
 

STEZKA ČESKEM 
Trasy v Liberecké oblasti 
Významná akce KČT v roce 2022 

Termín: 11. 6. 2022 
 
 

 
 
 
V jeden den lze absolvovat libovolnou etapu z nabídky tras okolo celé České republiky. 
Liberecká oblast Klubu českých turistů zajištuje etapy vedoucí v našem kraji.  
Na startu obdrží každý účastník po uhrazení startovného pamětní list a kovový buton. K 
dispozici bude absolventská vizitka za 15,- Kč.  
Cíle nebudou zajištěny. V případě, že na trase budete mít jakýkoliv problém, můžete volat 
vedoucího úseku, nebo krajského koordinátora: Antonín Sajdl, tel: 604 836 063. 

 
Startovné: Přihlášení přes web: https://www.stezkaceskem.kct-db.cz/ (přihlásit se můžete 
do 10.06.2022), člen KČT 15,- Kč, ostatní 20,- Kč. Startovné bez přihlášení na webu, tedy až 
v místě, člen KČT 20,- Kč, ostatní 25,- Kč (bez záruky, že dostane kovový buton).  
Pro dobrou orientaci doporučujeme s přihlédnutím na jednotlivé etapy mapy KČT č. 14 
Lužické hory; č. 20 - 21 Jizerské hory a Frýdlantsko; č. 22 Krkonoše, nebo aplikaci na mobilu 
Mapy.cz Jednotlivé etapy lze krátit. 

 

1.etapa: Svor, žst. (start od 07:00 do 08:30 hod.)  – po žluté Svor, kaple 0,2 km – po 
červené Rousínov 2,0 km – Milštejn, odb. 4,5 km – po žluté Cvikov, Trávník 6,5 km – po 
modré Mařenice 9,0 km - po žluté Krompach 12,0 km – po červené Pod Hvozdem 14,5 km – 
po žluté na styk s modrou nad Babiččin odpočinek 16,0 km zde odbočit vlevo na modrou Na 
Šestce 18,5 km – Heřmanice v Podještědí 22,0 km – po červené Lada 24,5 km - Jablonné 
v Podještědí, nám. 26,5 km  
Zkrácený úsek: Svor, žst.  – po žluté Svor, kaple 0,2 km – po červené Rousínov 2,0 km – po žluté 
Cvikov, nám. 5,8 km – po zelené Jablonné v Podještědí, nám. 20,3 km. 

Vedoucí úseku: Čestmír Povolný, tel: 723 352 683, mail: vaclav.merhulik@email.cz 
 
 
2. etapa: Jablonné v Podještědí, nám. (start od 07:00 do 08:30 hod.) – po zelené 
Lemberk, zámek 2,5 km – Lvová 4,0 km – Polesí 6,0 km – po modré Horní Sedlo 9,5 km - po 
červené Bílé kameny 12,5 km – Vápenný lom 16,0 km – po žluté Trávník  18,2km – po 



zelené Buk republiky 20,5 km – po žluté Bílý Kostel nad Nisou 24,5 km – Chrastava, žst. 
27,5 km. 
Zkrácený úsek: Jablonné v Podještědí, nám. – po zelené Lemberk, zámek 2,5 km – po žluté 
Janovice v Podještědí na konec obce 5,9km – zde rovně směr Žibřidice a po 300 m odbočit vlevo na 
cyklostezku č. 3046 - po cyklostezce č. 3046 až do Zdislavy, žst. 10,8 km – po zelené do Chrastavy, 
žst. 21,3 km. 

Vedoucí úseku: Václav Merhulík, tel: 725 677 237, mail: vaclav.merhulik@email.cz 

 
3. etapa: Chrastava, žst. (start od 07:30 do 09:00 hod.) – po zelené Panenská Hůrka 2,5 
km - Buk republiky 5,0 km – po žluté Kryštofovo údolí 9,0 km – po zelené Kaple sv. Kryštofa 
12,0 km – po červené Výpřež, bus 17,5 km – Ještěd, odb. 19,0 km - Ještěd tam a zpět 20,0 
km – po modré Nad Výpřeží 20,5 km - Horní Hanychov, MHD 23,0 km  
Zkrácený úsek: Chrastava, žst. – po zelené Andělská Hora 2,0 km – po modré Pod Hamrštejnem 4,0 
km – po žluté do Machnína na konec ul. Stará 6,0km - zde do prava do ul. Rynoltická přes most 
k vlakovému nádraží Machnín 6,7km – po zelené Černá hora sedlo 11,5 km – po žluté Rokytka 12,0 
km – po modré Výpřež 13,1 km – po žluté Dvořákův kříž 14,5 km – po modré do Horního Hanychova, 
MHD 15,8 km. 
Vedoucí úseku: Zdeňka Novotná, tel: 725 496 266, mail: novotnazdenka@seznam.cz 

 

4. etapa: Horní Hanychov, MHD (start od 07:30 do 09:30 hod.) - po modré Za 
Hanychovem 1,0 km – po zelené U Šámalů 4,5 km – po modré rozhledna Rašovka 6,5 km – 
Javorník 9,5 km – po zelené Milíře, kaple 14,5 km – po červené Rádlo, U lesa 17,0 km – po 
modré Vrkoslavice 20,5 km - Dolní Černá Studnice 23,0 km 
Zkrácený úsek: Horní Hanychov, MHD - po modré Za Hanychovem 1,0 km – po zelené U Šámalů 4,5 
km – po modré rozhledna Rašovka 6,5 km – dále po modré k silnici u Javorníku 8,6 km – po silnici do 
leva dolů k autobusové zastávce Dlouhý Most, Javorník, kde přejdeme silnici rovně do ul. Sněhová a 
po zelené Milíře, kaple 13,2 km - po červené Rádlo, U lesa 15,5 km – po modré Vrkoslavice 19,4 km - 
Dolní Černá Studnice 21,9 km. 
Vedoucí úseku: Bořek Pohl, tel: 739 541 628, mail: b.pohl@seznam.cz 

 

5. etapa: Dolní Černá Studnice, bus zastávka (start od 07:30 do 10:00 hod.) - po zelené 
Černá Studnice rozhledna 2,0 km – po červené Muchov 6,5 km - Tanvald žst. 9,5 km – po 
zelené Příchovice, hřbitov 12,5 km - Hvězda, tur. chata 14,0 km (možnost dojít na rozhlednu 
Štěpánka tam a zpět 0,5 km) – Dolní Kořenov 17,0 km - Harrachov, žst. 18,5 km – po 
červené k Dianě 20 km - po modré Harrachov, bus nádraží 22,5 km 
Zkrácený úsek: Dolní Černá Studnice - po zelené Černá Studnice rozhledna 2,0 km – po červené 
Muchov 6,5 km - Tanvald žst. 9,5 km – odtud je možné jet vlakem po ozubnicové trati do Harrachova, 
žst. – po vystoupení pokračovat po červené k Dianě 11,0 km - po modré Harrachov, autobusové 
nádraží 13,0 km. 
Vedoucí úseku: Josef Průcha, tel: 724 810 274, mail: jprucha@post.cz 

 

6.etapa: Harrachov, bus nádraží (start od 08:00 do 10:00 hod.) – po modré Mumlavský 
vodopád 1,0 km - Krakonošova snídaně 6,0 km – po žluté Vosecká bouda 8,0 km – po 
zelené Pramen Labe 11,0 km – po červené kolem Labské boudy k Vrbatově boudě 14,0 km 
– po zelené kolem mohyly Hanče a Vrbaty Nad Kotelní jámou 14,5 km – po žluté Horní 
Mísečky, bus 17,0 km – po červené (Bucharova cesta) Horní Mísečky, Stopa 17,5 km – po 
červené (Vodovodní cesta) do Špindlerova Mlýna, Bílý most 20,3km – po zelené Špindlerův 
Mlýn, autobusové nádraží 20,5 km 
Zkrácený úsek: Harrachov, autobusové nádraží – po modré U Čtyř pánů 8,5km – po žluté Horní 
Mísečky, Jilemnická bouda 12,9 km – po červené Horní Mísečky, Stopa 13,3 km – po červené 
Špindlerův Mlýn, most 16,0 km – po zelené Špindlerův Mlýn, autobusové nádraží 16,3 km.  
Vedoucí úseku: Antonín Sajdl, tel: 604 836 063, mail: sajdl.a@seznam.cz 



Další informace: 
Start je u každé etapy rozdílný v rozmezí 07:30 až 10:00 hod. v závislosti na době příjezdu 
na místo startu veřejnou dopravou. Je nutné sledovat start jednotlivých etap! 
 
Etapy jsou vedeny mimo jiné v CHKO Lužické hory a Jizerské hory, dále v Krkonošském 
národním parku. Proto je nutné se seznámit s jejich návštěvními řády a ty pak dodržovat! 
Úsek Harrachov – Špindlerův Mlýn je určen výlučně pouze pro pěší. 

Náš kraj převezme štafetu od Ústeckého kraje a bude zajišťovat 6. etap v úseku Svor – 
Špindlerův Mlýn v Královéhradeckém kraji. Alternativně lze některé etapy absolvovat na kole. 
Starty budou zajišťovat odbory v regionu. 


