Na výlet s IDOLEM
Tipy Marka Řeháčka na výlety
s hromadnou dopravou

Krajina z okénka vlaku
Krajinu lze vnímat z okénka jedoucího automobilu.
Odtud působí jako soubor pozemků a lidských sídel
s většími či menšími objekty různého stáří a stavu. Mezi
nimi se táhnou komunikace, elektrické dráty a optické
kabely přenášející miliony informací, o nichž si myslíme,
že jsou pro naše bytí nepostradatelné. Krajina se nám
tak po chvíli změní v pár vzpomínek na silniční ukazatele
a cedule ohlašující začátek a konec obcí. Spíše než krásu
stinných alejí, vůni lip a útulnost zájezdních hospod v ní
oceníme šířku silnice a kvalitu asfaltu. Řítíme se často
na výletech autem rozkmitání rychlostí vlastního života
a ochuzeni o pochopení souvislostí podle elektronických
navigací a unifikovaných hnědých infotabulí navštěvujeme
turistické zajímavosti, kde máme problém s parkováním
a neodbytný pocit, že jsme tu již někdy v minulosti byli.
Výlety je ale stále možné pojmout i jinak – udělat si čas
a nespěchat. Pěšky dojít na nádraží, koupit si v bufíku svačinu, sednout do vlaku a nechat se vézt. Vrátit se do dětství,
na výlety s rodiči. Vzít svoje děti a vnuky a ukázat jim krajinu
z okna jedoucího vlaku, zasvětit je do poetiky nádražní
atmosféry. Půvab výletů je tak najednou spojen nejen
s romantickými zříceninami, udržovanými zámeckými parky či lidovou architekturou, ale taktéž s cestováním. Výlety
vlakem, a veřejnou dopravou vůbec, stále představují určitý
druh poutnické poezie, kterou ovšem umí číst jen ti, kteří se
rozhodli nespěchat a krajinu i výlety si pořádně užít.
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Großschönau
Objevte nečekané krásy

maximálně

4 km

Groβschönau (žel. st.) – procházka obcí (kostel, muzeum) – Trixi Park a zpět.
Spojení: os. vlak Liberec – Seifhennersdorf 8.02 | os. vlak Rybniště – Liberec 17.02
Dnes zavítáme vlakem do sousedního Saska, přesněji Horní Lužice, krajiny, která až
do roku 1635 patřila k Čechám. Jízdní řády a výhodné tarify v Horní Lužici je možné
najít i v češtině na www.zvon.de; pro cestu do Groβschönau postačí obyčejná česká jízdenka, neboť vlak německým územím pouze projíždí.
Obec Groβschönau je spojovaná ponejvíce s textilní výrobou. Na toto v Čechách téměř zaniklé odvětví si tu lze nostalgicky zavzpomínat v muzeu nacházejícím se v historickém klasicistním továrním objektu stojícím u říčky Mandavy
(Mandau). V Deutsche Damast- und Frottiermuseum (Německé muzeum damašku a froté – www.ddfm.de) je celá řada ukázek funkčních stavů a v „pokladnici“ jsou pak uchovávány nejcennější kousky ze zdejší produkce od 18. do 20.
století. Malebné okolí muzea tvoří unikátně dochovaný soubor podstávkových
domů s hrázděním; u stylového řeznictví a hostince se tu v šumění vod Mandavy
krásně můžeme zasnít nad zašlými časy.
Groβschönau má ještě další lákadlo, v současné době stále více navštěvované českými turisty, zejména rodinami s dětmi – rozsáhlý sportovně-odpočinkový komplex
Trixi Park. Jeho symbolem je velký mrož (www.trixi-park.de). Nachází se na samém okraji lužickohorských lesů; jeho jádro tvoří rozsáhlé lesní koupaliště z roku
1933, které si zčásti uchovalo původní náladu. Vedle něj je dnes moderní komplex
s krytým bazénem, v němž se v řadě atrakcí vydovádí zejména malí návštěvníci.
www.iidol.cz

www.idos.cz
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Ještěd
Za architektonickým klenotem mistra Hubáčka

maximálně

2 km

Liberec, Horní Hanychov (stanice lanové dráhy) – Liberec, vrchol Ještědu a zpět.
Spojení: lanovka jezdí denně, v půlhodinových intervalech, 8.00–19.00 hodin.
Do Horního Hanychova je nejstylovější dojet tramvají č. 3; z centra Liberce to zabere zhruba čtvrthodinu. Ve smrkovém lese se zde nachází dolní stanice lanové dráhy,
kterou tradičně provozují České dráhy. Od tramvajové zastávky k lanovce vede (cca
15 minut pohodlné chůze) šipkami značená cesta. Výjezd lanovkou trvá 4 minuty
a je sám o sobě zajímavým zážitkem; kabinka překonává na trati dlouhé téměř dvanáct set metrů převýšení čtyři sta výškových metrů.
Ještěd patří již dvě staletí k nejvyhledávanějším turistickým cílům Liberecka;
zvláště oblíbený je milovníky dalekých výhledů – lze odtud přehlédnout třetinu Čech a za opravdu dobrých podmínek je vidět i věže a sídliště v Praze
(např. žižkovský vysílač).
Tvar vrcholu určuje hotel s vysílačem dokončený roku 1973 podle projektu libereckého architekta Karla Hubáčka. Jím navržená stavba z betonu, oceli a laminátu dotvořila vrchol do dokonalé špice. Na svoji dobu velmi neotřelé byly i interiéry,
navržené včetně nábytku i nádobí zcela originálně. Úžasné dílo získalo řadu architektonických ocenění, včetně uznání „stavba 20. století“ a v současnosti se uvažuje
i o zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Ještěd připomíná ze všeho nejvíce kosmický objekt, málokoho tedy překvapí, že
v jeho sousedství byl v roce 2010 umístěn Malý Marťan – socha předního českého
výtvarníka Jaroslava Róny.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK
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Kryštofovo Údolí
Vesnička z historických pohlednic

maximálně

2 km

Kryštofovo Údolí (žel. stanice) – procházka obcí (kostel, orloj, betlémy) a zpět.
Spojení: os. vlak Liberec – Děčín hl. n. 8.56 | os. vlak Děčín hl. n. – Liberec 14.54.
Na stanici Kryštofovo Údolí vystoupíme z vláčku, který nás lesy přivezl z Liberce.
V údolí před námi leží v údolí romantická obec s malebnou lidovou architekturou;
čas jako by se tu zastavil na kolorovaných pohlednicích začátku 20. století.
Na malé vyvýšenině ve středu obce stojí dřevěný kostel sv. Kryštofa s vysokou sedlovou střechou, dokončený roku 1694. Interiér kostela je barokní a rokokový a působí nesmírně příjemným a útulným dojmem. Vedle je fara s mansardovou střechou
z roku 1768, socha sv. Václava, dřevěná zvonice, dále pak romantický hřbitov
a barokní márnice. V márnici je dobře viditelný soubor osmi barokních obrazů,
označovaný jako „Tanec mrtvých“, které měly připomínat pomíjivost života.
Kryštofovo Údolí je neodmyslitelně spjato s betlémy, jejichž bohatá expozice je otevřena v prvním patře hostince pod kostelem. Nejstarší betlém pochází z roku 1846.
Na starou tradici navázalo každoroční stavění (vždy od začátku adventu do Tří králů)
Jírova betlému, šestnáct metrů dlouhého díla výtvarníka Josefa Jíry s postavami
v životní velikosti, vytvořeného v roce 1999.
Od roku 2008 se Kryštofovo Údolí navíc honosí dalším českým unikátem – ze staré
trafostanice zde vznikl jedinečný vesnický orloj s pohyblivými figurami apoštolů.
Milovníky technických památek jistě zaujme 194 metrů dlouhý železniční viadukt
se 14 oblouky na trati z Liberce do Děčína a Teplic, dokončené v létě 1900.

www.iidol.cz

www.idos.cz
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Sychrov
za rohanskou romantikou

maximálně

5 km

Sedlejovice (žel. st., modře značená turistická cesta) – údolí Mohelky – zámek
Sychrov (červeně značená turistická cesta) – Sychrov (žel. st.).
Spojení: Tam: os. vlak Liberec – Nová Paka 8.31. Zpět: os. vlak Nová Paka – Liberec (stanice Sychrov) 16.49.
Tentokrát se vydáme vláčkem motoráčkem na jih; vystoupíme ve stanici Sedlejovice
v údolí říčky Mohelky. Od trati seběhneme dolů do údolíčka ke starobylému mlýnu.
Pokračujeme po modře značené cestě, která vede údolím Mohelky až pod zámek
Sychrov. Říční údolí s loukami a mohutnými stromy má malebný, téměř lesoparkový,
charakter. Projdeme umělou zříceninou – tzv. Arturovým hradem; za ní je již proslulý zámecký park, obehnaný litinovým plotem.
Zámek Sychrov (www.zamek-sychrov.cz) je absolutně nejvyhledávanější památkou celého Libereckého kraje. Na jeho místě původně stávala na skalnatém ostrohu
tvrz královské komory z 15. století. Velkolepost současného novogotického zámku
je ale spojena až s 19. stoletím, kdy starému objektu dali novogotickou romantickou
podobu Rohanové, starobylý francouzský rod původem z Bretaně. Místnosti zámku
jsou vyzdobeny jedinečnými dřevořezbami; proslulá je zdejší sbírka 250 portrétů rohanských předků. Vyhlášený je též celoročně přístupný sychrovský zámecký park.
Ze zámku pokračujeme po červené na nádraží Sychrov. Fandové železnic zde
mohou vidět lahůdku – nad údolím Mohelky se tu klene viadukt, 32 metrů
vysoká stavba s osmi oblouky ve dvou patrech, připomínající slavné mosty v alpském Semmeringu.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK
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Frýdlant
na valdštejnův hrad

maximálně

7,5 km

Raspenava, žel. st. (žlutá) – křižovatka (zelená) 0,8 km – smírčí kříž 3,2 km – Frýdlant,
hrad a zámek (dále neznačeno) 5,7 km – náměstí – žel. st. 7 km.
Spojení: Tam: 7.30 stanice Liberec (os. vlak Liberec – Černousy). Zpět: 15.47 stanice
Frýdlant (os. vlak Jindřichovice p. S. – Liberec).
Hrad a zámek Frýdlant je bytostně spojen s proslulým válečníkem Albrechtem
z Valdštejna, ač zde slavný vévoda za svého života strávil jen pouhých několik dní.
Na hrad se vydáme samozřejmě vlakem. Z nádraží v Raspenavě sejdeme k vodám
Smědé a pokračujeme po proudu. Po zelené stoupáme do vrchu a lipovou alejí v lukách míříme k frýdlantskému hradu a zámku. Ten je jednou z nejdéle zpřístupněných
památek v Evropě – turisté jej navštěvují již víc než 200 let! Historie hradu je ale ještě
podstatně starší – původní pevnost zde vznikla již v polovině 13. století a dochovala se z ní mohutná věž zvaná Indica. Dnešní expozice patří po zdařilé rekonstrukci
k nejbohatším v celém kraji a je velice autentická – zahrnuje většinou předměty,
kterých se opravdu dotýkaly ruce zdejších panů. Mimo nábytku, skla a porcelánu
je zde k vidění i bohatá sbírka zbraní, obrazárna s portréty panstva, sbírka hraček,
soubor fajfek, stále funkční zámecká kuchyně či vrchnostenská kancelář. Od zámku
nás vede příjemná cesta směrem do města, kde na hlavním náměstí před radnicí
stojí mohutná socha Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského. Na nádraží je to
odsud již jen kousíček.

www.iidol.cz

www.idos.cz
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Ze Sedmihorek
na hrad Valdštejn

maximálně

10 km

Karlovice – Sedmihorky, žel. st. (modrá) – Sedmihorky, lázně (modrá) 1 km – rozcestí
(žlutá) 2,5 km – Valdštejn, hrad (červená, dále neznačeno) 4,5 km – Turnov, žel. st. 10 km.
SPOJENÍ: Tam: 8.31 stanice Liberec (os. vlak Liberec – Nová Paka); 9.33 stanice Turnov (os. vlak Turnov – Hradec Králové). Zpět: 16.40 stanice Turnov (os. vlak Nová
Paka – Liberec).
Výlet začneme na nádražíčku v Sedmihorkách; nedaleko od něj se nacházejí lázně,
proslulé pobytem významných českých osobností. Ze Sedmihorek pokračujeme
okolo jednotlivých lázeňských pramenů a brzy přicházíme do smaragdově zelené
pohádky o borovicích a pískovcových věžích závratných výšek. Občas uslyšíme zacinkání, to horolezci ve „Skaláku“ zdolávají nástrahy vertikál; však se právě zde zrodilo české pískovcové lezení, jehož symbolem je nádherná věž Maják. Po výstupu
po schůdcích a pěšinkách přicházíme na skalní okraje, z nichž je uchvacující vyhlídka
na temena bílých skal i vršky stromů. Po rovinaté cestě přicházíme k hradu Valdštejnu. Při vstupu do něj nás vítá klasicistní domek s občerstvením a za ním již vykukuje
k Valdštejnu nerozlučně patřící pískovcový most se sochami českých patronů.
Hrad Valdštejn byl vybudován ve 13. století pány z Hruštice z rodu Markvarticů a je
spojován se vznikem slavného českého rodu Valdštejnů. Z původní stavby se dochovaly jen podzemní prostory, tvář památky dnes určuje hlavně barokní kostelík
sv. Jana z Nepomuku a vedlejší hostinský dům s expozicí připomínající romantické
období 19. století, kdy hrad náležel rodu Lexů z Aehrenthalu.

Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Sloup
za zašlou slávou barokní poustevny

maximálně

13 km

Cvikov, autobusové nádraží (modrá) – Sloup, hrad (červená) 8,5 km – Nový Bor, autobusové nádraží – 13 km.
Tam: 8.05 autobusové nádraží Liberec (autobus Vrchlabí – Ústí n. L.). Zpět: 14.17 autobusové nádraží Nový Bor – 15.07 autobusové nádraží Liberec (denně).
Nejedna romantická zkazka se vypráví o skalním hradu Sloup, nacházejícím se na
35 metrů vysokém pískovcovém suku nad údolím Dobranovského potoka. Obranné
ochozy, hladomorny a ve skále vytesané úkryty jako by samy přitahovaly představy
rytířů i trpících vězňů. Hrad byl sice vybudován pány z Ronova coby středověká pevnost, šlo ale o stavbu převážně dřevěnou, z níž se dochovaly jen neznatelné zbytky. Na
přelomu 17. a 18. století byl Sloup přestavován Ferdinandem Hroznatou z Kokořova na
barokní poustevnu. Úchvatná je křížová chodba, skalní kaple s věží či některé místnosti pro pobyt poustevníků. Na počátku 18. století pokračovali v budování pánové Kinští;
tehdy vznikly mohutné terasy na jižní straně skály. Poustevníci zde žili až do 80. let
18. století – nejznámější byl výrobce čoček Samuel Görner, jehož postava s dalekohledem je dodnes jedním ze symbolů tohoto místa. Návštěvníci hradu mohou obdivovat
nejen vytesané prostory a vyhlídky, ale i skalní kapli, vytesanou v barokním duchu do
pískovce v roce 1693 a dnes využívanou i pro koncerty.
Do Sloupu dojdeme pěšky ze Cvikova po modré přes půvabné Údolí samoty; na
zpáteční vlak nebo autobus dojdeme po červené do Nového Boru.

www.iidol.cz

www.idos.cz
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Trosky
Za symbolem českého ráje

maximálně

5 km

Borek pod Troskami, železniční stanice (modrá) – Trosky, hrad (zelená) 2,5 km –
Ktová (železniční stanice) 4,5 km.
Spojení: Tam: 8.31 stanice Liberec (os. vlak Liberec–Nová Paka); 9.33 stanice Turnov (os. vlak Turnov–Hradec Králové). Zpět: 16.09 stanice Ktová (os. vlak Hradec
Králové–Turnov); 16.40 stanice Turnov (os. vlak Turnov–Liberec).
Jedním z nejklasičtějších výletů v Libereckém kraji je cesta na hrad Trosky, který je
nejen dominantou skalnaté krajiny Českého ráje, ale stal se i jakýmsi jejím symbolem. Hrad vznikl již ve 14. století na dvou nepřehlédnutelných vyvřelých čedičových
skalách – magických „rohách býčích“, které jsou pověstné více či méně pravdivými
zkazkami o kultovním místě dávných Keltů. S Troskami se pojí nejen dohady o jejich
kultovním významu, ale také řada pověstí o pokladech a podzemních chodbách;
i tyto pověsti mají kupodivu zčásti reálný základ. Středověká pevnost byla postavena
Čeňkem z Vartemberka – jedním z nejmocnějších českých šlechticů té doby. Hrad
v dobách třicetileté války přestal plnit své poslání, zanikl a postupně se přeměnil
na zříceninu, dnes z větší části zabezpečenou proti dalšímu chátrání. Dominantou
hradu jsou dvě obranné věže s romantickými názvy – štíhlá Panna a nižší a širší
Baba. Prohlídky Trosek jsou individuální; atraktivní je zejména výstup po schodištích
na věž Babu, sloužící dnes jako rozhledna, z níž je krásný výhled na Český ráj, vzdálenější hory včetně Krkonoš i české vnitrozemí.

Tipy na výlety vám přináší KORID LK
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Do Karlovarských bučin
Za divokou vůní medvědího česneku

maximálně

4,5 km

Liberec – Karlov pod Ještědem, železniční stanice (žlutá) – Červený kříž, památka
3,5 km – Kryštofovo Údolí, železniční zastávka 4,2 km.
Spojení: Tam: 8.56 stanice Liberec (osobní vlak Liberec – Děčín). Zpět: 14.54 zastávka Kryštofovo Údolí (osobní vlak Děčín – Liberec).
Buky a skrytá údolí – to je typická tvář krajiny okolo Kryštofova Údolí, kam nás zavede tento nedlouhý výlet. Procházet se budeme Karlovskými bučinami, snad nejkrásnější přírodní rezervací Ještědského hřebene. Na jaře zde kvete mnoho krásných
divokých květin (okrotice bílá, okrotice červená, korálice trojklanná, kruštík širolistý,
vemeník). Nad krajinou se od počátku dubna vznáší nezaměnitelná vůně léčivého
a pořádně pálivého medvědího česneku (Allium ursinum), asi dvacet centimetrů
vysoké rostliny s výraznými řapíkatými listy. Medvědí česnek coby vlhkomilná rostlina patří neodmyslitelně ke zdejším stinným údolím s vápenným podložím.
Naše trasa začíná u nádraží v Karlově pod Ještědem. Jdeme nejprve po dobré lesní
silničce, která končí po dvou kilometrech poněkud nelogicky v sedle pod Srním vrchem – ale naše žlutá značka ji po chvíli opustí a sleduje méně pohodlnou cestu vlevo.
Právě zde začínají Karlovské bučiny – jedinečně dochovaný komplex bukových lesů,
chráněný od roku 1972. Cestou k západu míjíme lesní křižovatku s Červeným křížem,
k němuž se váže legenda o pověšeném dezertérovi ze sedmileté války v 18. století.
Po čtvrt hodině přicházíme k cíli – budově z červených cihel, která se dochovala napříč
stoletím takřka v původní podobě – nádraží v Kryštofově Údolí.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Do Měsíčního údolí
Za opojnou vůní měsíčních fiál

maximálně

15 km

Kytlice – Mlýny, žel. st. (zelená) – Křížový Buk 4,5 km (červená, po neznačené cestě) – Měsíční údolí 6 km (dále po modré) – Česká Kamenice, žel. st. 14,5 km.
Spojení: Tam: 7.02 stanice Liberec (osobní vlak Liberec – Rybniště); dále přestup Rybniště 8.30 (os. vlak Rumburk – Děčín). Zpět: 15.10 stanice Česká Kamenice (os. vlak
Rumburk – Děčín); dále přestup Benešov n. P. 16.01 (R Ústí nad Labem – Liberec).
Na východním svahu Černého vrchu se nachází Měsíční údolí – oficiálně Přírodní
památka Líska – rezervace měsíčnice vytrvalé (Lunaria redidiva). Okolo lesní cesty
se tu v květnu objevují záplavy nafialovělých kvítků. Měsíčnice je asi metr vysoká
rostlina s listy podobnými kopřivě. Drobné kvítky v čerstvém jarním lese nejen dobře vypadají, ale především intenzivně voní, jejich vůně navíc nabývá na intenzitě
navečer. Měsíčnice je obestřena několika pověstmi. Podle jedné právě v Měsíčním
údolí puklo srdce dívce Anežce, která sem utekla z nešťastné lásky k Petrovi z Lísky,
který ji ovšem zradil a oženil se s bohatou vdovou. Zničený mladík pak klečel na
místě její smrti a najednou ucítil Anežčinu vůni vycházející z divokých květů; zničený
životem se pak vydal kamsi na sever, odkud se již nikdy nevrátil. Podle další pověsti
přinesl krásnou měsíčnici do údolí jakýsi Vlach ze svého domova v daleké Itálii. Jiná
pověst praví, že ji zde na hrobě svého zemřelého děťátka zasadili potulní cikáni, kteří
kdysi v údolíčku tábořili.
Z Měsíčního údolí pokračujeme po modré přes Bratrský oltář do České Kamenice,
kde opět nastoupíme na vlak.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Do Lidových sadů
Za rozkvetlými rododendrony a azalkami

maximálně

2 km

Liberec, terminál Lidové sady (neznačeno) – Liberec, Jezírko 0,6 km (neznačeno) – Liberec, průmyslová škola 1,3 km (neznačeno) – Liberec, Šaldovo náměstí, tramvajová zastávka (neznačeno) 1,8 km.
Spojení: Tam: terminál MHD Liberec (tramvaj linek č. 2 nebo č. 3)
Nelze neobdivovat rozkvetlou krásu Lidových sadů. Kvetoucí azalky a rododendrony patří k slavné vilové čtvrti od jejího počátku; právě zde v prvních letech
20. století spolek Naturfreunde (Přátelé přírody) v Liberci poprvé masově vysadil
různobarevně kvetoucí národní dřevinu Nepálu – pěnišník čili rododendron. V podhorských zahradách Lidových sadů se jim začalo dařit, mohutně se zde rozšířily,
a tak se právě zde vlastně zrodilo přízvisko Liberec – město rododendronů. Dnes
se vydáme do této nejpůsobivější čtvrti Liberce; vedle rozkvetlých rododendronů
a azalek si zde můžeme mezi starými domy a ozdobným ploty užívat zašlou náladu
starého mocnářství.
Příjemnou trasu krásnem městské promenády zahájíme na konečné tramvaje v Lidových sadech; stavba trati začala právě v měsíci květnu roku 1897. Výletnická sláva Sedmidomků ovšem začala již 10. srpna 1872, kdy byly spolkem Naturfreunde
slavnostně dokončeny a městu předány první parčíky a procházkové cesty. Naše
kroky povedou po Masarykově ulici, okolo velkolepých veřejných staveb přelomu
19. a 20. století – muzea, lázní, hospodářské komory i průmyslové školy, ale i podél
historizujících či secesních vil.
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Do městského parku v Žitavě
Na návštěvu krajiny po těžbě uhlí

maximálně

7 km

Zittau, žel. st. (červená) – Zittau – Pethau, park 3 km – a zpět (dále neznačeno) 7 km
Spojení: Tam: 10.02 stanice Liberec (osobní vlak Liberec – Seifhennersdorf ). Zpět:
15.19 stanice Zittau (osobní vlak Rybniště – Liberec).
Za rozkvetlými ušlechtilými květinami se tentokrát vypravíme do žitavského Westparku
(Západního parku), který se nachází na okraji města, ve čtvrti zvané Pethau. Z nádraží
v Žitavě vyjdeme hlavní ulicí směrem do centra, později nás dále vede červená značka.
Západní park je významným místem zdejší historie – nachází se zde vyvýšenina
zvaná Burgberg čili Hradní vrch, na níž měl být umístěn nejstarší žitavský hrad. Hrádek byl postaven mimo pozdější městskou zástavbu proto, že k jeho lepší obraně
byly využívány vody řeky Mandavy, které tečou dodnes na dohled. Poněkud tajemnou historii tohoto místa připomíná pomník na malém návrší. Okolí Burgbergu tvoří
jednu z nejkrásnějších odpočinkových zón Žitavanů, bezprostředně navíc navazující na rekultivovaný uhelný důl, při němž vznikl rekreační areál Olbersdorfer See
(Olbersdorfské jezero). Společně s historickým parkem, jehož základy pocházejí již
z 19. století, prošel celý areál o velikosti 130 ha od počátku 90. let 20. století mohutnými úpravami, které předcházely jeho přeměně na výstavní areál. V něm byla
od května do října roku 1999 s tématem „krajina po povrchové těžbě“ pořádána 2.
Saská zemská zahradní výstava. Vzniklo zde mnoho nových atrakcí, vysázeny byly
tisíce stromů, keřů a květin; došlo k obnově vodních toků, rybníčků i bažiny. Vybudovány zde byly mosty, atrakce pro děti a romantická zákoutí.

Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Na Černou studnici
Za hemmrichovskou secesní kráskou

maximálně

10 km

Jablonec n. N., železniční stanice Jablonecké Paseky (zelená značka) – Kynast, rozcestí (červená značka) 2 km – Černá studnice (rozhledna) 5,5 km – Berany, rozcestí (modrá značka) 6,5 km – Smržovka, železniční stanice 10 km.
Spojení: Tam: 8.37 stanice Liberec (osobní vlak Liberec – Harrachov). Zpět: 15.57
stanice Smržovka (vlak Harrachov – Liberec).
Černá studnice je jednou z nejznámějších rozhleden Jizerských hor a je typickou
představitelkou secesní „rozhlednové architektury“. Vrchol Černé studnice patří
k nejnavštěvovanějším místům Jablonecka. Na počátku 20. století se Černá studnice
stala jablkem sváru mezi libereckými a jabloneckými turisty – Liberečtí tehdy chtěli
stavět velkolepou chatu s rozhlednou na Ještědu a Jablonečtí požadovali to samé
pro Černou studnici. Dohadovali se tak dlouho, až se jejich spolek rozpadl na dva
a každý z nich si nakonec dokončil svoji vysněnou stavbu sám. Stavba bachraté, ale
přeci velice elegantní věže na Černé studnici započala roku 1904 a 14. srpna 1905 se
26 metrů vysoká rozhledna otevírala. Autorem stavby byl architekt Hemmrich, který
ve zdejších horách navrhl ještě další 4 dodnes stojící věže. Vedle rozhledny, z níž je
krásný výhled na jižní část Jizerských hor, Jablonec, Český ráj a libereckou kotlinu,
vznikla i chata, několikrát rozšiřovaná až na kapacitu neuvěřitelných 1 500 hostí.
My se na rozhlednu vydáme po zelené z žel. zastávky v Jabloneckých Pasekách pořád vzhůru. Pro návrat zvolíme modře značenou cestu, která spojuje Černostudniční
hřeben s hlavním nádražím ve Smržovce.
www.iidol.cz
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Na kostelní věž v Jablonném
Za nejstarším čapím hnízdem

maximálně

2 km

Jablonné v Podještědí, železniční stanice (neznačeno) – vyhlídka na bývalém
kostele Narození Panny Marie – a okolí 2 km
Spojení: Tam: 8.56 stanice Liberec (osobní vlak Liberec – Děčín). Zpět: 12.22 stanice Jablonné v Podjěštědí (osobní vlak Děčín – Liberec).
Za jedinečnou rozhlednou a patrně i nejstarším čapím hnízdem v Čechách se tentokrát vypravíme do Jablonného v Podještědí. Naše krátké putování začneme na nádraží v Jablonném, odkud záhy dojdeme na hlavní náměstí k baroknímu morovému
sloupu z roku 1686; zdobí jej sochy Ježíše a 13 světců. Vyhlídková věž je odsud vidět
za střechami měšťanských domů. Na první pohled je jasné, že se jedná o zvonici
kostela, jehož vnější vzhled dnes určují barokní přestavby v 17. století. Prokazatelně
ale existoval již ve 13. století a pod opadanou omítkou jsou dodnes viditelné obrysy
románských a gotických oken. Kostel Narození Panny Marie tak pamatuje doby, kdy
majitelem zdejšího panství býval Havel z Lemberka, manžel sv. Zdislavy, která ve své
době často navštěvovala chudé a nemocné a všemožně jim pomáhala. Zajímavostí
je, že kostel roku 1788 společně s velkou částí Jablonného vyhořel a až do 60. letech
19. století byl ruinou. Roku 1863 v něm měšťané zřídili pivovar, který vařil pivo ještě
před 2. světovou válkou. Na konci 20. století opět chátral a věž byla zachráněna a
zpřístupněna až roku 2002. Pozůstatkem průmyslového využití kostela je i jeden z
komínů, na němž si prý již roku 1864 zřídili hnízdo čápi – od té doby se sem pravidelně vracejí.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK
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Na Císařský kámen
Za výhledem z josefínských časů

maximálně

8 km

Jeřmanice, železniční stanice (zelená značka) – Rádlo-Milíře, kaplička 2,5 km – Císařský kámen, rozhledna 3 km – Liberec-Vesec, zastávka MHD Jeřmanická 8 km
Spojení: Tam: 8.31 stanice Liberec (osobní vlak Liberec – Nová Paka). Zpět: bus
MHD Liberec, linky 13, 24, 26, zastávka Jeřmanická (spojení o víkendech každých
15 minut, v pracovní den každých 8–12 minut).
Jeden z nejpěknějších lesních výletů v okolí Liberce a Jablonce nad Nisou nás vede z
jeřmanického nádražíčka po zeleně značené cestě na Císařský kámen (637 m), vrchol
teprve nedávno ozdobený velmi pěknou rozhlednou. Název vrchu pochází z časů prusko-rakouských válek – v roce 1778 zde rakouská vojska přišel zkontrolovat samotný císař
Josef II. Po sto letech byla do skály na vrcholu Císařského kamene zasazena mramorová
pamětní deska připomínající slavnou návštěvu. Výhled z vrcholu však ve 20. století zahalily přerostlé smrky; zmizel pěkný pohled na Český ráj, Ještědský hřeben, Jizerské hory i
vzdálenější Krkonoše; lze odsud sledovat dění v údolí Nisy – jako na dlani jsou zde snad
všechny domy Liberce i Jablonce nad Nisou. S nápadem postavit zde rozhlednu přišlo
na počátku 21. století sdružení okolních obcí. Stavba začala na podzim roku 2008 a věž
byla dokončena v červnu 2009. Nová, dvacet metrů vysoká věž na Císařském kameni
je ve zdejším kraji jedinečná použitím dřeva jako dominantního stavebního materiálu.
Slouží dnes všem výletníkům, kteří mají po mnoha desetiletích opět možnost rozhlédnout se po okolní krajině.
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Na rozhlednu ve Sloupu
Za pohledem na tajuplný kámen poustevníků

maximálně

7 km

Nový Bor, náměstí (červená značka) – Sloup, rozhledna Na Stráži (4 km) – Sloup,
autobusová zastávka 6 km.
Spojení: Tam: 8.05 autobusové nádraží Liberec (bus Vrchlabí – Ústí nad Labem).
Zpět: 14.25 zastávka Sloup v Čechách (bus Nový Bor – Česká Lípa) – 15.41 stanice Česká Lípa hlavní nádraží (osobní vlak Děčín – Liberec).
Jedna z nejmladších rozhleden Libereckého kraje se nachází nedaleko Sloupu, známého spíše svým skalním hradem a poustevnou. K věži se vydáme po červené z
Nového Boru, kam je tentokrát nejvýhodnější přijet autobusem. Ve Sloupu mineme
hrad a pokračujeme po červené okolo potůčku k nedávno obnovenému lesnímu divadlu. To zaujme zejména děti, které si v kulisách z pískovcových skal s tunely mohou
zadovádět. Cestička nás vede vzhůru na plošinu na pískovcovém ostrohu, zvedajícím se prudce nad údolím. Na tomto místě byl první turistický hostinec postaven již
roku 1933. Dřevěná výletnická chata sloužila po 2. světové válce jako rekreační středisko, v 90. letech ovšem dvakrát vyhořela a nakonec byla odstraněna. V roce 2010
zde vyrostla prozatím ještě nedokončená chata. Roku 2011 byl vedle ní vztyčen i
vysílací stožár, který byl doplněn vnějším schodištěm a upraven jako vyhlídková věž
opláštěná dřevem. Je z ní krásný pohled na panorama Lužických hor s dominantami
Klíče, Luže či dvojvrcholového Hvozdu. A pod námi je coby titěrná hračka tajuplná
skála poustevníků ve Sloupu s vytesanými místnostmi a ochozy, kaplí s věží a stěží
viditelnou sochou eremity Samuela Görnera s dalekohledem.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK
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Na přehradu na Černé Nise
Za severským jezerem

maximálně

8 km

Bedřichov, sedlo Maliník, zastávka BUS (zelená značka) – Vodní nádrž Bedřichov,
hráz 3 km (modrá značka) – Liberec-Rudolfov, zastávka Elektrárna 7 km
Spojení: Tam: 10.30 autobusové nádraží MHD Liberec (bus Liberec – Bedřichov).
Zpět: 17.54 zastávka bus Elektrárna (bus Janov nad Nisou – Liberec).
Naprosto klasický jizerskohorský výlet nás dnes zavede k vodnímu dílu Bedřichov,
turisty spíše označovanému jako přehrada na Černé Nise či Bedřichovská přehrada.
Jedná se o nejmenší ze tří velkých vodních děl, která se nacházejí v centrální části Jizerských hor. Bedřichovská přehrada je ovšem jediným, v němž není zakázáno koupání.
Přehrada byla postavena jako důsledek rozsáhlých povodní, které postihly jizerskohorské podhůří roku 1897. Hlavním autorem projektu byl profesor Otto Intze z německých Cách. A na stavbě v horských lesích se tehdy sešli dělníci doslova ze všech
zemí tehdejší rakousko-uherské monarchie. Materiál byl ale naproti tomu používán
místní – ušlechtilá jizerskohorská žula. Všechna intzeovská díla z té doby se honosí
charakteristickými věžičkami s ovládáním výpustí; a v Bedřichově připomínají hradní
hlásky se zubatým cimbuřím.
Bedřichovská přehrada je dnes neodmyslitelně spojena s elektrárnou nacházející se
v níže položeném Rudolfově, kde koneckonců skočíme na stejnojmenné zastávce
autobusu náš dnešní výlet. Temné vody Černé Nisy sem přitékají přivaděčem dokončeným ve složitém horském terénu roku 1927. Podél jeho horní část dnes vede
část turistické stezky, lemované stavidly a přezdívané proto „kanál“.
www.iidol.cz
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Na Kristýnu a Olbersdorfer See
Do zatopených uhelných dolů

maximálně

12 km

Hrádek nad Nisou, železniční stanice (žlutá značka) – Kristýna, rozcestí 1,7 km –
Olbersdorfer See (restaurace Haus am See) 8 km – park v Pethau, rozcestí 8,5 km
(červená značka) – Zittau, železniční stanice 10,5 km.
Spojení: Tam: 10.02 stanice Liberec (vlak Liberec – Seifhennersdorf ). Zpět: 17.19
stanice Zittau (osobní vlak Rybniště – Liberec).
Krajina mezi Hrádkem a Žitavou bývala ještě donedávna spojena s rozsáhlou hornickou činností – na mnoha místech zde ve větších či menších šachtách a později
jamách bylo dobýváno méně kvalitní hnědé uhlí, označované jako lignit. Dva největší doly byly rekultivovány, zatopeny a přeměněny na oblíbená rekreační jezera.
Naše putování začneme na nádraží v Hrádku nad Nisou. Na Kristýnu, neboli, jak
říkají místní, „Na Doly“ je to odtud slabá půlhodina cesty. Umělé jezero zde vzniklo ze
starého lignitového dolu již v 70. letech 20. století a velmi brzy se stalo jedním z nejoblíbenějších koupališť na Liberecku. Zajímavostí je, že jméno Kristýna bylo převzato
z názvu původního uhelného lomu; ten jej ovšem zase přebral od starší šachty, která
byla pojmenována pro hraběti Christianu Clam-Gallasovi. Těsně za Kristýnou poté
překročíme státní hranici a po saském území postupujeme směrem k dalšímu bývalému uhelnému dolu, okolo něhož je dnes rekreační zóna – Olbersdorfer See. Svůj
název má podle sousední obce Olbersdorf. Vodní plocha vznikla v letech 1991–1999
rozsáhlou rekultivací celého okolí dolu, na místě, kde se uhlí dobývalo téměř dvě stě
let. Zajímavostí je, že zde na řadě míst byly ponechány části těžební techniky jako
připomínka hornické minulosti tohoto místa.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK
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Na Máchovo jezero
Za „českým mořem“

maximálně

6 km

Jestřebí, železnicí stanice (modrá značka) – Máchovo jezero, hráz 4,2 km (žlutá
značka) – Staré Splavy, železniční stanice 5 km.
Spojení: Tam: 8.56 stanice Liberec (osobní vlak Liberec – Děčín); přestup Česká Lípa
10.37 (osobní vlak Nový Bor – Bakov nad Jizerou). Zpět: 16.44 žel. zastávka Staré Splavy
(vlak Bakov nad Jizerou – Česká Lípa); přestup Česká Lípa 17.41 (vlak Děčín – Liberec).
Máchovo jezero patří již od počátku 20. století k oblíbeným výletním cílům. Okolí
jezera je dnes jedna rekreační zóna – na své si zde přijdou milovníci plavání, rybaření,
projížděk na lodičkách či šlapadlech, obdivovatelé historických památek a přírodních
zajímavostí, ale také nadšenci dobré gastronomie, festivalů a diskoték. Turistika je
s tímto místem spojena již od konce 19. století, kdy zde hrabě Valdštejn poprvé dovolil veřejné koupání. Boom zde nastal na začátku 20. století, kdy začali do okolí Doks
a Starých Splavů přijíždět na letní byty lidé z Prahy; podél břehů byly tehdy budovány
písčité pláže a zřízeny zde byly tehdy také lodní linky Dnes je jezero a jeho okolí nerozlučně spjato se slavným básníkem Karlem Hynkem Máchou, autorem proslulé
básně Máj, jejíž některé reálie se pojí s okolím. Ještě před druhou světovou válkou
byla 284 hektarů velká vodní plocha označována zcela neromanticky jako Velký či
Dokeský rybník. Ten je mimochodem zajímavou ukázkou velkorysého středověkého rybníkářství – údolí Robečského potoka bylo přehrazeno již roku 1366 na pokyn
samotného Karla IV. Při zatopení dávných rašelinišť došlo k izolování dvou vršíčků,
které tvoří nepřístupné ostrovy – Kachní ostrov a Myší zámek. Oba dnes společně se
siluetou gotického hradu Bezdězu dotvářejí jedinečnou náladu „českého moře“.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

K rybníku Věžáku
Za zrcadlením pískovcových věží

maximálně

10 km

Spojení: Tam: 8.31 železniční stanice Liberec (Liberec – Nová Paka), přestup Turnov 9.33 (osobní vlak Turnov – Jičín – Hradec Králové). Zpět: 16.12 železniční stanice Borek Pod Troskami (vlak Hradec Králové – Turnov); přestup Turnov 16.40 (vlak
Nová Paka – Liberec).
Romantickou krajinou jako z vodnické pohádky půjdeme dnes z nádražíčka v Borku pod
Troskami k Věžickému rybníku, známému spíše pod názvem Věžák. Výlet tentokrát pojmeme trochu netypicky – po žlutě značené cestě půjdeme podél vody Podtroseckým
údolím vzhůru k rybníku Věžáku a stejnou cestou loukami a rákosím se budeme vracet
zpět. Malebnost zdejší krajiny si tak budeme tentokrát užívat „z obou stran“. Rybniční soustava vznikla v úzkých a podmáčených údolích pod hradem Trosky již v 16. století. První
vodní plochou na naší cestě je Rokytnický rybník, který se dochoval zhruba jen v polovině
své původní rozlohy; jeho voda kdysi pod hrází poháněla tzv. Nový mlýn. Hned vedle něj
se nachází rybník Hrudka, za nímž pak je jeden z velmi známých rybníků Českého ráje –
Vidlák. Ten je proslulý především díky oblíbenému kempu a restauraci. Sevřeným údolím
brzy přijdeme k rybníku Krčáku; za ním se cesta esovitě stáčí a přichází do cíle naší cesty –
k Věžickému rybníku. Věžák je se svými 9 ha vodní plochy největším z rybníků pod Troskami. Známý je tím, že zde vysoké pískovcové věže vyrůstají přímo z vody a tvoří nádhernou
kulisu vodní plochy. Na pískovcových skalách jsou zde borovicemi ozdobené vyhlídky.
Rybník se stal námětem pro řadu fotografií a obrazů, natáčen zde byl také populární film
Jak dostat tatínka do polepšovny. V okolí rybníka stojí několik půvabných objektů lidové
architektury a terénní stanice Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Údolí Plakánku
Do doupňáckých skalních údolí

maximálně

43 km

Rovensko pod Troskami, žel. st. (cyklostezky č. 4176, 4078, 4011, 14, 4010) – Podkost, hrad Kost 17 km (modrá značka) – Údolí Plakánku, rybník a zpět 2,5 km (cyklostezky č. 4014, 4009, úsek Olšina – Příšovice neznačeno) – Příšovice, žel. st. 37 km.
Spojení: Tam: 8.02 žel. st. Liberec (rychlík Liberec – Jičín), zpět: 16.22 žel. st. Příšovice (vlak Mladá Boleslav – Turnov), přestup Turnov 16.40 (vlak Nová Paka – Liberec).
Příjemná je cesta údolím Plakánku, skalnatým dolem obklopeným pískovcovými
masivy, z nichž ční bohaté borové lesy. Hezké jméno tohoto údolí je podle pověstí
spojeno s různými tragédiemi, které se zde měly stát – zavražděno tu mělo být nechtěné dítě, sebevraždou zde měli skončit své životy nešťastní milenci. Reálnější je
ovšem teorie, podle níž název pochází od rodiny uhlířů, kteří zde v 17. století pálívali
uhlí a od dýmu z milířů byli celí uplakaní. Údolí bylo v roce 1990 vyhlášeno přírodní
rezervací, důvodem ochrany jsou zejména zamokřené louky s duby a okolní pískovcové skály. Sám Plakánek není vhodný pro cyklisty, cyklostezka vede jen k hradu
Kost, údolí je lepší si projít pěšky. Náš dnešní kombinovaný výlet začneme na nádraží
v Rovensku pod Troskami, odtud pojedeme po cyklostezkách č. 4176, 4078 a 4010
až do vesničky Podkost, kde stojí jeden z nejkrásnějších českých hradů – gotická Kost.
Kousek odtud je jedna z kuriozit zdejší krajiny: skalní obydlí u Barky. Pod hradem vstoupíme do údolí Plakánku, po chvíli mineme studánku, pokračujeme dále k Pilskému
rybníku, krásné vodní ploše ve skalách, u níž je roubená chalupa Josefa Dvořáka.
Odtud se vrátíme zpátky k hradu a malebnou krajinou míříme po cyklostezkách č.
4014 a 4009 na nádraží v Příšovicích.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Okolo Zrcadlové kozy
Zákrutami podél řeky Jizery

maximálně

15 km

Turnov, žel. stanice (neznačeno) – Turnov, náměstí (zelená značka) 1,5 km – Náhon
Jizery 3 km – Zrcadlová koza, hostinec 4,5 km – Malá Skála, žel. stanice 11 km
Spojení: Tam: 8.31 stanice Liberec (vlak Liberec – Nová Paka); Zpět: 14.21 stanice
Malá Skála (vlak Nová Paka – Liberec).
Malebné říční zákruty, zelené louky a pohledy na dřevěné chalupy, hrady, zámky
a skalní útvary – to je půvabná krajina okolo Jizery mezi Turnovem a Malou Skálou.
Typická česká krajina, ideální pro rodinný výlet na kolech.
Z turnovského nádraží sjíždíme dolů k Jizeře, která nás dnes bude celou trasu
provázet. Za mostem se napojíme na zeleně značenou turistickou cestu, která nás
pohodlně vyvede z města Turnova – srdce Českého ráje. U náhonu Jizery můžeme říční vody překonat po mostě a na druhém břehu si prohlédnout jedinečnou
památku lidové architektury Českého ráje – Dlaskův statek. Dále ale opět pokračujeme po levém břehu Jizery po silničce vedoucí pod skalními stěnami a prudkými
stráněmi. Za chvíli se údolí otevře a před námi jsou rozsáhlé louky, na nichž je milý
klenot celé cesty – proslulá hospoda Zrcadlová koza; pojmenovaná prý podle
marnivé kozy, která se zde velmi ráda a často prohlížela ve vodách řeky.
Jedeme dále skrze velkou zatáčku před Betlémským mlýnem, za nímž se řeka stáčí do Rakous. Tady silnička stoupá a překoná železniční trať. Projedeme poslední
zatáčkou a pomalu klesáme k nádraží v Malé Skále. Právě zde můžeme v letních
měsících několikrát denně vidět romantický turistický vláček tažený překrásnou parní lokomotivou; přímo ve stanici se hraje v jednom z vagónů divadlo pro děti. Malá
Skála je tradičním letoviskem, proslulým již od 19. století. Za návštěvu zde stojí nejen
široko
daleko
známá
plovárna,
Tipy na
výlety
vám Žlutá
přináší
KORID ale
LK zejména ruiny hradu Vranova.

Na výlet s IDOLEM

Do St. Marienthalu
Za krásou Klášterního lesa

maximálně

20 km

Zittau, žel. st. – Zittau (cyklostezka Oder-Neisse) – Hirschfelde, Rosenthal 10 km –
St. Marienthal, klášter 17 km – Ostritz, žel. st. Krzewina Zgorzelecka 20 km.
Spojení: Tam: 8.02 stanice Liberec (vlak Liberec – Seifhennersdorf ). Zpět: 14.37 stanice Krzewina Zgorzelecka (vlak Cottbus – Zittau), 15.19 přestup Zittau (vlak – Rybniště – Liberec). Použijte turistickou jednodenní jízdenku Libnet+ (pro 1 osobu za 160 Kč)
nebo Libnet5+ (pro 5 osob za 320 Kč), platí pro celý Liberecký kraj a oblast Trojzemí.
Dnes se projedeme na kole skrze jedno z nejmalebnějších údolí, které je na celém toku
řeky Nisy – Klášterní les (Klosterwald). Jím přijedeme až k branám romantického kláštera
St. Marienthal (Mariino Údolí). Naši cestu tentokrát zahájíme v Žitavě, kam se s koly
pohodlně dopravíme vlakem Trilex. Ze žitavského nádraží sjedeme dolů k řece Nise
a pokračujeme pod mohutným železničním viaduktem s 39 oblouky, který se nad vodou klene od roku 1859. Po pohodlné asfaltové cyklostezce přijedeme k velkému a starobylému parku ve Weinau a odsud pokračujeme po samostatném pásu pro cyklisty až
do městečka Hirschfelde. Na náměstí a v okolí si prohlédneme několik podstávkových
domů. V části Rosenthal, která je známá díky kopci nad řekou, na němž jsou okolo cesty
jakoby poházené malebné podstávkové chaloupky, vjíždíme do úzkého údolí Nisy. Krajina se najednou změní: její náladu určuje řeka a husté listnaté lesy. Pohodlná cyklostezka
po sedmi kilometrech přichází k bráně do kláštera St. Marienthal. Ten je úzce spojen
s českou historií – založen byl roku 1234 královnou Kunhutou s velkorysou podporou
krále Václava I. Zdejší zajímavostí je vinný sklep a prudká vinice na svahu nad řekou.
Z Mariethalu přejedeme do blízkého městečka Ostritz, kde překonáme po mostě řeku
Nisu a odjíždíme zpět domů z polské stranice Krzewina Zgorzelecka.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM
maximálně

Po staré trati k Panské skále 40 km
Za scénami z Pyšné princezny

Česká Lípa, žel. stanice (cyklostezka 3054, poté cyklostezka Varhany) – Volfartice,
křižovatka 11 km (cyklostezka 3054) – Nový Oldřichov, křižovatka 16 km – Kamenický Šenov – Prácheň, Panská skála 20 km – Kamenický Šenov (cyklostezka
211) – Horní Libchava (cyklostezka 3054) 30 km – Česká Lípa, žel. stanice 36 km.
Spojení: Tam: 8.56 stanice Liberec (os. vlak Liberec – Děčín); Zpět: 15.41 stanice
Česká Lípa (os. vlak Děčín – Liberec)
Jedinečný zážitek skýtá projížďka po staré železniční trati mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem. Cyklostezka Varhany vede trasou, kterou v letech 1903–1979
projížděly vlaky. Kousek původní trati mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí byl dodnes zachován a je provozován jako muzejní železnice. Na zbylé části
je postupně budována právě cyklostezka Varhany. Panská skála – lidově většinou
označovaná jako Varhany – je jednou z nejslavnějších přírodních zajímavostí severních Čech. Její popularita masivně vzrostla poté, co zde byla natáčena jedna ze scén
pohádky Pyšná princezna. Skalní útvar u obce Prácheň je typickou ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče při tuhnutí vyvřelin. Výsledkem jsou pěti a šestiboké sloupky,
které jsou vztyčené kolmo, a tak značně připomínají píšťaly varhan. Tyto sloupy byly
od 18. století hojně využívány při stavbě domů, jako silniční patníky a kvůli odolnosti
proti chemickým reakcím s mořskou vodou byly exportovány do Holandska a Belgie, kde byly užívány jako základy pro stavbu hrází a přístavů. Těžbou došlo k odhalení čedičových sloupků a přeměnění Panské skály na přírodní dominantu. Na samém
konci století byla skála vyhlášena první geologickou rezervací v Čechách.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Dlaskův statek
za ódou na české vlastenectví

maximálně

5 km

Turnov, žel. st. (neznačeno) – Turnov, náměstí (zelená značka) 1,5 km – Náhon Jizery
3 km (červená značka) – Dlaskův statek 3,5 km – Dolánky, železniční zastávka 4 km.
Spojení: Tam: 8.31 stanice Liberec (vlak Liberec – Nová Paka). Zpět: 14.27 stanice
Dolánky (vlak Nová Paka – Liberec).
Nejen nádherná expozice o hospodaření v Pojizeří s typickým zemědělským náčiním, nádobím a dalšími předměty každodenního života, ale také národopisné akce
a slavnosti, jako je masopustní veselí, velikonoční svátky a svatojánské či svatováclavské posvícení. To je Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Rozsáhlá usedlost je
jedinečnou ukázkou lidové architektury Pojizeří a Českého ráje. Komplex dřevěných
budov nese jméno slavného rodu sedláků Dlasků. Coby dům vesnické honorace
a rychta byl vybudován nad řekou Jizerou v roce 1716. V letech 1794 a 1841 byl sice
přestavován, pozdější rekonstrukce ale nezastřely jeho osobitý ráz. Návštěvníky tak
stále uchvátí uzavřený dvorec se dvěma velkými branami – dolní dřevěnou a horní
zděnou se zvoničkou z roku 1794. Kopie této brány byla jako óda na vlastenectví
představena na Zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891.
K hospodářským částem statku patřila ještě velká roubená stodola, návštěvníkům
dnes taktéž přístupná. Nedaleký dřevěný špýchar na pískovcové podezdívce – tzv.
Rakoušův sroubek, byl na louku před statek přemístěn až v 60. letech 20. století
z nedalekého Malého Rohozce. Původní ozdobou statku je ovšem socha Panny
Marie z roku 1784, stojící u dolní brány. Romantiku místa dotváří i malá železniční
stanice v Dolánkách, která je na dohled od Dlaskova statku.
www.iidol.cz

www.idos.cz
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Heřmanice
mezi černobílé hrázděné domy

maximálně

3 km

Dětřichov, BUS (modrá značka) – Heřmanice, BUS 3 km
Spojení (so, ne a svátky): Tam: 13.10 autobusové nádraží Liberec (autobus Liberec–
Frýdlant). Zpět: 16.31 zastávka BUS Heřmanice (autobus Frýdlant – Liberec).
Při toku říčky Olešky vznikla někdy v průběhu 14. století dnešní vesnice Heřmanice,
patřící dnes k nejpůvabnějším obcím Frýdlantska. A to především díky unikátně dochovanému souboru lidové architektury.
Heřmanice jsou poprvé písemně připomínány roku 1375, kdy patřily frýdlantským
pánům z Biberštejna. Zajímavé je, že Heřmanice nikdy neměly vlastní kostel ani školu, věřící chodili do chrámu sv. Anny v blízkém Dětřichově. Právě u něj my začněme
naše krátké putování za hrázděnými statky a chalupami v údolí Olešky.
Heřmanice prosluly svými podstávkovými domy s hrázděnými patry, společně
s nedalekou Vískou u Višňové patří k posledním místům na Frýdlantsku, kde se tento
osobitý typ lidové architektury dochoval ve větší míře. Při hlavní silnici v dolní části
obce se dochovala např. budova staré školy z roku 1796. Další podstávkové domy
stojí nedaleko v centru obce – nejhezčí s rozmanitou strukturou hrázdění jsou okolo
křižovatky hlavní silnice s cestou do Kunratic.
Náladu Heřmanic určují nejen „hrázděnky“, ale také opuštěné čedičové lomy – nacházejí se zde hned čtyři. Proslulý je zejména Gothův lom s odkrytou vějířovitou
strukturou čedičových „varhan“ – známou Kodešovou skálou – či Kodešův lom pár
set metrů od česko-polské hranice. Milovníci železnic zde také ocení pár památek
na úzkorozchodnou dráhu „Heřmanička“, která fungovala v letech 1900–1976.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Jizerka
mezi chalupy dřevařů a sklářů

maximálně

17 km

Kořenov, železniční stanice (žlutá a červená značka) – Jizerka, Mořina 7 km – Jizerka, střed vsi (žlutá značka) 8 km – most přes Jizeru (zelená značka) 10 km –
Orle 11 km – Harrachov, železniční stanice 17 km.
Spojení: Tam: 7.57 stanice Liberec (vlak Liberec – Kořenov). Zpět: 16.58 stanice
Harrachov (vlak Harrachov – Liberec).
Jizerka je nejproslulejší a také nejvýše položenou osadou Jizerských hor. Pohled na
soubor starobylých dřevěných chalup na rozlehlé louce mezi lesy patří k typickému
obrazu zdejší krajiny. Díky jedinečným hodnotám starých staveb je od r. 1995 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury.
Jizerka je poprvé připomínána roku 1539 jako obydlí českých ptáčníků. Žili zde
v nuzných chatrčích společně s dřevorubci a pastevci. Až roku 1828 zde byla sklářem Franzem Riedelem postavena první sklářská huť, jejíž zbytky jsou dosud patrné poblíž dřevěného tzv. panského domu. Od 19. století je Jizerka vyhledávaným
turistickým centrem hor – řada krásných dřevěných chalup zde byla přeměněna na
rekreační objekty, po odsunu původních německých obyvatel po 2. světové válce je
prakticky celá osada využívána pouze pro turistické účely.
S historií osady se dnes můžeme seznámit v Muzeu Jizerských hor, které se nachází v budově bývalé školy uprostřed obce. Expozice je zaměřena na starou tvář hor;
dotváří ji typické atributy zdejšího horalského života jako staré saně na dříví, krosny.
Donedávna býval snad nejproslulejší chalupou na celé Jizerce tzv. Hnojový dům,
v němž žil světoběžník Gustav Ginzel (1933–2008).
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Waltersdorf
za krásou pískovcových portálů

maximálně

15 km

Groβschönau, železniční stanice (červená značka) – Waltersdorf, rozcestí (zelená
značka) 3 km – Waltersdorf, kostel (dále po silnici, souvisle neznačeno) 4,5 km –
Wache, hraniční přechod (červená značka) 6,5 km – Krompach, BUS 14 km.
Spojení: Tam: 8.02 stanice Liberec (vlak Liberec – Seifhennersdorf ).
Zpět: 15.30 (nejede v sobotu) Krompach, BUS (autobus Krompach – Cvikov), přestup Cvikov 16.03 (autobus Dolní Poustevna – Liberec).
Součástí Großschönau, kam se dnes dopravíme vlakem, je půvabná horská vesnička Waltersdorf. Je proslulá osobitou lidovou architekturou – zejména podstávkovými domy lužického typu, unikátně zpestřenými o zdobené pískovcové portály
pocházející ze zdejších lomů. Waltersdorf vznikl roku 1367 jako typická přípotoční
vesnice při staré stezce do Čech, pojmenován byl podle prvního osadníka – Waltera.
Dodnes se doslova choulí pod vrcholem nejvyššího vrcholu celých hor Luže. Minulost Waltersdorfu je spojena s výrobou látek, ale také s kamenictvím a sochařstvím.
Dominantou obce je kostel postavený r. 1533 a v 17. a 18. století několikrát přestavovaný a rozšiřovaný. Okolo kostela je hřbitov s několika honosnými barokními náhrobky. Naproti stojí Dolní krčma (Niederkretscham) z roku 1409. Jedná se o největší
hrázděný dům nejen ve Waltersdorfu, ale patrně v celých Žitavských horách. Pod
krčmou je ve starém Středním mlýně (Mittelmühle) ze 17. století malé vlastivědné
muzeum. Ve vsi je několik desítek domů s podstávkami a mnohdy i hrázděnými patry či roubenými zdmi; zde na hranici se tak doslova prolínají historické české a lužické stavební styly lidových objektů. V některých chalupách jsou dnes stylové šenky.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Drábské světničky
za zříceninou naruby

maximálně

6 km

Březina nad Jizerou, žel. st. (žlutá) – Studený průchod, rozcestí (červená) 2 km – Drábské světničky, skalní hrad (zelená) 2,5 km – Dneboh-Kavčiny, rozcestí 3 km (po silnici
neznačeno) – Olšina, rozcestí (žlutá) 4 km – Březina nad Jizerou, žel. zast. 5 km.
Spojení: Tam: 8.31 stanice Liberec (vlak Liberec – Nová Paka), přestup Turnov 9.22
(vlak Turnov – Mladá Boleslav); není v tarifu Idol. Zpět: 14.14 stanice Březina nad Jizerou (vlak Mladá Boleslav – Turnov), přestup Turnov 14.40 (vlak Nová Paka Liberec).
Drábské světničky jsou jakési ruiny obrácené „naruby“ – většina staveb zde totiž bývala
ze dřeva a byla jen přistavěna k prostorám vyrubaným do členitých pískovcových skal
čnících vysoko nad řekou Jizerou. Všechny trámové a prkenné části dávno zmizely
a po starém hradu zůstaly dodnes jen skalní místnosti – ony romantické světničky.
Skalní hrádek si léta střeží svoje tajemství – vznikl patrně jako strážní pevnůstka na začátku 15. století. Název podle všeho neodkazuje na panské vojáky – dráby, ale měl
vzniknout z českého slova drápati neboli tesati. Samotné světničky sloužily zejména
jako úkryty a zásobárny; pozoruhodnou prostorou je Svatyně – velká místnost s podstavcem pro oltář. V bloku označovaném jako Sloup je ojedinělá světnička se zvláštní
pyramidální prohlubní, považovaná za vězení.
Drábské světničky jsou místem s neopakovatelnou atmosférou. Zákoutí, skalní bloky s vytesanými prostorami připomínající zaniklá skalní města v exotických zemích
a hlavně pak výhledy do údolí Jizery, na Ještěd i do českého vnitrozemí. Ducha
Drábských světniček pořád umocňuje i fakt, že se doposud nepodařilo věrohodně
popsat, k čemu přesně opevnění sloužilo a kdo jej ve skalách vybudoval.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Mezi skály Kalicha
do tajemného bludiště

maximálně

6 km

Malá Skála, žel. st. (zelená) – U Tůňky, rozcestí (modrá) 2 km – Rovně, rozcestí (červená) 2,5 km – Kalich, kiosek (žlutá) 3 km – Pánovo pole, rozcestí (červená) 3,5 km
– Malá Skála, kaplička (zelená) 5 km – Malá Skála, žel. st. 5,5 km.
Spojení: Tam: 8.31 stanice Liberec (vlak Liberec – Nová Paka). Zpět: 14.21 stanice
Malá Skála (osobní vlak Nová Paka–Liberec).
Nedaleko jednoho z nejkrásnějších skalních útvarů Českého ráje – Suchých skal najdeme tajemné skalní bludiště. Na chvíli se zde lze ztratit v temných slujích a jeskyních,
mezi pískovcovými stěnami porostlými mechy. Stezka se tu proplétá mezi skalními bloky, které vytvářejí doslova myší průchody. Opuštěné skalní bludiště mezi Malou Skálu
a Besedicemi bylo turistům zpřístupněno teprve za 1. republiky: cesta napříč labyrintem a zabezpečení vyhlídek tu v dnešní podobě vznikla až v roce 1935. Strmá cesta nás
čeká po příjezdu na maloskalské nádraží, z údolí Jizery stoupáme svahem vrchu Sokol.
Brzy se dostaneme mezi první pískovcové skály; cesta se narovná a zanedlouho přichází
do skalní svatyně českých bratří s oltářem v puklině. Ve stěně údajné tajné modlitebny
ze 17. století je slavný citát z díla Jana Amose Komenského: Věřím v Boha, že po přejití
vichřic hněvů vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český.
Žlutá značka nás pak zavede přímo do srdce bludiště – do Chléviště (pojmenované je
podle úkrytů dobytka v časech válek). Nad slujemi je zde několik vyhlídek, zpřístupněných žebříky a zabezpečenými zábradlím. Úchvatný je odtud pohled na Český ráj i dále
do českého vnitrozemí. Patrně nejznámější z nich je vyhlídka Kde domov můj, jejíž jméno jí kdysi dali hráči České filharmonie.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Klíč
alpský vrchol v Lužických horách

maximálně

9 km

Svor, žel. st. (žlutá) – Svor, kaple (červená) 0,2 km – Klíč, vrchol 3 km – Nový Bor
(neznačeno) 8 km – Nový Bor, žel. st. 8,5 km.
Spojení: Tam: 8.56 stanice Liberec (vlak Liberec–Děčín), přestup Česká Lípa
10.35 (vlak Doksy–Jedlová). Zpět: 15.09 stanice Nový Bor (vlak Svor–Doksy), přestup Česká Lípa 15.41 (vlak Děčín–Liberec).
Klíč (763 m n. m.) je výjimečná hora, která jakoby „utekla“ z Lužických hor kamsi do Alp –
skály, kameny, holé temeno a značné převýšení mezi nádražím ve Svoru a jeho vrcholem
(celých 400 metrů). Nezvykle špičatý kopec má atmosféru opravdového alpského vrcholu. Skalnaté stěny a kamenná moře na Klíči jsou navíc místem, kde se zdržují kamzíci, kteří
zde byli uměle vysazeni na počátku 20. století. Zvláštní název hory vznikl z německého
názvu Kleis, jehož základ je údajně v praslovanském slovu ključ, které znamená prameniště. Již v polovině 19. století tu byl postaven první turistický přístřešek, který pak roku 1872
a 1910 nahradily dřevěné chatky – kdo Klíč zná, nedokáže pochopit, jak se na miniaturní
vrchol mohly vejít. V létě 1893 zde dokončili členové Alpského spolku z Nového Boru
stavbu turistického chodníku – tzv. serpentinové cesty. Výčep piva v chatě na vrcholu
turisté udržovali až do roku 1938, kdy ji museli – v souvislosti s napjatou situací v pohraniční – z tohoto strategického místa odstranit. Po záboru Sudet se sice sekce Horského
spolku z Nového Boru, Svoru i Cvikova rozhodly stavbu obnovit, ale jejich plány nebyly
nikdy naplněny. Dnes tak není na vrcholu po stavbách vůbec žádná stopa; na holé skále
stojí pouze geodetická tyč. Výhled z Klíče ovšem zůstal úchvatný – je to jedna z hor, kam
dodnes míří zástupy nadšenců za pozorováním východu slunce.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Oldřichovské skály
do království šedivých žulových obrů

maximálně

6 km

Oldřichov v Hájích, žel. st. (modrá) – Oldřichovské sedlo, Hemmrich, restaurant
Hausmanka (zelená) 1,5 km – Hřebenový buk, rozcestí (modrá) – Oldřichov v Hájích, žel. st. 6 km.
Spojení: Tam: 9.30 žel. st. Liberec (vlak Liberec – Černousy). Zpět: 15.05 žel. zast.
Oldřichov v Hájích (vlak Černousy – Liberec).
Krajina skal, kterou před dávnými lety opanovávali lupiči a hrdlořezové, žijící zde ve svých
mechem vystlaných peleších. Je to klasický železniční výlet – z vlaku vystoupíme ve
stanici Oldřichov v Hájích a míříme nad tratí výše do hor. Přicházíme do sedla, dodnes
povětšinou nazývaného po německu Hemmrich. Známé je zejména díky motorestu
Hausmanka, vybudovaném ve starodávné hájovně horala Franze Hausmanna (1885–
1964) jizerským trampem Josefem Heindorferem, přezdívaným Koza. Hostinec oblíbený
jizerskohorskými turisty, trampy a horolezci je proto často označován spíše jako U Kozy.
Z Oldřichovského sedla se vydáme po zeleně značené cestě směrem k Hřebenovému buku. Cestou v bučinách míjíme řadu žulových útvarů roztodivných tvarů,
proslulá je kupříkladu skála v dokonalém tvaru opičí hlavy – Gorila. Brzy přicházíme
k mohutné skále Skalního hradu (600 m). Místo nám připomene dávné loupežnické
historky; kdysi dávno byly jizerské bučiny poměrně bohaté na lapky a hrdlořezy, kteří
zde přepadávali kupce a pocestné na cestě do Frýdlantu. Z hradní skály seběhneme
po vytesaných schůdkách zpět na cestu a pokračujeme na křižovatku Hřebenový
buk, odkud se vrátíme zpět na oldřichovské nádražíčko – do „svatyně“ jizerskohorské
železniční nostalgie, která se již dostala i do básní a písní.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Kittelovsko
Za tajemstvím jizerskohorského fausta

maximálně

13 km

Železný Brod, žel. st. – Kittelovsko (Krásná-Jistebsko) – rozcestí pod Dolní Černou
Studnicí (žlutá) 11 km – Jablonec nad Nisou – zastávka, žel. st. 13 km.
Spojení: Tam: 8.31 Liberec, žel. st. (vlak Liberec–Nová Paka). Zpět: 15.28 Jablonec n. N. – zastávka, žel. st. (vlak Tanvald–Liberec).
Listopadovou krajinou budeme tentokrát putovat poněkud déle, od řeky Jizery až vysoko do hor, do vsi Krásná známé spíše pod starším jménem Šumburk. Zde v 18. století působil „Faust Jizerských hor“ – proslulý ranhojič Johann Joseph Anton Eleazar Kittel.
Nemocní ve víře v jeho schopnosti putovali nahoru na Šumburk i desítky kilometrů,
sám „horskej doktor“ jezdíval za pacienty až do Prahy. Podle lidové tradice měla úspěšnost Kittelovy léčby spojitost s čarodějnickými praktikami a spolčením s ďáblem.
Kittelovsko je dodnes nabito tajemnou, ale přívětivou náladou. Stojí zde mohutný
Kittelův dům čili Burk, v němž bývaly kromě Kittelovy pracovny a bytu jeho rozsáhlé
rodiny i lékárna a pokoje pro pacienty. Kittel dal také vybudovat v letech 1756–1760
na Kittelovsku kostel sv. Josefa a budovu školy. Barokní svatostánek krytý šindelem
je pozoruhodný tzv. Svatými schody, po kterých se stoupalo vkleče (díky jejich zbudování se prý také Kittel podle pověsti měl vymanit ze spárů ďábla). Vedle je ve starodávné chalupě Kittelovo muzeum s řadou připomínek zázračného doktora, jeho
doby a tohoto místa. Naproti kostelu je barokní fara, před níž stojí od roku 1772
sousoší Nejsvětější Trojice. Nalevo od kostelních vrat je také malá studánka svatého
Josefa s údajně léčivou vodou (vždy se v ní nachází malá žabka – podle pověsti duch
zakleté mlynářky).
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Bozkovské jeskyně
za tajemstvím jezerní vody

maximálně

7 km

Jesenný, žel. st. (modrá) – Bozkovské jeskyně 2 km – Bozkov, poutní kostel 3 km
– Jesenný, žel. st. 6 km.
Spojení: Tam: 9.22 stanice Liberec (vlak Liberec–Harrachov), přestup Tanvald
10.25 (vlak Tanvald–Železný Brod). Zpět: 15.09 stanice Jesenný (vlak Železný
Brod–Tanvald), přestup Tanvald 15.40 (vlak Harrachov–Liberec).
Páteční výlet do tajuplného podzemí Bozkovských jeskyní, mezi krápníky a jezírka
plná čarovné modrozelené vody. V listopadu jsou jeskyně obvykle o víkendu uzavřeny, přístupny jsou jen od úterý do pátku od 8.00 do 15.00 hodin). Jeskyně jsou jediné
zpřístupněné přirozené podzemní prostory na severu Čech; vytvářejí labyrint s jezírky
a nádhernou výzdobou – krápníky, lištami a římsami. Podzemí u Bozkova (proslulého
předtím pro slavné poutě) začalo být objevováno až roku 1947 při odstřelu v lomu. Dalších deset let pak podzemí postupně prozkoumávali zdejší nadšenci; teprve v roce 1957
se jim poprvé podařilo proniknout i do prostor s krápníkovou výzdobou. Poté rychle začal vědecký průzkum směřující k objevení dalších prostor, odvodnění jeskyní a následně
i jejich zpřístupnění. K otevření podzemí pro návštěvníky došlo po proražení přístupové
štoly a úpravách až v roce 1968. V současné době vede návštěvnická trasa v systému Starých a Nových jeskyní v chodbách dlouhých více než půl kilometru. Vidět je možno řadu
prostor s útvary, které svými tvary připomínají předměty, osoby či zvířata – například
Kapli, Půlnoční jeskyni, Pirátskou chodbu, Peklo, Vánoční jeskyni, Loupežnickou jeskyni,
Bludiště či Jeskyni překvapení. Trasa končí v nejatraktivnější prostoře – Jezerním dómu,
kde můžeme obdivovat největší podzemní vodní plochu (více než 300 m2) v Čechách.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Pramen Ploučnice
Za tajemstvím hastrmanů a bludiček

maximálně

4 km

Osečná, náměstí, BUS (trasa naučné stezky K pramenům Ploučnice) – rozcestí (červená) 2 km – Prameny Ploučnice 2,5 km – Osečná, náměstí BUS 4 km.
Spojení: Tam: 10.30 Liberec, aut. nádr. (BUS Liberec–Stráž p. R.) – do 8. 12. 2012 pouze
víkendový spoj. Zpět: 14.40 Osečná, kostel, zastávka BUS (BUS Stráž p. R.–Liberec).
Nedaleko Osečné pramení v malém rybníčku řeka Ploučnice. Podívaná na něj je opravdu úchvatná – mezi černohnědým blátem na dně se víří bělavý písek a okolní olše
vytvářejí atmosféru lužního lesa. Pramen je vždy natolik vydatný, že okamžitě napájí veliký rybník, z něhož následně vychází krátký náhon k blízkému Jenišovickému mlýnu.
Voda měla v českém Podještědí vždy velmi magický význam, u pramene proto
podle pověstí žila řada vodníků, vesměs dobrotivých. O tom dobrém se dochovala
zmínka, která pamatuje, jak jednoho večera šel otec se svojí dcerou z Jenišovického
mlýna domů do hor a spadl do pramene poté, co zakopl o schválně nastražené
nohy šibala vodníka. Jiný příběh vypráví o podještědské porodní bábě, kterou vzal
vodník pod vodu, aby pomohla na svět jeho zelenému synkovi. Okolo pramene se
za nocí objevovaly i bludičky, které k vodám lákaly opozdilé poutníky. Jednou však
jedna z nich zachránila život druzcovskému sedlákovi, který se vracel pozdě v noci
z Jenišovického mlýna s umletým obilím. U  pramene zhasly lampy na jeho voze
a on nevěděl, co si počít, nakonec se chtě nechtě vydal za světlem jedné z bludiček,
které jej nakonec vyvedlo na pevnou cestu ústící do luk. Zde se ztratila i jeho „průvodkyně“, sedlák se ohlédl k lesu a zavolal. „Konečně mám vyhráno, děkuji a zaplať ti
Pánbůh!“ Z temnoty se potom ozvalo: „I já děkuji, spasil jsi duši hříšníkovu!“
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

K Pruskému kříži
Za duchem prajzského oficíra

maximálně

6 km

Světlá p. J., Semerink, zastávka BUS (neznačeno, poté žlutá) – Pruský kříž (rozcestí)
1,5 km – Jeřmanská skála, převis 1,8 – Světlá p. J., Hoření Paseky, zastávka BUS 3 km.
Spojení: Tam: 12.20 Liberec, autobusové nádraží (BUS Liberec–Stráž p. R.). Zpět: 16.54 (so,
ne), 17.16 (prac. dny) Světlá p. Ještědem, Hoření Paseky, BUS (BUS Stráž p. R.–Liberec)
Krátký odpolední výlet do lesa Holá. V listopadových dnech pošmourný hvozd, který se rozkládá mezi Světlou pod Ještědem, Druzcovem a Osečnou. Patří k velice tajemným místům – již staré pověsti vyprávějí o přízracích a různých jiných podivných
úkazech, které zde spatřili podještědští horalé. Pokud není sníh, pokrývá opadané
jehličí modřínů a vejmutovek v pozdním podzimu celý les a dává mu nezvykle jasnou
barvu. Brzy u cesty najdeme obnovený Pruský kříž. Říká se, že za prusko-rakouské
války bylo nedaleko odtud ležení pruského vojska; v noci zde náhle zemřel mladý
rytmistr a hned ráno byl na křižovatce pod březovým křížem pochován. Hrob po letech zarostl vřesem a také kříž zetlel. Později na tomto místě ale lidé vztyčili nový, jako
poděkování za šťastné přežití války. Tento kříž se také stal příčinou strachu mnoha
poutníků, kteří okolo procházeli. Zvláště za velmi větrných nocí se od něj ozývaly
divné zvuky a skřípění, které pohotoví kazatelé ihned připsali nečistým silám a nabádali k posvěcení tohoto místa. Později se sice zjistilo, že zvuky vydávala jen uvolněná
plechová stříška, ale mnozí pověrčiví horalé by tudy stejně v noci neprošli ani za nic.
Kousek za křížem odbočíme k Jeřmanské skále – obrovskému pískovcovému převisu
lidí z doby bronzové. Záhy vyjdeme z lesů a míříme mezi starými sady a malebnými
podještědskými staveními zpět na autobusovou zastávku do Hořeních Pasek.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Görlitz
na Ježíškův slezský trh

maximálně

3 km

Spojení: Tam: 14.02 stanice Liberec (vlak Liberec – Seifhennersdorf ), přestup Zittau 15.02 (vlak Zittau – Cottbus). Zpět: 18.20 stanice Görlitz (vlak Cottbus – Zittau),
přestup Zittau 19.19 (vlak Rybniště – Liberec).
Uprostřed překrásných barokních a renesančních domů v ulicích centra starobylého
města Görlitz (Zhořelce) začíná druhý týden v prosinci Görlitzer Christkindelmarkt
čili Ježíškův zhořelecký trh – jeden z nejpěknějších vánočních trhů v celém přilehlém německém příhraničí. Trh v Görlitz je připravován v ryze tradičním duchu; není
rozhodně tak obrovský jako např. v Drážďanech. Do Görlitz se vydáme vlakem a to
až odpoledne – trh se totiž otevírá okolo 14 hodiny a trvá až do večera (obvykle
do 20 hodin). Rozhodně stojí za to si užít jeho překrásnou podvečerní náladu – zářící
stánky, svíčky, večerní stíny v nasvětlených podloubích. Trh pod radniční věží trvá
obvykle pouhých deset dní (v roce 2012 bude 7.–16. prosince); první den jej tradičně otevírá zhořelecký Ježíšek společně se zdejším primátorem. Ježíšek se každý den
na trhu znovu objeví okolo čtvrté hodiny odpolední a přijímá od dětí lístečky s vánočními přáníčky. Vyhrávají tu slezské i české koledy. Svým blízkým můžete koupit
místní rukodělné výrobky – keramiku, modrotisky, svíčky, sklo či dřevěné hračky. Ale
také celou řadu voňavých a chutných specialit – zhořelecké pečené buřtíky s citronem, slezské makové knedlíky či čerstvě pečené mandle. K tomu se popíjí svařené
víno a punč. Z trhu je možné se jít na chvíli ohřát do Görlitzer Weinachtshaus (Zhořelecký vánoční dům) na rohu náměstí Obermarkt a ulice Fleischerstraße. Je zde
k dostání úplný sortiment předmětů spojovaných s tradicí německých Vánoc.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Kryštofovo Údolí
do údolí horských betlémů

maximálně

2 km

Spojení: Tam: 8.56 stanice Liberec (vlak Liberec–Děčín). Zpět: 14.54 stanice Kryštofovo Údolí (vlak Děčín–Liberec)
Návštěva malebného Kryštofova Údolí v zimě patří již tradičně k vánočnímu času. Je
to zejména zásluhou Martina Chaloupky, který v patře hostince U Kryštofa vybudoval muzeum betlémů a později i zřídil ze staré trafostanice pod dřevěným kostelem
první pohyblivý orloj na českém venkově. Betlémářská tradice se v Kryštofově Údolí objevila ale již v druhé půli 19. století. Největšího rozkvětu dosáhlo mezi dvěma
světovými válkami, kdy mělo být ve vsi šest betlémů o velikosti kolem 16 m2 a čtyři
větší než 35 m2.
Betlémy se tu o adventu stavěly snad v každé chalupě. Dnes je v muzeu vystaveno na dvacet betlémů nebo jejich částí; nejstarší betlém pochází už z roku 1846,
pozornost budí zejména Müllerův betlém v orientálním stylu či kdysi pohyblivý
betlém Franze Pohla. Na starou tradici navázalo zřízení Jírova betlému – šestnáct
metrů dlouhý betlém postavený pod širým nebem naproti hostince U Kryštofa.
K vidění je vždy od začátku adventu do tří králů. Betlém s postavami v životní velikosti vytvořil v roce 1999 známý maloskalský malíř Josef Jíra (1929-2005). V prvním patře obecní restaurace U Kryštofa je k vidění například i tzv. cikorkový
betlém, jehož figurky se nacházely v cikorce v době adventu, králický, betlémy
dřevěné, keramické a pohyblivé.

Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Na výlet s IDOLEM

Frýdlant – betlém
Za betlémem pana Simona

maximálně

2 km

Spojení: Tam: 9.31 železniční stanice Liberec (vlak Liberec–Černousy). Zpět:
13.47 železniční stanice Frýdlant (vlak Černousy–Liberec).
Také město Frýdant má svůj tradiční vánoční svatostánek – Simonův betlém umístěný v historickém objektu v Zahradní ulici. Je to vlastně jediný betlém v Libereckém
kraji, který je takto samostatně návštěvníkům přístupný ve vlastním domě, navíc nazývaném místními lidmi prostě BETLÉM.
Do Frýdlantu přijedeme vlakem skrze zimní hory a lesy; projedeme pod horským
hřebenem na Frýdlantsko – do země „za tunelem“. Projdeme historickým centrem
městečka a můžeme směle otevřít dvířka půvabné malé chaloupky vedle centrálního parkoviště. Zde je po více než dvou letech rekonstrukce opět od 2. prosince 2012
vystaven Frýdlantský betlém.
Mechanický betlém o rozměrech 4,15 x 2 m vyrobil z papíru a dřeva lidový stavitel
jesliček Gustav Simon z Frýdlantu. Ten se narodil roku 1873 a zemřel symbolicky
přesně na Štědrý den 1953, v požehnaném věku 80 let. Již od mládí vytvářel svůj
rozsáhlý betlém, ale veřejnosti jej zpřístupnil až v roce 1933.
Betlém dnes tvoří 240 figurek, původně bývalo 130 z nich pohyblivých. Svatou
rodinu obklopují typičtí lidé z podhorského kraje – pastevci, zemědělci, řemeslníci a zdejší hospodářská zvířata. Všechny figurky byly spojeny důmyslně provázky
s válcem, poháněným hodinovým strojem, který po natažení udržovalo v pohybu
půlmetrákové závaží. Krajina v betlému, vystlaném přírodními mechy, navíc silně
připomíná hornaté okolí města Frýdlantu.
www.iidol.cz

www.idos.cz

Na výlet s IDOLEM

Paseky nad Jizerou
Za Krakonošem a lyžníky

maximálně

8 km

Kořenov – Příchovice, motorest (modrá) – rozcestí pod Štěpánkou (žlutá) 1,5 km
– Na Perlíčku, hostinec (zelená) 4 km – Paseky nad Jizerou, Krkonošské muzeum
6 km – Rokytnice n. J., zastávka BUS 7,5 km
Spojení: Tam: 7.57 žel. st. Liberec (vlak Liberec–Desná/Kořenov); v prac. dny přestup
9.18 Tanvald, Terminál u žel. st. (BUS Tanvald–Harrachov); v so a ne vlakem jen do zastávky Jablonec n. N. centrum, přestup 8.24 Jablonec n. N., aut. nádr. (BUS Jablonec
n. N.–Rokytnice n. J.). Zpět: v prac. dny 14.42 Rokytnice n. J. (autobus Rokytnice n.
J.–Harrachov); 15.14 přestup Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě, 15.40 přestup žel. st.
Harrachov (vlak Harrachov–Liberec), v so a ne 14.14 Rokytnice n. J. (autobus Rokytnice n. J.–Jablonec n. N.) 15.50 přestup Jablonec n. N. (tramvaj Jablonec n. N.–Liberec).
K vánočnímu času na českých horách patří neodmyslitelně film Krakonoš a lyžníci. Kdo
by si nevzpomněl na kluky Jeníka a Matěje z chudé horské boudy, na mistra Vichra
nebo na charismatického pašeráka. Všechny tyto postavy se s lehkostí – a často na lyžích čili po starodávnu na ski – pohybovaly na zasněžených horských loukách nad Pasekami. Autobusem dojedeme do Příchovic k motorestu, odkud se vydáme zimními
horami směrem k jihu. Cílem naší cesty jsou Paseky nad Jizerou, malebná obec rozházená v krásných loukách otočených směrem do nitra Krkonoš. Doposud zde stojí stará
škola, v níž Ondřej Havelka ve filmu učil děti horáků – roubená chalupa, v níž je škola
opravdu již od roku 1791. Další zajímavostí Pasek je překrásná pobočka Krkonošského
muzea – zřízeného vedle kostela sv. Václava roku 1958 ze sbírek učitele, hudebníka
a „zapadlého vlastence“ Věnceslava Metelky. V muzeu najdete expozici starých lyží.
Tipy na výlety vám přináší KORID LK

Marek Řeháček (*1975 v Liberci)
Vlastivědný badatel a publicista. Povoláním právník;
dlouhodobě pracuje jako úředník, nyní pro město Jablonec
nad Nisou. Poutník, posedlý útěchou z chůze, asi od doby,
co se v létě roku 2006 dotkl pískovcové hvězdy ve vchodu
do žitavského kostela sv. Jakuba. Je autorem celé řady
článků, vlastivědných knih a turistických průvodců; napsal
texty do cca 30 publikací, mj. Hrádecko – kraj skal, pelyňku
a větrných mlýnů (1997), Hrádecko – krajina na Nise (2001);
společně s Janem Pikousem ml. vytvořil obsáhlé turistické
průvodce Jizerské hory (2002), Ještěd a Podještědí (2004),
Frýdlantsko (2009) a Lužické a Žitavské hory (2011).

Liberec 93,3 FM a 106,1 FM
Jablonec nad Nisou 99,7 FM
Turnov 98,8 FM

Pořad Putování s Idolem
na Rádiu Dobrý den

Premiéra:
vždy ve středu od 18.15 hodin
Reprízy:
čtvrtek od 11.15 a 20.45 hodin, pátek od 13.15 a 17.15 hodin
sobota od 8.45 hodin

Tipy na výlety vám přináší:

www.idol.cz | www.idos.cz

