10

Ukryte piękno Gór Łużyckich

Długość trasy: 158 km | Czas jazdy: ok. 3 i ½ godziny

L

ubicie zapomniane zakątki,
wąskie drogi i wsie, gdzie
prawie nie ma ruchu
turystycznego? Dokładnie to oferują
przygraniczne Góry Łużyckie
(Lužické hory). Oczywiście nie tylko
to, możemy się tam cieszyć także
szybką przejażdżką, a przede
wszystkim zachwycającą przyrodą.
Dziś ruszamy prosto na północ.
Z Liberca wyjeżdżamy drogą
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),
gdzie jedziemy dalej zgodnie
z kierunkowskazami na Frýdlant.
Przed miejscowością Albrechtice
(punkt 2) po lewej stronie
zobaczymy elektrownie wiatrowe,
które staną się naszym głównym
punktem nawigacyjnym. Kawałek
za gospodą w Albrechticach
skręcamy w lewo w stronę
wiatraków i przejeżdżamy koło nich,
jadąc do miejscowości Horní Vítkov.
Ci odważniejsi mogą ruszyć w górę
aż do elektrowni, skąd rozciąga się
wspaniały widok. Jedziemy przez
Horní Vítkov, Dolní Vítkov, a za nimi
skręcamy w prawo zgodnie ze
znakami na Václavice (punkt 3).
Jedziemy po wąskich drogach
z minimalnym ruchem. Za
Václavicami podjedziemy dalej
drogą szybkiego ruchu nr 35, obok
zamku Grabštejn, trzymając się
znaków na Hrádek nad Nisou
(punkt 4). Tu w samym centrum,
w dolnej części Horní náměstí
(Górnego Rynku), przed restauracją

Kamelot skręcamy w prawo.
Za rzeką skręcamy w lewo i kilkaset
metrów dalej kierujemy się
w prawo zgodnie z białą tablicą na
Dolní Sedlo. I mamy kolejną wąską
drogę, wznoszącą się na wzgórza aż
do schroniska Horolezecká chata,
następnie zjeżdżamy w dół do wsi
Černá Louže i dalej do Rynoltic
(punkt 5).
W Rynolticach wjedziemy na drogę
główną nr 13, po której pojedziemy
w prawo w kierunku na Děčín. Warto
się zatrzymać niedaleko zamku
Lemberk, który widać z drogi. Mniej
więcej kilometr dalej dojedziemy do
dobrze oznaczonego skrzyżowania,
na którym jedziemy w prawo na
Mařenice (punkt 6). Na początku
tej miejscowości zjeżdżamy
w główną drogę w prawo (kierunek
Trávník), a za mostem jedziemy dalej
na Krompach. Przejeżdżamy przez
miejscowość Juliovka i jedziemy
dalej w kierunku wsi Dolní i Horní
Světlá (punkt 7). Tu już jesteśmy
naprawdę na końcu świata,
niedaleko jest granica z Niemcami.
Możemy zatrzymać się na chwilę
i nacieszyć tym spokojem.
Z miejscowości Horní Světlá
jedziemy dalej główną drogą, dopóki
nie dojedziemy do drogi nr 9,
łączącej Nový Bor i Rumburk.
Skręcamy w nią w prawo na
Rumburk, a po 4 km docieramy do
ronda, na którym jedziemy na Jiřetín
pod Jedlovou. Po dojechaniu do
Jiřetína pod Jedlovou zaraz na
początku miejscowości skręcamy
w lewo, najpierw do ruin zamku
Tolštejn, a następnie do wieży
widokowej Jedlová. Stąd możemy

podziwiać całe Góry Łużyckie i przy
dobrej widoczności znaczną część
północnych Czech.
Z Jedlovej wracamy do Jiřetína,
stąd do drogi nr 9 i skręcamy nią
w prawo na Pragę. Tuż za
skrzyżowaniem, gdzie wcześniej
przyjechaliśmy od strony
miejscowości Horní Světlá, tym
razem skręcamy w prawo na Kytlice
(punkt 8). Wąską szosą wzdłuż rzeki
Kamenica jedziemy przez Mlýny aż
do miasteczka Česká Kamenice
(punkt 9). Tu przy moście trafiamy na
drogę nr 13, skręcamy w lewo na
Liberec, ale po niecałym kilometrze
skręcamy w lewo na Prysk.
I ponownie jedziemy wąską szosą
wzdłuż potoku, przez malownicze
wioski, które warto zobaczyć,
a w końcu za miejscowością
Horní Prysk wracamy na drogę
nr 13 (punkt 10). Bezpośrednio
przed nami jest wielki parking, warto
się tu zatrzymać i przejść, aby
zobaczyć formację skalną Panská
skála – wyjątkowe, bazaltowe organy
znane z wielu filmów, w tym
z popularnej czeskiej bajki „Dumna
królewna” (Pyšná princezna).
W tym miejscu kończymy na dziś
naszą włóczęgę po zapomnianych
zakątkach Czech. Przed nami
jeszcze powrót do Liberca drogą
krajową nr 13. Szeroka i przejrzysta
droga poprowadzi nas wokół
Novego Boru, przez Cvikov
(punkt 11), wokół miasta Jablonné
v Podještědí z powrotem
do Rynoltic, skąd jest już blisko do
Liberca. Jednak wciąż nie mamy
dość? Możemy pojechać do centrum
i kierować się znakami do Muzeum.
Niestety, Muzeum Czech Północnych
zostanie w 2018 roku na długo
zamknięte z powodu remontu, kilka
metrów od niego jest jednak cały
czas rozwijające się Muzeum
Techniki, w którym miłośnicy
motocykli na pewno znajdą coś
interesującego. Oczywiście
w Libercu jest znacznie więcej
atrakcji. Wystarczy odwiedzić Miejskie
Centrum Informacji Turystycznej
w pobliżu ratusza, wziąć mapę
i dowiedzieć się, co warto zobaczyć.
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