
TRASY 

Trasa 6 km: (vhodná i pro kočárek) 

Od startu na náměstí po ulicí ČSA modré TZ přes rozcestník u zámku až ke 

Školnímu statku kde bude KONTROLA. Dále stále po modré TZ přes vyhlídku 

pod Supím vrchem, okolo ZŠ v Bělíkově ulici, nemocnice a Strmou ulicí až do 

cíle na rozhledně. 

 

 

 

Trasa 10 km: (pro malé začínající turisty) 

Od startu na náměstí po žluté TZ Mezibranskou ulicí až na most přes řeku 

Smědou, k vlakovému nádraží. Dále po modré TZ přes Křížový vrch 

k tenisovým kurtům, zde vpravo po žluté TZ k hlavní silnici, zde vlevo po 

vlastním značení a cyklotrase č. 3016 podél řeky Smědé až ji přejdeme přes 

most, zde vlevo po zelené TZ ke Školnímu statku kde bude KONTROLA. Dále 

až do cíle viz trasa 6 km.   

 

Trasa 16 km: (pro středně zdatné turisty) 

Od startu jako trasa 10 km až k tenisovým kurtům, zde vpravo po žluté TZ až 

na rozcestí Větrov Zátiší, dále vlevo po vlastním značení až do Raspenavy za 

most přes řeku Smědou v ulici Novoměstská, vlevo po zelené TZ ke 

Školnímu statku kde bude KONTROLA. Dále až do cíle viz trasa 6 km.  

 

 

Trasa 28 km (pro zkušené zdatné turisty) 

Od startu jako trasa 10 km až na rozcestí Větrov Zátiší, stále po žluté TZ na 

rozcestí Hřebenový buk – dále po zelené TZ do Oldřichovského sedla – dále 

po modré TZ kolem Kamene republiky až do Raspenavy k rozcestí U 

Wildnerů – dále vlevo po zelené TZ (po 200 metrech KONTROLA) a stále po 

zelené TZ ke Školnímu statku kde bude KONTROLA. Dále až do cíle viz trasa 

6 km. 

 

 

 

 

 



 

Cyklo 22 km 

Od startu na náměstí po cyklotrase č. 3016 ulicí  Č.S.A., Zámeckou, okolo 

pivovaru podél řeky Smědé až do Raspenavy, zde za mlýnem vlevo na 

cyklotrasu č. 3063 po ní přes osadu Peklo dojedeme k silnici z Lázní Libverda 

do Raspenavy – po ní doprava po vlastním značení ke KONTROLE v Lužci. 

Dále po cyklotrase č. 3016 Raspenavou až do místa, kde cyklotrasa odbočuje 

vlevo přes most přes řeku Smědou, tak pokračujeme rovně do kopce po 

zelené TZ až ke Školnímu statku ve Frýdlantu kde je KONTROLA. Dále ještě 

po zelené TZ kde se před zemědělskou školou napojíme na cyklotrasu č. 

3059 a na následující křižovatce rovně Zámeckou ulicí kde se připojíme k cyklotrase č. 3016, která nás 

dovede až do cíle k rozhledně. 

Cyklo 29 km 

Spolu s trasou 22 km do Raspenavy na trasu č. 3063 na křižovatku cyklotras, 

kde odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 3006 poníž dojedeme do Ludvíkova – 

zde odbočíme doprava po silnici směr Lázně Libverda, kde se za točnou 

autobusů připojíme na cyklotrasu č. 3063 směr Raspenava, v Lužci p. S. kde 

odbočuje cyklotrasa do Pekla pokračujeme rovně po vlastním značení ke 

KONTROLE  v Lužci. Dále s trasou 22 km až do cíle k rozhledně 

 

Cyklo 40 km 

Spolu s trasou 29 km až do Ludvíkova kde pokračujeme po cyklotrase č. 

3006 do  Nového Města až na křižovatku kde pojedeme doprava po silnici 

směr státní hranice s Polskem. Asi po 2 km cca 400 metrů za Klingerovou 

hrobkou odbočíme vpravo a po žluté TZ pojedeme přes Streitův obrázek až 

na rozcestí U Červeného buku. Dále po zelené TZ k Bartlově boudě. Zde 

vpravo po trase č. 3016 přes Hejnice až do Lužce na KONTROLU. Dále 

s trasou 22 km až do cíle k rozhledně. 

Cyklo 54 km 

Spolu s trasou  40 km až na rozcestí U Červeného buku. Zde po vlastním 

značení vlevo až k rozcestníku Tišina. Dále po červené TZ na rozcestí Předěl, 

dále rovně po zelené TZ až na Smědavu. Dále po cyklotrase č. 3016 přes 

Hejnice až do Lužce na KONTROLU. Dále s trasou 22 km až do cíle 

k rozhledně. 

 

 

 

 

 

 


