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Pár tipů na výlet po okolí: 
 
Liberec – statutární město leží v Liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Má 

přes 100 000 obyvatel a je pátým největším městem ČR. V Liberci můžete navštívit spoustu historických 
památek a zajímavostí. Vyhlášená je nejstarší česká zoologická zahrada, dále botanická zahrada, 
Severočeské muzeum a Oblastní galerie v budově bývalých lázní. Jedním za symbolů města je 
novorenesanční radnice, nejstaršími dochovanými stavbami jsou pak tzv. Valdštejnské domky. 
Z novějších staveb doporučujeme návštěvu Centra Babylon s aquaparkem, lunaparkem a vyhlášenou 
iQlandií. 
(http://www.liberec.cz/) 

 
 
 
Ještěd – 1012 m n. m. vysoká hora nad Libercem, na jejímž vrcholu se nachází známý televizní vysílač 

s hotelem a restaurací ve tvaru rotačního hyperboloidu od architekta Karla Hubáčka. Z vrcholu, na který 
vede lanovka, se nabízejí daleké výhledy na celou polovinu Čech, do Polska a Německa. 
(https://jested.ceskehory.cz/) 

 
 

 
Chrastava – šestitisícové město na říčce Jeřici leží 8 km od Liberce. Mezi pamětihodnosti lze zařadit 

radnici z roku 1646, dominantou je i kostel sv. Vavřince. Za návštěvu stojí Městské muzeum, Führichův 
dům nebo Hasičské muzeum. Navštívit můžete i termální lázně nad městem. 
(http://www.chrastava.cz/) 
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Frýdlant – město ležící ve Frýdlantském výběžku vzniklo kolem stejnojmenného hradu a zámku a 
protéká jím říčka Smědá. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Kromě 
zámku můžete navštívit i 21 metrů vysokou rozhlednu Frýdlantská výšina z roku 1907 na Frýdlantském 
vrchu. 
(http://www.zamek-frydlant.cz/) 
 

 
 
Hejnice – třítisícové městečko se nachází v údolí na severním úbočí Jizerských hor a protéká jím říčka 

Smědá. Je to známé poutní místo (vedou sem tři poutní cesty – Stará, Nová a Slezská) s chrámem 
Navštívení Panny Marie a klášterem. 
(http://www.mestohejnice.cz/) 
 

 
 
Lázně Libverda – lázeňská obec leží asi 1 km severně od Hejnic a protéká jí Libverdský potok. Lázně 
začaly vznikat až ve druhé polovině 18. století, kdy zde byla postavena první léčebná zařízení 
s nejstarším pramenem Boží voda. Později byly podchyceny další prameny -  Mariin, Kristiánův a 
Eduardův. Navštívit můžete i Obří sud s restaurací nad lázněmi. Pro cyklisty je zde i jedno z nástupních 
míst přes 80 km dlouhého  singltreku. 
(http://www.laznelibverda.cz/) 
 

 

http://www.zamek-frydlant.cz/
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Bedřichov – obec v centru Jizerských hor vyrostla kolem bývalé sklářské hutě, která tu fungovala přes 
200 let. Je výchozím místem pro turistiku a cykloturistiku, začíná zde Jizerská magistrála. Mimo jiné 
můžete navštívit v nejbližším okolí rozhlednu Královku, Prezidentskou chatu, Šámalovu chatu na Nové 
louce nebo přehradu na Černé Nise a Josefodolskou nádrž. 
(http://www.bedrichov.cz/) 

 
 
Viničná cesta – patří k nejkrásnějším trasám v Jizerských horách. Je dlouhá 8 km, začíná v 
Oldřichovském sedle a končí ve Ferdinandově. Byla pojmenována po úžlabině, v níž se po celý rok 
držela relativně stálá teplota vzduchu jako ve vinném sklepě. 
(http://www.toulkypocechach.com/vinicna.php) 
 

 
 
NS Oldřichovské háje a skály - je vedena částečně skalním městem nad Oldřichovem v Hájích. Trasa 

je dlouhá 10 km s deseti informačními panely o přírodních zajímavostech a historii oblasti. Začíná a 
končí v Oldřichovském sedle naproti Hausmanky a můžete na ní spatřit Gorilu, Oldříška, Lysé skály, 
Skalní hrad, Skalní bránu, vyhlídku na Oldřichovském špičáku a další zajímavosti. V dnešní podobě 
funguje od roku 2003 a vede po hranici závodního prostoru. 
(http://www.severnicechy.info/dr-cs/11620-naucna-stezka-oldrichovske-haje-a-skaly.html) 
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