
Průběh trasy
Km Cyklotrasa Směr Popis úseku

0,0 3006 Lázně Libverda 
parkoviště

3,1 3006 Lázně Libverda 

5,8 3006 Peklo
8,4 3006 Raspenava
12,9 3006 Ludvíkov

14,8 3027 Nové Město 
pod Smrkem

22,0 3016 Bílý Potok
26,3 3006 Hejnice

28,5 Lázně Libverda 
parkoviště
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FRÝDLANTSKO / Cykloturistický výlet / 28,5 km

LÁZNĚMI I PEKLEM
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FRÝDLANTSKO / Cykloturistický výlet / 28,5 km

LÁZNĚMI I PEKLEM

Lázně Libverda, parkoviště > Lázně Libverda > Peklo > Raspenava > Ludvíkov > 
> Nové Město pod Smrkem > Bílý Potok > Hejnice > Lázně Libverda, parkoviště

Od parkoviště nad městem sjedeme po trase 3006 do lázní a přes osadu Peklo na východní okraj Raspenavy. Odbočíme 
vpravo a přes Ludvíkov sjedeme do Nového Města pod Smrkem. Z náměstí se vydáme na jih po trase 3027 do Bílého 
Potoka a pokračujeme v další cestě po trase 3016 do Hejnic a zpět do Libverdy po 3006.

Peklo 
Malebná osada s rybníkem v Přírodním parku 
Peklo.

 Lázně Libverda
Město z druhé poloviny 14. století, pramen 
minerální vody Boží voda je léčebně využíván 
již po několik staletí, další prameny a rozvoj 
lázní na přelomu 18. a 19. století, z tehdejší 
výstavby lázeňských domů se dochovala řada 
dnes chráněných objektů včetně ampírového 
zámečku. Lázněmi prošla celá řada významných 
osobností – jako například Carl Maria von We-
ber, F. Kafka, v současné době léčba nervových, 
cévních a srdečních chorob.Výroba tradičních 
lázeňských oplatek, výchozí místo pro výlet 
na Smrk. Nad lázněmi výletní restaurace Obří 
sud s výhledem na Jizerské hory.

Hejnice 
Známé poutní město s dvouvěžovým 
barokním chrámem Navštívení Panny Ma-
rie, v kterém jsou pořádány koncerty vážné 
hudby. Rodinná hrobka majitelů bývalého 
frýdlantského panství Clam-Gallasů. Koncem 
17. století byl M. A. Canevallem přistavěn 
k původnímu kostelu čtyřkřídlý klášter 
s ambitem. Od roku 1994 je v klášteře Mez-
inárodní centrum duchovní obnovy. Před 
kostelem a klášterem je řada chráněných ka-
menných plastik. Domy s hrázděnými patry, 

v čp. 150 Bartošova prodejní galerie. Venkovní 
koupaliště u autokempinku, tradiční Hejnická 
pouť, festival trampské písně Jizerská nota 
a Svatohubertské slavnosti.

Ludvíkov pod Smrkem
Hornická obec ze 14. století, jméno po prvním 
rychtáři. Těžba cínové rudy před rozvojem 
hornictví v Novém Městě pod Smrkem. Kostel 
sv. Petra a Pavla s věží s bedněným patrem.

Raspenava
Velká obec ze 14. století v údolí Smědé, kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie. U kostela stojí 
zajímavá hrobka rodiny Richterů. V minulosti 
v okolí těžba železné rudy, řada staveb ven-
kovské lidové architektury. V obci dva staré 
smírčí kříže. Na severním okraji města areál 
koupaliště s 50 metrovým bazénem a řadou 
sportovišť.1
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