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JIZERSKÉ HORY | PĚŠÍ VÝLET | 9 KM

KRÁSNÁ STUDÁNKA, žel. st.  – RADČICE – KATEŘINKY – DRAČÍ VRCH – FOJTKA, TISY – 
PŘEHRADA FOJTKA – MNÍŠEK, žel. st.

Výlet po úbočí Jizerských hor. Podél trasy se nachází zajímavé přírodní úkazy, jako je 
Dračí vrch či tisy červené podél naučné stezky pod Dračí skálou. Ke zpáteční cestě je 
vhodné využít vlak.

Radčice
Radčice – součást statutárního města 
Liberec. Obec vznikla pravděpodobně 
ve 14. století na panství svobodných pánů 
z  Biberštejnů.  Díky své rozloze a v důsled-
ku různých časových období se rozdělu-
je na  dolní část „Staré Radčice“ a  hoření 
část „Nové Radčice“. Podle utváření půdy 
je území obce značně kopcovité. Na  do-
hled je vrchol Dračího vrchu (676 m n. m.) 
s Dračím kamenem. Je to skupina žulových 
skal, na jejichž vrcholu se nachází přírodní 
rozhledna s nádherným výhledem do oko-
lí Liberecké kotliny, Ještědského hřebe-
ne a  Jizerských hor. Zajímavostí obce je 
Petrova kaple. Kaplička byla postavena 
v roce 1680 na místě, kde zemřel na mor 
sedlák Peter. Kaple je zasvěcena Panně 
Marii, obnovena byla v roce 1995.
Dračí vrch
Na  vrcholu Dračího vrchu (676 m n. m.) 
se nachází skalní vyhlídka, tzv. Dračí ka-
meny. Na  vyhlídce je kamenná mísa. 

K  tomuto místu se vztahuje pověst, že se 
zde usadil mohutný drak. Za to, že tkalce 
a další obyvatele Kateřinek nechá na po-
koji, od  nich požadoval každý rok jed-
nu pannu. O  svátku čarodějnic probíha-
lo na žulové skále losování. Do prohlubně 
(kamenné mísy) na  vrcholu musel posel 
nasypat lístečky se jmény všech svobod-
ných dívek z Kateřinek. Drak do kamenné 
mísy foukal tak dlouho, než v  ní zůsta-
lo jméno nešťastnice, která se  následu-
jícího dne  měla stát  jeho obětí. Jednou 
padl los na  dívku z  hájovny, která marně 
čekala na  návrat svého nápadníka  z  da-
lekých cest. Místo  na  svatbu ji však mu-
seli odvést ke  skále. Na  poslední chví-
li přiběhl na  vrchol dívčin milý. Napnul 
luk z  tisového dřeva  a  přesným šípem 
proťal drakovo hrdlo. Ten svými pařáty 
ve  smrtelné křeči rozdrtil mohutné žulo-
vé bloky,  jejichž zbytky  se dodnes válí 

po  okolí. Po  šťastném shledání byla svat-
ba a  od  té doby se skále říká Dračí vrch.
Fojtecké tisy
Přírodní památka pod Dračím vrchem 
s  přirozeným výskytem ohroženého jeh-
ličnanu  tisu červeného  byla vyhlášena 
již v roce 1977. Na ploše 0,82 ha zde bylo 
evidováno 537 tisů, z  toho 467 semenáč-
ků. Nejstarším exemplářům je asi 400 let. 
Naleziště je oploceno, vstup je umož-
něn po  žebříku a  je v  něm zřízena nauč-
ná stezka „Fojtecké tisy“ se 4 zastaveními. 
Informace na  jednotlivých panelech jsou 
věnovány zejména tisům - jejich výskytu 
v rámci ČR, ekologickým nárokům i historii 
tisů ve Fojtce, návštěvník se dozví, že dře-
vo tisu je vhodné na  výrobu luků, což se 
vztahuje k místní pověsti na Dračím vrchu. 
Přehrada Fojtka
Přehrada se zděnou hrází leží mezi ob-
cemi Mníšek u  Liberce a  Fojtka, vodou ji 
zásobuje tzv. Fojtův potok. Vodní nádrž 
Fojtka (někdy nazývána Fojtecká přehrada 
nebo Mníšecká přehrada) byla postave-

ná v letech 1904–1906 na stejnojmenném 
potoce. Byla vybudována jako součást 
Generálního projektu na výstavbu přehrad 
v  povodí Lužické Nisy. Projekt vyhotovil 

Otto Intze a  zahrnoval výstavbu dalších 
třech přehrad v  povodí Jeřice: Fojtku, 
Mlýnici a v Oldřichově v Hájích, která nako-
nec nebyla uskutečněna. Přehrada Fojtka 
slouží výhradně k zadržování povodňových 
průtoků, rybaření a  rekreačním účelům. 

Mníšek u Liberce
Obec Mníšek se nachází na  západním 
okraji Jizerských hor. Mníšek tvoří dvě pů-
vodně samostatné obce, Mníšek a Fojtka. 
Nejstarším dokumentem, ve  kterém je 
Mníšek zmiňován, je poplatnický rejst-
řík z  roku 1381. První usedlosti na  území 
dnešní obce vznikaly ještě před husitskými 
válkami. Byly budovány podél lesní stez-
ky, ze které později vznikla říšská silnice 
z Liberce do Frýdlantu. Od jihozápadu jsou 
obce chráněny vyhlídkovým Dračím ka-
menem, pod kterým je v Evropě ojedinělý 
výskyt tisu červeného. Turistickou zajíma-
vostí obce je barokní kostel sv. Mikuláše 
z 18. století, který nahradil původní redern-
ský kostelík z roku 1570, a starý kamenný 
sloup, který označuje hranici mezi býva-
lým frýdlantským a  libereckým panstvím.


