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Ještěd 
sobota 11. září 2021 

 
 
 
 

Odjezd:  v 6:30 z parkoviště na nábřeží u zimního stadiónu 

Trasa autobusu:  Pardubice – Opatovice nad Labem – Hořice – Jičín – 
Turnov – Hodkovice nad Mohelkou – Záskalí (zde vystoupí 1. skupina) – 
Dlouhý Most – Rašovka (zde vystoupí 2. skupina) Dlouhý Most – Pilníkov – 
Horní Hanychov – Výpřež (zde vystoupí 3. skupina) 

Délka trasy:  112 km (doba jízdy 1 h 44 min) do Záskalí + 8 km (doba jízdy 
12 min) na Rašovku + 12 km (doba jízdy 16 min) do sedla Výpřež 

Plánovaný odjezd autobusu:  v 17:30 (z parkoviště Lesopark Horka) 

Zpáteční trasa autobusu:  Lesopark Horka – Hodkovice nad Mohelkou – 
Turnov – Jičín – Hořice – Opatovice nad Labem – Pardubice (délka trasy 
122 km, doba jízdy 1 h a 58 min) 

 

Trasa 1 (délka 22 km, převýšení 869 m): Vystoupíme na rozcestníku 
modré s červenou Záskalí – bus a vydáme se doleva od směru příjezdu po 
modré, která vede souběžně s červenou. Po 1 km dorazíme na rozcestí 
modro-červené se zelenou Javorník, které se nachází na stejnojmenném 
vrcholu s nadmořskou výškou 684 m.n.m (a restaurací Obří Sud). 
Pokračujeme dále po hřbeni a držíme se modré, která nyní vede souběžně 
se zelenou. Po dalším 1 km se ocitneme na rozcestí Javornická kaple. Zde 
se modrá se zelenou rozchází. My pokračujeme dále po modré 
hřebenovce. Po 1,6 km dorazíme na rozcestí modré se zelenou Rašovské 
sedlo (582 m.n.m.). Držíme se stále modré hřebenovky. Ta nás po 970 m 
zavede na rozcestí Rašovka s chatou s rozhlednou (kterou navštívíme). 
Pokračujeme dále po modré hřebenovce až na 1,5 km vzdálené rozcestí se 
zelenou Rašovský hřbet. Držíme se stále modré hřebenovky, která nyní 
vede souběžně se zelenou. Po nějakých 400 m se ocitneme na rozcestí U 
Šámalů. Zde se modrá se zelenou rozchází. My se stále držíme modré a 
pokračujeme dále po hřebeni. Po dalších 2,1 km dorazíme na rozcestí 
modré s „NS Nový prales“. My se stále držíme modré hřebenovky. Po 
dalších 800 m se ocitneme na rozcestí modré s červenou a žžlluuttoouu Pláně 
pod Ještědem. Zde přejdeme na červenou, která vede souběžně s žžlluuttoouu, 
a pokračujeme dále po hřebeni. Po cca 230 m se červená s 

žžlluuttoouu rozchází. My se držíme červené hřebenovky, která nyní vede 
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souběžně s „NS Terasy Ještědu“. Po dalších 1,5 km se ocitneme na rozcestí 
červené s modrou a zelenou Ještědka. Držíme se červené hřebenovky, 
která nyní vede souběžně s modrou, a po dalších 530 m dorazíme k 400 m 
dlouhé červené odbočce na vrchol Ještědu. Vystoupáme na vrchol Ještědu 
(1012 m.n.m.), vrátíme se na začátek odbočky a pokračujeme dále po 
modro-červené hřebenovce. Po 440 m se ocitneme na rozcestí Nad 
Výpřeží. Zde se červená s modrou rozchází. Kromě toho se zde červená 
větví. Pozor! My se držíme pravé větve červené, která pokračuje po hřebeni. 
Neodbočovat vlevo! Ta nás po nějakých 1,2 km zavede na rozcestí červené 
s žžlluuttoouu, zelenou a modrou Výpřež – bus. Zde odbočíme doleva a 
přejdeme na žžlluuttoouu. Po dalších 740 m se ocitneme u 160 m dlouhé odbočky 
ke Kamenným vratům. Navštívíme Kamenná vrata, vrátíme se zpět na 
začátek odbočky a pokračujeme dále po žžlluuttéé. Ta nás dovede k 800 m 
vzdálenému rozcestí s červenou Na Příkopech. Pokračujeme dále po 

žžlluuttéé, která nyní vede souběžně s červenou, na 340 m vzdálené rozcestí 
Červený kámen s 230 m dlouhou červenou odbočkou k Červenému 
kameni. Navštívíme Červený kámen, vrátíme se zpět na žžlluuttoouu a 
pokračujeme dále po žžlluuttéé. Po dalších 1,5 km se ocitneme na rozcestí žžlluuttéé 
s modrou Frantina. Zde odbočíme doprava na modrou vedoucí dolů z 
kopce. Ta nás zavede na 460 m vzdálené rozcestí se žžlluuttoouu Čihadník – 
býv. lom. My stále sestupujeme po modré až na 1,5 km vzdálené rozcestí 
se žžlluuttoouu a zelenou Světlá pod Ještědem. Zde odbočíme doleva a 
přejdeme na žžlluuttoouu. Po dalších 1,2 km se ocitneme na rozcestí žžlluuttéé s 
červenou a zelenou Jiříčkov. Zde pro změnu odbočíme doprava a 
přejdeme na zelenou. Po 220 m narazíme na 480 m dlouhou odbočku 
ke skalnímu obydlí Skalákovna, které navštívíme. Poté se vrátíme zpět na 
začátek odbočky a pokračujeme dále po zelené až k 680 m vzdálenému 
parkovišti u lesoparku Horka. Zde pro ty, co se neztratily, výlet končí. 

Trasa 2 (délka 16 km, převýšení 551 m): Vystoupíme na rozcestí Rašovka 
s chatou s rozhlednou. Navštívíme rozhlednu a poté se vydáme doprava od 
směru příjezdu po modré hřebenovce až na 1,5 km vzdálené rozcestí se 
zelenou Rašovský hřbet. Držíme se stále modré hřebenovky, která nyní 
vede souběžně se zelenou. Po nějakých 400 m se ocitneme na rozcestí U 
Šámalů. Zde se modrá se zelenou rozchází. My se stále držíme modré a 
pokračujeme dále po hřebeni. Po dalších 2,1 km dorazíme na rozcestí 
modré s „NS Nový prales“. My se stále držíme modré hřebenovky. Po 
dalších 800 m se ocitneme na rozcestí modré s červenou a žžlluuttoouu Pláně 
pod Ještědem. Zde přejdeme na červenou, která vede souběžně s žžlluuttoouu, 
a pokračujeme dále po hřebeni. Po cca 230 m se červená s 

žžlluuttoouu rozchází. My se držíme červené hřebenovky, která nyní vede 
souběžně s „NS Terasy Ještědu“. Po dalších 1,5 km se ocitneme na rozcestí 
červené s modrou a zelenou Ještědka. Držíme se červené hřebenovky, 
která nyní vede souběžně s modrou, a po dalších 530 m dorazíme k 400 m 
dlouhé červené odbočce na vrchol Ještědu. Vystoupáme na vrchol Ještědu 
(1012 m.n.m.), vrátíme se na začátek odbočky a pokračujeme dále po 
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modro-červené hřebenovce. Po 440 m se ocitneme na rozcestí Nad 
Výpřeží. Zde se červená s modrou rozchází. Kromě toho se zde červená 
větví. Pozor! My se držíme levé větve červené. Nepokračovat v přímém 
směru po hřebeni! Po 470 m dorazíme ke krátké odbočce k mohyle letců, 
kterou navštívíme. Pokračujeme dále po červené na 300 m vzdálené 
rozcestí s žžlluuttoouu Červený kámen s 230 m dlouhou červenou odbočkou 
k Červenému kameni. Navštívíme Červený kámen, vrátíme se zpět na 
začátek odbočky, kde odbočíme doleva a přejdeme na žžlluuttoouu. Po dalších 
1,5 km se ocitneme na rozcestí žžlluuttéé s modrou Frantina. Zde odbočíme 
doprava na modrou vedoucí dolů z kopce. Ta nás zavede na 460 m 
vzdálené rozcestí se žžlluuttoouu Čihadník – býv. lom. My stále sestupujeme po 
modré až na 1,5 km vzdálené rozcestí se žžlluuttoouu a zelenou Světlá pod 
Ještědem. Zde odbočíme doleva a přejdeme na žžlluuttoouu. Po dalších 1,2 km 
se ocitneme na rozcestí žžlluuttéé s červenou a zelenou Jiříčkov. Zde pro 
změnu odbočíme doprava a přejdeme na zelenou. Po 220 m narazíme na 
480 m dlouhou odbočku ke skalnímu obydlí Skalákovna, které navštívíme. 
Poté se vrátíme zpět na začátek odbočky a pokračujeme dále po zelené až 
680 m vzdálenému parkovišti u lesoparku Horka. Zde pro ty, co se 
neztratily, výlet končí. 

Trasa 3 (délka 11 km, převýšení 318 m): Vystoupíme na parkovišti v sedle 
Výpřež (Tetřeví sedlo) s rozcestníkem červené se žžlluuttoouu, modrou a 
zelenou  Výpřež – bus. Odbočíme doleva od směru příjezdu a vydáme se 
po žžlluuttéé k 740 m vzdálené 160 m dlouhé odbočce ke Kamenným vratům. 
Navštívíme Kamenná vrata, vrátíme se zpět na začátek odbočky a 
pokračujeme dále po žžlluuttéé. Ta nás dovede k 800 m vzdálenému rozcestí s 
červenou Na Příkopech. Pokračujeme dále po žžlluuttéé, která nyní vede 
souběžně s červenou, na 340 m vzdálené rozcestí Červený kámen s 230 
m dlouhou červenou odbočkou k Červenému kameni. Navštívíme Červený 
kámen, vrátíme se zpět na začátek odbočky a odbočíme doleva na 
červenou. Ta nás po 300 m zavede ke krátké odbočce k mohyle letců, 
kterou navštívíme. Pokračujeme dále po červené na 470 m vzdálené 
rozcestí s modrou Nad Výpřeží. Zde odbočíme doprava a přejdeme na 
modrou, která vede souběžně s červenou. Po dalších 440 m se ocitneme u 
400 m dlouhé červené odbočky na vrchol Ještědu. Vystoupáme na vrchol 
Ještědu (1012 m.n.m.), vrátíme se na začátek odbočky a pokračujeme dále 
po modro-červené hřebenovce k 530 m vzdálenému rozcestí červené, 
modré a zelené Ještědka. My se stále držíme modré, která se po nějakých 
120 m odpoutává od červené a sestupje z hřebene. Po dalších 880 m po 
modré se ocitneme na rozcestí se žžlluuttoouu Frantina. Pokračujeme stále 
směrem dolů po modré na 460 m vzdálené rozcestí se žžlluuttoouu Čihadník – 
býv. lom. Stále sestupujeme po modré až na 1,5 km vzdálené rozcestí se 

žžlluuttoouu a zelenou Světlá pod Ještědem. Zde odbočíme doleva a přejdeme 
na žžlluuttoouu. Po dalších 1,2 km se ocitneme na rozcestí žžlluuttéé s červenou a 
zelenou Jiříčkov. Zde pro změnu odbočíme doprava a přejdeme na 
zelenou. Po 220 m narazíme na 480 m dlouhou odbočku ke skalnímu obydlí 
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Skalákovna, které navštívíme. Poté se vrátíme zpět na začátek odbočky a 
pokračujeme dále po zelené až 680 m vzdálenému parkovišti u lesoparku 
Horka. Zde pro ty, co se neztratily, výlet končí. 

Mapa: Edice zelených map KČT č.14 Lužické hory a č.20-21 Jizerské hory a 
Frýdlantsko 

Možnosti občerstvení (nezaručené):  Obří Sud na Javorníku (pouze trasa 
1), restaurace V Trnčí s rozhlednou Rašovka (pouze trasa 1 a 2), U Šámalů 
(pouze trasa 1 a 2), Chata Pláně pod Ještědem (pouze trasa 1 a 2), 
Restaurace Ještěd (všechny tři trasy), Restaurace Golf Ještěd (na konci 
všech tří tras) 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, email: egova@seznam.cz, 
mobil 739 569 070. 

Cena: dospělí členové 150 kč, děti členové 70 kč, dospělí nečlenové 250 kč, 
děti nečlenové 100 kč 

 

 

Tak se koukejte přihlásit, protože pouze a jen s kvalifikovanými vedoucími 
KČT Slovan Pardubice poznáte ty pravé krásy světa.  

 

 

Výlet připravil a vede Martin Horák (mobil 776 115 408) 

 

Vlastivědně - poznávací text 
 
 
[1] – Ještědsko-kozákovský hřbet – Ještědsko-kozákovský hřbet je 
geomorfologický celek na jihozápadě střední části Krkonošské oblasti. Leží v 
okresech Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily v Libereckém kraji a malou 
částí v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji. Nejvyšším bodem je Ještěd (1 
012 m.n.m.), jediná tisícovka pohoří. 

[2] – Přírodní park Ještěd – Park se nachází na území okresu Liberec, kde 
zaujímá plochu 93,6 km². Lesy pokrývají plochu 63,7 % rozlohy celého 
území. Nejvyšším bodem parku je Ještěd (1012 m) a nejnižší je údolí 
Lužické Nisy poblíž Bílého Kostela (287 m). Park je dlouhý 22 km a jeho 
maximální šířka činí 7 km. Přírodní park Ještěd zasahuje nebo přímo 
pokrývá území 15 obcí. 
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[3] – Ještěd (1 012 
m.n.m.) – je nejvyšší 
vrchol Ještědsko-
kozákovského hřbetu. S 
prominencí 517 metrů 
(převýšení od sedla v 
Jeřmanicích, které ho 
odděluje od Jizerských 
hor) jde o jedenáctou 
nejprominentnější horu v 
Čechách. Na vrcholu se 
nachází známý televizní 
vysílač v technicistním 
architektonickém stylu. V dolní části vysílače je umístěn hotel a restaurace. 
Na Ještěd vedou lanovky, na svazích je lyžařské středisko. Těsně pod 
Ještědem se nachází Horní Hanychov, nejzápadnější městská část Liberce. 
Masiv Ještědu je od roku 1995 součástí Přírodního parku Ještěd. Ještě před 
výstavbou vysílače zde stál velký kříž. Ještědské kříže mají svoji dlouhou 
historii doloženou od roku 1737. Prozatím poslední pochází z roku 1990. 
Jeho předchůdce byl v 80. letech 20. století tajně uříznut, údajně na pokyn 
tehdejšího komunistického předsedy národního výboru v Liberci. 

[4] – Javorník (684 m.n.m.) – je vrchol v okrese Liberec. Leží 1,5 km 
jihozápadně od obce Jeřmanice a 5 km severně od Hodkovic nad Mohelkou. 
Na vrcholu je trojmezí katastrálních území Jeřmanice, Záskalí a Javorník u 
Českého Dubu. Na severozápadním svahu stojí Javornická kaple, na 
jihovýchodním zase leží obec Záskalí. Hora je součástí přírodního parku 
Ještěd. Na konci 19. století byl na vrcholu vystavěn hostinec Obří sud 
(dřevěná konstrukce s rozměry 12x14 m), která byla velmi podobná té, jenž 
se nachází nad obcí Lázně Libverda. Konstrukce sudu byla na vrchol 
dopravena ze stavební výstavy ve Vídni v roce 1899 a byla otevřena až do 

roku 1974, kdy vyhořela. 
Vedle Obřího sudu ještě stála 
tzv. Blaschkova věž, což byla 
rozhledna. V nedávné době 
byla na vrcholu postavena 
kovová konstrukce věže 
mobilních operátorů. V roce 
2011 funguje na Javorníku 
rekreační a sportovní areál 
Javorník. Zahrnuje ski areál, 
bobovou dráhu, turistiku a 
cyklistiku a lanovou dráhu. Ke 
dni 1.10. 2011 byl znovu 
otevřen Obří sud na vrcholu 
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Javorníku, který v roce 1974 vyhořel. Uvnitř se nalézá restaurace s 
pensionem. 

[5] – Rašovka –  je osada, místní část Šimonovic, nacházející se ve 
vzdálenosti 5,5 kilometru 
jihovýchodním směrem od 
Ještědu. První písemná zmínka 
o vesnici pochází z roku 1537. U 
silnice přecházející Ještědský 
hřbet je vybudovaná restaurace 
V trčí, jejíž součástí je také 
zděná rozhledna o výšce 19,5 
metru. Návštěvníci odtud při 
dobrém počasí mohou 
zahlédnout Jizerské hory, 
Krkonoše, Český ráj či Máchův 
kraj.    

[6] – Výpřež (Tetřeví sedlo) – Výpřež je horské sedlo ve výšce 769 m n. m. 
Leží ve vzdálenosti přibližně 1,5 kilometru od vrcholu Ještědu. Je to místo, 
kde silnice III/2784 spojující Liberec s Českým Dubem překonává Ještědský 

hřbet. Sedlo je součástí 
Přírodního parku Ještěd.   

[7] – Skalní útvar Kamenná 
vrata –  Tento skalní útvar byl 
dříve nazýván také jako Brána, 
díky charakteristickému 
skalnímu oknu, které vzniklo 
mrazovým zvětráváním. Skála 
má rozměry přibližně 16x8x3 
metrů a je tvořena křemencem. 

[8] – Mohyla letců –  Pomník byl postaven na památku letcům, kteří zde 
20.8. 1948 zahynuli při tragické havárii. Za špatného počasí se letoun od 
Leteckého dopravního pluku 
roztříštil o úbočí Ještědu. Při 
leteckém neštěstí umřelo pět osob, 
mezi nimiž byl ing. Antonín Husník, 
slavný československý předválečný 
letecký konstruktér. 

[9] – Skalní útvar Červený kámen 
–  Červený kámen je nejvýraznější 
sedimentární skalnatý útvar, který 
vznikl v blízkém okolí ledovce 
mrazovým zvětráváním. Jeho délka 
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je 250 m a pukliny jsou pokryty oxidy železa, které mají červené zabarvení. 
Ze skály je pěkný pohled do krajiny. 

[10] – Světlá pod Ještědem –  je vesnice a spolu s dalšími 7 vesnicemi též 
obec na severu Česka, v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží asi 7 km 
jihozápadně od Liberce, 2 km jižně od vrcholu Ještědu v Ještědsko-
kozákovském hřbetu. Světlá je patrně nejznámější obcí Podještědí, je známá 
hlavně jako místo pobytu Karolíny Světlé. Světlá je jednou z nejstarších obcí 
regionu, první písemná zmínka o tržní vsi Světlá se objevuje již roku 1291. V 
soupisu farností hradišťského děkanátu se objevuje ale až roku 1359. Tento 
záznam je také považován za první určitou písemnou zmínku o vsi. 

[11] – Skalní byt Skalákovna –  Skalní obydlí vytesané do masivu Mazovy 
horky. V těchto místech se odehrává povídka Skalák od Karolíny Světlé 
vydaná v roce 1863. 

[12] – Lesopark Horka –  Rozsáhlý 
lesopark, pojmenovaný podle 
nedalekého vrchu Mazova horka, 
vybudoval na ploše 7 hektarů 
liberecký podnikatel Miloš Vajner. 
Lesoparkem vede síť naučných 
stezek, děti tu mají zábavnou 
formou poznávat stromy a zvířata. 
Vstup do lesoparku hlídá 
třicetimetrová socha obra Mázy. Obr 

má nainstalovaná zvuková a pohybová čidla. Když jdete okolo, obr chrápe a 
když mu zakřičíte do ucha, odpoví vám. V lesoparku se nachází labyrint ze 
smrků, vyhlídková věž s rozhlednou, lesní jezírko, restaurace, amfiteátr pro 
venkovní divadla a přednášky, lanové centrum, dřevěné domky na kůlech 
pro dětské tábory a dřevěný hrad. 
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