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TURISTICKÉ A CYKLOTURISTICKÉ MAPY / Hikingmaps / Wanderkarten

BEDŘICHOVSKÁ PŘEHRADA
JIZERSKÉ HORY / Cykloturistický výlet / 9,2 km 

Průběh trasy
Km Trasa Směr Popis úseku
0,0 Bedřichov
3,0 Nová Louka

4,3
Bedřichovská 

přehrada

5,6 Bedřichovské sedlo

8,7 Bedřichov, vládní

9,2 Bedřichov



Naše cesta začíná na centrálním parkovišti v Bedřichově, odkud se vydáme přes Novou Louku po žluté turistické značce 
k rozcestníku Za Přehradou. Odbočíme po modré značce vedoucí po východní straně Bedřichovské přehrady. Za hrází 
pokračujeme po zelené značce podél PR Klikvové louky a po vládní cestě se vracíme do Bedřichovského sedla. Odtud zpět 
na parkoviště v Bedřichově po červené značce.

 Bedřichov
Horské středisko s řadou ubytovacích kapa-
cit a volnočasových aktivit (bowling, tenis, 
koupaliště). Významné výchozí místo zimních 
běžeckých tras. Sjezdovky pro mírně pokro-
čilé. Konají se zde každoroční sportovní akce 
s masovou účastí, z nichž nejznámější je lyžař-
ský závod Jizerská padesátka, která se v létě 
jezdí i na kolech. Jedno z nástupních míst pro 
vyznavače cykloturistiky v Jizerských horách. 

Nová Louka 
Samota na Blatném potoku, v 18. a 19. století 
sklářská huť, panský dům byl později přestavěn 
na lovecký zámeček (Šámalova chata), dnes síd-
lo státních lesů s veřejně přístupnou restaurací. 
Na okraji lesa znovu instalována pamětní deska 
P. Šámala (1867–1941), prvního kancléře pre-
sidenta republiky, který byl za války popraven 
nacisty. Nová Louka je významnou křižovatkou 
turistických cest.

 Bedřichovská přehrada
Na Černé Nise z roku 1903–05 s 23 metrů 
vysokou hrází, délka koruny 342  m.

PR Klikvová louka
Zahrnuje na 13 ha řašeliniště v oblasti prame-
niště Černé Nisy.

NS Lesy Jizerských hor
Naučná stezka o délce 12 km s 13 zastaveními 
spojuje Bedřichovské sedlo s Ferdinandovem. 
Přehled o vývoji a budoucnosti lesů Jizerských 
hor.

Gregorův kříž
Najdeme jej necelých půl kilometru sever-
ně od Nové Louky, východně od křižovatky 
Hejnické a Uhlířské cesty.  Kříž je spojován 
se smutnou historií nenaplněné lásky mezi pro-
stou dívkou a šlechticem.
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Bedřichov � Nová Louka � Bedřichovská přehrada � Bedřichovské sedlo � Bedřichov
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