
Příloha č. 5   Vyhlídky nad Libverdou  

 

Vyhlídky nad Libverdou 

Pojďte se projít, podívat a přitom se dotknout pěti 

krásných míst a pěti legend. O čem je řeč? O pěti 

atraktivních vyhlídkových místech osazených 

dřevěným stojanem s informační tabulí. Na každé 

z nich najdete jednu z místních legend společně s místopisem vztahujícím se k 

vyhlídce, dále panoramatické foto, orientační mapu obce a pohledovou mapu 

Frýdlantska s částí Jizerských hor. Mysleli jsme přitom i na naše nejmenší – na 

děti – i ony zvládnou místní vyhlídkový okruh. V srpnu 2009 byly na jednotlivé 

vyhlídky umístěny krásné dřevěné sochy představující pohádkové bytostí 

související s místními pověstmi. Tyto sochy vznikly v rámci sympozia 

„Libverdské sochání 2009“, jehož hlavním pořadatelem byla naše obec společně 

se Sdružením ARTEFAKTUM.CZ. Právě ony vás zavedou do doby minulé, kdy je 

jen krůček mezi historií jako takovou a legendou, kterou si lidé vyprávěním 

předávali z generace na generaci. 

V  informačním centru máte možnost získat informační materiál i razítka 

pohádkových bytostí do mapky. 

Vyhlídka 'Libverdských pramenů'  

Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k 

Obřímu sudu (cca 100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne Vám nádherný 

jižní pohled na dolní část Libverdy, zejména pak na lázeňský areál s 

kolonádou, parkem a kulisou Jizerských hor.  

 

Vyhlídka 'Pekelské sázky'  

Vyhlídku najdete v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve 

směru Přebytek a Nové Město pod Smrkem. Poskytne Vám jeden z 

nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho údolí.  

 

http://www.laznelibverda.cz/galerie/obrazky/image.php?img=104742&x=800&y=551
http://www.laznelibverda.cz/cs/turisticke-informace/informacni-centrum.html
http://www.laznelibverda.cz/galerie/obrazky/image.php?img=104796&x=605&y=203
http://www.laznelibverda.cz/galerie/obrazky/image.php?img=104768&x=605&y=165


Vyhlídka 'Dobrého ducha MUHU'  

Vyhlídku najdete na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté 

turistické značce na Nové Město pod Smrkem. Poskytne Vám nádherný jižní 

pohled na střední a horní část Libverdy, masiv Smrku s rozhlednou (1.124 

m.n.m.) a panorama Jizerských hor.  

  

Vyhlídka 'Hájníkova kohouta'  

Vyhlídku najdete na konci horní Libverdy pod "Jizerskou chatou" u cesty 

směrem do lesa k "Chatě Hubertka" a vyhlídce "Kočičí kameny". Poskytne 

Vám krásný a netypický západní pohled do údolí Libverdy.  

  

Vyhlídka 'Hejnické madony'  

Vyhlídku najdete u místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na 

město Hejnice s Bazilikou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou 

vrcholů Jizerských hor. Zároveň Vám při otočení o 180° poskytne severní 

pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.  

 

 

Obrázek – Jezdec u vyhlídky Hejnické madony 

http://www.laznelibverda.cz/galerie/obrazky/image.php?img=104811&x=800&y=198
http://www.laznelibverda.cz/galerie/obrazky/image.php?img=104813&x=800&y=148
http://www.laznelibverda.cz/galerie/obrazky/image.php?img=104815&x=800&y=223

