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TÉMA | Rozhledny a vyhlídky
Rozhledny našeho regionu

Špičák či Uhlířský vrch, jak se toto místo původně nazývalo, nahradilo kolem roku 1778 označení 
Císařský kámen podle císaře Josefa II., který odsud dohlížel na opevňovací práce během války 
o dědictví bavorské. Šestipatrová dřevěná rozhledna zde vyrostla o 230 let později a veřejnosti byla 
zpřístupněna až na podzim roku 2009. Kvůli volbě nepříliš trvanlivého materiálu však rozhledna 
rychle chátrala a musela se podrobit rozsáhlé rekonstrukci. Nyní je opět zdarma přístupná. Na 
bytelnou ocelovou rozhlednu se dostanete buď z  Jeřmanic po turistické nezpevněné cestě či 
z druhé strany od Veseckého rybníka. Další možností je vyrazit od obce Rádlo po červené až na 
rozcestník na Milířích. I přesto, že se rozhledna rozkládá jen ve výšce 637 m n. m., nabízí překrásný 
panoramatický výhled na Jizerské hory, Krkonoše, či Ještědsko-kozákovský hřbet.

Přímo z  Lidových sadů se na „pevnost“ uprostřed jizerských lesů dostanete po žluté turistické 
značce. Stavba prošla v  posledních letech rozsáhlými rekonstrukcemi a dnes krom rozhledny 
funguje i jako restaurace či hotel s wellness. Komplex rozhledny připomíná svým zjevem s vodním 
příkopem, padacím mostem a nádvořím obklopeném masivními zdmi s pozorovatelnami spíše 
středověký hrad. Nenechte se však zmýlit. Tato stavba nepochází z  dob chrabrých rytířů, jak 
by se mohlo zdát, ale až ze začátku 20. století, kdy ji nechal vystavět známý textilní továrník 
Heinrich Liebig.

Na nejstarší železnou rozhlednu se dostanete po okružní cestě naučné stezky Gustava Leutelta. 
Výchozím bodem pro tento výlet je Josefův Důl, odkud se přes Dolní Maxov vyšplháte až na rozhlednu. 
Cestu zpět si pak dle vašich sil můžete protáhnout přes skalní vyhlídky Čertovy kameny nad Josefovým 
Dolem. Přímo u rozhledny se nachází hospoda. Vstup na rozhlednu je zcela zdarma.

Celých 28 metrů vysoká kamenná rozhledna ve výšce 593 m n. m. se nachází na Prosečském 
hřebeni. K rozhledně z roku 1932 je možné se pěšky dostat ze všech světových stran. Z Jablonce 
nad Nisou či z druhé strany od Kunratic vás k rozhledně pohodlně zavede modrá turistická značka, 
zatímco z Proseče nad Nisou a Lukášova se dá přijít po červené. Přímo v areálu rozhledny je možné 
se před cestou zpět posilnit v nově zrekonstruované restauraci. 

Královka, původně známá jako Königova vyhlídka, patří mezi ty nejznámější na území Jizerských 
hor a je zpřístupněna pro turisty i cyklisty po vyznačených cestách. Na vrchol 24 metrové kamenné 
rozhledny vás vyvede 102 schodů. Jejich zdolání však stojí za to. Za dobré viditelnosti nabízí 
Královka výhledy až do sousedních Krkonoš či Českého ráje. Posilnění na další cestu třeba směrem 
k  Josefodolské přehradě naleznete přímo v areálu rozhledny se samoobslužným okénkem. Pro 
děti jsou zde vybudovány dětské prolézačky s dřevěným hradem i pískovištěm. 

Na nově zrekonstruovanou rozhlednu Rašovka, která je nyní součástí Restaurace v  Trnčí, se 
dostanete na kole i pěšky po Hřebenovce přímo z  Ještědu. Krom toho sem vede cyklotrasa 
z Proseče pod Ještědem či z Liberce přes Dlouhý Most a Jeřmanicemi dále po cyklostezce přes 
Javorník s Obřím sudem. Svoje označení „Rašovka“ rozhledna získala díky prudkému tání sněhů 
v  jarních měsících a následnému brzkému rozkvětu jarních kytiček, které je pro okolní louky 
typické. Jméno rozhledny je tedy odvozeno od slova „rašiti“, tedy klíčit či pučet a jarní kytičky 
můžete z 19,5 metrů vysoké kamenné věže obdivovat již na začátku jara. 

Ikonická stavba Karla Hubáčka ve tvaru rotačního hyperboloidu vznikla v letech 1966–1973 a stala 
se dominantou nejen města Liberec, ale celého kraje. Hotel Ještěd, který je zároveň televizním 
vysílačem, byl slavnostně zprovozněn 21. září 1973. Od té doby si získal mnohá ocenění, mezi něž 
patří i Perretova cena Mezinárodní unie architektů, kde Ještěd získal titul Stavba století.
Na vrchol Ještědského hřebenu je možné se z Liberce dostat buď pohodlně lanovkou, nebo po 
modré turistické značce pěšky. Ani cyklisté tu však nejsou opomíjeni. Ti se sem dostanou po 
Hřebenovce přes Výpřež od Křižanského sedla nebo z druhé strany přes Pláně. Po takovém výkonu 
a vystoupání do 1012 m si každý zaslouží odměnu, která může být nejen ve formě nádherných 
výhledů po kraji, ale také ve formě dobrot, které si pro návštěvníky připravila Restaurace a hotel 
Ještěd. Pokud se rozhodnete zůstat do dalšího dne, stane se pro nás noc ve „vesmírné lodi“, jak 
je hotelu přezdíváno, nezapomenutelných zážitkem. Jestli se ale rozhodnete vrátit „nohama na 
pevnou zem“, doporučujeme využít možnosti vypůjčení koloběžky a cestu zpět do Liberce si 
řádně okořenit.

Je jich v našem regionu mnoho, a ne nadarmo se nazývají „královnami hor“. Nadřazeně se tyčí 
nad  okolní krajinou a svým návštěvníkům nabízejí nebývalé výhledy do okolí. Jsou to naše 
překrásné rozhledny. 

14 m

56celoročně

www.slovanka.eu

820 m n. m. zdarma

Janov nad Nisou

7| Slovanka

21 m

112celoročně

www.radlo.cz

637 m n. m. zdarma

Rádlo

3| Císařský kámen

25 m

107celoročně

www.liberecka-vysina.cz

548 m n. m. zpoplatněno

Liberec

4| Liberecká výšina

28 m

117léto

www.jizerky.cz

593 m n. m. zpoplatněno

Proseč nad Nisou

5| Proseč

24 m

102celoročně

www.hotelkralovka.cz

859 m n. m. zpoplatněno

Janov nad Nisou

6| Královka

19,5 m

61celoročně

www.rasovka.cz

610 m n. m. zpoplatněno

Liberec – Šimonovice

2| Rašovka

celoročně

www.jestedliberec.cz

1 012 m n. m.

Liberec

1| Ještěd
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Další rozhlednou, která je jen necelé tři kilometry vzdálená od Slovanky, je rozhledna Bramberk. Na 
tuto majestátně se tyčící 21metrovou věž jsou její občané náležitě hrdí, a proto se stala symbolem 
obce Lučany nad Nisou. Bramberk se díky své dostupnosti může stát výletním cílem pro pěší, 
cyklisty i motoristy. Sama rozhledna totiž stojí na křižovatce osmi značených turistických cest a je 
tak strategickým místem pro další plánování. Rozhledna Bramberk nabízí výhled na Jablonec, 
Jizerské hory a Černostudniční, Prosečský a Ještědský hřeben. Při dobré viditelnosti jsou na dohled 
i Krkonoše, Ralsko, Bezděz a Lužické hory. 

Rozhledna Tanvaldský Špičák s turistickou chatou, ve které se původně prodávalo jen lahvové 
pivo unaveným výletníkům, pochází ze začátku 20. století. V dnešní době si můžete objednat 
i plnohodnotné jídlo. Rozhledna je díky svému umístění na vrchu Špičáku součástí sportovního 
areálu, který v zimě slouží sjezdovým lyžařům a v létě milovníkům horských kol a MTB trailů. 
Na vrchol vedou 2 sedačkové lanové dráhy – z obcí Albrechtice v Jizerských horách a z Jiřetína. 
Nahoru se samozřejmě dostanete i pěšky po značených turistických cestách. 

Ani na nejvyšší hoře české části Jizerských hor nesmí chybět možnost vyšplhat se ještě výš, a tak 
se z 1124 m n.m. dostaneme o dalších 25 metrů vzhůru. Rozhledna je pro turisty zcela zdarma 
a vstup na ní není nijak omezen. Při výletu na ni však počítejte s tím, že v okolí rozhledny nenajdete 
žádnou restauraci či hotel s ubytováním. Nabízí se zde pouze možnost nouzového přenocování 
v útulně v případě špatného počasí. 
 Text: Denisa Skrbková

Jeden z  nejslavnějších českých dramatiků, básníků, historiků, učitelů, cestovatelů, sportovců, 
vynálezců a vědců by se samozřejmě neobešel bez své vlastní vyhlídky. Rozhledna Maják, ležící 
v obci Příchovice v Areálu U Čápa nabízí fanouškům tohoto všeumělce nejen výhledy do kraje, 
ale i  muzeum zasvěcené tomuto géniovi. Maják Járy Cimrmana zde stojí od roku 2013 jako 
vzpomínka na Cimrmanovy toulky Liptákovským okolím, při kterých zvažoval stavbu „věže, ne 
nepodobné té pařížské“. Rozhledna se nachází v  úzké blízkosti cyklotrasy, jelikož u Cimrmana 
jsou cyklisté vítání, i  v  blízkosti mnoha turistických cest. Děti jistě ocení Pohádkovou cestu do 
nedalekého Lesoparku na Sluneční.

Královna Jizerských hor, jak bývá nejstarší novogotická jizerskohorská rozhledna právem 
označována, se tyčí do výšky 24 m na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Díky svojí strategické 
pozici a tvaru osmiúhelníku nabízí rozhledy nejen na Jizerky a Krkonoše, ale také na Lužické hory, 
Český Ráj a České Středohoří. Pěší výletníci se na ni dostanou po turistické zelené značce.

Dřevěná „okurka“, jak je díky svému tvaru rozhledna nazývána, byla vybudována v  roce 2012 
kousek od Heřmanického pekla s  čedičovým skalním masívem, typickým svou sloupcovitou 
odlučností (Kodešova skála). Rozhledna je přístupná nejen pěším turistům, ale díky zbudované 
cyklostezce i příznivcům jízdy na kole. Zajímavostí rozhledny je dvojité točité schodiště, které 
zajišťuje plynulý tok návštěvníků na rozhledně. Vstup na rozhlednu je zcela zdarma.

Frýdlantská výšina na Resslově vrchu patří k těm starším. V původní dřevěné podobě zde stávala 
už na konci 19. století. Dnešní cihlovo-kamenná 21 m vysoká věž byla vystavěna a  slavnostně 
otevřena v  roce 1907 a i přes její přestavbu a využívání jakožto leteckého majáku za 2. světové 
války je nyní zpřístupněna veřejnosti. Navzdory zarůstajícímu okolí věže je z  jejího vršku možné 
dohlédnout na Frýdlant a jeho hrad a zámek, na Jizerské i Lužické hory a na Ještědsko-kozákovský 
hřbet. K rozhledně je možné se dostat pěšky, autem i na jízdním kole.

Někdy trochu opomíjená 35 m vysoká rozhledna, která slouží zároveň jako telekomunikační 
věž, se nachází jen pár set metrů od proslulé cyklotrasy Odra-Nisa vedoucí až k  Baltskému 
moři. Rozhledna sama nemá příliš bohatou historii a byla vystavěna až v roce 2006. Nisanka je 
snadno dostupná i pro rodiny s kočárky. Pro zpestření výletu doporučujeme nejprve zastávku ve 
smržovském informačním centru nebo v Parkhotelu Smržovka, kde je možné si vyzvednout mapu 
s úkoly a pustit se do hry zvané questing (hledačka). Mapu si případně můžete i stáhnout na 
webových stránkách www.parkhotel-smrzovka.cz.

Dominanta celého Jablonecka tyčící se na Černostudničním hřbetě patří mezi nejvyšší kamenné 
rozhledny v republice a je přístupná jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty. Děti se zde mohou vyřádit 
na dětském hřišti a získat ponaučení v malém arboretu. Pro milovníky zvířat je zde zbudována 
mini zoo s chlupatými alpakami. Platí zde však přísný zákaz jejich krmení. 

18 m

69celoročně

www.tanvaldskyspicak.cz

831 m n. m. zpoplatněno

Albrechtice v Jizerských horách

11| Tanvaldský Špičák

20 m

91celoročně

www.jizerky.cz

1 124 m n. m. zdarma

Nové Město pod Smrkem

16| Smrk

23,7 m

105celoročně

www.ucapa.eu

785 m n. m. zpoplatněno

Příchovice

12| Maják Járy Cimrmana

24 m

81celoročně

www.jizerkyprovas.cz

959 m n. m. zpoplatněno

Kořenov

13| Štěpánka

25 m

99/90léto

www.hermanice.com

352 m n. m. zpoplatněno

Heřmanice

14| Heřmanice

21 m

100léto

www.mesto-frydlant.cz

399 m n. m. zpoplatněno

Frýdlant

15| Frýdlantská výšina

21 m

87léto

www.lucany.cz

787 m n. m. zpoplatněno

Lučany nad Nisou

8| Bramberk

35 m

126léto

www.rozhledna-nisanka.cz

676 m n. m. zpoplatněno

Nová Ves nad Nisou

9| Nisanka

26 m

91celoročně

www.cernastudnice.eu

865 m n. m. zpoplatněno

Černá Studnice

10| Černá studnice
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Liberecko | Tip na výlet Informace z MIC Liberec
Pro letní sezonu jsou nachystané čtvrteční komentované prohlídky, kdy se vydáte čtvrtí 
Nové  Město. Rodiny s dětmi se přes prázdniny mohou těšit na páteční prohlídky za rytířem 
Rolandem. Samozřejmostí jsou i prohlídky krytu civilní obrany, konané vždy první sobotu 
v měsíci, a  prohlídky liberecké radnice. Vstupenky na prohlídky můžete rezervovat v MIC 
Liberec nebo na www.evstupenka.cz. Vyzvedněte si i plánky městských částí s doporučenými 
prohlídkovými trasami.

Highlight v subregionu
Zoologická zahrada Liberec
Jedním z nejhezčích míst v Liberci, které zabaví a zároveň poučí celou rodinu, je liberecká zoo. 
Ne nadarmo je jejím sloganem Dobrodružství z poznání. Přijďte a seznamte se s vzácnými druhy 
exotických zvířat, která nejsou běžně k vidění. Návštěvu si zpestříte třeba oblíbeným krmením 
lachtanů. Novinkou pro letošní rok je zahájení chovu pásovce kulovitého, kterého mohou ná-
vštěvníci liberecké zahrady spatřit vůbec poprvé v celé její stopatnáctileté historii.

Ze skládky zeleným srdcem Liberce – První volnočasový 
EKOPark Liberec
Téměř v centru Liberce vyrostla přírodní oáza klidu a zeleně. Vstupní bránu do EKOParku 
naleznete na cyklostezce u Nisy a těšit se můžete na 5.000 m2 originálních interaktivních 
přírodních prvků, které umožňují rozsáhlé spektrum aktivit pro širokou veřejnost. Celý projekt je 
zaměřený na ekologii, vzdělávání, kulturu, životní prostředí, zdraví člověka, sport a volnočasové 
aktivity pro všechny věkové kategorie. 
Zažijte dobrodružství na rodinné Cestě EKOParkem za pokladem a ponořte se do příběhu 
o zachráněném lesním království. Jakmile z nasbíraných indicií rozluštíte podle šifry správné 
heslo, otevře se vám v tajemné jeskyni truhla s pokladem. Školáci, badatelé a  dobrodruzi 
prozkoumávají celý park prostřednictvím naučné stezky Čtyři živly, cestou vaří v blátivé 
kuchyni, roztáčí koloběh vody na vodních ekohrátkách, zapotí se u domku děda Vševěda či 
vyrábí originální dřevěný suvenýr v ekodílničkách.
EKOPark byl vybudován na území bývalé černé skládky, útočišti bezdomovců a narkomanů, bez 
pomoci dotací a grantů, díky zapálení svého tvůrce Stanislava Šťastného. Jedná se o inspirativní 
prostředí pro aktivní i relaxační trávení volného času, kde zjistíte, že mobil, tablet a být stále 
online k životu vlastně nepotřebujete. Celý park je zároveň koncipován jako jedna velká 
„lesní kavárna“ s dostatkem míst k sezení. Každý si může vybrat to své místo ve skrytu 
lesa, kde si výtečnou kávu a občerstvení vychutná. Pro zájemce nabízíme ubytování přímo 
v  EKOParku v rodinných apartmánech Apartmá SunGarden Liberec s  neomezeným 
vstupem do našeho EKOParku – viz www.apartmasungarden.cz.
Více informací o akcích, programu a aktuální otevírací době najdete na www.ekoparkliberec.cz 
a www.facebook.com/ekoparkliberec.

Putování po pěti rozhlednách
Charakteristika pěšího výletu: trasa 19,5 km, převýšení 627 m.

Itinerář: Liberec, Lidové sady – Liberecká výšina – Bedři-
chov – Královka – Slovanka – Bramberk – Jablonec n. Nisou, 
přehrada Mšeno – Jablonec n. Nisou, Tyršovy sady (tramvaj 
č. 11 směr Liberec)

Naši výpravu za „královnami hor“, jak se rozhlednám poeticky říká, odstartujeme v  libereckých 
Lidových sadech na konečné tramvaje. Tady už nás čeká náš první dnešní úlovek – vyhlídková věž 
Lidové sady. Naproti rozhledně začínají turistické trasy Jizerskými horami a my si tady najdeme 
žlutou značku, která nás po krátké chůzi přivede před další rozhlednu – restauraci Liberecká 
výšina. Z Výšiny se držíme žluté značky, po chvíli se k nám přidá i značka červená, a právě po té-
hle červené dorazíme táhlým pochodem až do Bedřichova. Tady vyměníme rudou barvu zase zpět 
za žlutou, která nás povede tzv. Mravenčí naučnou stezkou ke Královce, kde se děti vyřádí 
na dětském hřišti a rodiče posilní v místní restauraci. Kousek za rozhlednou se žlutá turistická stez-
ka promění na zelenou, která je zároveň naučnou stezkou Hrabětické louky. Poté projdeme 
skrze Hrabětice a podél Skiareálu Severák až k rozhledně Slovanka. Od Slovanky sklesáme dolů 
z kopce podél naučné stezky Maxovská křížová cesta k domkům, kde se stočíme doprava, 
abychom po pár krocích vyměnili zelenou značku za červenou, která s námi zamíří kolem domů 
a pak stromů přímo na Bramberk. Kamenná věž je poslední rozhlednou naší výpravy. Nyní se po 
zeleném značení dostaneme přes Zvonkové údolí až k jablonecké přehradě Mšeno, kde náš výlet 
zakončíme. Do Liberce se vrátíme zpět tramvají, vlakem nebo autobusem.

Výhled z Liberecké výšiny



JIZERSKÉ NOVINY | 5

Pozvánka
Anifilm (6. – 11. říjen 2020)
Zveme vás na mezinárodní festival animovaných filmů, který se uskuteční 6. – 11. října 2020 
v  Liberci. Poznejte aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky a seznamte se 
s tvůrci těchto děl.

Babylon
Přijeďte strávit nezapomenutelné léto do Centra Babylon! Jedinečný zábavní komplex na severu 
Čech nabízí vyžití pro návštěvníky každého věku!
Centrum Babylon nabízí pod jednou střechou tolik zajímavých aktivit, že hrozí, že nebudete 
vědět, kterou navštívit jako první! Steampunkově vyladěný Aquapark nabízí zábavu pro malé 
i velké. Pro mladší návštěvníky bude nejspíše největším lákadlem pouťově laděný Lunapark. 
Pro ty odvážnější bude tou správnou výzvou návštěva Labyrintu nebo 4D kina, v němž si 
můžete vybrat hned z několika filmů. 
Pokud rádi poměřujete své síly, přijďte s partou kamarádů nebo klidně s celou rodinou na 
Laser game. Oblečeme Vám speciální vesty s čidly pro registraci zásahů, do rukou dostanete 
laserovou zbraň a v prostředí strašidelného metra budete bojovat o přežití! Méně akční variantou 
kolektivní hry je třeba Bowling nebo šipky. Obě tyto hry jsou umístěny v prostředí laděném 
do stylu amerického podniku z 50. let.
Ti, kteří preferují spíše relaxaci, zveme na návštěvu Wellness centra Babylon ve stylu 
antických lázní. Nabízíme rozmanité množství procedur, z nichž si zaručeně vybere každý. 
Těm, kteří rádi odpočívají v soukromí, doporučujeme rezervovat si naši privátní saunu Afrikana. 
V příjemném relaxačním prostředí Sauna klubu Afrikana si užijete prostornou saunu, vířivku, 
Kneippův chodník a mísu plnou čerstvého ovoce.
Že na prozkoumání celého Centra Babylon jeden den nestačí? Rezervujte si pokoj ve Wellness 
Hotelu Babylon. Hosté mohou s dětmi navštívit animační klub, kde probíhají různé 
výtvarné aktivity. Pro rodiny s dětmi je navíc připravena speciální akce, kdy má dítě ve věku do 
13 let ubytování zdarma. www.centrumbabylon.cz

iQLANDIA: Svět vědy a techniky, který 
vás uhrane a nepustí
Jestli přemýšlíte, kam za zábavou, vyrazte do iQLANDIE, nudit se určitě nebudete. 
Ve vědecko-zábavním centru iQLANDIA (vhodné od 8 let) se kloubí věda a zábava. Deset 
expozic se stovkami interaktivních exponátů, které nadchnou i poučí (např. Živly, Člověk, Kosmo, 
Věda v domě, Sexmisie a další.), promluvíte si s humanoidním robotem Thespianem, zhlédnete 
Ohnivé tornádo a když zbude čas, využijete doprovodného programu v Laborkách pro veřejnost, 
Dětské laboratoři nebo oblíbené Science show. 
Nedílnou součástí centra je iQPLANETÁRIUM (kapacita 50 osob / promítání), které pro vás 
denně chystá řadu promítání a projekcí s různým zaměřením – od vzniku světa a vesmíru, přes 
přistání člověka na Měsíci, po představení vesmíru a vesmírných těles nejmenším dětem.
Pokud Vaše děti teprve začínají objevovat kouzlo světa kolem sebe, doporučujeme návštěvu 
iQPARKU, který je vhodný již pro děti od 3 let. Nachází se přes ulici od iQLANDIE a je tvořen 
čtyřmi tematicky rozdělenými expozice (Vodní svět a klamy, Svět kolem nás, Malá ordinace, 
Schopnosti a dovednosti, Už vím proč). Malí badatelé se mohou stát hasičem, zpěvákem, 
stavařem i moderátorem zpráv. Otestují své smysly a postřeh a naleznou odpovědi na otázky 
související se základními  fyzikálními jevy. Ani zde nechybí doprovodné programy jako např. 
Aktivity s lektorem v expozici, Tvoření pro děti a další. iqlandia.cz

Když počasí nepřeje
Co se mnohým vybaví, když se řekne Liberec? Chodí se tu do kopce anebo prší… Není to sice 
zhola pravda, ale ne vždy u nás svítí sluníčko, a proto pokud se vám nechce chodit venku v ho-
linách a pláštěnkách, ale přesto si chcete svou dovolenu naplno užít, inspirujte se některým 
z našich tipů.

Úniková hra
Jste-li hraví a máte rádi dobrodružství, můžete navštívit únikovou hru. V Liberci je jich hned 
několik. Ztraťte se v lese nebo vyleťte na Měsíc či pátrejte po stopách profesora Kleina.

Horolezecká stěna Šutr
Příznivci fyzicky náročnějšího dobrodružství také nezůstanou sedět doma. V  centru města je 
možné se jít vyřádit na horolezeckou stěnu Šutr, kde může na stěně či na boulderu tréno-
vat opravdu každý. Na ploše 1300 m2 s 243 cestami můžete do výšky přes 11 metrů ladit formu 
až do 23. hodiny večerní. www.sutr.cz

Letecký simulátor
Pokud ovšem máte touhu a chuť poznat opravdu něco výjimečného a unikátního, můžete se 
stát pilotem dopravního letadla v leteckém simulátoru. Jeho jedinečnost spočívá v tom, 
že kokpit je postaven z opravdového letadla, které v USA mezi lety 1969 a 2010 nalétalo přes 
90 000 hodin a pyšní se i největší zobrazovací plochou v Evropě. Být pilotem v tomto simulátoru 
je opravdový zážitek. www.realsim.cz

Takže nečekejte, jestli přestane pršet, a vydejte se za bohatou zábavou.

Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1
Tel.: +420 485 101 709
E-mail: info@visitliberec.eu  |  Web: www.visitliberec.eu

Informační centrum Vratislavice nad Nisou 
Nad Školou 342, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
Tel.: +420 482 321 811
E-mail: info@vratislavice101010.cz  |  Web: www.vratislavice101010.cz 

ČD centrum Liberec 
Nákladní 2/344, 460 02 Liberec
Tel.: +420 221 111 122, +420 724 494 569
E-mail: lbc@cdcentrum.cd.cz  |  Web: www.cd.cz 

Seznam informačních center v dané oblasti:
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Jablonecko | Tip na výlet Informace z IC
Webovky Jablonce nad Nisou pro turisty v novém!
Zavítejte na turistický portál www.jablonec.com, který je pro letošní sezónu plný novinek 
a nechte se inspirovat k návštěvě města Jablonec nad Nisou a jeho blízkého okolí. Nevíte, kam 
vyrazit či co podniknout v létě nebo v zimě? Spousty typů včetně odkazů doplněných o fotografie 
naleznete právě zde. Součástí pěších a cyklistických výletů jsou i mapy s vyznačenými trasami, 
takže můžete rovnou vyrazit do terénu. Rekonstrukce webu www.jablonec.com byla realizována 
v rámci projektu „Polsko – česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou – Etapa 
II“ financovaného z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Pozvánka od Jizerské magistrály
Zimní sezóna sice skončila, ale sluníčko nám klepe na dveře. V  jarních a letních měsících se 
můžete po Jizerkách dostat na mnoho v zimě nedostupných míst. Všechny v zimě upravované 
trasy jsou nyní k dispozici pěším i cyklistům. Využijte proto slunečních dní a vydejte se na naše 
vyhlídky. Můžete si dát pořádně do těla a vyrazit např. z Hejnic přes vyhlídky Ořešník, Krásná 
Máří, Ptačí kupy a Holubník přes osadu Kristiánov až do Bedřichova.

Eldorádlem na Císařský Kámen
Charakteristika pěšího výletu: trasa 8,7 km, převýšení 167 m.

Itinerář: autobusová zastávka Rádlo – Rádlo, odboč-
ka – Rádlo, u lesa – Hřebenovka – Sudbury škola – Kiosek 
Milíře – rozhledna Císařský Kámen – kostel Nejsvětější 
Trojice – obecní úřad – NS Rádlo – Rádlo, odbočka

Malebná vesnice Rádlo nedaleko Jablonce je ideálním tipem na výlet pro malé i velké, pěší 
i cyklisty nebo kočárky. Při nenáročném putování Eldorádlem vás čekají přírodní zajímavosti 
a pamětihodnosti a krásné výhledy. Eldorádlo prochází celou obcí Rádlo a osadou Milíře, kde 
jistě oceníte občerstvení ve vyhledávaném letním kiosku s dobrým pivem, pizzou a dětským 
koutkem. Sedm kilometrů dlouhý okruh tvoří dvanáct inspirativních zastavení značených dře-
věnými modro-žlutými kužely umístěnými podél cest. Putování vám zpestří legenda o Johannu 
Rádlovi, na hravé děti čeká procházka lesem s veverkou Bertou. Cesta vás zavede i k celoročně 
otevřené rozhledně Císařský kámen (637 m), odkud se nabízí krásný rozhled na Ještědský 
hřbet a Liberec, jižní svahy Jizerských hor a Jablonec nad Nisou a za dobré viditelnosti i západ-
ní Krkonoše. 
Pokud budete putovat v parném létě, určitě oceníte možnost koupání ve vodní nádrži poblíž 
NS Rádlo (pozn. koupání na vlastní nebezpečí). Po menším osvěžení se nezapomeňte zasta-
vit u přírodní památky Rádlo, která je jedním z významných mokřadů ČR. Jde o vzácný prvek 
přírody Jablonecka i celé republiky, proto zde v r. 1996 vznikla naučná stezka. Chráněné území 
zahrnuje slatinné louky a cenná rostlinná společenstva kolem Rádelského potoka, přitékajícího 
z prameniště v osadě Milíře. Sídlí tu celá řada vzácných a ohrožených druhů živočichů. Lokalita 
je nejkrásnější v časném létě, kdy rozkvetlé orchideje a dozrávající suchopýry propůjčují lučním 
slatinám nachovou a bílou barvu.

Highlight v subregionu
Muzeum skla a bižuterie
Muzeum skla a bižuterie je jediné svého druhu na světě. V bývalém exportním domu Zim-
mer & Schmidt nabízí ve dvou stálých expozicích a na výstavách výběr ze své zcela unikátní 
sbírky bižuterie a největší expozici skla v zemi. V roce 2020 bude navíc dokončena architekto-
nicky zajímavá skleněná přístavba s expozicí vánočních ozdob Svět zázraků / World of Wonders 
(WOW). V těsné blízkosti muzea bude upraven pro návštěvníky i park. S  otevřením objektu 
včetně expozice pro návštěvníky se počítá během letošního roku. www.msb-jablonec.cz

Vzhůru na Kristiánov!
„Liščí bouda“ na Kristiánově v Jizerských horách otevírá v květnu svou další sezónu. Zatím bude 
otevřena jen víkendově a v průběhu června až do 6. září denně. Čeká na Vás nejen stálá expozice 
sklářství s ukázkou typických výrobků zdejší sklárny, ale i příjemné posezení u kachlových kamen 
s možností občerstvení i zakoupení upomínkových předmětů s motivem osady. V podkroví si 
mohou především děti složit dřevěný model osady, případně se zapojit do programu „O skláři 
Lišákovi“ s cílem najít poklad černokněžníka Tamanna. Významnou a nepřehlédnutelnou akcí je 
každým rokem Sklářská slavnost. Ta letošní připadla na sobotu 5. září. Zveme také na Dny lidové 
architektury LK o víkendu 25. – 26. července. www.msb-jablonec.cz
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Pozvánka
Křehká krása 2020 (termín bude upřesněn)
9. ročník velkolepé přehlídky bižuterního a sklářského průmyslu se koná ve výstavním komplexu 
Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Jde o největší výstavu svého druhu v České republice, kde se 
prezentuje 40 výrobců skla a bižuterie. Nedílnou součástí jsou kreativní dílny pro děti i dospělé 
a pojízdná sklářská pec. V amfiteátru je připraven bohatý doprovodný program v čele s módní 
přehlídkou Made in Jablonec 2020 – Double Fantasy. Výstava je prodejní.

Když počasí nepřeje
…aneb i v Jablonci může občas spadnout dešťová kapka.

MÁ VLAST – Česká krajinomalba
S unikátní poctou naší vlasti přichází Jablonecké kulturní a informační centrum společně 
s Nadací pojišťovny Kooperativa a Spolkem výtvarných umělců Mánes. Na letní sezónu připravilo 
reprezentativní výstavu, která je doslova barevnou symfonií o české krajině a připomíná nestárnoucí 
hodnoty obrazů. Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, Antonín Chittusi, Gustav Macoun, 
Antonín Slavíček, Alois Kalvoda, Jan Slavíček, Antonín Hudeček, Antonín a Josef Mánesové, Václav 
Špála, František Kaván nebo Josef Jíra, to jsou jen některá jména slavných českých krajinářů, jejichž 
díla můžete zhlédnout v Jablonci nad Nisou, v kostele sv. Anny a v podkroví Domu národopisců 
Scheybalových v Kostelní ulici. Termín od léta do podzimu 2020. www.jablonec.com

Turistické informační centrum v Jablonci nad Nisou
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 356 201, +420 774 667 677
E-mail: info@jablonec.com  |  Web: www.jablonec.com

Informační centrum Bedřichov 
Bedřichov č.p. 218, 468 12 Bedřichov
Tel: +420 483 380 034 
E-mail: infocentrum@bedrichov.cz  |  Web: www.bedrichov.cz

Městská knihovna a informační centrum Rychnov u Jablonce nad Nisou 
Květinová 498, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Tel.: +420 720 402 284
E-mail: knihovna@rychnovjbc.cz  |  Web: www.knihovna.rychnovjbc.cz 

Seznam informačních center v dané oblasti:

Makak aréna
Jedno z největších lezeckých indoor center v ČR s cestami pro úplné začátečníky i profesionály, 
boulderingová stěna, dětské profily s top rope jištěním, obchůdek s vybavením, a navíc zázemí 
s výbornou kávou a posezením. To vše je pro vás v Jablonci otevřeno denně 10–22 hodin. 
 www.lezeckaarena.cz

Palace Plus
Největší prodejní centrum české bižuterie a skla PALACE PLUS nabízí návštěvníkům regionu 
současnou bižuterní produkci 35 výrobců, výrobky devíti skláren a ručně foukané a dekorované 
vánoční ozdoby od čtyř výrobců. V provozu je stálá korálková dílna s 500 druhy skleněných perlí 
a perliček.

Dílna inspirace v Palace Plus (4. – 6. červenec 2020)
Od 4. do 6. července (sobota–pondělí) pořádáme už třetí ročník akce pro kreativní dámy a pány, 
kteří mají chuť naučit se některé profesionální techniky výroby bižuterie. Každý den od 10 do 
16 hodin. Workshopy povedou špičkové designérky a vzorkařky bižuterních firem. Pro děti bude 
v provozu korálková dílna.

Workshop s Ivou Mastníkovou
Prodejní centrum Svazu výrobců skla a bižuterie PALACE PLUS pořádá jednou za měsíc workshop 
s designérkou Ivou Mastníkovou. Vytváří se originální bižuterní doplňky v barevných odstínech 
podle přání jednotlivých tvůrců. 
Více informací o centru a jeho akcích naleznete na najdete na www.palaceplus.cz.

ALOIS KALVODA – HORSKÁ KRAJINA, olej na plátně; 150 x 200 cm, kolem 1914

Tajemný Kittelův dům
Majestátný patrový roubený dům nechal postavit Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, lékař a léčitel, 
někdy zvaný jako Faust Jizerských hor, který zde žil v 18. století. Roubení domu je zpevněno 
kleštinami, tedy technologií, která předcházela a později dala vzniknout podstávkovému domu. 
Unikátní jsou také patrové černé kuchyně. Návštěvnicky atraktivní je také romantické sklepení 
domu s historickou bylinnou a vodní lázní a dalšími výstavními prostory. 
V  sezóně otevřeno denně kromě pondělí, od 9.00 do 17.00 hodin. K návštěvě láká několik 
místností připomínajících dr. Kittela a místní horské a podhorské lidové léčitelství, historii či 
pradávnou výrobu kamenných sekerek. www.pencin-zittau.eu.
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Frýdlantsko | Tip na výlet

Okolo Jindřichovského hřebene
Charakteristika cyklo výletu: 23,9 km, převýšení 264 m.

Itinerář: Nové Město pod Smrkem – Dětřichovec – Jindři-
chovice pod Smrkem – Horní Řasnice – Dolní Řasnice – Haj-
niště – Ludvíkov pod Smrkem – Nově Město pod Smrkem

Trasa začíná v hornickém městě z 16. století, v Novém městě pod Smrkem. Z města se 
vydejte na trasu 3006 přes Dětřichovec, kde se nachází ruina kostela sv. Jakuba z původního 
osídlení Jindřichovic před husitskými válkami, do Jindřichovic pod Smrkem. Jindřichovice, 
na přelomu 19. a 20. století nazývané „Malou Vídní“, byly vystavěny na významné obchodní 
stezce již ve 14. století. Dnes nám nabízí možnost návštěvy dvou větrných elektráren, nebo 
na západním okraji živého skanzenu – Muzea venkovského života před průmyslovou revolucí. 
V rámci placené zhruba hodinové prohlídky se můžete dostat na kozí farmu, nebo zhlédnout 
funkční větrný mlýn. Ze skanzenu pokračujte dál po původní cyklotrase a v Horní Řasnici od-
bočte na cestu pro cyklisty 3059, po které se dostanete do údolí řeky Řasnice, kde u mostu 
v Dolní Řasnici navštivte kovárnu kováře Stelziga, vůdce selských nepokojů. Kousek se vraťte 
zpět a odbočte na neznačenou cestou vedoucí přes Hajniště až do Ludvíkova pod Smr-
kem. Tam se opět napojíte na trasu 3006, po které se vrátíte zpět do Nového Města pod 
Smrkem, kde můžeme výlet zakončit návštěvou renesančního kostela sv. Kateřiny u nějž se 
nachází socha sv. Jana Nepomuckého a památný letní buk.

Highlight v subregionu
Křížová cesta
Původní Křížová cesta byla vybudována v roce 1737. Tvoří ji Boží hrob, studánka, poustevna 
a čtrnáct žulových zastavení, ozdobených smaltovanými obrázky zachycujícími poslední cestu 
Ježíše Krista, jeho ukřižování a vzkříšení. Křížová cesta se nachází na návrší na druhé straně 
řeky naproti Hradu a Zámku Frýdlant. Po jednotlivých zastaveních vede návštěvníky chodníček 
z přírodních materiálů. Po trase jsou osazeny u tří vyhlídkových míst lavičky. Příjemná procházka 
po Křížovém vrchu návštěvníkům přinese mnohá zamyšlení.

Naučná stezka Oldřichovské bučiny (6,6 km, převýšení 259 m)
Z Oldřichova po zelené turistické značce vede 1,3 km dlouhá interaktivní naučná stezka přes 
nejcennější území CHKO Jizerských hor – přes Jizerskohorské bučiny. Ty jsou zajímavé nejen 
přírodním složením, ale i různými skalními masivy a útvary, které se v okolí nacházejí. Naučná 
stezka má za úkol lidi nejen pomocí informačních tabulí poučit, ale také je díky interaktivním 
zastavením pobavit. Na stezce můžete potkat například uměle vytvořený dutý strom plný ptáků 
nebo obří krasohled, ve kterém je vidět skalní gorila. Stezka končí u skalního hradu, odkud 
můžete pokračovat po naučné stezce Oldřichovské háje a lesy zpět do Oldřichovského sedla. 
Spojení obou naučných stezek vytváří výletní okruh o vzdálenosti zhruba 6,5 km.

Živý skanzen
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Když počasí nepřeje
Státní Hrad a Zámek Frýdlant
Skvělá varianta pro návštěvníky našeho města je státní Hrad a Zámek Frýdlant. Hrad byl pro 
turisty zpřístupněn již roku 1801, čímž se stal prvním hradním muzeem ve střední Evropě. Kromě 
obvyklých sbírek zámeckého nábytku a vybavení je součástí expozice také rozsáhlá sbírka zbraní, 
dýmek, ojedinělá vrchnostenská kancelář, dětský pokojíček, zámecká koupelna nebo dochovaná 
kuchyně. Vstupenky lze zakoupit na pokladně zámku.

Turistické informační centrum Frýdlant
náměstí T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, přízemí budovy radnice – kancelář č. 1
Tel.: +420 488 886 603, +420 488 886 604
E-mail: mic@mesto-frydlant.cz  |  Web: www.mesto-frydlant.cz

Klášter Hejnice 
Mezinárodní centrum duchovní obnovy, 463 62 Hejnice č.p. 1
Tel.: +420 482 360 211
E-mail: recepce@klasterhejnice.cz  |  Web: www.klasterhejnice.cz

Informační centrum Lázně Libverda 
Lázně Libverda 17, 463 62  p. Hejnice
Tel.: +420 482 322 457
E-mail: infocentrum@laznelibverda.cz  |  Web: www.laznelibverda.cz

Turistické informační centrum Nové Město pod Smrkem 
Palackého 276, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Tel.: +420 720 025 933
E-mail: nmps.info@centrum.cz  |  Web: www.infocentrum-nmps.cz 

Seznam informačních center v dané oblasti:

Pozvánka
Libverdské vyhlídky a Dřevosochařské sympozium
(29. červen – 3. červenec 2020)
Přijďte povzbudit naše umělce a poznat pět místních pověstí na nenáročném vyhlídkovém 
okruhu s pěti zastaveními. Na každé z vyhlídek najdete jednu z místních legend, pohádkovou 
bytost, která vznikla díky konání každoročního sympozia dřevo sochařských umělců. Letos vás 
zveme na již sedmý ročník této akce, jejímž cílem je vytvořit nové sochy na Libverdské vyhlídky, 
které se staly vyhledávanou turistickou zajímavostí. 
První z vyhlídek, kterou stráží socha loupeživého rytíře je Vyhlídka Libverdských pramenů, 
která vás seznámí s lázeňskou historií města a nabídne vyhlídku na celou lázeňskou kolonádu. 
Z druhé Vyhlídky Pekelské sázky se sochou rozezleného Lucifera se vám otevřou výhledy na 
údolí s osadou Peklo. Pokud jste ještě neslyšeli o strážci Jizerských hor, pak určitě nevynechejte 
Vyhlídkové místo Dobrého ducha Muhu. Z vyhlídky, ke které se dostanete po žluté turistické 
značce, dohlédnete na nejvyšší bod české strany Jizerských hor. Na poslední Vyhlídce Hájníko-
va kohouta se pak dozvíte, proč má Libverda ve znaku kohouta. Poslední vyhlídku, která je 
věnována Hejnické madoně, najdete u místního hřbitova. Vyhlídka nabízí výhledy na město 
Hejnice s Bazilikou Navštívení Panny Marie a panorama vrcholů Jizerských hor.
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Tanvaldsko | Tip na výlet

Když počasí nepřeje
Muzeum ozubnicové železnice
Expozice tohoto muzea se nachází v areálu železničního nádraží Kořenov a je z větší části zaměřena 
na ozubnicovou trať Tanvald – Kořenov, její pestrou ale často pohnutou historii, zvláštnosti provozu 
a zde nasazovaná vozidla. V menší míře se pak věnuje okolním železničním tratím, včetně tratě 
Kořenov – Szklarska Poręba. V prostorách muzea je umístěno množství exponátů, textů a fotografií 
zabývajících se historií, současností a budoucností ozubnicové trati. Součástí návštěvy je prohlídka 
Výtopny, kde jsou vystavena historická železniční vozidla i ozubnicové lokomotivy.

Pěší výlet do historie – Zlatoolešnicko
Charakteristika pěšího výletu: trasa 12,6 km, převýšení ↑423 m, ↓352 m.

Itinerář: Návarov – Zlatá Olešnice – Plavy – Velké Hamry

Výlet začíná na vlakovém nádraží Návarov. Chvilku budete stoupat do kopce po cyklotrase 
4248, ale po pár desítkách metrů vás směrovka odvede z této trasy zkratkou ke Zřícenině 
hradu Návarov ze 14. století. Po zhlédnutí zříceniny pokračujte po zelené turistické značce. 
Asi po 300 metrech dorazíte k Baroknímu zámku Návarov, který je však pro veřejnost 
otevřený jen příležitostně. Pokračujte po cyklotrase 4248a poté odbočte směrem na Stanový, 
je to zelená turistická značka.
Určitě si nenechte ujít Rodný dům spisovatele Antala Staška, který je chalupou č. p. 9 a po-
chází zřejmě z roku 1765. Dalších 500 metrů budete kráčet vzhůru po cyklotrase 3026. Pokud si 
chcete zkrátit cestu, uhněte u turistického přístřešku doprava na polní pěšinu a po 800 metrech 
uhněte doleva, abyste se znovu napojili na cyklotrasu 3026. Po dalších pár set metrech si znovu 
můžete cestu   zkrátit   uhnutím z  cyklotrasy č. 3026 a vydat se asi 1 km terénem až do místa 
autobusové zastávky Zlatá Olešnice – na Vrších. Po 200 metrech si opět krátíme cestu mimo 
silnici lesní cestou až do Haratic, kde se napojíme na Palackého stezku značenou modrou 
turistickou značkou. Po modré dojdeme až do Velkých Hamrů. Míjíme vpravo Muzeum obno-
vitelných zdrojů s nejstarší funkční vodní elektrárnou v ČR z roku 1907 (prohlídka pouze po 
objednání – www.muzeumenergie.cz) a sportovní areál, než narazíme na mostek přes Kamenici, 
odkud zamíříme k vlakové zastávce Velké Hamry Město.

Highlight v subregionu
Discgolf
Už jste hráli discgolf? Že ne? Zkuste to na discgolfovém hřišti ve Smržovce u Parkhotelu nebo 
v Příchovicích v Areálu U Čápa. Discgolf je zábavná hra určená pro všechny. Má tu výhodu, že 
hrát ho může úplně každý bez ohledu na věk. Hra není fyzicky ani časově náročná. Jejím cílem 
je, stejně jako v golfu, dokončit hřiště s co nejmenším počtem hodů. Avšak namísto míčků se 
používají speciální discgolfové talíře (disky). Disk se hází z určeného odpaliště (výhoziště) na 
cíl – ocelový discgolfový koš.
V lesoparku ve Smržovce se můžete těšit na devítijamkové hřiště. Jamky jsou dlouhé 41 až 
74 metrů a všechny jsou PAR 3. Hráč by měl jamky dosáhnout, v ideálním případě, třemi hody. 
Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud disk nevhodí do 
koše. Hřiště je navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stro-
my či keře, a ukázali tak svoje schopnosti házet různé hody. Disky ke hře vám budou zapůjčeny 
v Parkhotelu nebo si můžete donést vlastní.

Rodný dům Antala Staška

Barokní zámek Návarov
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Maják Járy Cimrmana
Maják Járy Cimrmana je nejen rozhledna, nacházející se v areálu U Čápa, ale i první oficiální 
muzeum zasvěcené tomuto českému géniovi. Je v něm umístěna značná část pozůstalosti Járy 
Cimrmana dosud přechovávaná v depozitářích společnosti a divadla Járy Cimrmana v Praze. 
Významná část sbírek byla také nově získána díky občanům z Pojizeří a  širokého okolí, kteří 
darovali množství autentických památek na pobyt génia na Liptákovsku. Za pěkného, ale 
i deštivého počasí doporučujeme vycházku do přilehlého Lesoparku Na Sluneční.

Minimuzeum na Mlatě
Odloučenou expozicí Majáku Járy Cimrmana je Park kultury a oddechu Járy Cimrmana – Mini-
muzeum na Mlatě ve Velkých Hamrech II, tzv. Hamrskách. Ve sbírce umístěné v půvabné stodole 
může návštěvník najít spoustu předmětů běžně užívaných v období začátku 20. století. Hlavním 
exponátem je zachovalá funkční mlátička na obilí, muzeum ptačích budek, podhledna a funkční 
kuželník, který lze na požádání vyzkoušet.

Muzeum výroby hraček DETOA
Komentované prohlídky v muzeu výroby hraček Detoa v Albrechticích v Jizerských horách vás 
díky poutavému výkladu zasvětí do specifických výrobních technologií na strojích z období 
1920–1960. Nahlédnete do jednotlivých výrobních středisek od přípravy materiálu přes sušení, 
soustružení, vrtání, barvení až po samotnou kompletaci výrobků. Kromě vnitřních zážitků si 
můžete odnést také věcnou vzpomínku v podobě nejrůznějších výrobků, které zakoupíte 
v podnikové prodejně. Po předložení vstupenky z exkurze bude dětem i dospělým poskytnuta 
sleva na nákup dílků do kreativních dílen, kde si mohou vytvořit hračku dle vlastní fantazie. 
Nezapomeňte si proto při plánování výletu vyhradit na kreativní dílnu dostatek času.

Vila Schowanek
Vila, jež je dílem význačného jabloneckého architekta Roberta Hemmricha, nyní nabízí ke 
zhlédnutí expozici Muzea místní historie. Kromě truhlářského náčiní z počátku 19. a 20. století 
a rozsáhlé sbírky dokumentující počátky lyžování v Čechách, je zde expozice místní historie. 
Výstava zahrnuje exponáty vztahující se k historii obce a dokumenty o  rodině a  továrně 
Schowanek. Jsou zde vystaveny hračky zachycující ucelený průřez výrobou od vzniku 
továrny Detoa po její dnešní produkci. V další části vily je expozice spolku Patron k jizersko-
horským pomníčkům.

Ski muzeum Harrachov
Ski muzeum Harrachov nabízí rozsáhlý průřez historií, od počátku lyžování v Krkonoších 
v 19. století, až po dnešní skokanskou špičku. Nachází se zde přes čtyři sta párů různých lyží, a to 
jak od českých, tak slovenských, ukrajinských, norských, francouzských či japonských závodníků. 
Návštěvníci zde zhlédnou nejen mnohé úspěchy skokanských legend, ale také způsob původní 
výroby lyží i rarity, jako je kopie Poháru mistrů světa, ski staré 130 let, prvorepublikové vosky 
nebo lyže, které sjížděly svahy u francouzského města Chamonix při prvních zimních olym-
pijských hrách v roce 1924. Ve Ski muzeu jsou k viděni i vítězné poháry a medaile úspěšných 
harrachovských lyžařů.

Krkonošské muzeum
Expozice Šindelka (Lesnická a myslivecká expozice Správy KRNAP) ukazuje, jak se pěstuje les 
a jak a proč se v něm těží dříví. Nedílnou součástí krkonošských lesů je i zvěř. O tu je třeba správ-
ně pečovat, aby v Krkonoších prospívala, ale zároveň nepůsobila nadměrné škody na lesních 
porostech. Na vlastní oči lze v expozici vidět i přezimovací obůrku a pestrou zvířenu žijící v lesích. 
Nejen pro zájemce o historii je připraven funkční model klauzy – zařízení, která byla v Krkono-
ších od 16. století budována za účelem splouvání vytěženého dříví po vodě do nižších poloh.
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Informační centrum Tanvald
Krkonošská č. 629
Tel.: +420 483 369 670, +420 483 369 671, Fax: +420 483 369 672
E-mail: infocentrum@tanvald.cz  |  Web: www.tanvald.cz

Městská knihovna a informační centrum Smržovka 
Náměstí T. G. Masaryka č. 638
Tel.: +420 483 382 286, +420 720 513 147
E-mail: mki@smrzovka.cz  |  Web: www.knihovnasmrzovka.webk.cz, www.smrzovka.eu 

Kulturní středisko a informační centrum Desná 
Riedelova vila, Krkonošská č. 120
Tel.: +420 775 685 489
E-mail: infocentrum@mesto-desna.cz, kulturadesna@gmail.com  |  Web: www.mesto-desna.cz 

Infocentrum Josefův Důl 
Muzeum místní historie, Josefův Důl č. 210
Tel.: +420 483 381 110, +420 602 656 878
E-mail: infocentrum@josefuvdul.eu  |  Web: www.josefuvdul.eu 

Informační centrum Kořenov 
provozuje společnost JIZERKY PRO VÁS, o.p.s., Motorest Kořenov č.378
Tel.: +420 725 805 266
E-mail: ic@jizerkyprovas.cz  |  Web: www.jizerkyprovas.cz, www.korenov.cz 

Turistické informační centrum Harrachov 
budova Městského úřadu Harrachov č. 150
Tel.: +420 481 529 600, +420 737 068 202
E-mail: tic@harrachov.cz 
Odbor cestovního ruchu a propagace Harrachov
Tel.: +420 481 540 504, +420 725 831 363
E-mail: referent@harrachov.cz  |  Web: www.harrachov.cz 

Seznam informačních center v dané oblasti:

Pozvánka
Slavnosti Járy Cimrmana (13. – 14. červen 2020)
13. 6. 2020 v 11.00 hodin
slavnosti v Parku kultury a oddechu Járy Cimrmana, u Minimuzea Na Mlatě v  Hamrskách 
(www.tanvaldsko.info).

13. 6. od 13.00 hodin
slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana, program u muzea i na rozhledně v areálu U Čápa, Le-
sopark Na Sluneční, stánky s občerstvením. Akce je spojená se Spanilou jízdou Cyklostezkou 
Járy Cimrmana.

14. 6. v 8.55 hodin
Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana, tradiční cyklojízda z Návarova přes Zlatou Olešnici, 
Bohdalovice až do Tanvaldu. Celodenní program pro celou rodinu u kostela v Tanvaldu – Šum-
burku, polední defilé cyklo jezdců, dětské pěvecké sbory, stylový orchestr O.V.J.DIXIE, divadla 
pro děti i dospělé (www.tanvaldsko.info).

Pokud se z důvodu trvající karantény akce neuskuteční, je možné cyklostezku 
projet individuálně a navštívit všechny atraktivity Kraje Járy Cimrmana.

Další zajímavá místa…
Muzeum skla je součástí sklárny Novosad a syn s.r.o. Obsahuje také historicky a technologicky 
ucelenou sbírku historického skla z produkce harrachovské sklárny. Hornické muzeum 
představuje ukázky minerálů fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, 
mapy a fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku. Smržovka nabízí Muzeum místní 
historie a Muzeum panenek (www.smrzovka.cz). Zajímavá je i návštěva Riedelovy vily 
v Desné (www.mesto-desna.cz).

Riedelova vila
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BikePark Tanvaldský Špičák
Už jste oprášili svoje kolo a šlápli do pedálů? Pokud ne, tak nevadí! Těšíme se 
na vás v BikeParku s jednosměrnými terénními stezkami v lesích na svazích 
Tanvaldského Špičáku.
V  BikeParku si to užije opravdu každý. Nejedná se o sjezdové trasy plné skoků a dřevěných 
překážek ale o stezky určené pro širokou cyklistickou veřejnost. Naše tratě sjedou zručné děti, 
ale užijí si ho i zkušení bikeři.
Vybudovány jsou 2 traily – modrý a červený – v celkové délce cca 8 km. Traily vedou lesem 
z vrcholu Špičáku a jsou široké zhruba jeden metr. Při jejich sjíždění budete zdolávat klopené 
zatáčky a terénní nerovnosti. Za zmínku stojí kamenná sekce ve vrchní části červeného trailu, 
která vede těsně kolem skály. V této technické sekci doporučujeme jet pomalu, protože zde 
narazíte například i na netradiční rockgarden zatáčku.
Začátek obou stezek je na vrcholu Tanvaldského Špičáku a konec na parkovišti u nástupní stanice 

Jizerky CARD – karta hosta 
Jizerských hor
S kartou hosta Jizerky Card získáte množství výhod a užijete si dovolenou, ať už pár 
dnů či prodloužený víkend, v Jizerkách naplno! 
Díky Jizerky CARD je možné čerpat zajímavé slevy či cenová zvýhodnění v Jizerských 
horách. Zajímavé bonusy nabízí Bikepark Tanvaldský Špičák, Bazén v Jablonci nad Nisou 
nebo oblíbené Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Slevu 20 % získají vlastníci 
karty i na jednorázový vstup do libereckého Dinoparku. Novým partnerem Jizerky CARD 
je například liberecká Urban Jump aréna – jablonecká prodejna bižuterie.
Kartu Jizerky CARD dostanete ZDARMA při ubytování na 2 a více nocí od ubytovatele, 
který je členem Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory.

Přehled slev a výhod, které s Jizerky CARD získáte, naleznete na www.jizerske-hory.cz.

na lanovou dráhu Tanvaldský Špičák 1, která slouží i pro vaši pohodlnou cestu nahoru. Pokud jste 
navíc majiteli JIZERKY CARD, můžete uplatnit slevu na jízdném.
Pokud nedisponujete vlastním jízdním strojem, ani to u nás není problém. U nástupní stanice 
na lanovou dráhu funguje půjčovna kol, prodej drobných cyklo doplňků a servis vašich miláčků.
Provozní doba Bikeparku a lanovky je od května do září. Bližší info hledejte na www.skijizerky.cz.
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Pozvánka
Víkend Křišťálového údolí (7. – 8. listopad 2020)
Stejně jako loni, i letos zveme všechny milovníky skla a bižuterie na víkend v Křišťálovém údolí. 
Během akce budete mít možnost navštívit přes 40 skláren, ateliérů, muzeí a škol v Libereckém 
kraji, kde se seznámíte s tradiční výrobou lustrů, vánočních ozdob, skleniček nebo šperků. Pokud 
však nechcete čekat do listopadu, využijte jedinečnou šanci nákupu zvýhodněné sedmidenní 
vstupenky a navštivte nejzajímavější objekty již nyní. Křišťálové údolí je pro vás otevřeno po celý 
rok 2020. Více informací o vstupence najdete na následující straně a na www.crystalvalley.cz.

Od našich sousedů
Lužické hory
Lužické hory jako neobjevený klenot pohraničí si stále střeží své kouzlo a utajená místa. Láká 
dobrodruhy, kteří chtějí objevovat neznámé a těší se z neposkvrněnosti tohoto příhraničního 
skvostu. Přitahuje zvídavé turisty, kteří pátrají po historii a po stopách našich předchůdců. Putují 
po krajině a poznávají podstávkové domy, skalní města, staré sklářské hutě či sakrální památky. 
Lužické hory se pyšní rozmanitostí. Příkré stráně a hluboká údolí, barvami hrající smíšené lesy, 
čedičové varhany i podivuhodné pískovcové skalní útvary jsou pravými klenoty.

Křišťálové údolí
V Křišťálovém údolí je soustředěno nejvíce sklářských, šperkařských a bižuterních firem na světě. 
Malebný region mezi Kamenickým Šenovem a Harrachovem, skleněný kraj, v němž se desítky 
výrobců, muzeí i škol těší na Vaši návštěvu. Některé mají pravidelnou otevírací dobu, jiné jsou 
otevřeny jen několik málo dní v roce.
Křišťálové údolí nabízí svým hostům mnohé, neobvyklé, a navíc řetězené zážitky, jaké nelze 
jinde prožít. Vypráví také příběhy své minulosti. A žije i svůj vlastní, současný i budoucí příběh. 
Kdokoliv se může stát jeho součástí. Stačí se sem vydat a mít oči dokořán.
V  Jizerských horách a okolí se na Vás těší desítky firem. Perličkami zdobí kabelky ve firmě 
Atlas Bijoux v  Zásadě, nedaleko nabízí programy pro děti i dospělé v  alšovické Skleněné 
bižuterii – zdejší zajímavostí jsou stolní a jiné hry Beadgame. Nejvíce prodejců vánočních ozdob 
a bižuterie ale najedete pod jednou střechou v jabloneckém Palace Plus. Jablonec je centrem 
bižuterie, najdete zde tak i rozsáhlé Muzeum skla a bižuterie, přímo při cestě do Janova n. N. 
nevynechejte výrobu a muzeum korálku (GB Beads). Na předchozí objednání se můžete podívat 
i do dalších výrob v  okolí: Jan Pesničák v  Josefově Dole brousí zejména parfémové flakony, 
v jabloneckém Perlexu můžete vidět celý proces smáčení voskových skleněných perel i další 
způsoby jejich zušlechťování. I bez předchozího objednání se na Vás těší nejstarší funkční 
sklárna v Čechách v Harrachově. Mají tu i minipivovar, restauraci a pivní lázně. I v Poniklé vás 
provedou celým procesem výroby, tentokrát jde o perličkové vánoční ozdoby.
Přímo v  srdci Jizerských hor nezapomeňte navštívit výstavu věnovanou bývalé sklářské 
osadě Kristiánov.

Tip na výlet
Pivní stezka Lužických hor
Místní řemeslné pivovary propojila Pivní stezka Lužických hor. 
Pivní degustace jsou zážitkem a zároveň i prostředkem, aby se 
návštěvník vydal k zajímavým turistickým cílům.  Jako bonus 
si může návštěvník z každého pivovaru odnést i speciální pivní 
tácek. Jedná se o unikátní sbírkový předmět. Projdete-li celou 
stezku, získáte až devět tácků!  Pivní stezka je tedy i hra a soutěž 
zároveň. Kdo získá všechny tácky jako první?
Pivní stezka láká turisty na prohlídky pivovarů, na degustace, ale hlavně na kouzelnou krajinu 
s jedinečnou atmosférou. instagram @luzickehory, www.pivnistezka.cz

Novinky z kraje
Jizerské hory patří svou územní spádovostí kompletně do 
Libereckého kraje. V něm se nachází další čtyři krásné regiony, 
konkrétně hory Lužické a Krkonoše, dále Máchův kraj a Český ráj. 
Každá z oblastí má také spoustu krásných míst k výhledu. Takže až 
prozkoumáte Jizerky, tak se pojeďte podívat i do dalších regionů 
a rozhlédnout se po Libereckém kraji.  
Tipy na výlety, kompletní kalendář akcí a vše důležité pro plánování 
Vašich výletů naleznete na sociálních sítích a turistickém portále 
cestou necestou.

Rozhlédněte se po Libereckém kraji@regionliberec

Liberecký kraj – cestou necestou

www.liberecky-kraj.cz
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Přemýšlíte každé ráno co na sebe? Naše hezké a stylové oblečení 
či doplňky vás jistě inspiruje.
• Hank, vymyšleno v lese, vyrobeno v České republice, originální česká oděvní značka
 www.iamhank.cz
• Kawallo, nosící pás české výroby, který osvobodí Vaše ruce www.kawallo.cz 
• Kamila Altová, oděvní tvorba
• Dadoos, originální české kožené capáčky, www.dadoos.cz 
• Wooden Tech s. r. o., dřevěné hodinky Wooden land www.wooden.land
• Kšiltovky X.style, originální kšiltovky,  www.xstyleshop.cz

Jsme regionem s  tradičním bižuterním a sklářským odvětvím, 
tak proč si neudělat radost hezkým šperkem či originálním skle-
něným knoflíkem.
• PERLEX Bijoux Jablonec s. r. o., tradiční skleněné perle, náramky z minerálů,
 www.perlex-jablonec.cz
•  G & B Beads, s. r. o., jizerskohorské korálky, skleněné šperky, skleněné mozaiky, korálkové 

dílny, www.gbbeads.cz
• AG PLUS spol. s r. o., skleněné knoflíky, www.agplus.cz 
• ŠENÝR Bijoux s. r. o., štrasové šperky, tradiční šperkařství již od roku 1900, www.senyr.eu 
• U KAHANU, šperky a drobné předměty z vinutého a foukaného skla,
 www.facebook.com/ukahanu

Nezapomínáme ani na gurmány a milovníky kávy  –  zdejší po-
chutiny si zamilujete.
• NORDBEANS, s. r. o., káva nový standart, Anei, www.nordbeans.cz
• Včelařství u černého lesa, med, www.vcelarstvi-u-cerneho-lesa.webnode.cz 
• Med od Mojžíšova pramene, Jiří Gajdoš
•  Včelařství Švoma, med květový, med květový lipový, med medovicový, med květový lesní, 

www.vcelarstvisvoma.cz 
• Bedřich Svoboda, med
• Penzion U Všech andělů, stylový penzion a bike bistro s burger konceptem,
 www.uvsechandelu.cz 
• MASS.NA, kráva ala jerky, prase na citrónech, www.massna.cz

Rádi si zútulňujete dům či zahradu? Máme pro vás pár tipů.
• Dřevěné kolíbky, český výrobce dětských kolébek, www.kolibky.cz  
• Penzion U Všech andělů, dřevěná plastika anděla, www.uvsechandelu.cz 
• Lukáš Róka, dřevěné sochy
• Keramický svět, keramické výrobky, www.keramickysvet.cz 
• Jizerská Levandule s. r. o., levandulové výrobky, www.levandulovna.cz
• Květinová farma Pod Smrkem, z farmy přímo do vázy, řezané a sušené květiny,
 www.farmapodsmrkem.cz
• LIDOVO, umělecké a užitné sklo, www.lidovo-art.webnode.cz  
• Zdeněk Souček, skleněné zápichy do květináče, www.fler.cz/lifestyle-glass 
• Casalta Dogs s. r. o., ručně tkané vlněné koberce
• Marta Vrabcová, modely ptactva z ovčí vlny, www.sparrows.cz 
• Jordig, pytlík na pečivo, www.facebook.com/jordig.cz

Regionální produkty z Jizerských hor
Tak jako umí být příroda nejseverněji položeného českého pohoří divoká a drsná, umí být stejnou měrou i přívětivá a štědrá. Region Jizerských hor je proto již po staletí domovem mnoha šikovných 
a zručných zemědělců, řemeslníků a umělců, kteří umí šetrně využít jeho dary a vytvářet z nich originální výrobky označené jako Regionální produkty Jizerské hory.
Celkem je jich téměř sto – seznamte se s nimi! www.jizerske-vyrobky.cz

V letošním roce bylo certifikováno 29 nových výrobců, které vám nyní představíme. 

Hank Wooden Tech s. r. o.

MASS.NA

U Všech andělů

Jordig

Květinová farma Pod Smrkem

Jizerská Levandule s. r. o.

Zdeněk Souček Marta Vrabcová

U KAHANU

ŠENÝR Bijoux s. r. o.

AG PLUS spol. s r. o.
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Tetřívek obecný
Tetřívek obecný je v současnosti jedním z nejohroženějších druhů ptáků v České republice. Tento dříve 
v Jizerských horách hojně rozšířený pták bohužel mizí. Podle posledního sčítání je jich přímo v Jizerkách 
pouhých 60 jedinců. To je na samé hranici jeho schopnosti přežít. Stále ale existuje naděje a pomoci 
může de facto každý návštěvník Jizerských hor.

Tetřívek žije na otevřených plochách v rozvolněných lesích, na rašeliništích, na horských loukách a na 
pasekách. Ke klidnému životu však potřebuje také mladší porosty stromů a keře skýtající ochranu 
a  prostor k hnízdění. Jeho potravu tvoří především semena trav, pupeny stromů a hlavně borůvky 
a  brusinky. Na jaře kohoutci bojují na tokaništích o přízeň slepiček. Při tokání vydávají syčivý zvuk 
(„pšoukání“) a následně přechází v hlas připomínající bublání vody.

Po tisíce let žili tetřívci v horách i pod horami. Naši předci obdivovali jejich krásu, lovili je, zdobili se pírky a pochutnávali si na jejich mase. Ptáků bylo tehdy hodně, tak to nevadilo. V minulém století 
louky v podhůří zabrali lidé a tetřívci zůstali pouze na horách. Ve vysázeném hustém lese se jim ale nedaří a na cestách a horských loukách není klid. Stále přibývá mnoho návštěvníků a už dávno neplatí, 
že alespoň na jaře, na podzim a v noci je na horách klid. Tetřívci již nemají kam ustoupit. Jsou totiž silně věrní svému domovu. Kohoutek celý život tráví maximálně do 1 km od místa, kde se narodil. 
Slepičky pak maximálně do vzdálenosti 5 km. Proto zůstávají, i když jsou rušeni. Nedaří se jim ale hnízdit.

Zlepšit tetřívkům prostor pro život se rozhodly i Lesy ČR a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK). V Jizerských horách proto došlo k vytvoření tzv. tetřívčích center. Jde o (staro)nová 
bezlesí v centrální části hor, kde byly prokáceny i potenciálně vhodné plochy včetně již zaniklých tokanišť. Přihlédnuto bylo k tomu, aby měli tetřívci možnost přeletět z Krkonoš do Jizerek a naopak. 
Je to zásadní pro zachování genetické kvality populace.

Onen důležitý klid však bez pomoci veřejnosti zajistit nelze. V rámci osvětové kampaně 
se AOPK spolu s Lesy ČR snaží informovat veřejnost o potřebnosti ochrany tetřívků 
a požádat ji o spolupráci. Stačí svým způsobem málo – respektovat přírodní prostředí 
a dodržet pár jednoduchých pravidel. 
• Nechodit mimo značené cesty.
• Nedělat zbytečný hluk.
• Mít svého psa na vodítku.

Na místa, kde tetřívci žijí, upozorňují od v  loňského roku „australské“ cedule 
s  vyobrazením tetřívka. Ale nejde jenom o tetřívka. Svůj horský domov sdílí s celou 
řadou dalších obyvatel ze živočišné říše. S  linduškami, bekasinami, ještěrkami, čolky, 
zmijemi, střevlíky, mravenci, pavouky a dalšími. I oni potřebují klid a bezpečí. Svým 
ohleduplným chováním pomůžete jim všem. Děkujeme.
Brzy bude možné pomoci i víc. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chystá prodej 
benefičních předmětů s tetřívčí siluetou. Jejich koupí přispějete na výsadbu listnatých 
stromů a tím ke zlepšení tetřívčího jídelníčku, neboť na pupenech a semenech 
si velmi rád pochutná. Sledujte web www.nadaceivanadejmala.cz a facebook: 
#nadaceivanadejmala/ #mame.radi.jizerky. 

O životě tetřívků se více dočtete na jizerskehory.ochranaprirody.cz/informujeme/
tetrivek-obecny/.


