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ÚVOD
V dnešní přetechnizované společnosti se leckteří z nás obracíme ke kořenům, 
nejen ke kořenům rodinným, národním, ale i ke kořenům historickým, 
abychom si připomněli, kdo jsme, odkud a z čeho vycházíme a kam patříme. 
Jsme zemí, která tradičně patří ke křesťanskému civilizačnímu okruhu. Naši 
minulost, morálku, etiku, ale i podobu krajiny formovalo křesťanství, které 
dnes ve velké většině vnímáme jako cosi archaického, takřka neaktuálního. 
Stavby související s křesťanstvím denně míjíme a považujeme je za něco 
samozřejmého, ať již se jedná o kostel v naší obci, nebo kapličku v polích, 
kterou potkáváme cestou na chalupu, ale ony samozřejmé nejsou, jedná se 
o duchovní a historický odkaz našich předků. Jedním z cílů této publikace je 
nabourat tuto komfortní zónu nezájmu a přimět laskavého čtenáře k většímu 
zájmu o minulost našeho blízkého okolí.
Motivačních zdrojů vzniku této publikace je několik – počínaje již zmiňovanou 
potřebou připomínat si a upevňovat své kořeny, přes lásku k turistice 
a poznávání a v neposlední řadě zařazení Liberce do poutní cesty Via Sacry, 
novodobé duchovní, chceme-li poutní, cesty po sakrálních památkách 
Euroregionu Nisa.
Nejstarší svatá cesta, Via Sacra, je v Římě, vede od Fora Romana ke Koloseu. 
Druhá, svým významem výrazně odlišná, vede z Vídně do Mariazellu. Třetí, 
existující již dvanáct let, se nachází, jak již bylo řečeno, v Euroregionu Nisa, na 
pomezí České republiky, Německa a Polska, v tak zvaném Trojzemí. Založili 
ji Volker Dudeck ze Žitavy a Holm Grosse z Bischofswerdy. Na Liberecku 
měla doposavad dvě významná zastavení – v Hejnicích a Českém Dubu, 
další bychom nalezli v nedalekém Jablonném v Podještědí, Mnichově 
Hradišti, Rumburku a nově také v Horní Polici a Broumově. V každém z těchto 
míst můžeme obdivovat výjimečné kulturní a duchovní dědictví: poutní 
areály, kostely, kláštery a kaple, stejně jako unikátní oltáře, postní plátna či 
ekumenická centra.
V roce 2018 se další českou zastávkou této novodobé sakrální stezky propojující 
významná místa spjatá s duchovními památkami a kulturním dědictvím Horní 
Lužice, Dolního Slezska a severních Čech stal také Liberec jako plnohodnotný 
partner sítě dvaceti zastavení poutní cesty, na které jsou dnešními poutníky 
turisté. V rámci Via Sacry se Liberec představuje jako významné ekumenické 
centrum – návštěvníci mohou navštívit katolický kostel Nalezení sv. Kříže, 
jehož významnou součástí je také mariánský sloup z dílny Matyáš Bernarda 
Brauna nalézající se v přilehlé zahradě, stejně jako kaple Božího hrobu, dále 
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židovský hřbitov s památníkem obětem šoa a místo, kde v minulosti stál, dnes 
již zbořený, evangelický kostel.
Cílem tohoto průvodce je představit nejen jednotlivá zastavení Via Sacry 
v našem regionu, ale zejména jejich provázanost s dalšími duchovními, 
přírodními či jinými památkami nacházejícími se v jejich blízkosti a často s nimi 
velmi úzce souvisejícími. Jedná se o první z několika plánovaných publikací, 
které by upozornily na duchovní pozapomenuté památky a navrhly výlety, 
které by umožnily opomíjené památky poznat. První část tras je věnována 
Liberecku, Jablonecku, Jizerským horám a Podještědí. V dalších pokračováních 
bychom rádi zmapovali obdobným způsobem i další regiony našeho kraje.
Naše publikace vás provedou po venkovských kostelících, klášterech, božích 
mukách a kapličkách, ale i po starých poutních cestách.
Vzdor tomu, že kostely bezesporu všichni známe a mnohokráte jsme některé 
z nich navštívili, dovolte nám připomenout, že se jedná o místa, která sloužila 
věřícím nejrůznějších vyznání nejen k bohoslužbám. V kostelech se lidé nejen 
modlili, ale i radovali z nově narozených, případně se loučili s těmi, kteří je 
předešli v cestě na věčnost. Zároveň se v kostele dozvídali nejrůznější aktuality 
z jejich blízkého či vzdálenějšího okolí, ať již se jednalo o situace, kdy bylo 
např. ohlašováno zasnoubení a brzká svatba lidí, které dlouhodobě znali, nebo 
čtení pastýřského listu, kterým biskup reagoval na světské události.
Kostel byl zároveň prostorem, kde se setkávali s uměleckými předměty, které 
však pro ně byly především připomínkou a konkretizací jejich víry. Kostely byly 
vždy místy živými a jednoznačně prostorem, bez kterého si své životy neuměli 
naši předci představit.
Vedle kostelů byla pochopitelně budována ještě další duchovní místa, která 
však nebyla určena primárně aktuálním potřebám místních obyvatel. Máme 
na mysli především kláštery, které nebyly pouze náboženskými centry, ale 
fungovaly zároveň i jako místa, kde vznikala umělecká významná díla, ať již 
se jednalo např. o literární či hudební díla, nebo obrazy a sochy. Zároveň se 
jednalo o prostory, kde bylo poskytováno vzdělání, ale i přístřeší a zaopatření 
poutníkům a nemocným.
V komplexech klášterů nebyly tedy budovány pouze chrámy a kaple, ale také 
školy, špitály a prostory pro poutníky.
Dalším místem, kterému je v našem průvodci věnována pozornost, je místo 
posledního odpočinku. Křesťané pohřbívali své zemřelé v blízkosti oltářů, tedy 
tam, kde bylo symbolicky umístěno tělo Páně, později v blízkosti kostelů, tedy 
míst, kde byla přítomnost Boha nejmarkantnější.
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V dnešním cestovním ruchu jsou hřbitovy opomíjeny a vzpomínána jsou 
pouze místa odpočinku známých osobností. Je to škoda, neboť hřbitovy 
svou výtvarnou kompozicí soch, pomníků a úpravou samotných míst jsou 
významnými uměleckými útvary.
Drobné sakrální památky (křížky, boží muka, kapličky apod.) byly nejčastěji 
zřizovány u komunikací. Výběr míst nebyl náhodný a vždy byl zřejmý hlubší 
záměr zřizovatele, ať již se jednalo o připomenutí zázraku (poutní místa), 
omluvu za zločin (jeden z důvodů staveb smírčích křížů) či o snahu zformovat 
krajinu k větší slávě Boha (umístění kaple na jedinečné místo).
Křížové cesty vznikaly z nejrůznějších důvodů, např. jako poděkování 
za zázračné uzdravení. Vždy se ale pochopitelně jednalo o připomenutí 
mučednické smrti Krista, kterou vysvobodil křesťany z věčného hříchu. 
S křížovými cestami se můžeme potkat jak v kostelích či jejich okolí, tak ve 
volné přírodě, kdy poslední zastavení je na vrcholu kopce, čímž si křesťané 
připomínaly i fyzickou náročnost Kristovy poslední cesty, cesty s křížem na 
Golgotu.
Kříže, křížové cesty, sochy, sousoší, kapličky i boží muka jsou 
nepřehlédnutelnými architektonickými útvary, které vdechují krajině 
přítomnost člověka, ale zároveň sloužily a slouží jako významné orientační 
body dnes i v minulosti.
V našem průvodci se setkáte i s poutními cestami, po kterých putovali poutníci 
na význačná náboženská místa, tedy na poutní místa. Mohlo jít o důležitá 
duchovní centra víry, ale také o bezvýznamná místa, kde se udály jevy člověku 
nevysvětlitelné. I v našem kraji najdeme řadu těchto míst - Bozkov, Hejnice, 
Jablonné v Podještědí, ale třeba i Liberec (Ruprechtice).
Klíč pro výběr navrhovaných výletů nebyl nijak náročný a nikterak 
nepředstíráme jeho erudovanost. Výběr tras byl jednoduše dán kombinací naší 
obliby a pocitu nedoceněnosti popisovaných míst.
Publikace je samozřejmě určena širokému spektru výletníků, ale primárně jsme 
cílili na rodiny s dětmi a zájemce o kratší, půldenní výlety.
Ač doufáme, že publikaci nebudou užívat pouze Liberečané, všechny výlety 
jsou plánované z Liberce. V úvodu každého z patnácti textů je uvedeno, jak se 
na start výletu čtenář dostane. Ve snaze o co největší komfort uživatele této 
publikace jsme vycházeli z aktuálních dopravních možností veřejné dopravy, 
přestože si jsme vědomi dočasnosti daného stavu.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli ke vzniku a vydání této 
publikace.
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Centrum Liberce I
Liberec - nová česká zastávka VIA SACRY 

Délka trasy: 9,5 km

Čas: cca 5 hodin

Doprava: z Liberce (Fügnerova - nádraží MHD) pěšky. Zpět tramvajovou 
linkou č. 2 nebo č. 3 ze zastávky Staré Pekárny.

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Liberec je díky své pestré historii velmi bohatý na sakrální památky, to 
dokumentuje i skutečnost, že v průběhu šesti uplynulých století na dnešním 
území města vzniklo čtrnáct kostelů, dvě kaple a synagoga. Většina 
z libereckých sakrálních památek se v různých přestavbách dochovala dodnes 
a slouží svému původnímu účelu, několik však toto štěstí nemělo a zaniklo. 
Bohužel jsou mezi nimi i takové, které ještě na svou obrodu čekají. Ale na této 
trase nenalezneme jen duchovní památky, potkáme i další zajímavá místa, 
která si zaslouží naši pozornost.
Z nádraží MHD (Fügnerova) se vydáme parčíkem do ulice Lipová a jdeme 
směrem ke kruhovému objezdu, odkud stoupáme ulicí Na Perštýně okolo 
klasicistního domu U Pelikána až k budově základní školy Doctrina (0,6 km), 
zde odbočíme vlevo do ulice U Jánského kamene k velmi ojedinělé liberecké 
budově kostela sv. Vincence z Pauly (0,7 km). Kostel byl vystavěn 
v polovině 19. století z červených režných cihel, původně byl spravován 

Liebiegovo městečko, M. TurekKostel sv. Vincence z Pauly, M. Turek

1



11

lazaristy (mužským řádem, jehož 
posláním byla péče o staré, nemocné, 
sirotky a mravně padlé osoby), dnes 
je v péči adventistů. Od kostela se 
vrátíme zpět do ulice Na Perštýně, 
následně odbočíme vlevo do ulice 
Plátenická, z ní za mostem zahneme 
opět vlevo, a to do ulice Mikulášská 
(1,0 km). Následně projdeme jednou 
z nejucelenějších historických 
částí Liberce, tzv. Liebiegovým 
městečkem (bývalé zaměstnanecké 
sídliště), k náměstí Pod Branou 
(1,2 km) a dále ulicí Svatoplukovou 
až k jejímu křížení s Klicperovou 
(1,4 km), kterou sejdeme k ulici 
Na Bídě (1,7 km). Za tramvajovými 
kolejemi se dáme doprava a dojdeme 
ke světelné křižovatce s ulicí 
Jabloneckou (2,2 km), na křižovatce 
zahneme vlevo, projdeme okolo 
Liebiegovy vily k další světelné 
křižovatce s ulicí Klášterní, na níž 
odbočíme vpravo (2,5 km), po 
několika metrech se dostaneme 
k novogotickému kostelu Božského 
srdce Páně (2,6 km) a přilehlým 
budovám bývalého kláštera 
voršilek (dnes poliklinika). Vrátíme 
se zpět ke křižovatce, pokračujeme 
nejdříve rovně ulicí Tyršovou, pak 
vpravo Sadovou a na křižovatce 
vlevo ulicí Komenského až k náměstí 
Českých bratří (3,2 km), kde si 
prohlédneme množství klasicistních 
domů liberecké čtvrti Kristiánov. 
V prostoru tohoto náměstí se až do 
roku 1976 nacházel novorománský 
evangelický kostel, protože se však 

Liebiegova vila, J. Vančatová

Kostel sv. Antonína Velikého, M. Turek

Kostel sv. Antonína Velikého, M. Turek

Kostel Nalezení sv. Kříže, M. Turek
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nepodařilo zabezpečit prostředky na jeho záchranu, byl po sto letech své 
existence odstřelen. Dnes jej připomíná jen parková úprava náměstí. Náměstí 
opustíme ulicí Boženy Němcové, na křížení s ulicí 8. března odbočíme vpravo 
a podél budovy areálu libereckého zámku a kaple (3,6 km) dojdeme až ke 
křižovatce s ulicemi Felberova a Gutenbergova, na konci Felberovy zahneme 
vpravo a dojdeme na náměstí Dr. E. Beneše s novorenesanční budovou 
radnice (dnes sídlo městského magistrátu). Pokračujeme ulicí Železnou 
k novogotickému kostelu sv. Antonína Velikého, což je nejstarší liberecká 
zděná stavba vůbec. Současná budova kostela stojí na místě původního 
dřevěného kostela ze 14. století, jenž se nacházel uprostřed obecního 
hřbitova (4,0 km). Trasa dále vede Sokolovským náměstím a Větrnou uličkou 
okolo hrázděných Valdštejnských domků na Malé náměstí, kde je barokní 
kostel Nalezení sv. Kříže, v jehož zahradě jsou výklenkové kapličky se 
čtrnácti zastaveními křížové cesty, mariánský morový sloup z dílny 
Matyáše Brauna a kaple Božího hrobu (4,5 km). Od kostela pokračujeme 
ulicí Valdštejnskou ke Keilovu vrchu (zde původně stávala křížová cesta, 
která je dnes u kostela Nalezení sv. Kříže), z Valdštejnské se dáme šestou ulicí 
vlevo do Sládkovy (5,0 km) a Puchmajerovy, následně odbočíme druhou 
ulicí vpravo do Jungmannovy (5,4 km), na které nalezneme novobarokní 
(se secesními prvky) kostel sv. Máří Magdalény a malý klášter (5,6 km). 
Areál sloužil kapucínům z tyrolské provincie, dnes je bohužel celý areál 
opuštěný a chátrá. Jungmannovou ulicí dojdeme ke kruhovému objezdu 
a pokračujeme stále v přímém směru ulicí Švermovou až ke křižovatce s ulicí 
Uralskou, kde odbočíme vlevo (7,3 km). Po levé straně se nachází údajně 

Valdštejnské domky, 
M. Turek

Kostel sv. Antonína 
Velikého, M. Turek

Kostel Božského srdce Páně, 
M. Turek
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nejstarší dochovaný liberecký obytný 
dům (z roku 1658), zachoval se 
v téměř nezměněné podobě. Trasa 
nás stále vede Uralskou, na kterou 
na nejbližší křižovatce navazuje 
Kubelíkova, ta nás dovede k dalšímu 
libereckému kostelu, tentokrát ve 
čtvrti Janův Důl, a to ke kostelu 
sv. Jana Nepomuckého (7,9 km). 
Ani tento kostelík už neslouží svému 
původnímu účelu, bohoslužby se 
zde nekonají již od roku 1945. Jeho 
zvláštností byl oltář, který oproti 
všem zvyklostem nesměřoval na 
východ, ale k západu. Dnes se 
v objektu nachází prodejna nápojů. 
Napravo od kostela nalezneme 
veřejně přístupný park, v němž je 
tibetské buddhistické centrum 
a Vítězná stúpa. Od kostela se 
následně vydáme ulicí Volgogradskou, která je lemována mnoha roubenými 
domky, až k ulici Hanychovské (9,4 km), zde odbočíme vpravo k tramvajové 
zastávce (linka č. 2, č. 3) Staré Pekárny (9,5 km).

Bývalý klášter voršilek, J. Vančatová

Kostel sv. Jana Nepomuckého, M. Turek

Křížová cesta, kostel Nalezení sv. Kříže, M. Turek
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Centrum Liberce II
 

Délka trasy: 7,0 km

Čas: cca 4 hodiny

Doprava: z Liberce (Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 1362/1) pěšky

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Liberec, nová zastávka duchovní poutní stezky Euroregionem Nisa Via Sacra, 
se svými duchovními památkami představuje nejen jako významné středisko 
několika křesťanských směrů, ale i židovské komunity. Společně s barokním 
komplexem kostela Nalezení sv. Kříže (kostel, křížová cesta, kaple Božího 
hrobu a morový sloup z dílny M. B. Brauna) patří mezi památky zařazené do 
Via Sacry i zbořený evangelický kostel na náměstí Českých bratří a židovský 
hřbitov s památníkem obětem šoa. A právě s několika libereckými židovskými 
památkami nás seznámí tato trasa. Nalezneme na ní také, krom jiného, 
Kameny zmizelých, tzv. stolpersteiny, umístěné k připomenutí místních 
židovských obětí holocaustu.
Výchozím bodem je objekt Krajské vědecké knihovny na Rumjancevově 
ulici, jejíž součástí je i židovská synagoga - od druhé světové války jediná 
nově postavená synagoga nejen na území ČR, ale i celé střední Evropy. Je 
trojúhelníkového půdorysu, čímž symbolicky připomíná část Davidovy 
hvězdy. Tato moderní stavba slouží nejen jako modlitebna, ale i k pořádání 

Liberec, interiér synagogy, J. PavlíkLiberec, synagoga, J. Pavlík

2
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Liberec, židovský hřbitov, J. Pavlík Liberec, památník šoa - interiér, J. Pavlík

Liberec, interiér synagogy, J. Pavlík

Liberec, interiér synagogy, J. Pavlík

Liberec, Zahrada vzpomínek, hrobka 
Liebiegů, J. Pavlík

Liberec, Zahrada vzpomínek, J. Pavlík
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kulturních akcí. Vznikla na místě 
původní honosné novorenesanční 
synagogy vypálené za „křišťálové 
noci“ v roce 1938. Od synagogy 
se vydáme Rumjancevovou ulicí 
vlevo a dojdeme na Tržní náměstí 
(0,4 km), odkud pokračujeme ulicí 
Budyšínskou, před benzinovou 
pumpou odbočíme vlevo, po schodišti 
vystoupáme do parku a Zahrady 
vzpomínek (0,5 km). Zahrada vznikla 
na místě bývalého hřbitova, proto zde 
nalezneme také hrobky libereckých 
textilních baronů Liebiegů, pomník 
z prusko-rakouské války, odehrávající 
se v roce 1866, a řadu artefaktů 
připomínajících liberecké dějiny. 
Vrátíme se zpět na Budyšínskou ulici, 
pokračujeme ke kruhovému objezdu, 
za kterým pokračujeme stále ulicí 
Budyšínskou až ke křižovatce s ulicí 
Ruprechtickou, na níž zahneme vpravo 
(1,0 km) a po níž dojdeme k další 
zastávce Via Sacry – židovskému 
hřbitovu a památníku obětem 
šoa (1,4 km). Následně zamíříme 
vpravo do ulice Svojsíkovy, pak 
vlevo do ulice Holého, kde v dlažbě 
u domu č. p. 843 nalezneme jeden 
z libereckých stolpersteinů. Vydáme 
se k objektu kasáren a k Památníku 
bojovníků a obětí za svobodu vlasti 
na Štefánikově náměstí (2,3 km). 
Z náměstí pokračujeme vlevo ulicí 
Mozartovou do nejvýstavnější části 
Liberce. Mnohé z desítek honosných 
vil, které zde vyrostly na sklonku 19. 
století, patřily movitým židovským 
podnikatelům a průmyslníkům. 

Liberec, stolpersteiny (Kameny zmizelých), 
J. Pavlík

Liberec, Zahrada vzpomínek, J. Pavlík

Liberec, židovský hřbitov, J. Pavlík 
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U botanické zahrady, na křižovatce 
s ulicí Lesní, odbočíme vpravo 
(3,1 km), dojdeme na Masarykovu 
třídu, zahneme vlevo, mineme Labutí 
jezírko (součást ZOO) a parkem Lidové 
sady Petra Bezruče dokráčíme až 
ke vchodu do ZOO, vedle kterého 
můžeme navštívit vyhlídkovou věž, 
součást kulturního centra (4,0 km). 
U rozcestníku Lidové sady - MHD 
se napojíme na modrou turistickou 
značku vedoucí ulicemi Alšova 
a Březová alej ke křižovatce s ulicí 
Husova (4,5 km), na křižovatce se 
dáme vpravo a Husovou ulicí půjdeme 
cca 100 metrů, abychom zahnuli 
vpravo do Fibichovy a následně vlevo 
do ulice Bendlovy, kde u č. p. 1130 
nalezneme další dva stolpersteiny 
(4,9 km).  Pokračujeme k areálu 
univerzity, u nějž odbočíme vlevo, 
projdeme Univerzitním náměstím, 
sejdeme po schodišti a vrátíme se 
na Husovu ulici. Přímo před námi se 
nachází Strossova vila (dnes krajská 
hygienická stanice), u níž jsou položeny 
další stolpersteiny. Husovou ulicí 
pokračujeme vpravo k centru města, 
u základní školy (5,7 km) odbočíme 
vpravo, ulicí Vítěznou sejdeme na 
Masarykovu třídu k Oblastní galerii 
a Severočeskému muzeu. U galerie 
se vydáme vlevo a dojdeme na 
Šaldovo náměstí (6,8 km), projdeme 
jím směrem k radnici, na konci 
ulice odbočíme vpravo k budově 
Divadla F. X. Šaldy (7,0 km) – i před 
jeho vchodem nalezneme další 
stolpersteiny.Liberec, oblastní galerie Lázně, J. Vančatová

Liberec, Strossova vila (KHS), J. Pavlík

Liberec, Severočeské muzeum, J. Vančatová

Liberec, Divadlo F. X. Šaldy, J. Vančatová
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Liberecké čtvrti I:
Trasou výhledů, studánek i pomníčků z Rudolfova 
k nejhezčí liberecké kapli v Ruprechticích

Délka trasy: 7,5 km (8,0 km)

Čas: cca 4 hodiny

Doprava: z Liberce (nádraží MHD) autobusovou linkou č. 18; výstupní 
zastávka Rudolfov, Česká chalupa. Zpět autobusovou linkou č. 18 ze zastávky 
Blanická nebo autobusovou linkou č. 14 nebo č. 25 ze zastávky Ruprechtice 
náměstí.

Náročnost: lehká, většina úseků nevhodná pro kočárky

Cílem této vycházky jsou místa v lesích Rudolfova a Ruprechtic, jež dnes 
nejsou příliš navštěvovaná, ale která naopak v minulosti hojně navštěvovaná 
byla, a to poutníky duchovní cesty vedoucí z Liberce do Hejnic.
Naše trasa vede od rozcestníku u penzionu Česká chalupa, odkud se vydáme 
po červené – po pravé straně mineme malý horský hřbitůvek (Hřbitov 
Rudolfov), o něco později skalní útvar Ježíškovy kameny a klesneme ke 
Strážnímu buku (1,3 km). Dále půjdeme po žluté ke Skautské studánce, 
k památníku básníka Lönse (Lönsův pomníček) (1,8 km) a k Mlynářovu 
kříži (2,7 km). Trasa pokračuje k rozcestníku U Jezdce, kde odbočíme 
k strážnímu hrádku Jezdec (3,3 km) s vyhlídkou do údolí Černé Nisy. 
Po stejné cestě se vrátíme nazpět k Mlynářovu kříži a budeme pokračovat po 

Horský hřbitůvek Rudolfov, M. Turek Kostel Panny Marie U Obrázku, M. Turek

3
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zelené k odbočce (4,5 km) na neznačenou pěšinu vedoucí z kopce k Hrobu 
mrtvých mužů (4,8 km). Neznačený úsek začíná vpravo asi 50 metrů za 
vykácenou mýtinou ve stráni, tři kříže nalezneme po 300 metrech mezi 
dvěma potůčky. Od hrobu scházíme západním směrem stále dolů, až se 
napojíme opět na modrou značku (vpravo), ta nás provede malebnou částí 
Liberce – ulicí U Slunečních lázní (6,0 km) s mnoha výhledy na Liberec. Nyní 
již jen mírně vystoupáme Krakonošovou ulicí ke střelnici, od níž pokračujeme, 
stále po modré, ke kostelu Panny Marie U Obrázku (6,9 km). Před kostelem 
nalezneme další studánku s údajně léčivou vodou a sousoším Golgoty. 
Od kostela již pohodlně sejdeme kaštanovou alejí podél křížové cesty 
a odbočíme vpravo na autobusovou zastávku linky č. 18 Blanická (7,5 km).
Trasu je možno prodloužit až na náměstí do Ruprechtic k zastávce 
autobusové linky č. 25 nebo č. 14 s možností návštěvy kostela sv. Antonína 
Paduánského (8,0 km). Ke kostelu se dostaneme ulicemi U Obrázku, 
Staškova, nám. Míru a Vrchlického.

Skautská studánka, M. TurekHrob mrtvých mužů, M. Turek

Křížová cesta u kostela Panny Marie U Obrázku, M. Turek
Zastavení křížové cesty, 
M. Turek
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Liberecké čtvrti II:
Terasami Ještědu ke kostelu svatého Bonifáce 
v Horním Hanychově

Délka trasy: 9,5 km (11,0 km)

Čas: cca 4 hodiny

Doprava: z Liberce (autobusového nádraží) linkou č. 270 (směr Stráž pod 
Ralskem) nebo č. 080, 081 (směr Český Dub) nebo linkou č. 086 (směr Křižany); 
výstupní zastávka Horní Hanychov, Na Výpřeži. Zpět tramvajovou linkou č. 3 
ze zastávky Hanychov kostel.

Náročnost: lehká, bez náročnějších výstupů, ale většina úseků nevhodná pro 
kočárky

Tato trasa nás provede zajímavými i malebnými místy Ještědského hřebene, 
částečně i NS Ještědské Terasy.
Od rozcestníku na Výpřeži se vydáme po žluté značce (resp. po značkách NS 
Terasy Ještědu) k rozcestníku U Kamenných vrat, kde máme možnost využít 
odbočku ke skalnímu útvaru Kamenná vrata (1,0 km), po žluté budeme 
pokračovat až k rozcestí pod Červeným kamenem (rozcestník Červený 
kámen) (2,3 km), následně vystoupáme po červené k vyhlídce na Červeném 
kameni (2,8 km). Po návratu z vyhlídkového místa k rozcestníku pokračujeme 
stále po červené až k pomníčku Mohyla letců (3,1 km) a následně až 
k hotelu a vysílači na vrcholu Ještědu ve výšce 1012 m n. m. (4,5 km). Kromě 

Marťan na Ještědu, J. VančatováJeštěd, J. Vančatová

4
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kruhového výhledu a ojedinělé stavby ve tvaru rotačního hyperboloidu 
neopomeneme shlédnout dřevěný kříž, Rohanův kámen, dělící bývalá panství 
Rohanů a Clam-Gallasů, i sochu Jaroslava Róny - Marťana. Naše cesta dále 
povede po červené až k Chatě Na Pláních (7,2 km), kde ji vystřídá modrá, 
která nás dovede do Horního Hanychova (9,7 km) k zastávce tramvajové 
linky č. 3.
Trasu je možno prodloužit chůzí podél tramvajových kolejí až ke kostelu 
svatého Bonifáce (10, 6 km), nejmladšímu libereckému kostelu z roku 1919, 
postavenému ve slohu secese a postmoderny dle návrhu slavného architekta 
Möllera. Trasu lze zkrátit a využít sjezdu lanovkou buď z horní stanice Ještědu, 
nebo z horní stanice sedačkové lanovky Skalka.

Výhled z Teras Ještědu, J. Vančatová

Terasy Ještědu, J. Vančatová

Kříž na vrcholu Ještědu, J. Vančatová

Mohyla letců, M. Turek

Kamenná vrata, M. Turek
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Kryštofovým Údolím
za zříceninou hradu Hamrštejn a vojenským 
hřbitovem v Ostašově

Délka trasy: 8 km (13,5 km)

Čas: cca 4 hodiny (6 hodin)

Doprava: z Liberce (vlakového nádraží; směr Česká Lípa, Děčín); výstupní 
stanice Novina. Zpět autobusovou linkou č. 16 ze zastávky Machnín, (resp. 
zastávky Ostašov škola).

Náročnost: lehká, pouze krátký výstup na Hamrštejn není vhodný kočárky

Nenáročná trasa nabízející pestrou nabídku zajímavých přírodních, 
technických, historických i duchovních památek nás zavede do malebného 
Kryštofova Údolí, ke zřícenině hradu Hamrštejn, transbordéru přes řeku 
Nisu a k nepříliš známému hřbitovu vojenských zajatců z 1. světové války 
v Ostašově.
Z nádraží v Novině se vydáme po modré k železničnímu viaduktu v Novině, 
významné technické památce (0,3 km), pod viaduktem u rozcestníku 
Novina – viadukt z modré odbočíme a pokračujeme po neznačené 
komunikaci vpravo, po níž dojdeme až k horské silničce, a zároveň cyklotrase 
č. 21, procházející celým Kryštofovým Údolím (0,5 km), kde opět zahneme 
vpravo. Cestou do centra obce budeme míjet roubená vesnická stavení, 
která tvoří vesnickou památkovou rezervaci Kryštofovo Údolí. Největší 
koncentrace památek je ve středu obce v okolí rozcestníku Kryštofovo 

Hamrštejn, L. VítováNovina - železniční viadukt, L. Vítová

5
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Údolí – obec (2,1 km): barokní mostek, kostel sv. Kryštofa, dřevěná 
zvonice, orloj, muzeum betlémů, socha čůrajícího voříška, dům řemesel… 
Vycházka pokračuje podél potoka Rokytky, po cyklotrase č. 21, směrem 
na Liberec až k soutoku Rokytky a Nisy (5,0 km), cyklostezka nás dovede 
k transbordéru pod železničním mostem přes Nisu (5,5 km), po překonání 
řeky transbordérem a mírném stoupání se napojíme na žlutou a pokračujeme 
vpravo ke zřícenině hradu Hamrštejn (5,8 km), po prohlídce hradu se 
vrátíme zpět na žlutou, mineme vlakovou stanici Machnín hrad a dále vpravo, 
stále po žluté, podél meandrů Nisy až do Machnína k rozcestníku Machnín 
(7,7 km). Zde lze výlet ukončit, přejdeme most přes řeku a za zatáčkou vpravo 
se nachází zastávka autobusu č. 16 Liberec, Machnín (8,0 km), který nás 
doveze do Liberce.
Trasu lze prodloužit tím, že pokračujeme za mostem přes Nisu u cyklistického 
rozcestníku vlevo ulicí Heřmánkovou a ulicí Stříbrný kopec až k dalšímu 
cyklorozcestníku (10,0 km), dále se vydáme vpravo ulicemi Pod Strání 
a Svárovskou k informační tabuli č. 7 Spolku přátel Ostašova a vojenskému 
hřbitovu válečných zajatců z 1. světové války (12,2 km), od hřbitova 
se vrátíme stejnou trasou zpět, pokračujeme Svárovskou ke křižovatce 

s Ostašovskou (neměníme 
přímý směr), jež nás dovede 
ke kostelíku sv. Vojtěcha 
v Ostašově (13,5 km) 
a k zastávce autobusu č. 16 
Ostašov – škola.

Transbordér přes Nisu 
pod Hamrštejnem, D. Šubrtová

Kryštofovo Údolí - kostel sv. Kryštofa, zvonice 
a fara, L. Vítová

Ostašov - vojenský zajatecký hřbitov, J. Vančatová
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Podještědím za křížovou cestou
v Kotli, Osečné 

Délka trasy: 12,5 km (14,5 km)

Čas: cca 5 hodin (6 hodin)

Doprava: z Liberce (autobusového nádraží) linkou č. 270; výstupní zastávka 
Světlá p. Ještědem, Hodky. Zpět (směr Liberec) autobusovou linkou č. 270 ze 
zastávky Osečná, kostel nebo ze zastávky Janův Důl, rozcestí.

Náročnost: lehká, výstup na Kotelský vrch a k Čertově stěně nevhodný pro 
kočárky

Trasa Podještědím nabízí nejen množství výhledů na Ještědský hřeben 
a Máchův kraj, ale povede nás i po stopách románů Karolíny Světlé a k mnohým 
přírodním a znovuobnoveným duchovním památkám v okolí Osečné.
Výchozím bodem je zastávka Světlá pod Ještědem, Hodky, od ní se 
vydáme po směru jízdy autobusu k obecnímu úřadu, kde se napojíme na 
NS Po stopách Karolíny Světlé (0,3 km). Po ní budeme pokračovat okolo 
originální lavičky spisovatelek podještědského regionu, pomníku Karolíny 
Světlé a kostela sv. Mikuláše až k rozcestníku Světlá pod Ještědem (1,2 km). 
Zde, u Antošova statku, se napojíme na modrou značku, kterou sejdeme 
k rozcestníku do Rozstání (2,2 km). Za rozcestníkem se stále budeme držet 

Křížová cesta na 
Kotelském vrchu, Kotel 
u Osečné, J. Vančatová

Kotel u Osečné, kaplička 
sv. Anny, J. Vančatová

Kotel u Osečné, Kotelské lípy, 
J. Vančatová 
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modré (zanedlouho se zároveň 
napojíme na cyklostezku č. 3049) 
a sejdeme do Kotle ke Kotelským 
lípám (6 km). Od nich půjdeme, stále 
po modré, okolo kaple sv. Anny až 
k obnovené křížové cestě a kapli 
Božího hrobu na Kotelském vrchu 
(7,2 km). Od kaple se stejnou cestou 
vrátíme zpět a po modré dorazíme 
k rozcestníku Pod Čertovou zdí 
(7,7 km). Poté, stále po modré, 
dojdeme až k samotné Čertově zdi 
(8,3 km). Stejnou trasou se vrátíme 
zpět k rozcestníku Pod Čertovou 
zdí (8,9 km) a budeme pokračovat, 
již po žluté, směrem na Osečnou až 
k baroknímu sousoší Tří svatých 
z dílny Matyáše Brauna (11,7 km). Po 
žluté dojdeme na náměstí v Osečné, 
jehož dominantou je kostel sv. Víta 
a mariánský sloup (12,3 km). Zde 
můžeme výlet ukončit a autobusem 
č. 270 (zastávka Osečná, kostel) se 
vrátit zpět do Liberce.
Trasu lze ještě prodloužit výletem 
k pramenům Ploučnice – z náměstí 
se vydáme po červené k rozcestníku 
Pramen Ploučnice – odbočka 
(13,4 km), kde odbočíme vlevo 
a okolo Jenišovského rybníka 
dojdeme až k samotným pramenům 
Ploučnice (13,6 km). Odtud se 
vrátíme zpět k rozcestníku, znovu se 
napojíme na červenou značku a po ní 
budeme pokračovat až ke křižovatce 
červené se silnicí (14,4 km). Na silnici 
odbočíme doleva k autobusové 
zastávce linky č. 270, Janův Důl, 
rozcestí (14,5 km).

Světlá pod Ještědem, originální lavička 
spisovatelek, J. Vančatová

Světlá pod Ještědem, J. Vančatová

Osečná, sousoší Tří svatých z dílny 
M. Brauna, J. Vančatová

Osečná, kostel sv. Víta a mariánský sloup, 
J. Vančatová
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Za Johanitskou komendou v Českém Dubu
a památkami Letařovic, Trávníčku a Vlastibořic 
 

Délka trasy: 13,0 km

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z Liberce (autobusového nádraží) linkou č. 540081; výstupní 
zastávka Český Dub, nám. Zpět ze Sychrova (vlakové stanice).

Náročnost: lehká, výstup a sestup v Letařovicích  nevhodný pro kočárky

Johanitská komenda v Českém Dubu je jednou ze dvou zastávek na Liberecku, 
které jsou součástí poutní cesty Via Sacra, jež vede Euroregionem Nisa. Tato 
trasa nás provede i po několika unikátních památkách v nejbližším okolí 
jednoho z nejstarších sídel severních Čech.
Výchozím bodem je výstupní autobusová zastávka Český Dub, nám. V okolí 
náměstí se nacházejí všechny nejdůležitější českodubské pamětihodnosti. 
Od rozcestníku Český Dub na náměstí Bedřicha Smetany se vydáme ulicí 
Řídícího učitele Havla, dále odbočíme druhou ulicí vpravo do ulice Hřbitovní 
(0,1 km), která nás dovede až k českodubskému hřbitovu (0,4 km) s kostelem 
Nejsvětější Trojice a hrobkou rodiny Schmittů. Od hřbitova se stejnou 
cestou vrátíme zpět na náměstí Bedřicha Smetany, projdeme náměstím okolo 
radnice a pokračujeme ulicí Kostelní až k bývalému starému zámku, zastávce 
poutní cesty Via Sacra - k Johanitské komendě (1,3 km). Od komendy 
se vracíme zpět směrem k náměstí, odbočíme první uličkou vpravo, která nás 

Český Dub - náměstí, morový sloup, M. Turek
Český Dub, Komenda sv. Zdislavy 
a sv. Havla, H. Perná
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dovede k modré značce na ulici 17. listopadu (1,4 km). Dále směřujeme, stále 
po modré, ulicemi Masarykovou, Na Barevně a Prouskovou až k sousoší Tří 
svatých (sousoší Víry se sochami sv. Jana a sv. Pavla z dílny Matyáše Brauna) 
a k rozcestníku Český Dub – Zhůra (1,6 km). Stoupáme po modré, okolo 
Sloupu sv. Jana (2,6 km), až do Letařovic ke kostelu sv. Jakuba (5,0 km), 
jenž má velmi originální výzdobu interiéru. Modrá značka nás dále vede luční 
cestou do údolí Mohelky a do Trávníčku k rozcestníku u roubeného Beranova 
hostince (7,1 km), zde odbočíme doprava a stále po modré dojdeme až 
k rozcestníku Vlastibořice (9,8 km). V centru obce jsou ještě patrné zbytky 
tvrze, po modré pokračujeme, m. j. okolo hřbitova se zajímavou dřevěnou 
zvonicí, k rozcestníku Radimovice (12,3 km). Dále jdeme po červené, směr 
Sychrov, železniční stanice (12,8 km). Nedaleko stanice (stále po červené) 
se nachází zajímavá technická památka – Sychrovský viadukt (13,0 km), 
následně se vrátíme zpět k železniční stanici (13,2 km).
Budeme-li mít dostatek času, v Českém Dubu za pozornost stojí 
i Podještědské muzeum (ulice Svobody), zbytky městského opevnění 
u sokolovny, městská hláska v ulici U Školy nebo zámek a park (dnes domov 
pro seniory).

Český Dub, zbytky opevnění, H. Perná

Český Dub, radnice, H. Perná

Letařovice, desková výzdoba stropu kostela 
sv. Jakuba, M. Turek



30

Mezi Libercem 
a Jabloncem nad Nisou:
z Rádla a Milířů do Vratislavic nad Nisou

Délka trasy: 9,0 km (10,0 km)

Čas: cca 4 hodiny

Doprava: z Liberce (vlakového nádraží; směr Turnov); výstupní stanice Rádlo. 
Zpět tramvajovou linkou č. 5 nebo č. 11 ze zastávky Vratislavice nad Nisou, 
kostel, resp. Lékárna.

Náročnost: lehká, bez náročnějších výstupů, klesání z rozhledny strmé, 
nevhodné pro kočárky

Nepříliš známá vycházka nabízí řadu malebných výhledů jak na Ještěd a jeho 
hřeben, tak i daleké výhledy na bližší i vzdálenější hřebeny Jizerských hor, za 
příznivého počasí i na Krkonoše a řadu zajímavých duchovních i turistických 
památek. 
Od železniční stanice Rádlo vyrazíme po modré, po několika desítkách metrů 
za kolejemi vpravo jistě nepřehlédneme pod dvěma lípami, obklopenou 
poli, Schlenzovu kapli (0,2 km), modrá nás dále mírným stoupáním zavede 
až do Rádla ke kostelu Nejsvětější trojice (1,0 km) a k nejvýznamnější 
rádelské památce – Getsemanské zahradě (soubor soch Krista a jeho 
apoštolů). U kostela odbočíme z modré doleva na neznačenou cestu vedoucí 
zpočátku mezi domy a následně loukami pod vrchem Hraničník až k rozcestí 
(1,6 km), stále pokračujeme vlevo. Cesta nás dovede do Milířů (2,1 km) 

Rádlo, Getsemanská zahrada, D. Šubrtová
Vratislavice n. N., kostel Nejsvětější trojice, 
J. Vančatová
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k pomníku obětem prusko-rakouské 
války a ke kapli Panny Marie 
Bolestné (2,2 km). Od rozcestníku 
Milíře – kaplička již budeme 
pokračovat po zelené k rozhledně 
Císařský kámen a k samotnému 
Císařskému kameni (2,9 km), po 
prudkém klesání z vrcholu Císařského 
kamene se zelená připojuje k okruhu 
NS Mojžíšův pramen - Císařský kámen 
(3,2 km), pokračujeme dále lesem 
vpravo po naučné stezce, cca 3 km, až k Mojžíšovu prameni (6,1 km), od něj, 
již po žluté, scházíme do údolí řeky Nisy, do libereckého obvodu Vratislavice 
nad Nisou (8,2 km). Za mostem přes Nisu asi po 200 metrech u tramvajových 

kolejí odbočíme ze žluté vlevo – k vratislavickému 
kostelu Nejsvětější trojice (8,7 km). Kromě 
zajímavého interiéru má jako jediný v Liberci 
vnitřní i vnější křížovou cestu na obvodové zdi 
(na vnější straně je již jen polovina zastavení). 
U kostela se nachází zastávka tramvajových linek 
č. 5 a č. 11.
Trasu je možno prodloužit procházkou 
k nepřehlédnutelné vratislavické dominantě 
a technické památce – Zauhlovací věži (9,1 km). 
Dojdeme k ní ulicemi Tanvaldská, Pobočná 
a Rumburská. Případně můžeme navštívit rodný 
dům Ferdinanda Porscheho (9,5 km) – od věže 
se vrátíme zpět ulicí Rumburskou na Tanvaldskou 
a dále k zastávce tramvaje Lékárna (9,6 km).

Milíře, kaple Panny Marie Bolestné, 
J. Vančatová

Vratislavice n. N., zauhlovací 
věž, J. Vančatová

Rádlo, kostel Nejsvětější 
trojice, J. Vančatová Vratislavice n. N., rodný dům F. Porscheho, J. Vančatová
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Okolím křížové cesty v Janově
do Jablonce nad Nisou 

Délka trasy: 14,0 km

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z Liberce (nádraží MHD; směr Jablonec nad Nisou; následně 
autobusem směr Bedřichov); výstupní zastávka Bedřichov, úpravna vody. Zpět 
z Jablonce nad Nisou tramvajovou linkou č. 11 (konečná stanice Tyršovy sady).

Náročnost: lehká, výstup a sestup k Hašlerově chatě nevhodný pro kočárky

V nedávné době zrekonstruovaná křížová cesta se nachází nedaleko 
Janova n. Nisou. Čtrnáct zastavení křížové cesty bylo vybudováno u zázračné 
studánky, jejíž voda údajně pomohla navrátit zrak místnímu mlynáři 
Christianu Hirschmannovi. Cesta nás provede okolím jabloneckých přehrad 
a zároveň nám ukáže některé významné církevní stavby Jablonce nad Nisou.
Od autobusové zastávky Bedřichov, úpravna vody se vydáme do kopce 
směrem ke Ski areálu U Vodárny. Cesta se napojí na modrou značku (0,8 km), 
po níž pokračujeme vlevo k rozcestníku u Hašlerovy chaty (1,5 km). 
Od rozcestníku jdeme dále po modré k počátku křížové cesty (1,6 km), 
u jejíhož posledního zastavení se nachází studánka. Od studánky se vrátíme 
zpět k Hašlerově chatě (1,8 km), od níž se vydáme po žluté až k rozcestníku 

Jablonec n. N., kostel 
Povýšení sv. Kříže, H. Perná Jablonec n. N., kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, H. Pecinová
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Janov n. N. – most (3,0 km), zde 
odbočíme vpravo na zelenou a dojdeme 
k dalšímu rozcestníku Janov n. N. – Za 
Prahou (3,5 km). Odtud se vydáme po 
žluté, cestou mineme útvar Skalní hřib 
(4,7 km) a u rozcestníku Jindřichov – sedlo 
(5,0 km) odbočíme vpravo na modrou 
značku, po níž dojdeme k soustavě 
přehradních nádrží a rozcestníku 

Mšeno – sádky (7,8 km). Zde odbočíme vlevo (opustíme modrou turistickou 
značku) a dále pokračujeme po červeném značení Jabloneckého vyhlídkového 
okruhu. Od druhé přehradní hráze (8,3 km) se budeme držet ulice Průběžná 
(po chvíli opustíme značení Jabloneckého vyhlídkového okruhu), na 
křižovatce s ulicí Chelčického z ní odbočíme vlevo ke kruhovému objezdu 
(9,7 km). Z kruhového objezdu se vydáme vpravo ulicí Podhorskou až ke 
starokatolickému secesnímu kostelu Povýšení sv. Kříže (11,0 km). Od kostela 
se vrátíme zpět na ulici Podhorskou, následně odbočíme po schodech 
vpravo, projdeme ulicemi Mlýnskou a Nad Mlýnem (12,0 km), dále se dáme 
vpravo Smetanovou ke křižovatce s ulicí Pod Baštou, na níž odbočíme vlevo 
a dojdeme k římskokatolickému kostelu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
na Horním náměstí (12,5 km). Z náměstí se vydáme směrem k centru ulicí 
Hasičskou, u radnice odbočíme vlevo do ulice Smetanovy, dále naše kroky 
budou mířit ulicí Jungmannovou (první vpravo) až k pseudogotickému 
evangelickému kostelu Dr. Farského (13,0 km). Z náměstí Dr. Farského 
půjdeme ulicí Jiráskovou, ze které odbočíme vpravo do ulice U Muzea a dále 
stále rovně Dolním náměstím a Soukennou ulicí až k původně baroknímu 
kostelu sv. Anny se sochou Panny Marie Karlovarské (13,6 km). Naproti 
kostelu, v budově bývalé fary (dnes Dům J. a J. V. Schejbalových), se nachází 
městské informační centrum. 
Ve farní zahradě nalezneme 
originály soch s biblickými výjevy 
z Getsemanské zahrady, které sem 
byly přeneseny z nedaleké obce Rádlo. 
Od kostela pokračujeme vpravo ulicí 
Budovatelů, z níž odbočíme vlevo do 
ulice Fügnerova, za můstkem přes 
Nisu pak projdeme vpravo Tyršovými 
sady ke konečné stanici tramvajové 
linky č. 11 (14,0 km).

Janov n. N., křížová cesta, J. Vančatová

Jablonec n. N., Dům J. a J. V. Schejbalových, 
H. Pecinová
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Křížovou cestou v Horním Maxově
z Horního Maxova za třemi rozhlednami 

Délka trasy: 9,0 km (11, 5 km)

Čas: cca 4 hodiny (5 hodin)

Doprava: z Liberce (nádraží MHD, směr Jablonec nad Nisou; následně 
autobusem směr Horní Maxov); výstupní zastávka Lučany nad Nisou, Horní 
Maxov, kostel. Zpět z Bedřichova autobusovou linkou č. 18.

Náročnost: lehká, několik úseků (zejména výstup podél křížové cesty) je 
strmých, nevhodných pro kočárky

Nenáročná trasa okolím Horního Maxova a Hrabětic nás zavede nejen za třemi 
jizerskohorskými rozhlednami, z nichž jedna je nejstarší železnou rozhlednou 
v Čechách, ale také k nedávno obnovené křížové cestě v Horním Maxově, 
o jejíž vznik se zasloužil v 19. století mecenáš Antonín Seibt. Doprovázet nás 
budou výhledy (a to nejen z rozhleden) na Ještěd, Jizerské hory, Krkonoše 
i Libereckou kotlinu.
Od novogotické dominanty kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Horním 
Maxově se vydáme po zelené k první rozhledně této trasy, k rozhledně 
na vrcholu Bramberku (1,2 km), která nabízí kruhový výhled zejména 
na Maxovský hřeben a Jizerské hory, dále pokračujeme po červené až 

Rozhledna na Bramberku, 
D. Šubrtová

Rozhledna Slovanka, 
D. Šubrtová Královka, L. Vítová
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k rozcestníku Pod Slovankou (3,3 km), kde 
značku opustíme a napojíme se vpravo vedle 
budovy bývalé kapličky Panny Marie Bolestné na 
NS Maxovská křížová cesta, podél jejíchž čtrnácti 
zastavení vystoupáme až na vrchol Slovanka, 
kde je nejstarší česká železná rozhledna (3,8 km). Po sestupu z rozhledny se 
vydáme po zelené k nedaleké odbočce (vpravo), po níž dojdeme k poslednímu 
zastavení naučné stezky, k Seibtově studánce (4,0 km). Od studánky se 
vrátíme zpět na zelenou a pokračujeme k rozcestníku Hrabětice – Pod 
Slovankou (4,4 km) a ke kapličce v Hraběticích (5,2 km). Od kapličky 
stále pokračujeme po zelené k rozcestníku Královka – chata, rozhl. (7,8 km), 
dále po žluté na vrchol Nekrasu, k rozhledně Královka (8,0 km), poslední 
vyhlídkové věži dnešní vycházky. Pak již sestoupíme k běžeckému stadionu 
a k autobusovým zastávkám do Bedřichova (9,0 km).
Trasu lze asi o 2,5 kilometru prodloužit odbočkou k hrázi přehrady v Josefově 
Dole. Za kapličkou v Hraběticích odbočíme ze zelené první odbočkou vpravo 
a napojíme se na cyklostezku č. 3021, která nás dovede k přehradní hrázi 
(6,5 km), zpět na zelenou se vrátíme stejnou trasou.

Josefodolská přehrada, D. Šubrtová

Horní Maxov, kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně, 
J. Vančatová

Kaplička v Hraběticích, 
D. Šubrtová

Detail zastavení křížové 
cesty, D. Šubrtová
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Pomezím Jizerských hor a Krkonoš:
z Kořenova do Příchovic a Desné 

Délka trasy: 13,0 km (15,0 km)

Čas: cca 6 hodin

Doprava: z Liberce (vlakového nádraží; směr Tanvald); výstupní stanice 
Kořenov. Zpět z Desné – Riedlovy vily (železniční stanice).

Náročnost: lehká, výstup ke Štěpánce a Riedlově hrobce nevhodný pro 
kočárky

Horská krajina na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš častými malebnými 
kouty našim předkům zjednodušila výběr míst, kde stavět duchovní památky. 
Ze stejného důvodu, tedy svou malebností, později učarovala poutníkům 
a turistům. V tomto kraji však také nelze opomenout sklářství, které podobu 
řady památek ovlivnilo.
Výchozím místem této trasy je kořenovská železniční stanice (součástí 
nádraží je Muzeum ozubnicové dráhy, „zubačky“), od nádraží vystoupáme 
lesem po modré až k rozcestníku v Kořenově (3,0 km). Od rozcestníku 
uděláme krátkou odbočku k dominantě Kořenova, hrázděné Tesařovské 
kapli (3,2 km) – kaple byla původně postavena pro německé evangelíky 
luterské církve augsburského vyznání, dnes je kazatelskou stanicí Tanvaldského 
sboru Ochranovského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Od kaple 
se vrátíme zpět na modrou a pokračujeme po ní k rozcestníku Pod Hvězdou 
(4,7 km), kde odbočíme vlevo na zelenou a pokračujeme až na vrchol Hvězdy 
k rozhledně Štěpánka (5,3 km). Za rozhlednou také stojí za zhlédnutí 

Příchovice, Muzeum Cimrmanovy doby, 
H. PecinováKořenov, Tesařovská kaple, H. Pecinová
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znovuobnovený největší maltézský kříž v ČR. Od Štěpánky se opět vrátíme 
po zelené zpět až k rozcestníku Pod Hvězdou a pokračujeme do Příchovic 
k rozcestníku Příchovice – bus (7,6 km), odbočíme vlevo a vydáme se, 
stále po zelené, okolo sochy Panny Marie a kostela sv. Víta k rozcestníku 
Příchovice – hřbitov (8,1 km). Zde je možno udělat krátkou odbočku 
k rozhledně Maják a Muzeu Cimrmanovy doby (8,4 km). Stejnou cestou 
se vrátíme zpět k rozcestníku na společné značení modré a zelené značky, 
vydáme se vlevo a následně po modré vpravo trasou Tanvaldského okruhu 
(8,8 km), tzn. okolo Příchovické kapličky (10,1 km), k rozcestníku Pustiny 
(10,7 km) a do Desné. V Desné se na křižovatce ulic Příkré a Krkonošské 
(hlavní ulice) dáme doprava a pokračujeme k Riedlově vile (12,9 km) (Josef 
Riedel – nejvýznamnější místní sklář). Za vilou odbočíme vlevo a dorazíme 
k železniční stanici Desná – Riedlova vila (13,2 km). Trasu lze ještě prodloužit 
o zhlédnutí Riedlovy hrobky, k té pokračujeme dále ulicí Krkonošskou, třetí 
odbočkou vpravo se dostaneme až k samotné Riedlově hrobce (13,9 km). 
Od hrobky se vracíme stejnou cestou zpět ke Krkonošské ulici, kde odbočíme 
vlevo a následně vpravo k vlakové stanici Desná – Riedlova vila (14,7 km).

Příchovice, rozhledna 
Štěpánka, H. Pecinová

Příchovice, rozhledna 
Maják, H. Pecinová

Příchovice, kostel sv. Víta, 
H. Pecinová

Desná, Riedlova hrobka, H. Pecinová Maltézský kříž u rozhledny Štěpánka, H. Pecinová
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Frýdlantem napříč staletími
 

Délka trasy: 9,0 km
Čas: cca 4 hodiny
Doprava: z Liberce (vlakového nádraží) vlakem, výstupní stanice Frýdlant 
v Čechách. Zpět z Frýdlantu v Č. (železniční stanice).
Náročnost: lehká, výstup na Křížový vrch není příliš vhodný pro kočárky
Frýdlant v Čechách byl až do 19. století mnohem významnějším sídlem než 
nedaleký Liberec. Dnes je nejznámější frýdlantskou památkou hrad a zámek, 
ale někdejší obyvatelé Frýdlantu se zasloužili o vznik mnoha dalších, byť ne 
tak velkolepých, pamětihodností. Alespoň k některým z nich nás zavede tato 
trasa.
Výchozím bodem je rozcestník před frýdlantským nádražím, od nějž se 
vydáme po žluté značce vlevo ulicí Nádražní do ulice Komenského. Vlevo 
nalezneme barokní pravoslavný kostel sv. Máří Magdalény, který vznikl na 
pozůstatku původní stavby z přelomu 13. a 14. století (0,2 km). My odbočíme 
vpravo na most přes řeku Smědou a ulicí Míru dojdeme k budově městského 
muzea Špitálku (0,5 km). Dále pokračujeme ulicí Kodešovou k městskému 
hřbitovu (1,8 km). Z jeho rozlehlosti a velkého počtu kdysi honosných hrobek 
někdejších významných frýdlantských osobností si lehce uděláme představu, 
jak velkým a významným městem Frýdlant ještě koncem 19. století byl. 
Po prohlídce hřbitova pokračujeme vlevo ulicí Hřbitovní, zároveň se napojíme 
i na zeleně značenou trasu naučné stezky, která nás dovede až k rozhledně 
Frýdlantská výšina (2,5 km). Od rozhledny pokračujeme stále po trase 

Frýdlant v Č., radnice, D. ŠubrtováFrýdlant v Č., zámek a hrad, D. Šubrtová
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naučné stezky, na jejímž křížení s ulicí 
Strmou odbočíme vpravo a následně 
ulicemi Strmou, Březinovou a Mládeže 
dojdeme až na Havlíčkovo náměstí 
(4,0 km). Z náměstí jdeme krátce ulicí 
Havlíčkovou, poté zahneme vlevo 
a ulicemi U Potoka a Zahradní dojdeme 
k malému hrázděnému domku, kde je 
umístěn pohyblivý betlém (4,3 km). 
Stejnou cestou se vrátíme zpět do 

Havlíčkovy ulice, zabočíme doleva a dojdeme na náměstí T. G. Masaryka 
(4,7 km). To zdobí zejména frýdlantská radnice, ale také socha Albrechta 
z Valdštejna. Projdeme náměstím a krátkou uličkou Kostelní, která ústí 
u barokního sloupu se sochou Panny Marie (a dalších svatých) a kostela 
Nalezení sv. Kříže (4,9 km). U kostela, po obvodu zdi bývalého hřbitova, se 
nachází devět zastavení křížové cesty a novogotická kaple Krista v žaláři. 
V interiéru kostela se nalézá unikátní mramorová hrobka šlechtického 
rodu Redernů. Od kostela pokračujeme po lávce přes řeku a dáme se vlevo 
ulicí Komenského, následně přejdeme most, za kterým se napojíme na 
žlutou, a půjdeme ulicí Hejnickou, okolo Zámeckého rybníka (5,5 km) až 
k rozcestníku Frýdlant – zámek (5,8 km). Navštívíme-li státní hrad a zámek, 
neopomeneme prohlídku renesanční zámecké kaple sv. Anny. Žlutá nás 
dále vede pod zámeckým komplexem zpět do Hejnické ulice a další lávce 
přes řeku (6,3 km). Za lávkou odbočíme vpravo a napojíme se na nově 
vybudovanou NS Křížový vrch (6,5 km), která 
vede po levém břehu řeky Smědé, podchodem 
pod železniční tratí a následně stoupá rezervací 
Křížový vrch. U vyhlídky na zámek (7,5 km) se 
napojíme na nově obnovenou křížovou cestu 
na Křížovém vrchu, jejíž jednotlivá zastavení 
jsou zdobena smaltovanými obrázky. Součástí 
cesty je Boží hrob, studánka, poustevna a několik 
vyhlídek. Od Božího hrobu (8,1 km) sejdeme 
k prvnímu zastavení křížové cesty (8,4 km) 
a pokračujeme směrem k ulici Vrchlického, kde 
odbočíme vpravo. U evangelického kostela 
Krista Spasitele (8,5 km) sejdeme po schodech 
a zahneme vlevo do ulice Nádražní, jež nás 
dovede zpět k nádraží (8,8 km).

Frýdlant v Č., kostel Nalezení svatého 
Kříže, D. Šubrtová 

Frýdlant v Č., zámecká kaple 
sv. Anny, D. Šubrtová 
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Z Raspenavy do Pekla
a za Luisiným slunečním křížem  
v Luhu pod Smrkem

Délka trasy: 10,0 km

Čas: cca 4 hodiny

Doprava: z Liberce (vlakového nádraží; směr Bílý Potok pod Smrkem); 
výstupní stanice Raspenava. Zpět z Luhu pod Smrkem (železniční stanice).

Náročnost: lehká, odbočka k Luisinu slunečnímu kříži nevhodná pro kočárky

Nejvýznamnější zastávkou této trasy je novobarokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a novorenesanční hrobka místního továrníka Richtera. Trasa nás 
rovněž zavede i ke smírčímu kříži, Luisinu slunečnímu kříži a také do téměř 
zapomenuté části Raspenavy, dnes zvané Peklo (před desítkami let pulsující 
Karolinthal) – míst duchovními památkami úzce propojených s blízkými 
Hejnicemi.
Výchozím bodem je železniční stanice Raspenava (resp. autobusová 
zastávka Raspenava, U Malíře). Od nádraží se vydáme vlevo ulicí Nádražní, 
za autobusovou zastávkou Raspenava, U Malíře (0,7 km) odbočíme vpravo 
do ulice Fučíkovy. V zahradě za domem č. p. 458 se nachází smírčí kříž, 
jeden z mála v našem regionu (1,0 km), připomínající dávné místo souboje 

Luh pod Smrkem,  
Holubí dům, H. Perná

Peklo, boží muka u odbočky 
do Lázní Libverda, 
J. Vančatová

Rapenava, smírčí kříž, 
H. Perná
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dvou důstojníků, z nějž ani jeden 
nevyvázl živý. Stále pokračujeme 
ulicí Fučíkovou až k faře, baroknímu 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie 
a novogotické Richterově hrobce. 
Podle nedávných nálezů byl dnešní 
kostel vybudován na základech 
prvního středověkého kostela na 
Frýdlantsku. Autorem Richterovy 
hrobky byl Franz von Neumann, 
autor liberecké a frýdlantské radnice. 
Pokračujeme dále Fučíkovou ulicí 
až k rozcestníku Raspenava – bus 
(2,5 km), kde se napojíme na žlutou 
značku, za mostem u benzinové 
pumpy odbočíme vlevo a stále se 
držíme žluté až k rozcestníku Peklo 
(5,0 km), jenž je ve stejnojmenné 
osadě a přírodním parku. Chvíli ještě 
půjdeme mezi roubenými chalupami 
(mimo jiné i okolo někdejší chalupy 
spisovatele Václava Kaplického) po 
žluté až k božím mukám, kde značka 
odbočuje vlevo, my ale pokračujeme 
stále rovně až k památné lípě – Lípa 
v Pekle (5,9 km), jen kousek za památnou lípou vlevo nalezneme další 
pekelská boží muka. Dojdeme k rybníku Petr a za rybníkem odbočíme první 
pěšinou vpravo (6,5 km). Cesta se po chvíli rozdvojuje, my si vybereme tu 
vlevo, která vede lesem okolo Pekelského vrchu až na okraj pastviny (7,8 km), 
po jejímž pravém okraji dojdeme ke skupině vzrostlých buků se Slunečním 
bukem a Luisiným slunečním křížem, který sem nechala přemístit ze 
hřbitova v Litoměřicích manželka továrníka Richtera Luisa (7,9 km). Kříž 
se nazývá sluneční nejen proto, že je na něm slunce, ale i proto, že na toto 
místo svítí slunce na Raspenavsku nejdéle. Od kříže se vrátíme zpět na polní 
cestu a sejdeme jí přes louku až k hlavní silnici (ulice Hejnická) do Luhu pod 
Smrkem (9,2 km). Odbočíme doprava a po několika stech metrech (naproti 
parkovišti u nádraží) nalezneme unikátní památku – zděný kruhový holubí 
dům (9,6 km), poté se vrátíme zpět k železniční stanici (nebo autobusové 
zastávce) do Luhu pod Smrkem (9,9 km).

Raspenava, Richterova hrobka, H. Perná

Raspenava, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, H. Perná
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Z Lužce do Lázní Libverda a Hejnic
a Starou poutní cestou do Raspenavy 

Délka trasy: 11,0 km

Čas: cca 4 hodiny

Doprava: z Liberce (vlakového nádraží; směr Bílý Potok pod Smrkem); 
výstupní stanice Lužec p. Smrkem. Zpět z Raspenavy (železniční stanice).

Náročnost: lehká, vhodná i pro kočárky

Nejvýznamnějším bodem této trasy je františkánský klášter a kostel 
Navštívení Panny Marie v Hejnicích (jedna ze zastávek poutní cesty 
Via Sacra, jež vede Euroregionem Nisa). Nejen v Hejnicích, ale i v jejich okolí 
se nalézá řada menších duchovních památek, které jen podtrhují význam 
tohoto, po staletí navštěvovaného, poutního cíle. Alespoň část z nich dnes 
objevíme.
Výchozím bodem je výstupní vlaková stanice Lužec pod Smrkem. Od nádraží 
se vydáme Lužeckou ulicí do Lázní Libverda, brzy mineme boží muka – 
Sitařův pomníček (0,3 km), dále půjdeme okolo Lázeňského rybníka 
a Šindelářova pomníčku (1,1 km) až do centra Lázní Libverda na kolonádu 
(2,1 km). Z Libverdy pokračujeme po červené značce ulicí Lázeňskou až 
do Hejnic, za železničními kolejemi odbočíme doleva a ulicemi Nádražní, 
Jizerskou a Klášterní (stále po červené) dojdeme až k rozcestníku Hejnice – 
bazilika Minor (3,9 km), po žluté se ostaneme až k františkánskému klášteru 

Lázně Libverda, H. Perná
Lužec, rybí přechod na Štolpichu u rybníka 
Haken, H. Perná
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a kostelu Navštívení Panny Marie (4,1 km). 
Od kostela se vrátíme zpět k silnici, odbočíme 
vlevo (společné značení s modrou a červenou 
značkou) a dojdeme k baroknímu kamennému 
mostku se sochou sv. Jana Nepomuckého 
(4,3 km). Za mostkem již pokračujeme po 
modré, která kopíruje trasu Staré poutní 
cesty. Mineme Wildnerova boží muka 
(5,5 km), za nimi odbočíme (stále po modré) 
vlevo, mineme další boží muka u rybníka 
Netík (6,0 km), od následujících božích muk 
(6,5 km) za Netíkem je snad nejmalebnější 
výhled na Jizerské hory. Stále pokračujeme po 
modré až k samotě Na Dubině (7,4 km). Od 
tohoto místa směli poutníci pokračovat v pouti 

(směrem k Frýdlantu) opět obutí (bosi měli údajně putovat od hejnické 
baziliky). V Dubině z modré odbočíme u božích muk vpravo a pokračujeme 
polní cestou směrem do Raspenavy. Cesta kopíruje, po pravé straně tekoucí, 
Štolpich (Sloupský potok), který se vlévá do rybníka Haken (8,4 km), 
k rybníku se vyplatí udělat malou odbočku, nachází se zde totiž rybí přechod 
(jediný v Jizerských horách) umožňující migraci ryb proti směru toku potoka. 
Pak se navrátíme na původní cestu a pokračujeme po ní dále, pod rybníkem 
se neznačená cesta brzy napojuje, u řeky Smědé, na zelenou značku (9,3 km), 
po ní pokračujeme vlevo až k rozcestníku Raspenava – bus (10,0 km). Zde 
můžeme nastoupit na autobusové linky, případně lze pokračovat ulicemi 
Jizerskou a dále vlevo Nádražní až k železniční stanici (11,0 km).

Hejnice, interiér kostela 
Navštívení Panny Marie, 
J. Vančatová

Stará poutní cesta, boží muka 
u Netíku, H. Perná

Hejnice, klášter a kostel Navštívení Panny Marie, J. Vančatová
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Dolní a Horní Řasnicí
do Jindřichovic a Nového Města pod Smrkem

Délka trasy: 19,0 km

Čas: cca 8 hodin

Doprava: z Liberce (vlakového nádraží; směr Nové Město pod Smrkem); 
výstupní stanice Řasnice zast. Zpět z Nového Města pod Smrkem (vlakového 
nádraží).

Náročnost: lehká, vzhledem k délce trasy vhodná pro cyklisty nebo zdatnější 
turisty

Místa, kterými nás provede tato trasa, velmi poznamenávaly, již od dávné 
minulosti, náboženské změny a nepokoje, ať již to bylo husitství či reformace, 
později pak vliv průmyslového rozmachu nebo naopak jeho následný útlum. 
To vše život místních obyvatel formovalo a zároveň významně ovlivnilo 
i místní duchovní památky.
Výchozím bodem je rozcestník v Dolní Řasnici u železniční stanice Řasnice – 
zastávka. Od rozcestníku se vydáme po žluté, která nás dovede až ke kapli 
Domov (1,0 km). Naproti kapli se nachází hrázděná Stelzigova kovárna 
(Ondřeje Stelzig byl někdejší vůdce nevolnických bouří proti frýdlantské 
šlechtě v 17. století), nad kapličkou nalezneme místní skanzen Český svět. 
Od kaple dále pokračujeme rovně po cyklotrase č. 3059 až k autobusové 
zastávce Horní Řasnice, křižovatka (3,0 km), kde odbočíme vlevo (stále 

Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, H. Perná
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kopírujeme cyklotrasu č. 3059), cyklotrasa 
nás dovede až do Horní Řasnice ke kostelu 
Neposkvrněného početí Panny Marie 
(4,1 km). Od kostela pokračujeme stále po 
trase cyklostezky č. 3059, u druhého kříže 
za kostelem odbočíme vpravo na cestu 
směrem k větrné elektrárně (4,5 km), tato 
trasa nás dovede ke křižovatce s cyklotrasou 
č. 3006, na křižovatce odbočíme doprava 
a pokračujeme po ní do Žijícího skanzenu 
(7,1 km) v Jindřichovicích pod Smrkem. 
Po prohlídce skanzenu se vrátíme zpět 
na cyklotrasu č. 3006 a jdeme po ní 
k autobusové zastávce Jindřichovice 
p/S, u mostku (8,0 km), zde se napojíme 
na značení NS Okolím Jindřichovic za 
výšinami ideálů a do údolí duše, která 
nás provede centrem obce až k ruinám 
kostela sv. Jakuba, který vyplenili 
v roce 1431 husité (10,0 km). Od kostela 
pokračujeme opět po cyklotrase č. 3006 
přes Dětřichovec do Nového Města pod 
Smrkem k parkovišti pro nástupní trasy 
singltreku a lyžařských tras v Jindřichovické 
ulici (15,2 km), u parkoviště odbočíme 
doleva a po 100 metrech se u koupaliště 
napojíme na žlutou značku, která nás cestou 
mezi vodními plochami dovede k ulici 
Celní, kde odbočíme vlevo, stále po žluté 
dojdeme ke hřbitovu, jehož dominantou 
je reprezentativní Klingerovo mauzoleum, jedna z nejvýznamnějších 
funerálních památek v regionu (16,3 km). Od hřbitova se po žluté vrátíme 
zpět ke koupališti, u nějž odbočíme vlevo, a stále po žluté pokračujeme 
ulicemi Plovárenskou, Jindřichovickou a Žižkovou až ke křižovatce s ulicí 
Revoluční (17,9 km), zde se dáme vpravo a po zelené dojdeme ke katolickému 
kostelu sv. Kateřiny (18,0 km). Od kostela se vrátíme ulicí Revoluční zpět, 
odbočíme vpravo na Žižkovu, kterou dorazíme na Mírové náměstí (18,3 km), 
kde je zastávka autobusu. Z náměstí můžeme pokračovat ulicí Švermovou až 
k vlakovému nádraží Nové Město pod Smrkem (18,7 km).

Jindřichovice pod Smrkem,  
Žijící skanzen, H. Perná

Nové Město pod Smrkem, 
Klingerovo mauzoleum, H. Perná

Jindřichovice pod Smrkem, ruiny 
kostela sv. Jakuba u Dětřichovce, 
H. Perná
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