LOUŽNICKÉ ŠPACÍROVANÍ
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Loužnice klasický okruh
V Loužnici se můžete projít pohodlně po silnici a obecních cestách. Výchozím bodem je čp. 104 Hasičárna. Vydáte se po silnici směrem k rybníkům, dále mírným stoupáním na křižovatku kde se říká „Na Vobci“.
Na křižovatce se dáte doprava, až přijdete k mezinárodní silnici I/10, tu přejdete a kolem studánky pokračujete po
vrstevnici ke kartonážce až na křižovatku na Radčice. Zde se dáte dolů doprava a opět přijdete na silnici I/10,
kolem semaforu projdete po chodníku a zde silnici přejdete a dojdete opět k Hasičárně. Tato cesta je pohodlná i
pro malé děti a je dlouhá cca 2,5 km. Cesta je zajímavá za každého počasí a v každém ročním období.

¨

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Loužnice malý okruh I. - Kartonážka
V Loužnici se můžete projít pohodlně po silnici. Výchozím bodem je čp. 58 - Obecní úřad. Vydáte se po chodníku
směrem nahoru na Držkov, projdete kolem louky zvané „Stará sokolovna“ kde o adventu stojí Betlém. Projdete
stále po chodníku, který vás dovede až ke studánce. Budete pokračovat po silnici ke Kartonážce a dál na
křižovatku, zde se vydáte dolů, až přijdete k semaforu, kde se napojíte na chodník a projdete kolem staré
hospody „U Freda“, dříve „U Linků“ a dojdete na začátek své cesty. Tento okruh je dlouhý cca 1,5 km.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Loužnice malý okruh II. - Kostřavec
V Loužnici se můžete projít pohodlně po silnici a obecních cestách. Výchozím bodem je čp. 104 Hasičárna. Vydáte se po silnici směrem k rybníkům, dále mírným stoupáním na křižovatku kde se říká „Na Vobci“.
Na křižovatce se dáte do leva směrem na Kostřavec, až přijdete na další křižovatku k cestě ke zvoničce. Půjdete
obecní cestou přímo ke zvoničce od zvoničky kopcem dolů ke křížku a od křížku nalevo cestou opět zpět
k hasičárně. Tato cesta je pohodlná i pro malé děti a je dlouhá cca 1 km. Cesta je zajímavá za každého počasí a
v každém ročním období.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Loužnice větší okruh
V Loužnici se můžete projít pohodlně po cestách. Opět i zde, výchozím bodem je čp. 104 - Hasičárna. Vydáte se
po silnici směrem ke „Křížku“ a pod Zvoničku směrem na cestu „Stará škola“ mírným stoupáním na hranu lesa,
zde ostře doprava a podél lesa na silnici ke „Kostřavci“. Dále do kopce po cestě k Modřínu, u něj se vydáte
doprava a stále dolů k potoku až dojdete k místu, kde se říká Hájenka, zde budete pokračovat po cestě, až
projdete kolem Kopaně až na Záduší, zde přijdete na cestu vedoucí do Zásady. Silnicí dojdete ke Kulturnímu
domu – sokolově a silnicí zvanou Sokolka dolu na křižovatku ke koupališti, Rovinkou směrem na Vobec a mírným
klesáním dojdete k Hasičárně. Trasa je dlouhá cca 4,5 km, pohodlně ji projdete s kočárkem a malými dětmi.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Loužnice větší okruh
V Loužnici se můžete projít pohodlně po cestách. Opět i zde, výchozím bodem je čp. 104 - Hasičárna. Vydáte se
po silnici směrem ke „Křížku“ a pod Zvoničku směrem na cestu „Stará škola“ mírným stoupáním na hranu lesa,
zde ostře doprava a podél lesa na silnici ke „Kostřavci“. Dále dolů do obce po silnici směrem ke koupališti a
k hlavní silnici I/10. Zde přejdeme silnici ke studánce a dále kolem „Kartonážky“ na křižovatku a dolů opět k silnici
I/10 a přes silnici opět k Hasičárně. Tato cesta je pohodlná i pro malé děti a je dlouhá cca 4 km. Cesta je
zajímavá za každého počasí a v každém ročním období.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
VÝLET ZA ČAROVĚNÍKEM
Když se vydáte na procházku kolem „Tomšových“ nahoru z Loužnice směrem na Radčice, narazíte v lese na jednu
velkou zajímavost, která vypadá, jakoby si zde postavil velké hnízdo čáp. Není to hnízdo, ale Čarověník.
Tento Čarověník, který je v modřínovém hájku před asfaltovou cestou z Radčic, zde roste dlouhá léta, víte, co to
znamená?
Dříve se věřilo, že se jedná o létající koště čarodějnice, která si
ve větvích stromů tímto způsobem svoje koště uschovávala.
Čarověník je chomáčovitá nebo metlovitá znetvořenina na
stromech a keřích, která je tvořena hustěji nahloučenými
větvičkami, často odlišného zabarvení, tvaru a uspořádání
olistění (jehlic).
Čarověníky vzniklé mutacemi bývají životné, schopné
vegetativního množení. Změny zapříčiněné tzv. pupenovými
mutacemi jsou dědičné a je jim přisuzován velký význam v
evoluci, i když se semeny množí spíše jen výjimečně.
Čarověníky lze množit a zachovávat roubováním, přičemž si
zachovávají svůj zvláštní charakter. Vznikají tak zakrslé
stromky podobné bonsajím, které však ani po vysazení do
volné půdy nevyrostou do větších rozměrů. Jsou proto
mimořádně vhodné do skalek a malých zahrad.
Díky
hustější
koruně
(zvýšená
vlhkost,
horší
přístup
slunce a
větru) a
případně i typické primární nákaze jsou v některých případech
náchylnější k různým onemocněním a je třeba je v případě
viditelných problémů (nejčastěji schnoucí jehličí) chemicky či
jinak ošetřovat. Většinou ale zvláštní péči nevyžadují.
Nejčastější pěstitelskou chybou je pro daný druh nevyhovující
pH půdy, který brání asimilaci živin.
V různých regionech byl tradičně čarověníkům přičítán magický
charakter, přinášely tu štěstí, tu smůlu, věřilo se, že vznikají po
zásahu stromu bleskem, což v ojedinělých případech může být
i pravda.

GPS

50.6806583N, 15.2762639E

7

TIP NA VÝLET v Loužnici
STARÁ ŠKOLA
Když se vydáte od zvoničky směrem ke kovárně, ale
půjdete stále dál nad křižovatku kolem zbořeného
Liškova statku a stále po cestě do kopce, přijdete ke
staré jabloni, kterou vysázel pan Pavlata, ten zde měl
včelín. Budete pokračovat stále rovně cestou na
Bratříkov, tak po levé straně objevíte plácek porostlý
barvínkem.
Zde stávala škola, která sloužila pro děti z Loužnice a
Bratříkova.

Dne 25 května 1868 byl položen základní kámen ku nové škole Bratříkovsko Loužnické, která téhož roku byla
dokončena. Provedena byla panem J. Poseltem ze Železného Brodu za částku 3100 zlatých.
50.6773425N, 15.2611256E
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TIP NA VÝLET v Loužnici
VYHLÍDKA
Žádná cesta z houbaření v „Liškovým háji“ se nikdy neobešla posezením na vyhlídce. V roce cca 2014 zde pan
Jáchym Novotný vytvořil krásnou lavičku a tak je pohled na Bratříkov a černostudniční hřeben ještě příjemnější.
Na Vyhlídku se dostanete z cesty „stará škola“ nebo z Kostřavce. Jen buďte velmi opatrní na skále, kde je velmi
strmý sráz a klouže to.
Vyhlídka má také svoji facebookovou stránku: https://www.facebook.com/ulavicka/photos/?ref=page_internal
50.6746256N, 15.2623225E
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TIP NA VÝLET v Loužnici
KE TŘEM RYBNÍKŮM
Krásná cesta je kousek za katastr naší obce směrem do Lumky (mezi Zásadou a
Hutí), zde je také jeden z pramenů Kopaňského potoka, který protéká Loužnicí.
Z Loužnice k rybníkům vedou dvě cesty. Jedna ze Záduší kolem Kopaně k Hájence
a dál k rybníkům. Druhá z Kostřavce pod včelín a k Hájence a pak dál k rybníkům.
Rybníky bývaly chovné, jsou v majetku městyse Zásada a v dnešní době bohužel
úplně zanešené bahnem a rákosím. V čase předjaří a jara je tento kout plný
života, ptáků, obojživelníků, jarního kvítí a lesní zvěře. Chovejte se v přírodě tak,
abyste nikoho nerušili a nezanechávali po sobě stopy plné odpadků!
50.6915933N, 15.2632122E
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TIP NA VÝLET v Loužnici
KOLEM LIŠKOVA HÁJE
Když se vydáte ke kovárně a následně dál lesem kde je vyjetá lesní cesta od minulého kácení, podél Kopańského
potoka, dostanete se na silnici I/10 pod Huňáčem, pak 286 metrů k mostku u Červeného domu a před mostkem
na cestičku podél potoka Žernovníka, dojdete do Bratříkova, kde se napojíte na cestu „Stará škola“ a tou se
dostanete opět zpátky do Loužnice.

11

TIP NA VÝLET v Loužnici
KOLEM ZADNÍHO KOPCE
Když se vydáte od Obecního úřadu v Loužnici ke hřbitovu a pak dál na Radčice, dáte se před obcí Radčice do leva
asfaltovou cestou kolem stavení „U Albíny“ dojdete do „Skaliček“. Před menším skalním útvarem můžete posedět
na jedné z loužnických laviček je zde úchvatný výhled na Brodské údolí. Ze Skaliček projdete na louku a tou až
k posedu. Louka pod posedem se nazývá „Zadní kopec. Ze Zadního kopce můžete dojít až k silnici I/10 případně
cestou dolů přímo do Loužnice.
Louku zvanou Zadní kopec najdete zde: 50.6807106N, 15.2741664E
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Na Hawaii
Když probíhal trénink loužnických závodníků na běžky, běhalo se také na Hawaii. Neznamenalo to, že tam je terén
na pohodu a lehký, ale jedná se o pahorek se třemi cestami z Loužnice do Hutě a jelikož tam dlouho svítí
sluníčko, říká se tam na Hawaii. Hlavní cesta je od „Modřínu“ cestou, po zelené, kolem vysílače a do Hutě –
Stanovska. Další cestou je cesta od lavičky u „Modřínu“ podél lesa a přes les do Hutě – Stanovska. Třetí cesta je
od Modřínu vlevo do lesa a cestou přes les do Hutě.

ZE SVĚTA

13

TIP NA VÝLET v Loužnici
Na Klubák
Z Loužnice vyrazíte směrem na Radčice. V obci Radčice. Za pátým domem, který potkáte po své pravé ruce
v Radčicích, se dáte prudce v pravo. Pak už jen stále rovně lesní cestou a po vrstevnici, až přijdete na skálu, která
se tyčí nad Červeným domem. Opatrně ať nesejdete podél skal dolů, to byste došli do Houště a pak do Haratiny.
Na skalách opatrně můžou klouzat! Rostou zde borůvky, brusinky, borovice a na skalách lišejníky.
50.6701458N, 15.2681089E
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Na Berany
Když se vydáte cestou k Modřínu a potom Hawaií dále na Stanovsko, které je nejstarší částí obce Huť a název
dostala podle toho, že se zde prováděl odchyt ptáků. Přes silnici cestou na Zahájí, dojdete lesní cestou ke „Staré
peci“. Zde se dozvíte, že zde stála od roku 1552 do roku 1721 - http://jizerpom.wz.cz/detail.php?id=173
Dále budete stoupat Beranskou cestou po zelené značce, až k osadě, kde se říká „Berany“ a je zde také penzion
Berany. https://www.penzion-berany.cz/index.htm. Celá trasa od Modřínu na Berany je dlouhá 3 km. Zde se
můžete občerstvit, najíst, napít, pokochat krásným výhledem a stejnou cestou sejít opět do Loužnice. Nebo přes
osadu Zbytky a Zásadu domů po silnici.
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice do Bzí
Blíží se čas, kdy se bude v obci Bzí slavit slavná pouť. Víte, že naši předci tuto cestu chodili pravidelně na nedělní
mše? Zkuste to také. Je to krásná cesta se spoustou úžasných výhledů.
Z Loužnice se vydáte od zvoničky po cestě zvané Stará škola až do Bratříkova, v Bratříkově dojdete k památníku
obětem I války a TGM u autobusové zastávky, zde přejdete silnici a vydáte se do kopce směrem k hřbitovu. U
velké lípy odbočíte vlevo a dojdete na cestu zvanou Štebrov. Zde opět přejdete silnici a polní cestou projdete přes
louku až na Dupandu. Tam opět přejdete cestu (nebo můžete jít po silnici dolů) a polní cestou po modré turistické
značce, kolem několika stavení dojdete do centra obce Bzí. Trasa je klidnou chůzí cca 6 km.
50.6587181N, 15.2251608E
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice do Navarova
Podle historických pramenů patřila osada Loužnice pod panství Navarovské. Hrad Navarov byl vystavěn před
rokem 1365. Přiznejte si, kolikrát jste tam z Loužnice šli na výlet, procházku? Cesta je to pěkná a romantická a
pro zdatné chodce dlouhá jen 7 km. Zpátky můžete jet vlakem do Železného Brodu nebo na druhou stranu do
Plavů a pak autobusem do Loužnice nebo to projít pěšky do Bohňovska a do Vlastiboře a zase domů přes Jílové a
Radčice. Z Loužnice se vydáte do Radčic, z Radčic do Jílového a na křižovatce se vydáte směrem na Vlastiboř. Pod
kravínem projdete cestou do Vlastiboře a z Vlastiboře přes Machlov krásnou klikatou cestu lesem a skálami přímo
do Navarova k Rusalce. Od Machlova Vás povede zelená turistická značka. Když bude příznivá situace, můžete se
v Rusalce příjemně občerstvit a vyrazit od Rusalky přímo ke zřícenině hradu a nakouknout na nově opravený
zámek.
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice na Krásnou
To že je na krásné u Pěnčína krásně asi ví každý! Ale víte, že i z Loužnice vede nejedna krásná cesta do tohoto
místa?
Nejideálnější cestou je ta od Modřínu na Stanovsko, ze Stanovska do Huti a v centru obce Huť u autobusové
zastávky a nově opravené kaple sv. Vojtěcha, kolem bývalého penzionu a restaurace „U Špalků“ stále cestou do
kopce, až přijdete k Burku a kostelu sv. Josefa v Krásné. Cestou minete rybník Štrynclák, který je soukromý a tak
se jen pokochejte vodní hladinou a při stoupání se můžete kochat krásnými výhledy do kraje. Celá cesta na
Krásnou je cca 6 km klidnou chůzí.
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice k prameni Kopaňského potoka
To, že Loužnicí protéká Kopaňský potok ví každý. Víte kde pramení? A Víte, že pod Loužnicí u Červeného domu se
stéká s Žernovníkem a společně tečou do Železného Brodu a tak se vlijí do Jizery. Z Loužnice se vydejte z Kopaně
k Hájence, kolem třech rybníků, přes Stanovsko do Zahájí, tam pokračujte Beranskou cestou a nad studánkou
odbočte k samotám a za čp.123 (Huť) stoupejte prudce nahoru, je to už stoupání a brodění pro dobré chodce,
místo je plné stromů, rašeliny a kamenů. Pramen vytéká z rašeliniště. Cesta je dlouhá cca 4 km.
50.7048178N, 15.2547578E
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice „Viťákem“ do Jirkova
Z Loužnice se vydáte směrem do Radčic. Před autobusovou zastávku, stále po zelené turistické značce se vydáte
doprava a pak stále rovně kolem křížku, opatrně po břidlicové cestě do „Houště“ a přes „Rádecký potok“ strmě do
lesa, stále po zelené lesní břidlicovou cestou kolem břidličného lomu dojdete až na okraj obce Jirkov. Tato trasa je
malebná, větší částí lesem a stále značená zelenou turistickou značkou.
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice k Jirkovské borovici
Před autobusovou zastávku, stále po zelené turistické značce se vydáte doprava a pak stále rovně kolem křížku,
opatrně po břidlicové cestě do „Houště“ a přes „Rádecký potok“ strmě do lesa, stále po zelené lesní břidlicovou
cestou kolem břidličného lomu dojdete až na okraj obce Jirkov. Tato trasa je malebná, větší částí lesem a stále
značená zelenou turistickou značkou. Dojdete až na náves obce Jirkov ke krásné kapličce a naproti kapličce se
dáte vzhůru směrem na Hasičskou zbrojnici a stále vzhůru až dojdete k vodojemu a zde naproti nad silnicí najdete
místo kterému se říká „Jirkovská borovice“. Toto místo má dlouhou historii a je zde také krásný výhled do „kraje“.
K Jirkovské borovici se můžete vydat také po silnici z Radčic přes „Tlukačku“ a směrem na Jirkov. Cesta je
pohodlná i pro kočárek a dlouhá cca 4 km.
Před 7 lety prošlo toto místo kompletní opravou a tak si můžete něco o tomto místě přečíst také v Loužnickém
zpravodaji str. 6 http://www.louznickyzpravodaj.cz/louzpravodaj/archiv/zpravodaj252014.pdf

ZE SVĚTA
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice k Vlastibořské zemljance
Z Loužnice se vydáte směrem na Radčice, z Radčic směr Jílové u Držkova a na křižovatce směr Vlastiboř.
Projdete Jílovským údolím až k obci Vlastiboř. Zde zahnete doleva, můžete ihned pod lipami nebo pod zvoničkou
a cesta Vás zavede k Vlastibořské sokolovně a k památníků partyzánů. Projdete kolem památníku do lesa, zde
Vás povede turistická značka „zelená“, přijdete k pasece kde budete mít po levé straně maloé stavení (čp.69) a
za ním pár metrů zahnete prudce do leva do lesa, zde po cca 200 metrech najdete památník fašistického odboje
a slavnou Vlastibořskou zemljanku. Celá trasa z Loužnice až k zemljance je cca 7 km dlouhá.
Mějte na paměti, že vše je zde les v soukromém majetku a zemljanka také. Pokud budete pozorní objevíte zde
v lese také slavnou borovici Douglasku: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/douglaska-tisolista-u-vlastiborenejvyssi-strom-ce

O zemljance: http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/jiri-dolezal-ponorim-se-do-vzpominek-at-jsoujakkoli-stare/?aktualitaId=11737
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice lesem k Pyrámu - Haratina
To, že do Haratiny se z Loužnice dostaneme přímo po silnici I/10 všichni víme, ale cesta to není příjemná, jelikož
se jedná jít po mezinárodní silnici, kterou brázdí kamiony a veškerá doprava směrem na hranice s Polskou
republikou.
Do Haratiny se můžete dostat krásnou a romantickou cestou přes Radčice. Z Loužnice se vydáte kolem hřbitova
do Radčic, na první křižovatce v Radčicích odbočíte doprava a vydáte se směrem na „Klubák“, ale budete
pokračovat stále dolů po břidličné cestě až k malé osadě s několika domy a nad nimi uvidíte břidličné lomy, po
této cestě dojdete až do Haratiny, celé trasa je cca 3 km dlouhá. Zde je také návaznost na turistickou cestu do
Železného Brodu, ale o té až příště…
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice lesem k Pyrámu a do Železného Brodu
Když dojdete lesem až do Haratiny, navážete zde na žlutou turistickou cestu, která Vás dovede přímo do
Železného Brodu na Šibeňák a nad hřbitov. Cesta je místy krásná široká a pohodlná, místy prudká do kopce a
z kopce, na pěší turistiku je pohodlná, ale ne s kočárkem, cesta vede nad silnicí I/10 a místy jsou velmi pěkná
zastavení. Trasa je dlouhá cca 7 km. Zpátky se můžete vydat přes Hrubou Horku a Jirkov zpátky, nebo si
v Železném Brodě dát zmrzlinu a do Loužnice dojet autobusem.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-4/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice na Smržovku
Možná vám tato cesta přijde jako nemožná, ale věřte, že stačí jen překročit černostudniční hřeben.
Nejprve se k Modřínu z Loužnice přes starou pec a lesem do Beran po zelené značce). Z Beran se vydáte přímo
po modré turistické značce, cestou směrem na Jelení kout a z jeleního koutu se můžete vydat do prava, to
přijdete přímo na Smržovku střed a nebo do leva zde vede stále modrá turistická značka, kolem bobové dráhy a
přijdete na křižovatku, která rovně vede ke kostelu sv. Archanděla Michaela, který je barokním skvostem.
Celá trasa od Modřínu ke kostelu na Smržovce je dlouhá cca 7 km

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-4/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice do Jílového na zmrzlinu a za tajemstvím
Z Loužnice se vydáte již známou cestou do Radčic kolem loužnického hřbitova. V Radčicích na „Návsi“ odbočíte
naproti autobusové zastávky v levo do kopce, kde narazíte na fotbalové hřiště po levé ruce a po pravé budete
mít místní hřbitov. Když přijdete na křižovatku, vydáte se do prava a přijdete k usedlosti, kde se říká u „Posrané
hrobky“ vydáte se do leva směrem na vyhlídku na Krkonoše, sejdete kopec dolů do vsi a jste v Jílovém u
Držkova, zde na křižovatce se vydáte podél levé ruky směrem na Držkov a po pár metrech narazíte na kžíž u
rodinného domu a když se obrátíte, uvidíte naproti kříži tajemné okénko v rodinném domě a v něm panenku
Marii, jaká je historie tohoto kříže a panenky Marie, to už se musíte zeptat místních v Hospůdce v Jílovém, kde
si nejenom na pivu a jiných dobrotách můžete pochutnat na výborné točené zmrzlině. A když budete mít chuť
vydejte se dolů do vsi a podívejte se na jednu z největších lip, která je památkově chráněná jedná se o lípu
velkolistou a její rozměry jsou: obvod kmene: 690 cm, výška stromu: 25 m. Jedná se o příjemnou odpolední,
případně nedělní procházku, vhodnou i s kočárkem. A když si vezmete sebou prázdnou plastovou lahev, můžete
si v místní zemědělské farmě natočit čerstvé mléko z mlékomatu.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice na Černou Studnici
Z Loužnice se vydáte již známou cestou k „Modřínu“ dále kolem vysílače na Stanovsko a pak na Berany
„Beranskou cestou“ po zelené značce kolem Staré pece. Na Beranech se vydáte na křižovatce do leva na
„Hřebenovku“ po červené značce a do mírného stoupání, podél skal „Kladívko“ a „Černostudniční věž“ dojdete
až k rozhledně Černá Studnice. Zde najdete také občerstvení a určitě stojí za to vylézt na rozhlednu a
rozhlédnout se po našem kraji. Trasa je dlouhá cca 6 km a stále do kopce.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
https://cernastudnice.eu/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice na kafíčko do Držkova
Z Loužnice se můžete vydat dvěma již známými cestami. Jedna je přes Radčice, Jílové u Držkova, kolem
jílovského hřbitova na křižovatku s mezinárodní silnicí I/10, kde se říká „Ručičky“, tam přijdete ke kapličce
„Svaté trojice“ kde je nádherný výhled do kraje a na Krkonoše, když je pěkné počasí a od ní pěší cestou přímo,
kolem Technoskla do centra Držkova a po chodníku pohodlně až před pekárnu, kde si můžete nakoupit čerstvé
pečivo a posedět u dobré kávy. Tato cesta je dlouhá cca 5 km. Druhá cesta je také známa a to je ke Kruhovce a
směrem na Plchov kolem rybníku Hliňák a přímo do Držkova. Tato cesta je dlouhá cca 4 km. Obě cesty jsou
vhodné i pro kočárky.

https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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TIP NA VÝLET v Loužnici
Z Loužnice na Muchov
Z Loužnice na Muchov se nejlépe dostanete od Modřínu, přes Stanovsko, kolem Staré pece až na Berany.
Na Beranech se na rozcestí vydáte doprava (rovně je na Smržovku a do leva na rozhlednu Černé Studnice).
Půjdete stále po červené značce po Hřebenovce kolem skal Buchta, na louku Vrchůra odkud je krásný výhled a
dále lesem kolem skalní věže Otesánek na rozcestí a turistické odpočívadlo „Muchov“ na vyhlídku se vydáte stále
dále a po skalních schodech až na vyhlídku. Trasa z Loužnice až na vyhlídku je cca 12 km. Možné je nechat se
dovést na Berany a pak jít cestou na Muchov a dolů přes Hamrska a Zásadu do Loužnice.
Pár metrů pod vyhlídkou prochází stále trasa po červené hřebenovce až do Tanvaldu přes skalní vyhlídku
Terezínka.

https://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Muchov/
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/9177-muchov.html
https://www.louznice.com/obec/turistika-v-louznici-kam-na-spacir/
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