
OLDŘICHOV 
V HÁJÍCH

Z LIBERCE DO OLDŘICHOVA A ZPĚT CYKLOVÝLET – délka cca 30 km
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LEGENDA:

trasa, směr dle šipek
zajímavosti atd.
alternativa trasy
cyklostezka

méně bezpečný úsek

železnice, zastávky ČD
zastávky autobusu

hostinec, občerstvení
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Statutární město Liberec – Odbor sportu a cestovního ruchu pro vás
ve spolupráci s občanským sdružením Cyklisté Liberecka www.cykliste.cz
připravuje na letní sezónu 2012 několik tipů na zajímavé cyklovýlety.

Prvním z nich je výlet z Liberce do Oldřichova v Hájích.
Výlet je jako celodenní vhodný i pro méně zdatné cyklisty a rodiny
s dětmi. Minimální vybavení je trekkové nebo horské kolo neboť trasa
vede i po nezpevněných komunikacích a cestách.

START: Trasa je zakreslena od mostu v Londýnské ulici v Liberci, můžete
na ni najet samozřejmě kdekoliv. Začátek je po cyklostezce podél Nisy
a přes Pavlovice k Litesu.

Zajímavosti a důležité body na trase

1. Cyklostezka u Litesu (realizace 2009, dotace SFDI) – bezpečně vás
převede podél silnice I. třídy, dále vlevo Kateřinskou a naproti vrátnici
Litesu odbočte vpravo ul. Myslbekova do kopce kolem hasičárny a přes
lávku nad tratí ČD. Je to prudší úsek ale není příliš dlouhý (cca 400 m).
2. Krásná Studánka – odbočka k Medvědovi (před odbočkou minete
požární zbrojnici – vpravo). Odbočka k Medvědovi je na rozcestí, na
němž je vlevo značena odbočka ke Studáneckému minipivovaru.
! ! Pozor při přejíždění silnice I. třídy ! !
3. Cyklostezka u Medvěda (realizace 2006, dotace SFDI) – bezpečná
trasa se zpevněným povrchem, můžete občas potkat i automobil.
4. Mníšek – přehrada Fojtka, možnost koupání, nově byla realizována
trasa pro pěší kolem celé přehrady se zajímavým mostem přes záliv
u skály a podobně.
5. Cyklostezka Mníšek – Oldřichov v H. – pěkná projížďka údolím Jeřice,
trasa je značena cyklistickými značkami.
Upozornění – cesta je využívána též in-line bruslaři, chodci a automobily.
6. Oldřichov v Hájích – hostinec s dobrou kuchyní, dětské prolézačky
a jiné herní prvky u Obecního úřadu, mapa, stojany na kola.
7. Mapa a důležitá odbočka – na křižovatce u turistické mapy odbočte
vpravo nahoru po komunikaci a nahoře odbočte vlevo a jeďte po hřebeni
polní cestou, místy je dnes zarostlá travou – výhledy na Jizerské hory.
Na konci úseku sjezd po štěrkové cestě – pozor na kola, velké kameny.
8. Krásná Studánka - minipivovar Studánka http://www.minipivovar.eu/
9. Kačák – Krásná Studánka – možnost koupání v rybníku, občerstvení,
zastávka ČD.
10. Stráž nad Nisou – u křížku – možnost odpočinku, pěkné místo
pro čekání na případné opozdilce a méně zdatné členy výpravy.
11. Autocamping Pavlovice – možnost koupání, restaurace, ubytování.
CÍL: Ukončení trasy je opět u mostu v Londýnské ulici.

Podrobnější popis trasy a el. podoba plánku na webu www.LIBEREC.cz

Pokud je pro vás 30 kilometrový výlet krátký , můžete si jej prodloužit
a pokračovat např. přes Oldřichovské sedlo (hostinec Hausmanka neboli
„u Kozy – specialita kuřata z pece a dále do Frýdlantského výběžku
na populární singltrek www.singltrekpodsmrkem.cz. nebo po Viničné
cestě do Ferdinandova a dále do Hejnic. Vrátit do Liberce se můžete
na kole nebo moderními vlaky Stadler např. z nádraží v Raspenavě.

Cyklisté, používejte při jízdě na kole přilbu, chráníte svůj život a zdraví !

Případné tipy a připomínky k tipům na cyklovýlety zasílejte na adresu
rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz. Na stejnou adresu nám zasílejte též
své dojmy z jednotlivých tras, případně zasílejte zajímavá foto.

www.infolbc.cz Městské informační centrum - info pro občany a turisty.

Přeji pěknou projížďku.
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro sport a cestovní ruch.
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