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Singltrek pod Smrkem

Délka trasy

80 km

Singltrek pod Smrkem představuje první cyklistickou stezku tohoto
typu v ČR. Je situován v oblasti hory Smrk (a‚ b) v severní části Jizerských
hor u Nového Města pod Smrkem. V současné době mají cyklisté k dispozici
stezky v celkové délce 80 km, které vedou přes české a polské území. Díky
pečlivému trasování singltrek dokonale a šetrně zapadá do přírody a je velmi
bezpečný, protože cyklistům nedovoluje nabrat velkou rychlost. Trasy mají
čtyři úrovně obtížnosti. Nejjednodušší je zelená, následují modrá, červená
a nejobtížnější je černá. Jména okruhů a sekcí stezek vycházejí z historických
místních názvů. Na trasy singltreku mohou cyklisté vyjet od Obřího sudu (c)
u Lázní Libverda nebo z oficiálního nástupního místa Singltrek Centrum, které
se nachází přímo na pláži přírodního koupaliště v Novém Městě pod Smrkem.

CZ

d

•

c

b

a

•
Smrk

stezka pro všechny
singltrek lehký
singltrek stredne obtížný
lesní cesta



b) Rozhledna na Smrku
Od roku 2003 stojí kousek od vrcholu Smrku
20 m vysoká kovová rozhledna. Je vybudována
na místě, kde původně stála více jak 50 let
dřevěná věž z roku 1892. Po vybudování
rozhledny se stal nejvyšší bod české části
Jizerských hor velmi přitažlivým místem pro

www.singltrekpodsmrkem.cz

Lübben •

c
Cottbus

b) Budyšín (Bautzen)
je jedním z nejhezčích německých měst
a zároveň kulturním a politickým centrem
lužických Srbů v Horní Lužici, kteří si doposud
ponechali svou řeč, své tradice, svůj folklór,
kroj a mnoho zvyků. Z budyšínských věží je
nádherný
rozhled na město a jeho okolí.



singltrek nárocný

a) Smrk
Nejvyšší hora české strany Jizerských hor měří
1 124 m. Je tvořen rulou a již staletí je hranicí
Čech, Lužice a Slezska. Přes vrchol Smrku vede
státní hranice České republiky a Polska. Od roku
1996 je zde otevřen hraniční přechod do Polska,
který je určen pro pěší a lyžaře.

tip na zastávku

a) Kottmar
je oblíbeným cílem turistů
i místních obyvatel, již v roce 1881
zde byla postavena cihlová rozhledna,
která nabízí daleké výhledy na Lužické,
Jizerské a Žitavské hory a Horní Lužici.

5

Świeradów-Zdrój

tip na zastávku
návštěvníky z domova i ze zahraničí. Z rozhledny
se návštěvníkovi otevírá neobvyklý kruhový
výhled na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory
a daleko do Saska a Polska.
c) Obří sud
Výletní restaurace s výhledem na Jizerské hory.
Objekt byl postaven již v roce 1931 a sloužil
především lázeňským hostům.

vodami se využívají pro koupele, inhalace, při
léčbě revmatologických onemocnění, nemocí
pohybového ústrojí, oběhové a nervové
soustavy. Lázeňský dům (Dom Zdrojowy) je
obrovská členitá budova obohacená mnohými
přístavbami, věžičkami, sloupovím a arkýři.

Cyklostezka
Podél řeky
Sprévy

• Fürstenwalde

•

Délka trasy

122 km
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• Spremberg

•

b
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b) Kamienna Góra
město leží v kotlině řeky Bóbr.
Náměstí je obklopeno domy
v barokním slohu ze 17.–18. století –
sídlo Muzea tkalcovství.
Kostel Matky Boží Růžencové –
původně evangelický kostel z 18. století.
Jedná se o jeden ze dvou kostelů milosti
ve Slezsku dochovaných do dnešního dne.

d) Świeradów Zdrój
Lázeňský komplex se nachází v centru
městečka, uprostřed Lázeňského parku
Świeradów Zdrój. Vznikl v 16. století jako lesní
osada. Lázně s radioaktivními minerálními

• Lwówek Śląski

• Wleń

Jelenia Góra

PL

b
Kamienna Góra •

Lubawka •

CZ
www.wlen.org.pl/drogi/drogi2.html

Jakuszyce •

Jizerka •

Greenway
Jizera

b

• Harrachov
•

Kořenov



a

tip na zastávku

Železný Brod •

a) Kořenov – Rozhledna Štěpánka
je nejstarší rozhlednou Jizerských hor. V roce
1847 její stavbu zahájil kníže Camill Rohan.
V tomtéž roce probíhala dole v údolích stavba
císařské Krkonošské silnice, jejímž nejvyšším
patronem byl arcivévoda Stephan – Štěpán,
který tehdy vystoupil na vrch Buchstein (dnes
Hvězda).
b) Lyžařské středisko Jakuszyce
Běžecké tratě Jakuszyce jsou vynikající jak pro
začátečníky, tak i pro náročnější sportovce,
a to díky výborným klimatickým podmínkám.
Sněhová pokrývka je zde zaručena do pozdního
jara. Lyžařské středisko "Jakuszyce" nabízí
množství tratí různé obtížnosti s celkovou
délkou asi 100 km. Většina tras se nachází
v Jizerských horách nedaleko města Szklarska
Poreba.

•
Mnichovo
Hradiště

Mladá
Boleslav

CZ
Turnov

•

•

Euroregionální cyklotrasa Greenway
Jizera je sítí značených pěších
i cyklistických tras, která začíná
na polské straně v Jizerských horách,
prochází Západními Krkonošemi,
Českým rájem a Polabím a vede až
po soutok Jizery s Labem. Z polské
strany, kde se kousek za hranicemi
nachází jedna z nejhezčích luk
v Jizerských horách Hala Izerska
s Chatou Górzystów, trasa vede
k osadě Jizerka v Jizerských horách.
Odtud pak klesá podle Jizery do
Martinského údolí, které se nachází
na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš.
Těmito místy kdysi vedla zemská
stezka, jež spojovala Slezsko a Čechy.

• Benátky
nad Jizerou

www.greenway-jizera.cz

• Čelákovice

Údolím Bóbru

•

190 km

PL

a

• Bolesławiec

a
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Délka trasy

•

tip na zastávku

a) Jezero Pilchowice
je největší jezero v oblasti Údolí Bóbru,
postavené v letech 1904–1912.
Nádrž, která zde vznikla v důsledku
vzdouvání vody Bobru nad Pilchowicemi,
brání město před povodněmi.
Pilchowické jezero nabízí rovněž
spoustu rekreačního využití
a z jeho náspu se naskýtá výhled
na celé Krkonoše.

Dálková cyklistická stezka spojuje
pramen Sprévy v Hornolužické
vrchovině s hlavním městem
Berlínem. Vede z úbočí vyhaslé
sopky Kottmar (a) v Oberlausitz
přes města Bautzen (b) s jeho
charakteristickou starou vodárnou
a Sohlands, které láká na překrásnou
dřevěnou architekturu. Dále trasa
pokračuje Hornolužickou stepní na
sever přes „zahradní město“ Cottbus
k jezerní krajině Spreewald (c) –
chráněné biosférické rezervaci.
Ročně ji navštíví 3 miliony turistů
a od roku 1990 patří k památkám
UNESCO. Cyklostezka míjí města
Lübben a Lübbenau a končí těsně
před bránami Berlína.

Bautzen

Walddorf

www.spreeradweg.de
www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/12407-odpramene-sprevy-do-budysina.html

Nové město
pod Smrkem

•
Lázně Libverda



410 km

• Erkner

c) Spreewaldský les
Jedinečná přírodní rezervace, která vznikla
před 20 000 lety po poslední době ledové.
Z mnoha poklidných vesnic, v nichž se stále
pěstují obyčeje a řemesla minulých časů,
se vyplouvá na tradiční jízdy dřevěných pramic
do vodního labyrintu.

PL

•

4

Délka trasy

Mezinárodní cyklostezka Údolím
Bóbru se vine krajinou podél řeky
Bóbr od jeho pramenů u Lubawky,
přes kamenohorský pás až na sever
Polska do lokality Niedamirow
u Boleslawce. Prochází hned
několika krajinnými parky –
Údolím Bóbru, Národním parkem
Krajobrazowym, Rudawskim
až po Kaczawské hory, kde se
nachází řada vápencových lomů.
Kolem dvou umělých nádrží –
Modrého jezera v Siedlęcině
a jezera s hrází ve Wrzeszczyně
vede cyklostezka až k největšímu
přehradnímu jezeru v celé této
oblasti – Pilchowickému jezeru (a).
Za návštěvu stojí i historická města
Lubawka, Kamienna Góra (b),
Jelenia Góra, Wleń, Lwówek Ślasi
nebo Boleslawiec, která lákají nejen
na svou zajímavou historii, ale také
na unikátní památky.

7

Zelená cyklomagistrála Ploučnice

Délka trasy

85 km

Zelená cyklomagistrála Ploučnice prochází krajinou okolo řeky Ploučnice
a propojuje oblast severovýchodních Čech Libereckého kraje s krajem
Ústeckým. Svým profilem je vhodná i pro děti a patří k nejlepším cyklotrasám
na Českolipsku. Magistrála kopíruje tok říčky Ploučnice a vede od jejích hlavních
pramenů (a) v Osečné až do Děčína, kde se vlévá do Labe.

a

•

Stráž pod Ralskem

• Hamr na Jezeře
Osečná

b

a) Prameny Ploučnice
Prameniště je označováno za jedno
z nejvydatnějších ve střední Evropě.
Neklesá ani v období sucha. Menší
část odtéká do Jenišovického rybníka,
větší část vody tvoří základní tok Ploučnice.
Délka celého toku měří více než 105 km
a končí v Děčíně, kde se vlévá do Labe.

•
tip na zastávku

b) Máchovo jezero
je největší a nejhlubší
rybník v Libereckém kraji, původně
zvaný Velký rybník. Byl založen
v 14. století, rozkládá se 266 metrů nad mořem
a má rozlohu 284 ha.

www.podralsko.info/zelena-cyklomagistrala-ploucnice

cykloturistika
v Euroregionu Nisa
DE

PL
CZ

Turisticky
atraktivní místa
Přehled cyklostezek
Informační služby
Mapy

Cykloturistika
v Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa
Euroregion Nisa se rozprostírá na severu České
republiky, kde hraničí s Polskem a Spolkovou
republikou Německo. Díky husté síti značených

turistických a cykloturistických tras dnes patří
k nejvyhledávanějším regionům a nabízí nespočet
možností k výletům na kole, či pěšky. Turisté
si mohou vybrat z různých druhů náročnosti
cyklotras, na své si přijdou jak rodiny s dětmi,
rekreační cyklisté, tak i zdatní sportovci.
Pro rekreační cykloturisty bude tím správným
místem aktivního odpočinku mírně zvlněná
krajina Máchova kraje a Českého ráje. Díky
nenáročným terénům a množství hradů a zámků

Přehled cyklostezek

jsou tyto oblasti ideální také pro rodiny s dětmi.
Zdatní cyklisté naopak uvítají horské trasy vedoucí
přes Krkonoše, Jizerské a Lužické hory, a to jak na
české straně, tak i v sousedním Německu nebo
Polsku. Cyklisté mohou vyrazit rovněž na Singltrek
pod Smrkem, vybudovaný v okolí Nového města
pod Smrkem a Lázní Libverda. Trasy singltreku
kopírující lesní pěšiny zpřístupňují dosud
neobjevené části Jizerských hor a Frýdlantska.

�
�
�
�
�
�
�

1

Odra – Nisa / 630 km / www.oder-neisse-radweg.de
Hřebenovka / 380 km / www.hrebenovka.cz

Podél řeky Sprévy / 410 km / www.spreeradweg.de
Údolím Bóbru / 122 km / www.wlen.org.pl/drogi/drogi2.html
Greenway Jizera / 190 km / www.greenway-jizera.cz
Zelená cyklomagistrála Ploučnice / 85 km / www.podralsko.info/zelena-cyklomagistrala-ploucnice

�
Informační centra

�

�
�
�

Povinná
výbava cyklistů
Česká republika
Ochranná přilba je povinná pro cyklisty do 18 let.
Děti do 10 let smějí jet po silnici jen v doprovodu
osoby starší 15 let. Kolo pro provoz na veřejných
komunikacích musí být vybaveno dvěma na sobě
nezávislými účinnými brzdami, zadní červenou
odrazkou, přední bílou odrazkou, oranžovými
odrazkami na pedálech, na paprscích obou kol
nejméně jednou oranžovou odrazkou z každé
strany. Pro jízdu za snížené viditelnosti musí mít
kolo navíc přední světlomet svítící bílým světlem,
zadní světlo červené barvy, které může blikat.
Německo
Přilba je povinná pro děti do 12 let. Děti mladší
osmi let nesmějí na silnici, děti do 10 let mohou
jezdit po chodníku, ale musí dát přednost
chodcům. K přepravě dětí se mohou využívat
cyklovozíky. Kolo musí mít osvětlení, i když
není viditelnost snížená, zvonek nebo klakson,
a pokud jsou na kole převáženy děti, musí být
zadní kolo chráněno blatníkem.

�
�

Polsko
Přilba není povinná. Zvláštností je ale způsob
jízdy na veřejných komunikacích, kdy maximální
počet cyklistů v jedné skupině nesmí být větší
než 15 lidí a vzdálenost mezi každým kolem
nesmí přesáhnout pět metrů.

Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23
460 01 Liberec
tel.: +420 485 101 709
fax: +420 485 243 589
e-mail: info@visitliberec.eu
www.visitliberec.eu

Turistické informační
centrum Bautzen-Budyšín
Hauptmarkt 1
02625 Budziszyn
tel.: +49 (3591) 42016
e-mail: touristinfo@bautzen.de
www.bautzen.de

Hrádek nad Nisou – Brána Trojzemí
Horní náměstí 71
463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: +420 482 319 719,
+420 725 457 066
e-mail: infocentrum@branatrojzemi.cz
www.branatrojzemi.cz

Turistické informační
centrum Jelenia Góra
Ul. Grodzka 16
58–500 Jelenia Góra
tel.: +48 757676925

Turistické informační centrum
Dům manželů
Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 356 201,
+420 774 667 677
e-mail: info@jablonec.com
www.jablonec.com

i

Tato publikace byla vyrobena v rámci projektu „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel3.
Poděkování: Děkujeme za zapůjčení kola starožitníkovi panu Petru Barešovi z Liberce.

Regionální turistické informační
centrum Turnov
Náměstí Českého ráje 26
511 01 Turnov
tel.: +420 481 366 255
e-mail: info@turnov.cz
Turistické informační centrum Žitava
Markt 1 (Rathaus)
02763 Zittau
tel.: +493583752200
e-mail: tourist-info@zittau.de
www.zittau.eu
Turistické informační centrum Ostritz
Kulturbüro Ostritz
Markt 2
02899 Ostritz
tel.: +493582388424
e-mail: kulturostritzmakrt2@web.de
www.vereinhaus-ostritz.de

630 km

Odra – Nisa

Singltrek pod Smrkem / 80 km / www.singltrekpodsmrkem.cz

Informacja Turystyczna
PTTK "Ziemi Kamiennogórskiej"
ul. Kościuszki 1
58–400 Kamienna Góra
tel.: +48 757443144
www.kamiennagora.pl
Punkt Informacji Turystycznej
i Kulturalnej
Pl. Pilsudskiego 1c,
59–700 Boleslawiec
tel./fax:+48 756453290
www.it.boleslawiec.pl,
e-mail: pitik@bok.boleslawiec.pl
Turistické informační centrum Zgorzelec
Obermarkt 32 (Adres korespondencyjny:
Fleischerstraße 19)
02826 Görlitz, Niemcy
tel.: +49 3581–47 57 0
fax: +49 3581–47 57 47
Informacja Turystyczna Gmina Zgorzelec
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
Tel.: +48 75 775-60-16
www.zgorzelec.mserwer.pl
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Cyklostezka Odra-Nisa spojuje
Liberecký region v Severních
Čechách s Baltským mořem na
německé straně. Její menší část
prochází podél toku Lužické Nisy
i přes polské území. Začátek
cyklostezky je v Jizerských horách
u pramene řeky Nisy a vede mimo
jiné přes Dolní Slezsko, Dolní
Lužicko, Lubusko, údolí řeky Odry,
Západní Pomořany, Štětínský
záliv, Wolin, Žitavské pohoří,
Předpomořansko, Národní park
Údolí Dolní Odry až k Baltskému
moři. Od pramene Nisy v Nové Vsi
na ostrov Usedom je to přibližně
630 km.


tip na zastávku

a) Rozhledna Petřín
Výletní restaurace s 20m vysokou vyhlídkovou
věží. V roce 1906 ji nechal na návrší
Nickelköppe (618 m) jižně od města postavit
německý soukromník Richard Fellinghauer.
b) Bod Trojmezí
V údolí řeky Nisy na rozhraní měst Hrádku nad
Nisou a Žitavy se v těsné blízkosti řeky nachází
bod, kde se stýká Česká republika, Německo
a Polsko a prochází tudy cyklostezka Odra –
Nisa.
c) Úzkokolejná parní železnice
V provozu je od roku 1890 a spojuje Žitavu
s lázeňskými obcemi Oybin a Jonsdorf.
Na nádraží v Oybině je pak možné navštívit
malé muzeum o historii Žitavské úzkokolejky.
d) Park knížete Pucklera
Park se nachází ze dvou třetin na území Polska
a z jedné třetiny na německém státním území.
Od roku 2004 je uveden na seznamu UNESCO.
e) Lubaň
Kostel sv. Trojice – katolický kostel navazuje
na tradici klášterního kostela magdalenitek
z r. 1320), který zničil požár roku 1760. Poté již
nebyl obnoven, zachovala se pouze věž.
f) Boleslawiec
Muzeum hrnčířství – jedno z mála v Evropě
vystavuje sbírky zdejší keramiky;
zámek Kličkov, největší polské konferenční
centrum umístěné v historických budovách.

Görlitz-Information & Tourist-Service
Obermarkt 32
02826 Görlitz
tel.: +49 (0) 3581 47570
e-mail:
willkommen@europastadt-goerlitz.de
www.europastadt-goerlitz.de

Seebad Ahlbeck •

• Świnoujście

Anklam •
Ueckermünde •

380 km

Multifunkční turistická magistrála je znovuobnovenou částí dosud nejdelší
vyznačené hřebenové trasy v Čechách tzv. Blauer Kammweg neboli Modrá
hřebenovka. Vede od hraničního přechodu Orle-Jizerka přes území Libereckého
kraje do německé oblasti Žitavských hor a propojuje atraktivní místa
vrcholových partií Jizerských, Lužických a Žitavských hor, Černostudniční
i Ještědsko-kozákovský hřbet. Tři souběžné trasy – pro turisty, cyklisty a běžkaře
procházejí nejen známými lokalitami česko-německého pohraničí, ale i místy,
která jsou sice turisticky zajímavá, ale zatím jen málo využívaná.

• Rieth

Rothenklempenow •
Löcknitz •

Szczecin

•

Boleslawiec

Penkun •
Mescherin •
Schwedt •
(Oder)

• Gryfino

DE

Oderberg •

Nová Huť

Görlitz

•

• Kostrzyn nad Odrą

• Dolní
Světlá

Mařenice •

Heřmanice •
v podještědí

• Górzyca

Lebus •
Frankfurt •
(Oder)

c
c

Olbersdorfer see

Dębno •

•
Seelow

•
Grosschönau

Herrenwalde •

• Cedynia
Hohenwutzen • • Osinów Dolny
•
Bad Freienwalde

Küstrin-Kietz •

Guben •

Hrádek Nad nisou

CZ

• Jítrava

• Oldřichov v Hájích

•

•

•
Křižany

• Gubin

Jizerka •

•

• Ještěd

Weißwasser
(Biała Woda)

•

••e

Niesky
(Niska)

•b



PL

f

• Bolesławiec

Úzkokolejná parní železnice

Zgorzelec
• Lubań

Zittau

•

Liberec

a) Jizerka – Orle
Osada Jizerka je poprvé zmíněna v roce 1539.
Původně vznikla jako obydlí českých čihařů,
ptáčníků a dřevařů. V 19. století na Jizerce
založil sklář Franz Anton Riedel první sklářskou
huť. V současné době představuje tato malebná
osada významnou turistickou lokalitu Orle –
Původně pod názvem Karlsthal, osada vyrostla
okolo sklárny provozované v letech 1754–1888.
Sklárna byla pověstná zejména svými těžítky,
v nichž byly zalité skleněné kvítky. Dodnes je
vlevo před hájenkou patrné místo, kde stávaly
budovy staré sklářské hutě.
b) Jakuszyce
Osada je prvně zmiňována počátkem 19. století.
Po vybudování zpevněné cesty z Piechowic do
Harrachova v letech 1845–48 došlo k rozvoji
osady a otevření sklářské huti. Postupně se tato
přeshraniční trasa stala důležitým dopravním
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tip na zastávku
spojením. V současné době jsou Jakuszyce
sídlem areálu Sztowarzyszenia Bieg Piastów,
který upravuje v zimě 150 km lyžařských
běžeckých tratí a pořádá již 35 let nejznámější
polský lyžařský běžecký závod Bieg Piastów.
Místo je rovněž polskou bránou do Jizerských
hor i pro turistiku a cyklistiku.
c) Olbersdorfské jezero
Vodní plocha u německé Žitavy o rozloze 60 ha
vznikla v roce 1999 zatopením hnědouhelného
povrchového dolu. Středisko nabízí písečnou
pláž, hotel, půjčovnu lodiček, restaurace, hřiště
pro děti, cyklostezku a naučnou stezku. Z okolí
je krásný výhled s možností projet si celou trasu
kolem jezera na kole či kolečkových bruslích.
Za prohlídku stojí samotný areál jezera, který
je tematicky věnovaný historii povrchové těžby
v místě. Nachází se tu rovněž nudapláž a půjčovna
plachetnic. Inline cesta je asfaltová a rovná.

d) Černá Studnice
Kamenná rozhledna Černá Studnice
s turistickou chatou na nejvyšším vrchu
Černostudničního hřebene (869 m.n.m.) byla
postavená roku 1905. Vyhlídková plošina
se nachází ve výšce 26 m. Z ochozů věže je
výhled na celý Jablonec, asi tři čtvrtiny Liberce,
celý Ještědsko-kozákovský hřbet, významné
části Jizerských hor a Krkonoš a dále také
Český ráj s Troskami, Bezdězem a Ralskem.
Je-li rozhledna zavřená, částečný výhled lze
získat z 50 m vzdálené skály, která byla již
v roce 1885 upravena na vyhlídkový prostor.

