzie
na szczycie znajduje się kolejna
słynna gospoda turystyczna.
Z Oldřichova trasa prowadzi
z powrotem do miejscowości Mníšek
(punkt 1), gdzie między innymi
można się wykąpać w zbiorniku
Fojtka. W ten sposób moglibyśmy
zakończyć trasę i wrócić do Liberca,
ale jest jeszcze jedna możliwość…
pojedziemy dalej. W Mníšku
skręcamy w prawo ponownie
w kierunku na Frýdlant, ale na końcu
za stacją benzynową skręcamy
w lewo na drogę nr 592
na miejscowość Chrastava.
Przejeżdżamy piękną doliną przez
Novą Ves do Chrastavy (punkt 10)
z ładnym zabytkowym rynkiem.
Przez miasto jedziemy dalej drogą
nr 592, kierując się na miejscowość
Kryštofova Údolí (punkt 11).
W uroczej wsi, ukrytej w dolinie
górskiej, można podziwiać dawną
wiejską architekturę, pierwszy czeski
wiejski zegar astronomiczny (Orloj)
oraz Muzeum Ludowych Szopek.
Kręta droga prowadzi dalej przez
miejscowość Novina pod
zapierającym dech wiaduktem
kolejowym, następnie zjeżdżamy
w dół do Křižan (punkt 12), skąd jest
przepiękny widok na grzbiet góry
Ještěd (Jeszted).
W Křižanach jedziemy w lewo
w kierunku na Liberec, dalej obok
gospody Semering na skrzyżowanie
z drogą z miasta Český Dub.
Tu ponownie skręcamy w lewo
i ruszamy na serpentyny góry
Ještěd. W tą stronę są
zdecydowanie bardziej interesujące
niż w przeciwnym kierunku, dlatego
na tej trasie możemy się nimi
nacieszyć. Z przełęczy Tetřeví
sedlo pod Ještědem jedziemy dalej
i po kilku minutach jesteśmy
w Libercu. Do centrum jedziemy
prosto w dół.

22
_001_052_Pruvodce_168x240_PL.indb 22

19. 12. 2018 16:46:22

