
Piechotą na 
Jeszted, a potem po 
grzbietach choćby 
do Jeřmanic
Start Liberec, Horní Hanychov
1. trasa – cel Liberec, Horní Hanychov, 8,6 km
2. trasa – cel Šimonovice, 13 km
3. trasa – cel Jeřmanice, 15 km
Komunikacja miejska tramwaj nr. 3  
(Fügnerova ul. → Horní Hanychov)

Trasa Liberec, Horní Hanychov → Výpřež → Ještěd → Ještědka → 
chata Pláně pod Ještědem → i dalej…

Opis Przy końcowym przystanku tramwaju możemy zdecydować, 
czy wejdziemy na Jeszted najprostszą drogą (czyli pod linami 
gondoli – ale uwaga: tędy można iść tylko latem, zimą funkcjonuje 
tu bowiem trasa zjazdowa), czy też pójdziemy niebieskim szlakiem, 
biegnącym po prawej stronie tramwaju, który poprowadzi nas przez 
las, trochę naokoło. Niebieski szlak prowadzi do rozdroża Nad 
Výpřeží, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem. 
Jeżeli komuś nie przeszkadza małe nadłożenie drogi, można udać 
się czerwonym szlakiem, niespełna dwa kilometry, prosto do 
miejsca w lesie, w którym ukryta jest Mogiła Lotników – pomniczek 
przypominający tragiczny wypadek, gdy na zboczach Jesztedu 
w 1948 roku rozbił się mały samolot i zginęło pięć osób. 
A kto woli od razu pójść na Jeszted, powinien trzymać się 
niebieskiego i czerwonego szlaku aż do rozdroża Ještěd-odbočka 
k vrcholu (skręt do szczytu), gdzie można zejść z oznakowanego 
szlaku i pójść licznie uczęszczaną wąską dróżką. Na szczyt jest 
spory kawałek. 
Jeszted, Mały Marsjanin, Kamień Rohański, krzyż na Jesztedzie 
– to wszystko będzie nagrodą za wytrwałość i wejście na szczyt. 
No i oczywiście gondola. Najstarszą działającą koleją gondolową 
można wrócić do miasta lub kontynuować wędrówkę. 
Jeżeli wybierzemy drugą opcję, trzymamy się czerwonego 
szlaku prowadzącego drogą, z której roztaczają się piękne widoki 
na okolice, dojdziemy do schroniska Ještědka i idziemy dalej 
czerwonym szlakiem grzbietowym wokół górnej stacji kolei 
linowej Černý vrch, potem wyciągu Skalka do schroniska Pláně 
pod Ještědem. Mamy za sobą około 6 kilometrów, a przed sobą 
popularną restaurację, w której znajduje się także minimuzeum 
górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Horská služba. 
Co dalej? Należy znowu wybrać, którędy pójdziemy…
1. Niebieskim szlakiem prowadzącym do miejscowości Horní 

Hanychov, którym dojdziemy do miejsca, skąd wyruszyliśmy 
( jeszcze 2,5 km). 

2. Szlakiem grzbietowym można pójść do restauracji i wieży 
widokowej Rašovka, a potem w dół drogą do Šimonovic, gdzie 
jest przystanek autobusowy linii 20 i 60, którymi można wrócić do 
centrum Liberca (kolejne 7 km).

3. Szlakiem grzbietowym koło restauracji i wieży widokowej Rašovka 
na Javorník, gdzie znajduje się popularna restauracja Obří sud, 
tor saneczkowy i kolej linowa (ok. 10 km). Przy dolnej stacji kolei 
linowej jest przystanek międzymiastowego autobusu Dlouhý 
Most, Javorník, skąd są połączenia do Liberca, a kawałek dalej 
jest także stacja kolejowa Jeřmanice.
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