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Tipy na výlety

Technické památky Jizerských hor
V letošním čísle turistických novin bychom vám chtěli představit, mimo jiné, technické památky Jizerských hor. Je to téma, díky kterému objevíte 
opravdové klenoty! Na známá místa nahlédnete z jiného úhlu, ale velmi často objevíte i místa nová, a co víc, poznáte šikovné lidi, kteří v našich horách 
stále udržují odkaz tradic a řemesel. Přejeme vám spoustu objevných zážitků nejen při čtení těchto novin, ale také při putování Jizerskými horami.

Liberecko
Za přehrazenými vodami
Typ trasy: cyklo 
Délka trasy: 37 km
Itinerář: Rudolfov u elektrárny → Česká chalupa → Maliník → vodní 
nádrž Bedřichov → Stammelův kříž → Pod Javorovým vrchem → Fojtka, 
horní rozcestník → Fojtka → vodní nádrž Mlýnice → Chrastava → Stráž 
nad Nisou → Kateřinky, křižovatka → Liberec

Bez práce nejsou koláče. Ale ty zdejší stojí opravdu za to. Přesvědčte 
se, že Jizerky jsou nejlepším pekařem. Po každém stoupání vás odmění 
příjemným sjezdem v krásné přírodě. A k tomu navíc poznáte hned tři 
majestátní přehrady!

Frýdlantsko
Novoměstské dolování
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 12 km
Itinerář: Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí → Revoluční ulice 
→ štola Světluše → štola František → Streitův obrázek → Kyselka → 
Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí

Okolí Nového Města pod Smrkem je známé hlavně díky Singltreku pod 
Smrkem. Stejně dobrodružná ale může být i pěší výprava do této jedinečné 
části Jizerských hor. Nechte se zlákat rozlehlými lesy, březovými hájky a bo-
hatou historií zdejšího dolování.

Jablonecko
Rozhlednový hattrick
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 16,5 km
Itinerář: Jablonec nad Nisou → Jindřichov – sedlo → Slovanka → Bram-
berk → Lučany nad Nisou → Nisanka → Kynast – chata → Jablonecké 
Paseky → Jablonec nad Nisou

Rozhledny jsou český fenomén. Nikde jinde na našem území jich na tak 
malém prostoru nenajdete tolik jako v Jizerských horách. A stále přibý-
vají nové! Během tohoto výletu poznáte malebnou krajinu Jablonecka 
a vystoupáte hned na tři z nich.

Tanvaldsko
Proti proudu Černé Desné na Novinu 
Typ trasy: pěší
Délka trasy: 11 km
Itinerář: Kořenov → Údolí Jizery → Martinské údolí → Hoftík → žel. za-
stávka Harrachov → Dolní Kořenov → Kořenov

Pohodový výlet, který vás provede nádhernou přírodou a seznámí se 
slavnou historií jizerskohorské železnice.
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Kalendář akcí na Zubačce
 2. a 3. července oslavy 120 let Zubačky
 23. července Pohádková sobota na Zubačce
 6. srpna Modelářská sobota
 20. srpna Borůvková parní sobota
 24. září Bramborové ukončení sezóny

Ozubnicová trať Tanvald – Kořenov – Harrachov je nejstrmější a jediná 
ozubnicová železnice v České republice. „Zubačka“, jak se trati lidově 
říká, byla v roce 1992 vyhlášena kulturní památkou. 
V budově bývalé železniční stanice je umístěno Muzeum ozubnicové 
dráhy, kde najdete dobové fotografie a texty vážící se k minulosti a sou-
časnosti této perly železnic. Součástí muzea je i nově zrekonstruovaná 
výtopna, kde je stále obměňovaná expozice historických železničních 
vozidel. Prohlídka s průvodcem začíná vždy 15 minut po celé hodi-
ně – první v 10.15 a poslední v 16.15 h. 
Prohlídka potěší všechny generace. Kromě zajímavých informací bude-
te mít jedinečnou možnost navštívit interiér většiny exponátů – T426.0 
známou jako „Rakušanka“, motorovou lokomotivu „Hektor“ T435.0111 
a mnoho dalších.

Kořenovská Zubačka slaví 120 let

Témata prohlídek
Secesní Jablonec nad Nisou – 20. 6. a 15. 8. 2022
Meziválečný Jablonec nad Nisou – 11. 7. a 12. 9. 2022
Dolní centrum Liberce – 27. 6., 18. 7., 22. 8. a 19. 9. 2022

Začátek a konec prohlídky
Jablonec nad Nisou – jablonecká radnice na Mírovém náměstí
Liberec – palác Dunaj na Soukenném náměstí

Prodej www.evstupenka.cz
Informace www.jizerky.cz 

Organizátorem prohlídek je Turistický region Jizerské hory – Liberecko, 
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko.

Čas prohlídky 16.00 – 17.30 h
Cena prohlídky 100 Kč základní; 70 Kč snížená

Komentované prohlídky
Za slavnou minulostí Liberce
a Jablonce nad Nisou
Poznejte liberecké baroko a klasicismus a jabloneckou secesi při procház-
kách, které vám představí fascinující rozmach dvou největších jizerských 
měst. Svou architekturou vás uchvátí také meziválečné období, ke kte-
rému v Jablonci nad Nisou patří dobové architektonické soutěže a pro 
Liberec je to doba, která z města vytvořila metropoli severních Čech. 
Komentované prohlídky vás zavedou do míst, která si zamilujete!
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Tipy na výlety
NA VRCHOL JEŠTĚDU 
Kolem alpských štítů na vrchol
a po hřebeni zase zpátky
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 9 km
Itinerář: Konečná stanice tramvaje č. 3 Horní Hanychov → bývalá sáň-
kařská dráha → U Vířivých kamenů (skalní masiv s vrcholy pojmenova-
nými po alpských štítech) → Nad Výpřeží → Ještěd-odbočka → Ještěd 
(horský hotel a TV vysílač, výhled do okolí) → Ještěd-odbočka → Ještědka 
→ Černý kopec → průchod 15. poledníkem → Pláně pod Ještědem (re-
staurace s muzeem HS) → Panský lom s Hanychovskou jeskyní → dolní 
stanice LD Skalka → Konečná stanice tramvaje č. 3 Horní Hanychov

Kdo přijede do Liberce, musí na Ještěd! No, uznejte, že horský hotel a vy-
sílač, který je národní kulturní památkou, architekty vyhlášený stavbou 
20. století a oceněný prestižní mezinárodní Perretovou cenou (jako je-
diný v ČR), si vaši návštěvu prostě zaslouží. Odměnou za výstup na horu 
vám pak navíc bude nádherný výhled do širokého okolí.

Typ trasy: cyklo 
Délka trasy: 50 km
Itinerář: Liberec → Minkovice → Rašovka (rozhledna s  restaurací) → 
Proseč pod Ještědem → Domaslavice → Sobotice → Hradčany → Tráv-
níček → Sychrov → Hodkovice nad Mohelkou → Dlouhý Most → Liberec

Projeďte se údolím Mohelky až k pohádkovému zámku Sychrov s velikým 
parkem a bohatě zdobenými interiéry, které jsou celoročně přístupné.

ZÁMECKÁ ANEB Z LIBERCE 
NA SYCHROV A ZPÁTKY
Za kamenným viaduktem,
Arturovým hrádkem a zámkem Rohanů

LIBEREC Z VÍŽKY
V  Jizerkách najdete spoustu rozhleden, ale prohlédnout si okolí pěkně 
z výšky můžete i přímo v Liberci. Jedinečný pohled na město vám nabízí 
liberecký mrakodrap – krajský úřad LK. Na vyhlídku v 17. patře vás vyveze 
páternoster, který je nejvyšším v ČR. Podobně hezké pokoukání je o let-
ních prázdninách i z radniční věže, kam sice musíte vystoupat po svých, 
zato však s průvodcem, který vám cestou ještě ledacos zajímavého poví. 
Pohledem na nejkrásnější čtvrť vás okouzlí rozhled z terasy Severočeské-
ho muzea, nebo z muzejní věže, která je věrnou kopií věže původní libe-
recké radnice. V sousedství zoo vás zase láká do výšky věž kulturního 
centra Lidové sady a pětici vyhlídek doplňuje o necelý kilometr dál ještě 
oblíbená výletní restaurace Liberecká výšina ve stylu středověkého 
hrádku, jejíž interiéry nedávno prošly rozsáhlou rekonstrukcí.
Shora toho zkrátka uvidíte mnohem víc, tak se nebojte brát život 
s nadhledem!
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KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

KDE SE BUDE LÍBÍT DĚTEM
KDE SI UŽÍT ZIMNÍ RADOVÁNKY

Poznejte zajímavosti Liberce se zkušenými průvodci! V letní sezóně vám 
představíme památky skryté v unikátní barokní zahradě kostela Nale-
zení sv. Kříže, kterými jsou vzácný morový sloup z dílny M. B. Brauna, 
křížová cesta i kaple Božího hrobu (kopie stejnojmenné kaple v Jeruzalé-
mě). Všechny tyto prvky spolu tvoří součást poutní stezky Via Sacra, která 
propojuje jedinečná sakrální díla v celém Trojzemí.
Další komentovanou prohlídkou jsou čtvrteční procházky Liebiegovým 
městečkem, kopcovitou čtvrtí domků, které kdysi vystavěli textilní ba-
roni pro své zaměstnance, a které si dodnes zachovaly svůj osobitý ráz. 
Profesionální památkář a odborník na slovo vzatý J. Zeman vám na ně-
kolika dalších prohlídkách představí technické zajímavosti dolního 
centra Liberce. 
S našimi průvodci si můžete v letní sezoně prohlédnout také bohatě zdo-
bené interiéry liberecké radnice, nástropní malby i krásné vitráže. V pří-
padě hezkého počasí je možné vystoupat i na věž, ze které je výborný 
výhled na centrum města s jeho památkami a zajímavou architekturou.
Každou první sobotu v měsíci můžete v doprovodu průvodce prozkou-
mat největší liberecký kryt civilní obrany, kde uvidíte ukázky plynových 
masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu 
a filtro-ventilační zařízení.

V iQLANDII si se staršími dětmi vyzkoušejte přes 400 interaktivních expo-
nátů, s mladšími dětmi zamiřte do iQPARKU, který je báječným světem 
už pro ty nejmenší badatele.  Seznamte se v DinoParku s druhohorními 
příšerami, které se nejen hýbou, ale často také pořádně řvou. Centrum 
Babylon vás zve do vodního světa v Aquaparku, na staročeskou pouť 
v Lunaparku, do Funparku, kde jsou opičárny povoleny i do zrcadlového 
Labyrintu, kde se krásně ztratíte v místnostech bludů a přeludů. V let-
ní sezoně vás čekají báječná dobrodružství i venku – třeba v přírodním 
EKOParku, který je zeleným srdcem města; Dětský koutek zve na skvělý 
vláček, miniruské kolo a spoustu místa na hraní a Nisapark vás doslova 
rozskáče množstvím nafukovacích trampolín, které jsou úplným rájem 
všech malých hopsálků i velkých skokanů.

Liberec má tu skvělou výhodu, že ho obklopují hory, které jsou pro zimní 
sportování doslova ideální. Z jedné strany jsou Jizerky se svými cca 200 km 
upravovaných běžkařských tratí, z druhé strany se tyčí Ještědský hřeben 
s moderním Skiareálem Ještěd, kde jsou tratě všech druhů obtížnosti. 
Výborné podmínky tu nabízí hlavně sjezdovka Nová Skalka, která je přes 
1,5 km dlouhá, 45 m široká a v noci osvětlená, takže umožňuje i večerní 
lyžování. O kus dál po hřebeni najdete ještě další zimní středisko, kterým 
je Všesportovní areál Obří sud Javorník. Krom modré sjezdovky o délce 
900 m, tu najdete také bobovou dráhu a restauraci ve tvaru obrovského 
sudu, podle které je toto místo pojmenované.

KAM ZAMÍŘIT,
KDYŽ NÁM POČASÍ NEPŘEJE
Když počasí není úplně ideální, zamiřte do Severočeského muzea. V te-
matických sbírkách se vám tu představuje „Krása a užitek“ evropského 
umění od antiky přes středověk až po současnost. Příroda Jizerských hor 
se před vámi vynoří v expozici „Doteky severu“ a bouřlivé dějiny města 
prožijete v expozici „Libereckých fragmentů“.
Hned naproti muzeu je Oblastní galerie Liberec, která svými sbírka-
mi naplnila bývalou budovu Lázní, a tak právě tady proplujete Na vl-
nách umění českou výtvarnou tvorbou. Seznamte se s  Heinrichem 
Liebiegem – sběratelem a mecenášem, který galerii odkázal vrcholná 
umělecká díla francouzské, německé a rakouské provenience převážně 
z 19. století a nechte se okouzlit Zlatým věkem nizozemské malby. 
Trojlístek výstavních prostor doplňuje na Masarykově ulici (která je údaj-
ně nejkrásnější ulicí v Čechách) ještě blízké Technické muzeum, které je 
splněným snem každého fandy dopravních prostředků všeho druhu a ty 
největší exponáty dokonce nenajdete v muzeu, ale před ním.

KAM SE VYDAT
ZA HEZKÉHO POČASÍ
Při návštěvě Liberce určitě zamiřte na Ještěd. Nejenže se tady může-
te vyfotit s Marťanem, ale také si tu zasportujete – vydejte se na lehčí 
turistiku po naučných stezkách (Sklářské, Pivovarské nebo Mlynářské), 
vyzkoušejte místní Bikepark nebo si půjčte ve Skiareálu Ještěd terénní 
koloběžky a zažijte parádní sjezdy. Přesně na druhé straně města (na 
začátku jizerskohorských lesů) si můžete prohlédnout vzácná a ve volné 
přírodě často velmi ohrožená zvířata v Zoo Liberec nebo podivuhod-
nou květenu doslova ze všech koutů světa v zahradě botanické.
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Tipy na výlety
Za výhledy přes Petřín 
na Dobrou Vodu a Čertův kámen
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 8 km
Itinerář: Dům národopisců Scheybalových → Kostel sv. Anny → Tyršovy 
sady → Petřín → Dobrá Voda → Čertův kámen → Vrkoslavice a zpět

Odpolední procházka z centra města Jablonce na vrch Petřín. Za po-
čáteční stoupání v první polovině okruhu budete odměněni krásnými 
výhledy na Jablonec a Jizerské hory.

Dům Jany a Josefa V. Scheyba-
lových a kostel sv. Anny
Bývalá fara v Kostelní ulici patří společně s kostelem sv. Anny k nejstar-
ším a nejvýznamnějším stavebním historickým památkám Jablonce nad 
Nisou. Dům nese jméno po významných národopiscích, manželech 
Scheybalových, kteří v něm žili a tvořili většinu svého díla. Obě památ-
ky dnes slouží ke kulturním účelům – konají se zde výstavy a koncerty, 
v  přízemí domu se nachází turistické informační centrum, v 1. patře 
Městská galerie MY a v podkroví výstavní síň.
Více informací k vystávám najdete na www.kulturajablonec.cz.

Jablonec z ptačí perspektivy
Chcete-li vidět Jablonec z výšky, vystoupejte na 51 m vysokou věž rad-
nice. Za jasného počasí je z ní vidět až na Ještědský hřbet, Jizerské hory, 
Černostudniční hřeben nebo Císařský kámen. V době letních prázdnin 
je možné navštívit také funkcionalistické zasedací místnosti v 2. patře 
budovy. Výstup vám v úředních hodinách usnadní oběžný výtah páter-
noster. Věděli jste, že v Libereckém kraji jsou pouze čtyři?  Jeden z nich 
se nachází právě v jablonecké radnici.
Informace, rezervace: tel.: (+420) 770 122 125, (+420) 606 270 543,
e-mail: info@jablonec.com; www.kulturajablonec.cz.

Muzeum skla a bižuterie
Muzeum skla a bižuterie představuje jednu z největších sbírek skla v Če-
chách a svým rozsahem zcela jedinečnou sbírku bižuterie v rámci celé 
Evropy. Zbrusu nová (od července 2022) je expozice největší veřejné sbír-
ky skleněných vánočních ozdob Svět zázraků/World of Wonders (WOW), 
kterou najdete v architektonicky mimořádné skleněné přístavbě.
V letní sezóně muzeum provozuje také stálou expozici sklářství v Ji-
zerských horách v  zaniklé osadě Kristiánov. Každé září se zde koná 
oblíbená sklářská slavnost.  www.msb-jablonec.cz
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – jediné na světě!

Univerzitní galerie N
slouží k výstavní a prezentační činnosti Technické univerzity v Liberci. 
Představuje práce kreativních studentů Katedry designu, ale i dalších od-
borných VŠ z ČR a dalších umělců z široké škály výtvarných směrů od nás 
i ze zahraničí.  www.katedradesignu.cz/galerie-n

Letní prohlídky Jablonce
Vydejte se po stopách jablonecké architektury s historikem Jaroslavem 
Zemanem. Komentované prohlídky se konají od června do září a jsou za-
měřeny na témata Secesní a Meziválečný Jablonec nad Nisou.
Termíny: pondělí 20. 6., 11. 7., 15. 8. a 12. 9. 
Vstupenky přes e-vstupenka.cz; více informací na www.jizerky.cz. 

Typ trasy: cykloturistický 
Délka trasy: 36 km
Itinerář: Jablonex (MHD) → Jablonecká přehrada → Jindřichov → Malá 
Strana → Horní Maxov → Krojčenk → Pramen Nisy → Dolní Černá Stud-
nice → Kittelův dům → Maršovice → Kokonín → Petřín → Dobrá Voda  
→ Milíře → Císařský kámen → Horní Proseč → U Tenisu (MHD)

Vydejte se poznat na kole nejbližší okolí Jablonce nad Nisou, které není 
o nic méně zajímavé, než cyklisty tolik vyhledávané hlavní trasy Jizerských 
hor. A navíc zde nepotkáte zdaleka tolik lidí. Ale pst, nikomu o téhle trase, 
kterou právě z těchto důvodů tolik milují místní lidé, neříkejte!

Nejbližším okolím Jablonce 
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Kittelovsko – místo opředené 
legendami
Nedaleko Jablonce nad Nisou leží obec Krásná, která je svázána s pů-
sobením legendárního doktora J. J. A. E. Kittela (severočeského Fausta), 
který zde působil v 18. století a zasloužil se o výstavbu nejznámějších 
domů a památek. Je mu věnováno muzeum, které vás seznámí s historií 
zdejšího kraje, lidovou architekturou a regionálním lidovým léčitelstvím. 
www.kittelovomuzeum.cz 

Město Rychnov u Jablonce nad 
Nisou a obec Pulečný
spojují Jizerské hory s Českým rájem.  Prochází jimi Naučná stezka man-
želů Scheybalových, významných národopisců. Zajímavostí je městské 
Muzeum rychnovského malířství připomínající umělecko – řemeslnou 
historii. Součástí je i komorní expozice místní zbrojní výroby z druhé svě-
tové války. Otevírací doba: pátek 14–18 h. 
https://www.rychnovjbc.cz/mestske-muzeum/

Bedřichovské stezky a výhledy
Dětské putování za živly…
vzniklo na základě tradovaných pověstí. Modré putování za zázračnou 
vodou (Voda, 7 km), Zelené putování za tajemstvím stromů (Země, 
5 km) a Červené putování za zázrakem ohně (Oheň, 6 km). Stezky jsou 
v terénu vyznačeny barevnými sklíčky – kamínky, dále v mapách a hra-
cích kartách. Za vyluštěnou tajenku obdrží poutníci odměnu v podobě 
omalovánek a překvapení připomínající propojení s daným elementem.

Modré putování… představí sochu víly Izeríny, Vysoký hřeben, Trniště 
s léčivou studánkou a vyhlídkou, odkud nás vrací zpět do Bedřichova.

První část Zeleného putování… vede na Královku po stávající Mravenčí 
stezce a upoutává pozornost dětí na různost zvířecích stop, které jsou 
v přírodě k vidění. Druhá část dokončuje okruh kolem Prezidentské chaty, 
lesem a přes stadion zpět k infocentru.

Červené putování… nemine známý Bedřichovský viklan, pokračuje 
na Vládní cestu, odbočkou se vrací po Kanálu na Maliník a klesá do Bed-
řichova.

Bedřichovské výhledy
Dva výletní okruhy v celkové délce 9 km propojují nejzajímavější místa 
Bedřichova s využitím turistických tras za pomocí 17 informačních tabulí.
www.bedrichov.cz

Sport
Městský plavecký bazén
Nachází se v těsné blízkosti přehrady a nabízí dráhy pro kondiční pla-
vání, dětský a relaxační bazén, vířivky a atrakce pro děti včetně dvou 
tobogánů a skluzavky pro nejmenší. V areálu bazénu je k dispozici také 
sauna, parní komory, masáže, volejbalové plážové kurty a občerstvení.
https://sportjablonec.cz/mestsky-plavecky-bazen

Zimní stadion
Pokud rádi bruslíte, nemusíte spoléhat jen na zamrzlou přehradu. Od 
září do března využijte zimní stadion k pravidelnému bruslení pro veřej-
nost v samém centru města.  www.sportjablonec.cz

Makak aréna
Jedno z největších lezeckých indoor center v ČR s cestami pro úplné za-
čátečníky i profesionály, boulderingová stěna, dětské profily s top rope 
jištěním, obchůdek s vybavením a navíc zázemí s výbornou kávou a po-
sezením. www.makakarena.cz

Lanový park Bedřichov
se nachází na stadionu Bedřichov v Jizerských horách pouhých 300 m 
od centrálního parkoviště. Park se skládá z lanového centra v korunách 
stromů a horolezecké stěny. www.lanovyparkbedrichov.cz

Lanový park Artur
Vysoké lanové dráhy v korunách stromů, překážky v podobě visících 
klád, mostů, sítí a lanovek všech obtížností pro malé i velké najdete 
v Janově n. N. – Malém Semerinku. www.pensionartur.com

Rádlo
Za výhledy na Eldorádlo okolo Rádla – netradiční putování křížem krá-
žem obcí vhodné pro rodiny s dětmi.

Lučany nad Nisou
Stezka svobody – spojuje tři Lípy svobody vysazené v roce 2018 v Luča-
nech nad Nisou, na Horním Maxově a v  Jindřichově. Po okruhu v délce 
12,7 km Vás povedou značky ve tvaru kruhu a v barvách trikolóry. Na 
stezce najdete 12 zastavení ozdobených skleněnými kostkami a kovový-
mi pásky s citáty na téma svobody. Stezka je ve tvaru kruhu, proto záleží 
je na Vás, jakým směrem a odkud se na stezku vydáte.
www.stezkasvobody.cz; www.lucany.cz

Kam za vodou
• VN Mšeno – Jablonecké moře
• VN Bedřichov – Černá Nisa
• Koupaliště Dolina Bedřichov (na vl. nebezpečí) 
• Koupaliště Lučany
• Přírodní koupaliště Rychnov u Jablonce n. N . (na vl. nebezpečí)
• Přírodní koupaliště Rádlo (na vl. nebezpečí)
• Koupaliště Lučany
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Tipy na výlety

Od hradu k hradu
Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 10,2 km
Itinerář: Oldřichov v Hájích vlaková zastávka → modrá turistická značka 
→ u přístřešku Hřebenový buk → odbočit ke Skalnímu hradu a zpět → 
žlutá turistická značka → Větrov – Zátiší → Hág → Zámecký pivovar Frý-
dlant → NS Křížový – Křížový vrch s křížovou cestou

Jedním z nejkrásnějších míst Jizerských hor je Národní přírodní rezerva-
ce Jizerskohorské bučiny. Poznat jejich krásu můžete při procházce ke 
Skalnímu hradu, odkud je krásný výhled na celé Frýdlantsko. Trasa vás 
z hor zavede do podhůří k obnovené křížové cestě na Křížovém vrchu ve 
Frýdlantu, ze kterého se vám naskytne úchvatný pohled na Hrad a zá-
mek Frýdlant. Vydejte se od hradu k hradu!

Typ trasy: cyklo 
Délka trasy: 36 km
Itinerář: nádraží ČD Frýdlant → cyklotrasa č. 3059 → Krásný Les → Dol-
ní Řasnice → Horní Řasnice → cyklotrasa č. 3006 → Pertoltice → nezna-
čená cesta vlevo → zelená tur. značka → cyklotrasa č. 3016 → rozhledna 
Frýdlantská výšina → žlutá tur. značka → nádraží ČD Frýdlant

Pohodová trasa s nenáročným převýšením poblíž česko-polských hra-
nic se zastávkou ve skanzenu a na rozhledně.

Přírodou 
Frýdlantského výběžku

Do Frýdlantu za historií Hradozámecké novinky
na FrýdlantuJako každý rok, tak i letos si pro Vás město Frýdlant připravilo komen-

tované prohlídky městem. Každé pondělí od června do září si společně 
projdeme historické centrum města a prohlídku završíme na radniční 
věži. Svůj termín si rezervujte na tel.: 488 886 603 v TIC Frýdlant.  
Za nepříznivého počasí je nejlepší se schovat někam do tepla a sucha, 
a to přesně nabízí frýdlantská muzea. Městské muzeum naleznete ve 
druhém patře radnice a Muzeum Špitálek kousek za radnicí. Dozvíte se 
o historii města a také můžete vidět archeologické nálezy z Frýdlantu 
a jeho okolí. 
Svítí sluníčko a chcete se projít ve stinném prostředí? Doporučujeme 
Křížovou cestu ve Frýdlantě, která je převážně umístěna v lese. Je zde 
celkem 14 zastavení, boží hrob, studánka a několik vyhlídek, kde pořídí-
te nádherné společné fotky. www.enjoyfrydlant.cz 

Perlou jizerského podhůří je Státní hrad a zámek Frýdlant. Je jedinečný 
svou historií, architekturou, bohatě vybavenými interiéry a v letošním 
roce také spoustou novinek. Od ledna je objekt pod vedením nového 
kastelána Jiřího Holuba a změny, které na Frýdlantu připravil, vás určitě 
nadchnou. 
V letošním roce si můžete vybírat hned z několika prohlídkových okruhů 
a zaměřit se na to, co je vašemu srdci nejbližší. První okruh Frýdlantský 
hrad vás zavede do nejstarší části komplexu vybudovaném na čedičové 
skále. Seznámíte se s bohatou historií objektu a zavítáte do impozantní-
ho rytířského sálu s rodovou galerií Gallasů a Clam-Gallasů. Prohlédne-
te si hodovní síň, zbrojnici a velkou sbírku zaměstnaneckých uniforem. 
Druhý okruh Frýdlantský zámek vám představí historii posledních 
majitelů Clam-Gallasů a nadchne bohatým vybavením interiérů. K nej-
větším lákadlům trasy patří kuchyně, Velká jídelna, Erbovní sál, dámské 
patro s dlouhou enfiládou, ojedinělá zámecká koupelna a překrásná zá-
mecká kaple. Každá z těchto tras trvá 60 minut. 
Pro nejmenší návštěvníky je připravená Dětská prohlídka, která děti 
seznámí jednoduchou formou s chodem zámku, vysvětlí, na co byl erb, 
kdo na zámku sloužil a bydlel a zavede je do Kastelánského křídla. Chy-
bět samozřejmě nemůže ani bohatě vybavený dětský pokoj s hračkami 
zámeckých dětí. Milovníci zbraní si přijdou na své na okruhu Zbraně, 
zbroj a rytíři. Prohlídka vás zavede do velké hradní zbrojnice a před-
staví zbraně od pozdního středověku, až po devatenácté století, včetně 
zbraní z Orientu. Prohlídka končí návštěvou hradní věže s možností vy-
hlídky na město a panorama Jizerek.
Čekání na začátek prohlídky si od letošního roku můžete zpříjemnit po-
znáváním venkovních prostor komplexu. Nově je totiž volně přístupné 
nádvoří zámku, rytířská stezka i Valdštejnská vyhlídka. V pojízdné ka-
várně na zámeckém nádvoří si můžete dát kávu nebo třeba palačinku 
a nechat se unášet na vlně pohody v takto okouzlujícím prostředí.
Přejeme Vám nezapomenutelný zážitek! www.zamek-frydlant.cz
facebook @hrad.zamek.frydlant; instagram @hrad_zamek_frydlant 
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Bikecentrum Libverda

Do Višňové na kole
Autokemp a přírodní koupaliště 
v Novém Městě pod Smrkem

Bikecentrum Libverda je jedním ze třech nástupních míst na stezky Singl-
treku pod Smrkem. Zázemí nejen pro bajkery leží na začátku lázeňského 
městečka Lázně Libverda ve směru od Hejnic, v blízkosti jedné z  neja-
traktivnějších částí stezek, na Hejnickém hřebeni. Bikecentrum nabízí od 
května do listopadu k testování špičková celoodpružená kola a elektro-
kola značky Rock Machine. Najdete zde kvalitní servisní zázemí, myčku 
kol, prodejnu cyklistických doplňků a bajkového oblečení, sociální zaří-
zení včetně sprch, úschovnu zavazadel, dostatek parkovacích míst na 
oploceném parkovišti, možnost občerstvení ve skvělé Pizzerii u Růženky 
a posezení v příjemném prostředí centra či na venkovní terase. Nechybí 
ani nabídka ubytování s tipem na nejvhodnější rekreační zařízení pro baj-
kery – Areál Vzlet. Ti také mohou příjemně unaveni po náročném sportov-
ním dni využít celou řadu relaxačních procedur místních lázní. Součástí 
Bikecentra Libverda je služebna Horské služby. Těšíme se na vaši návště-
vu! A pamatujte, že Singltrek pod Smrkem začíná i u nás…

Višňová je známá především hrázděnými domy, nachází se tu Přírodní 
rezervace Meandry Smědé a seskupení žulových balvanů Pohanské ka-
meny. Obec tvoří celkem devět osad. Svou rozlohou a polohou u česko-
-polské státní hranice je ideálním místem pro cykloturistiku. Na kolech 
můžete projet všechny osady a poznat jejich zajímavosti. Pokud bude-
te mít chuť vyrazit ještě dál, je Višňová ideálním výchozím bodem pro 
výlety za hranice. Za 1,5 hodiny se z Andělky dostanete až k turisticky 
oblíbenému cíli v Německu, Bersdorfskému jezeru.
Kromě značených cyklotras (3016 a 3039), které osadami vedou, si pro 
vás Obec Višňová připravila letáčky s celkem třemi cyklovýlety. Jednotli-
vé trasy představují největší zajímavosti obce a zavedou vás i do blízké-
ho okolí Višňové. Cyklovýlet I – Severní trasa má délku 17 km, začíná ve 
Višňové a pokračuje přes Filipovku, Loučnou, Andělku až do sousední 
obce Černousy a zpět do Předlánc. Cyklovýlet II – Jižní trasa má délku 
11  km a  provede vás jižními osadami Višňové. Cyklovýlet III – Kolem 
okolo Witky je dlouhý 26 km a zavede vás po nové česko-polské cyklo-
stezce až k polské přehradě Witka. Letáky jsou k dispozici na Obecním 
úřadu ve Višňové.
Novinkou letošní sezony je vybudování Cyklostezky Bažina. Trasa se na-
chází v okrajové části Višňové směrem na Minkovice. Na stezce je mož-
né jezdit na kolech, ale na své si zde přijdou i in-line bruslaři, nebo malé 
děti na odrážedlech. Stezka je situována zcela mimo dopravní provoz 
a pohyb na ní je tak bezpečný i pro ty nejmenší sportovce. Protože se 
na stezce nachází jen středová dělící čára a je tak společná pro chodce, 
cyklisty i bruslaře, je důležité zde dodržovat pravidla provozu na cyklo-
stezkách a předejít tak kolizím. Na začátku a konci cyklostezky se nachá-
zejí okolo obratišť středové ostrůvky s dřevěnými zastřešenými lavicemi 
a stolem. Po celé své délce je stezka osvětlená, najdete tu také stojan na 
kola a dokonce servisní stanici pro cyklisty. Slavnostní otevření by mělo 
proběhnout v červnu. www.ob-vis.net

Nejen ubytování v krásné krajině, ale i osvěžení nabízí v Novém Městě 
pod Smrkem v horkých dnech přírodní koupaliště. V areálu s výhledem 
na severní úbočí Smrku a Měděnce je také centrální nástupní místo na 
síť přírodních stezek pro horská kola – Singltrek pod Smrkem. Je tak 
možné pohodlně spojit odpočinek s aktivním trávením volného času.
Ubytovat se u nás můžete v rekreačních chatkách, stanu nebo k nám 
můžete přijet vlastním karavanem, který pohodlně zaparkujete na nově 
vybudovaných stáních. V aktivitě u nás se meze nekladou. Ať pěší turis-
tika nebo cykloturistika jsou u nás k mání. Vyrazit můžete na 7,5 kilome-
trů vzdálenou rozhlednu na hoře Smrk, nejvyšší horou Jizerských hor 
o výšce 1124 m. n. m. Pokud k nám vyrazíte za cyklistikou, určitě využijte 
Singltrek a jeho 80 km stezek s okruhy různých náročností.

HEJNICKÉ SLAVNOSTI
Hejnické slavnosti jsou každoroční oslavou k výročí vysvěcení hejnické 
baziliky. V dřívějších letech se jednalo o tradiční hejnickou pouť, která 
se postupně přetvářela do nynější podoby oficiálních městských 
slavností, kde se návštěvníkům a občanům nabízí hudební a divadelní 
vystoupení předních umělců, řemeslné jarmarky, prodejní trhy, 
kolotoče a lunaparky, doprovodné programy a spousta jiné zábavy. 
Jednou z hlavních součástí a velkým lákadlem těchto slavností 
je doprovodný kulturní program. Tento malý hudební festival 
pod Jizerkami bude probíhat po oba víkendové dny na velkém 
pódiu v prostorách samotné akce na rozsáhlé travnaté ploše před 
zahradou kostela.
Na velkém venkovním pódiu se budou střídat různá hudební 
seskupení, s různými žánry pro celou rodinu. Návštěvníci se tak 
mohou těšit na pestrý program. 

Termín letošních slavností je 2. a 3. července 2022.
Více informací naleznete na www.mestohejnice.cz;
facebookových stránkách Hejnické slavnosti a nově také na 
instagramu hejnicke_slavnosti.
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Tipy na výlety
Cyklostezkou 
Járy Cimrmana
Typ trasy: cyklo 
Délka trasy: 36 km
Itinerář: nádraží ČD Návarov → cyklotrasa č. 4248 (přes Návarov → 
Lhotka → Zlatá Olešnice, Na Vrších → Velké Hamry → Bohdalovice → 
Velké hamry – Svárov) → Tanvald → cyklotrasa č. 3022 → Desná v Jizer-
ských horách → cyklotrasa č. 3019 → Protržená přehrada → cyklostezka 
č. 3020 → Jizerka → žlutá tur. značka → Karlovský most → NS Tři Izeríny 
→ rozc. Pod Bukovcem (autobusová zastávka Kořenov, Jizerka)

Cyklostezka Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova. Český génius 
Jára Cimrman, dramatik, vynálezce, světoběžník, jehož stopu se mnozí 
snaží marně zachytit, je nerozlučně spojen s tímto krajem, což dosvěd-
čují některé divadelní hry objevené v  lesovně pod Mariánskou horou 
vědeckým kolektivem v čele s doktorem Svěrákem a profesorem Smol-
jakem. Podařilo se zmapovat několik zastávek při jeho putování.

Typ trasy: pěší 
Délka trasy: 11,5 km
Itinerář: žel. stanice Desná – Riedelova vila → Riedelova vila → Riede-
lova hrobka → jídelna Sklář → Vodopády Černé Desné → Přístřešek Na 
Novině → Kaplička Na Novině → ul. Výletní → Skokanské můstky Desná 
→ Pomník katastrofy na Bílé Desné → Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
→ žel. stanice Desná

Výlet přes desenské kopce za krásami vodních toků v malebném okolí 
obce Desná. 

TIP: Máte-li v oblibě koupání v opravdu studené vodě, skočte si do vo-
dopádů a kaskád na Bílé a Černé Desné, které dodají adrenalin v každé 
roční době.

Pěšky i proti proudu 
Černé Desné až na Novinu

Tanvaldsko si nejlépe užijete na kole
Asi 5 km od Tanvaldského Špičáku je na svazích Malého Špičáku postavená a lesem propletená síť přírodních trailů. Pro svou pestrost povrchů a růz-
nou škálu obtížností si tu na své přijde malý i velký bajker, zkušený borec i začátečník. Rozmanitostí a bohatou nabídkou dalšího sportovního vyžití 
v okolí je to ideální místo pro rodinnou dovolenou. 
Výchozím bodem a základnou je celoročně otevřený Kemp Tanvaldský Špičák, který kromě ubytování a občerstvení disponuje i půjčovnou kol. Přímo 
u kempu se nachází nově vybudované skillcentrum se 4 traily, které umožňují trénovat všechny potřebné bajkové dovednosti. Dalším vyžitím a no-
vinkou v blízkosti kempu je nově postavený asfaltový Pumptrack Tanvald. Pokud potřebujete zdokonalit techniku jízdy na kole, je to ideální místo 
právě pro vás, ať už jste dospělí nebo děti. Spolu s bajkery si Pumptrack užijí i koloběžkaři, longboardisté a in-lineři. Dvě trasy o délkách 60 m a 210 m, 
asfaltový povrch, díky kterému sem můžete skoro za každého počasí a kapacita 25 uživatelů najednou – nový Pumptrack prostě musíte vyzkoušet!
Milovníci endura a těžších technických sjezdů si přijdou na své v nedalekém Bikeparku Bobovka, kam vede cesta zatím po modré turistické, ale při-
pravuje se tu i stoupací trail. Ten bude začínat kousek nad kempem a povede do blízkosti vyhlídky Špička na Malém Špičáku.
Největší peckou je sjezd korytem bývalé jedinečné a slavné bobové dráhy, který je opepřený dostatečným množstvím skoků a obřích zděných klopených 
zatáček. V bikeparku jsou další 2 traily, které prověří vaše technické zkušenosti v hrabance na kořenech, kamenech a přírodních překážkách. Délka tratě je 
1,2 km a je označena jako středně těžká, s převýšením 150 m. Stezky jsou budované a dlouhodobě udržované nadšenými staviteli z DH-FR racing Tanvald 
a vznikly díky podpoře jednotlivců z řad zájmových spolků a města Tanvald. Poskytují zázemí a tréninkový prostor především DH-FR racing Tanvald, North 
bike clubu Tanvald a místním základním školám. Pravidelně se zde konají bajkové kurzy pro děti a dospělé. Domluvit si tu můžete i individuální tréninky 
a bajkové výlety po stezkách a okolí s průvodcem. Skillcentrum včetně zázemí v kempu se dá po předchozí domluvě s provozovatelem také pronajmout.
Pokud vás přestane bavit stále jen šlapat a šlapat, můžete vyzkoušet komfortní vyvezení lanovkou na Špičák a následně si vychutnat sjezdy ve 4 km 
vzdáleném Bikeparku Tanvaldský Špičák. www.tanvald.eu 

Další adrenalinové a cyklistické 
zážitky na Tanvaldsku
• Pumptrack Harrachov – www.harrachovcard.cz 
•  Bikecentrum Smržovka – bývalé hřiště ve Střední Smržovce v Luční 

ulici – www.smrzovka.cz 
•  Bikeparky v Zásadě, Držkově a Velkých Hamrech (Mezivodí) – vždy 

vedle fotbalových hřišť.
 www.zasada.cz; www.drzkov.cz; www.velke-hamry.cz
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Kemp Tanvaldský Špičák

Tanvaldsko je krajem rozhleden 
a vyhlídek

Bikepark Tanvaldský Špičák

Na úpatí Tanvaldského Špičáku leží v klidné lokalitě Kemp Tanvaldský Špičák. Je ideálním místem k pořádání výletů a návštěvě turistických cílů 
v Jizerkách. V kempu se nachází cca 60 míst pro kempování, dvě chatky s celkovou kapacitou 12 lůžek, rodinný apartmán a pro dobrodruhy jsou tu   
připravená dokonce tři indiánská teepee. V komfortně vybaveném zařízení najdete recepci, umývárny se sprchami a WC, možnost praní prádla, malou, 
moderně zařízenou hospůdku s venkovní terasou a grilem, zastřešené místo na grilování a samozřejmě také hřiště pro děti. Kemp je bezbariérový 
a součástí je také samostatné sociální zařízení pro tělesně postižené.
Součástí kempu je 25 míst pro obytné vozy a karavany. Místa pro stání jsou rozmístěná tak, aby všichni měli dostatek místa a pohodlí. Samozřejmostí 
je připojení na elektřinu s odpočtem spotřeby a rozvody pitné vody. Je tu možné i vypuštění zásobníků odpadních vod nebo chemických WC.
Patříte-li mezi nadšené cyklisty, uchvátí vás tu Bikepark Tanvaldský Špičák. V blízkosti kempu se nachází tři cyklistické traily – modrý, červený a černý. 
Modrý a červený trail je středně obtížný, černý je obtížný, částečně kamenitý, technický. Novinkou letošního léta bude asfaltový pumptrack! Pokud si 
chcete užít ještě jeden unikátní sjezd, přejeďte přes kopec na Malý Špičák do Bikeparku Bobovka a projeďte se v korytě bobové dráhy.
Pokud nemáte možnost do kempu dorazit na vlastním kole, můžete si ho tu i vypůjčit. K zapůjčení jsou endura a elektrokola jak pevná, tak 
celoodpružená. www.kemptanvaldskyspicak.cz

I město Tanvald se jimi pyšní. Nejstarší z nich je rozhledna na vrcholu 
Špičáku, nejmladší pak vyhlídka Špička na Malém Špičáku. Skupina ar-
chitektů MJÖLK, jež dala zrod „Špičce“, postupně „rodí“ i naučnou stezku 
v korytě bývalé bobové dráhy založenou na optických klamech. Měla by 
končit právě u Špičky. V tuto chvíli se stezka prozatím využívá k tema-
tickým výletům s kvízy, jež vymýšlí a připravuje Středisko volného času 
Tanvald (www.svctanvald.cz). 
Další nově vzniklá naučná stezka spíše environmentálního charakteru, 
určená dětem i dospělým, se nachází na červené turistické trase vedou-
cí na vyhlídku Terezínka ve městě Tanvald. 
A do třetice Vás zveme na známou Naučnou stezku podél řeky Ka-
menice, která nás seznamuje s historií Tanvaldu, výstavbou železnice, 
životem tehdejších obyvatel a rozvojem zdejšího vyspělého průmyslu.

Jednosměrné terénní stezky v lesích si můžete užít na svazích Tan-
valdského Špičáku. Jejich začátek je na vrcholu Tanvaldského Špičáku 
a konec na parkovišti u nástupní stanice na lanovou dráhu Tanvaldský 
Špičák I.
Vybudovány tu jsou 2 traily, modrý a červený, v celkové délce cca 8 km. 
Traily vedou lesem z vrcholu Špičáku a jsou široké cca 1 m. Při jejich 
sjíždění budete zdolávat různé 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, na-
razíte zde například na netradiční rockgarden zatáčku.
Terénní stezky jsou určeny pro širokou cyklistickou veřejnost, na své 
si zde přijdou zkušení bikeři, ale i šikovné děti. K cestě nahoru můžete 
využít lanovou dráhu Tanvaldský Špičák 1.
U nástupní stanice lanové dráhy je 50 m dlouhý hliněný pumptrack, na-
chází se zde půjčovna kol, prodej drobných cyklo doplňků a servis. Pro-
vozní doba Bikeparku a lanovky je od května do září. Bližší info hledejte 
na www.skijizerky.cz.
Pro letní sezonu 2022 si Bikepark připravil několik novinek. V průbě-
hu sezony bude vybudován nový hrabankový trail pod lanovkou Špi-
čák 2 a zároveň se připravuje vybudování 2 nových trailů. V půjčovně 
pod lanovkou jsou k dispozici nová kola. Konkrétně se jedná o 12 kol od 
české firmy Qayron, jsou mezi nimi jak celoodpružená, tak i pevná kola 
určená pro jízdu na trailech.

Slavnosti pod Majákem
a Spanilá jízda Cyklostezkou 
Járy Cimrmana
• 11. června 2022 od 11.00 hodin
 malá slavnost v Minimuzeu Na Mlatě, Hamrska, Velké Hamry
• 11. června 2022
  odpolední Slavnosti pod Majákem Járy Cimrmana – Areál U Čápa, 

Příchovice
• 12. června 2022 – Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana. 
  V  9.00  hodin start na Mostě Járy Cimrmana v  Návarově, spanilá 

jízda Bohdalovicemi, Popelnicemi do Tanvaldu. Program v Tanvaldu 
u kostela sv. Františka z Assisi od 11.00 hodin, příjezd Spanilé jízdy 
ve 13.00 hodin.  www.tanvaldsko.info
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Hotel Rehavital – Brána do Jizerek

Do Libereckého kraje vlakem
Letos se s Libereckým krajem vydáte na výlety vlakem. Ať už pravidelnou 
linkou nebo parním veteránem, vždycky se projedete krásnou přírodou, 
a dokonce uvidíte spoustu železničních unikátů, které nepotkáte 
nejenom jinde v republice, ale v mnoha případech ani mnohem dál. Že 
nevíte, co se pod slovním spojením „železniční unikát“ může skrývat? 
Třeba nejstrmější tuzemská železniční trať z Tanvaldu do Kořenova, které 
se také říká zubačka. Určitě také krkonošský Pojizerský Pacifik, který vás 
mimo jiné doveze do Poniklé, kde nahlédnete do výroby unikátních 
perličkových ozdob. A do třetice třeba Sklářská lokálka křižující Lužické 
hory, kterou se svezete prakticky až do hutě. Ale cestování vláčkem není 
jenom o unikátech, ale také o pohodě a vlastně i romantice. Železnice 
v Libereckém kraji prochází rozmanitými přírodními partiemi a spojuje 
řadu historických měst i obcí. Prakticky na každé zastávce či stanici 
vás čeká něco zajímavého. Slibujeme, že cesta vlakem na všech našich 
severských tratích vám přinese spoustu dobrodružství, poznání a určitě 
i zážitků. Tak si nasedněte, ať vám ten zážitkový vlak neujede! Výpravčí 
už mává odjezd!
Veškeré informace o všech železničních skvostech z kraje najdete 
na webu liberecky-kraj.cz. 

Znáte vůně, barvy a chutě Jizerských hor? Pokud ne, tak u nás najdete vše pod jednou střechou! Jsme více než ubytování, jsme poznáním regionu, 
kterým vás provedeme všemi 5 smysly. Naše nově zrekonstruované pokoje jsou opravdovou bránou do Jizerek. Všechno vybavení bylo vybráno 
s láskou k Jizerkám. Snažili jsme se přenést barvy našich lesů do pokojů, a proto naše obklady a koberce symbolizují vřesoviště a rašeliniště. Vůně 
dřeva je pro nás zásadní, a proto jsme vybrali smrk, ze kterého je vyroben veškerý nábytek v pokoji. Jizerské lesy jsou naší chloubou, na pokojích tak 
najdete kapradiny a malé stromky. Jablonec nad Nisou se pyšní tradicí bižuterie a skla a právě z toho důvodu na pokojích naleznete skleněné ptáčky 
a  křišťálovou kouli. Holé zdi jsme zaplnili ručně vyráběnými dřevěnými obrazy z jizerských lesů a ilustracemi jizerských bylinek. Poslední tečkou 
v dekoracích jsou na zakázku vyrobené dřevěné misky, které jsme naplnili mechem a tím podtrhli celou Jizerskou tématiku.
Každý krok naším hotelem je provázen Jizerkami, od provoněné recepce, přes regionální snídaně, až po náš wellness. Po dlouhém a náročném dni 
si tak můžete dopřát naše privátní levandulové nebo bylinné lázně, a to ať už jste hotelovým hostem anebo bydlíte v jabloneckém okolí. I v našem 
wellness a na masážích využíváme regionální výrobky a je jen na vás, zda si vyberete kus divoké louky či naše hory. Vámi vybraná vůně vás bude 
provázet celou procedurou a zrelaxuje vaše tělo i mysl. Wellness si můžete zpestřit Jizerskou reflexní mísou, která vám zaručí okamžitou úlevu nejen 
nohou a se studenou či teplou vodou může být skvělým způsobem, jak nohám dopřát zaslouženou péči třeba právě po náročném výletě. I v našem 
wellness vám chceme dopřát chuť Jizerek, tudíž si můžete pochutnat na degustačním talíři a osvěžit se naším speciálním nápojem z levandule anebo 
vodou s minerálními kameny. Lázně doporučujeme zakončit masáží od našich skvělých masérů.

Křišťálový ráj
v Jablonci nad Nisou
Svaz výrobců skla a bižuterie připravil velkou novinku pro návštěvníky 
Libereckého kraje a Jizerských hor. 1. června 2022 otevře nové 
bižuterní centrum Křišťálový ráj v  centru Jablonce nad Nisou 
v  Jungmannově ulici 497/6 (dříve Dům nábytku), které po 11  letech 
nahradí oblíbený Palace Plus. Křišťálový ráj se stane centrem 
turistických aktivit svazu a nabídne návštěvníkům Jablonce nad Nisou 
v sezóně 2022/23 mnoho zajímavých akcí.

Křišťálový ráj dětem
3. – 4. června 2022
První událost je připravena především pro děti a rodiče. Mohou se těšit 
na několik kreativních dílen, kde si navléknou korálky podle své fantazie, 
vyzkouší malování skleněných ptáčků, vyrobí drobné dárky apod. Dílny 
povedou zkušené designérky. Svou tvořivost mohou vyzkoušet rodiče 
i prarodiče. Překvapením bude speciální kolekce dětské bižuterie.

Výstava Křehká krása 2022
Tradiční výstava se koná ve dnech 4. – 7. srpna 2022 v areálu výstaviště 
Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Na této prodejní výstavě předvede 
svoje poslední kolekce více než 40 výrobců bižuterie a skla. Novinkou 
je „Vánoční festival“, na kterém se představí přední výrobci z České 
republiky. Při ukázkách výroby se návštěvníci přesvědčí, kolik fantazie 
a řemeslné zručnosti je ke vzniku těchto krásných předmětů zapotřebí.

Víkend Křišťálového údolí
12. – 13. listopadu 2022
„Křišťálový ráj“ je součástí projektu Libereckého kraje „Křišťálové údolí“, 
který se bude konat celý víkend 12. – 13. listopadu 2022. Bude připraven 
bohatý program workshopů a ukázek výroby pro všechny generace!

České Vánoce v Křišťálovém ráji
9. – 11. prosince 2022
Bohatou kolekci vánočních ozdob je možno zakoupit po celý rok. Pro 
návštěvníky v období adventu bude připravena tradiční akce, na které si 
mohou sami vyrobit vánoční dárky, namalovat vánoční ozdoby a udělat 
si vánoční dekorace do bytu. Návštěva v  adventním čase jistě potěší 
děti i dospělé.
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Skvělý tip na výlet – science 
centra iQLANDIA a iQPARK 
v Liberci
Chystáte se do Jizerských hor anebo už zde jste a řešíte, kam vyrazit 
za chytrou zábavou? Navštivte libereckou iQLANDII, unikátní vědecko-
zábavní centrum s planetáriem! Exponáty jsou interaktivní a můžete je 
vyzkoušet na vlastní kůži. Čeká na vás 11 expozic, včetně letošní novinky 
MatematikUm, přes 400 interaktivních exponátů i planetárium s unikátní 
akustikou. V ceně vstupenky do expozic je i  oblíbená science show 
a populární badatelské aktivity jako např. Teslův transformátor, Ohnivé 
tornádo, jízda na Mars Roveru, gyroskop nebo pokec s  humanoidním 
robotem Thespianem. 
iQLANDIE je určena pro všechny od 8 let, ale často ji navštěvují i rodiny 
s mladšími dětmi. Na své si zde přijde úplně každý. Průměrná návštěva 
iQLANDIE trvá cca 4,5 hodiny, návštěvníci zde ale často stráví i celý den. 
V budově se nachází restaurace, která připravuje denní menu. Přímo 
před iQLANDIÍ je i velké parkoviště, kde pohodlně zaparkujete. 
Máte-li menší děti, doporučujeme navštívit iQPARK, historicky první 
science centrum v České republice. iQPARK dětem nabízí jedinečný 
prostor k objevování světa kolem nás opět pomocí interaktivních 
a  zábavných exponátů. Ve 4 patrech si děti užijí samostatné bádání 
v  expozicích i hravé programy pod vedením lektorů. Strávíte zde 
s  nimi přibližně 2,5 hodiny.  Projděte každé zákoutí a užijte si den 
plný fantastických zážitků pro celou rodinu. Odpovědi na vaše zvídavé 
dotazy vám případně v obou vědecko-zábavných centrech pomohou 
nalézt lektoři. 
Aktuální informace k otevírací době obou science center a programu na 
daný den naleznete na www.iqlandia.cz.

Nové zábavní centrum
Funpark Babylon
aneb Opičárny povoleny
Potřebujete nechat děti pořádně vyřádit? Vyrazte do nového zábavního 
centra Funpark v libereckém CENTRU BABYLON. Na ploše 3 500 m2 
tu najdete více než dvacet atrakcí. Na své si tu přijdou jak batolata, tak 
i 12letí raubíři. A máte na celé odpoledne vystaráno, ať venku padají 
trakaře nebo řádí vánice!

Pevnost Boyard v dětské verzi
Ve Funparku zaručeně unavíte i hyperaktivní děti! Pusťte je do lanového 
centra a nechte je otestovat, jestli zvládnou udržet balanc. Do těla si 
rozhodně dají v Ninja aréně, což je vlastně taková Pevnost Boyard, 
kde na ně čekají nejrůznější překážky. Kromě arény si užijí i jízdu na 
skluzavkách, skákání na trampolínách nebo bitvu ve střílecím hradu 
s děly na pěnové míčky.

Nejen vybití, ale i motivace ke sportu a pohybu
Součástí zábavního parku jsou atrakce a prvky, na kterých se děti nejen 
vyřádí, ale i zdokonalí  koordinaci svého těla například v lanovém centru 
nebo na motoristické dráze. Oblíbené je také basketbalové a fotbalové 
hřiště, které je celé zakryto sítí, takže se nemůže stát, že by míč vylétl ven.

Baby herna pro nejmenší
Máte doma ještě malé špunty? Nevadí! Funpark je rozdělen na dvě 
pomyslné zóny – pro větší děti, přibližně od pěti let, které můžete 
vypustit na atrakce a přitom si zajít třeba do kavárny. Druhá zóna je 
určena pro menší děti. Ty ocení například malý kadeřnický salón 
i s fénem a nůžkami nebo cukrárnu se zmrzlinami a pokladnou. Vyhrají 
si také na skluzavkách, kolotočích a dalších měkkých herních prvcích, 
které jsou navrženy tak, aby byly pro ně maximálně bezpečné.

Zázemí pro rodiče? Samozřejmost!
Ve Funparku myslí na to, aby se tu i dohlížející rodiče cítili spokojeně. Najdou 
tu kavárnu i restauraci v jednom, kde se dobře nají celá rodina. Maminky 
a tatínkové s těmi nejmenšími návštěvníky určitě uvítají speciální místnost 
s křesílky k nakojení, přebalovacím pultem, toaletami a umyvadlem.  
Více informací na www.funpark.cz 

Tipy na výlety v obci Mníšek
• Přehrada Fojtka s pěší stezkou okolo
• Vyhlídka Dračí vrch
• Naučná stezka Fojtecké tisy
• Nádherné dětské hřiště Zadní ulice
•  Socha poustevníka v centru obce, kde je také wifi free
 a nabíječka na kola
• Socha dívky Fojtka a 3 m vysoká medvědice s medvídětem
 u dětského hřiště ve Fojtce
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LUŽICKÉ HORY – NEOBJEVENÝ KLENOT SEVERU
Mohlo by se zdát, že Lužické hory stojí trochu v pozadí za blízkým Jizerskými horami. Žádný z vrcholů nedosahuje ani 800 metrů nadmořské výšky, přesto 
mohou nabídnout náročný adrenalinový výstup.  První rozhledny, jako je Jedlová, Studenec či Hvozd, se tu začaly budovat už na konci 19. století, kdy 
se tu začal rozvíjet turismus za přispění horských spolků.  Dech beroucí vyhlídky lákají k výstupu na horu nejvyšší, na Luž, nebo na dominantu malých 
hor na severu, na Klíč, na Střední vrch, na Popovu skálu, nebo třeba na Malý Stožec nad Rybništěm. Půvab vyhlídek v Lužických horách ale dokreslují 
ty nečekané, skryté, neznámé. Pěknými příklady jsou Švýcarna u Cvikova, pověstmi opředený Ortel u Sloupu v Čechách, vyhlídka z Chřibského vrchu či 
nad Solvayovým lomem u Křižan a mnohé další, stejně krásné, ne-li krásnější.

Fenoménem je prolínání pískovcových skal, které zde tvoří atraktivní hřbety či útvary volně navazující na skalní město v Česko-saském Švýcarsku, 
a vyvřelých skalních bloků. To, co Lužické hory činí jedinečnými, jsou geologické památky spojené se sloupcovým odlučováním čediče a znělce. Panská 
skála v Kamenickém Šenově je dost možná nejznámějším geologickým útvarem v naší zemi.

Méně známou skutečností je, že Lužické hory nabízí obrovské množství architektonických památek a technických zařízení obecně. Fenoménem jsou 
různé varianty podstávkových domů, s představenou nosnou obloukovou konstrukcí. Některé štíty jsou důmyslně a vkusně zdobené břidlicí. 

Na celém území turistické oblasti Lužické hory najdeme řadu opravdu cenných industriálních památek spjatých se sklářstvím, dnes již téměř zaniklou 
textilní a oděvní výrobou, strojírnami či pivovary.  Jedinečnou součástí této oblasti jsou technické památky upomínající na plán obrany vlasti před 
rozpínajícím se nacismem, vojenské bunkry, tzv. řopíky, jimiž je tato část pohraničí doslova poseta. Celé území je pak hustě protkáno drobnými 
technickými památkami, jako jsou sklepy, tesaná schodiště, vodní náhony, viadukty, akvadukty, staré fabriky a řada dalších dokladů o bohatém životě 
na tomto kouzelném kousku země. Tradiční řemesla a průmysl naštěstí nevymřel, a tak se daří sklářství, které je pro Lužické hory fenoménem.

@luzickehoryLuzickehorywww.doluzihor.cz Lužické a Žitavské hory

Cycology Bike Shop
Cyklo-komponenty, horská kola na míru, prodejny, e-shop, profesionální servis, prostě vše ze světa cyklistiky najdete v Cycology Bike Shopu.
Široký sortiment cyklistického zboží nabízí pobočka v Liberci. Vyzvednout si tu můžete objednávku z e-shopu nebo využít služeb profi servisu. Nechybí 
tu ani myčka na kola. Liberecká pobočka navíc jako Rockshox centrum provádí repase tlumičů a vidlic. 
Pobočka v Jablonci nad Nisou disponuje kromě kamenného obchodu také hlavním skladem a centrálou pro eshop. Srdce každého cyklisty zde určitě 
zaplesá! Pod jednou střechou najdete servis, který zvládá opravy všeho druhu a dokonce tu mají i mycí box pro kola. Pobočka je také autorizovaným 
střediskem Rockshox a Shimano Service Centrum – SSC.
Menší prodejnu se základními náhradními díly a výdejnou e-shopu najdete i v Tanvaldu. Nachází se tu také centrální místo bikové a e-bikové půjčovny kol.
Přespolní ocení Cycology e-shop se skutečně širokou nabídkou všeho druhu – od jízdních kol přes náhradní díly a oblečení až po cyklistické trenažery 
či sportovní výživu. Osobně si můžete objednávku vyzvednout na pobočkách v Liberci, Jablonci nad Nisou a Tanvaldu, nebo si ji nechte zaslat domů. 
E-shop zasílá objednávky do České a Slovenské republiky, ale i do celé Evropy. 
Pokud si plánujete výlet do Jizerek, nebo si chcete jen vyzkoušet kolo před koupí, využijte služeb půjčovny, která nabízí kromě kvalitních kol také 
elektrokola od značky Kross. V případě sněhové nadílky si můžete vypůjčit dokonce fatbike – sněžná kola. Samozřejmostí je možnost zapůjčení 
příslušenství jako jsou přídavné vozíky pro děti, nosiče nebo světla. Své vysněné kolo si můžete zapůjčit i na testovací jízdu a pokud se rozhodnete pro 
koupi, bude vám půjčovné odečteno z ceny nového kola. www.cycology.cz 
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 1. V upravených stopách se jezdí vpravo.
 2.  Pokud je na cestě proříznuta jedna stopa a zbytek trati je 

upraven pro bruslaře, má přednost lyžař jedoucí vpravo.
 3.  Pokud je upravena pouze jedna stopa bez pruhu pro bruslaře, 

přednost má lyžař, který jede z kopce.
 4.  Vzájemné předjíždění lyžařů je povoleno z obou stran. 

Předjížděný není povinen uvolnit stopu rychlejšímu.
 5.  Při předjíždění držte hole těsně u sebe, zabráníte 

případnému zranění.
 6.  Při sjezdu nezapomeňte zvážit své dovednosti, dodržujte 

bezpečnou vzdálenost od ostatních.
 7. Zastavíte-li nebo spadnete, uvolněte stopu ostatním.
 8.  Při nehodě lyžaře poskytněte první pomoc, zavolejte HS nebo 

použijte aplikaci Záchranka.
 9.  Buďte k sobě ohleduplní, pohybujte se na značených trasách, 

jste v CHKO Jizerské hory.
 10.  Při setkání se stroji (rolba, skútr, horská služba) 

umožněte bezpečný průjezd techniky.
 11.  Pokud zastavíte, stůjte bokem mimo stopy a mimo 

pruh pro bruslaře a neblokujte tak průjezdnost trati, 
to samé platí pro křižovatky.

10+1 správného běžkaře:

@visitjizerky visitjizerky www.jizerky.cz

Tip na zimní výlet
Z Hrabětic 
na Pětku a zpět
Typ trasy: na běžkách 
Délka trasy: 11 km
Itinerář: Hrabětice, kaplička → Jablonecká chata → Pod Prezidentskou 
chatou → na Pětku a směrem k Nové Louce → U Velblouda → Bedřichov 
→ stadion → Valešovka → Královka → Hrabětice, kaplička

Krátká, zato dynamická a vzrušující trasa, která navazuje na jizerskou klasi-
ku mírných táhlých kopců s výhledy. Zábavná jízda plná zatáček, stoupání 
a sjezdů vhodná pro všechny věkové kategorie, které se chtějí protáhnout.

Běžecké tratě
Milovníky běžeckého lyžování zve město Lučany nad Nisou na běžecké tra-
tě, které udržuje, pokud jsou vhodné sněhové podmínky: start Vlek U Pily 
(možné parkování) → Krojčenk → Skokanské můstky → Horní Lučany → 
Maxov kostel, kde je možné nastoupit na spojnici na Jizerskou magistrálu. 
Úprava tratí probíhá dle povětrnostních a sněhových podmínek. 
www.lucany.cz

Lyžařský vlek U Pily
Příjemný 350 m dlouhý svah vhodný zejména pro rodiny s dětmi, vlek 
Tatrapoma, snowpark, lyžařská škola, půjčovna, parkoviště zdarma, 
občerstvení. Více informací na www.vlekupily.cz a FB: Vlek U Pily

Kořenov – běžecká kolečka
Milovníci běžeckého lyžování si mohou vychutnat bílé jizerské ticho na 
menších okruzích a trasách na Tanvaldsku. Přijeďte si zajezdit na osvět-
lené běžecké kolečko u areálu U Čápa Příchovice, na tréninkové běžecké 
okruhy Polubný, nebo na okruhy v okolí Pasek nad Jizerou, Příchovic, 
Rejdic a Kořenova. Najdete zde několik kilometrů pravidelně upravova-
ných běžeckých tras Okolo Bílé skály, Okolo chaty Hvězda, chata Hvězda 
→ areál „U Čápa“, Vystrkov → Čermákovy Rovně, Kořenov → Polubný, 
Polubný → Jizerka-Mořina, Kořenov nádraží ČD → železniční most (dále 
na Bukovec). 
Podrobnosti o trasách včetně aktuálního stavu upravenosti stop i map-
ky naleznete na www.jizerkyprovas.cz/upravene-trasy, nebo na 
www.skiregion.cz
Další běžkařská kolečka naleznete např. v obci Zásada – Plavy, Albrech-
tice v Jizerských horách, Josefův Důl, Smržovka či Harrachov.
www.jizerky.cz/zima

SKIARÉNA JIZERKY – LYŽAŘSKÉ 
AREÁLY TANVALDSKÝ ŠPIČÁK, 
SEVERÁK A BEDŘICHOV
Nabízejí v rámci Jizerek celkem 17 km sjezdovek, 21 lyžařských vleků, 
2 lanové dráhy, 3 pohyblivé koberce a 1.300 parkovacích míst. V kaž-
dém ze ski areálů je provozována lyžařská škola a půjčovna pod názvem 
SKIARÉNA SPORT. Tyto služby naleznete vždy v centru samotného are-
álu vedle pokladen a nedaleko od nástupu na lyžařské vleky či lanovky.

Tanvaldský Špičák
Tanvaldský Špičák je největší lyžařský areál v Jizerkách. Od roku 2018 
jsou v areálu dvě 4-sedačkové lanové dráhy. Na Tanvaldském Špičáku 1 
se jedná o neodpojitelnou 4-sedačkovou lanovou dráhu Doppelmayer, 
na Tanvaldském Špičáku 2 pak na vrchol vede odpojitelná 4-sedačka 
s bublinou od firmy Leitner.
Od jara letošního roku si můžete užít rozhlednu na Tanvaldském Špi-
čáku v novém. Proběhla tu rekonstrukce věže, rozhledna dostala no-
vou střechu, schodiště i návštěvnický ochoz. Byl opraven také kamenný 
plášť rozhledny. Díky rekonstrukci se nově návštěvníkům naskytne jedi-
nečný výhled do okolí.
Novinkou pro zimu 2022/23 je rozšíření Slalomáku (černé sjezdovky) 
v horních partiích a přesun vleků na jejím dojezdu. A těšit se můžete 
také na výstavbu objektů služeb zázemí na Špičáku 2, která bude zahá-
jena na jaře 2023.
Dobrou zprávou pro lyžaře je vybudování nového přibližovacího vleku 
na dojezdu Turistické sjezdovky, který řeší problém s nedostatečnou 
kapacitou stávajícího vleku. Nový vlek má kapacitu 800 osob za hodinu, 
tedy o 200 osob více než ten starý.

Severák
Ski areál se nachází v Hraběticích v Jizerkách, nabízí 10 lyžařských vleků 
a jeden pojezdový koberec. Jsou tu výborné podmínky pro výuku ma-
lých i dospělých lyžařů. 
Pracujeme na přípravách rozšíření prostor pro lyžařskou školu a půj-
čovnu. Přibude i úschovna věcí, skidepot. Nový objekt vznikne také u ly-
žařských vleků na Kampě. Návštěvníci zde naleznou novou odpočívárnu 
a WC. Výstavba bude zahájena na jaře roku 2023.

Bedřichov
Ski areál nabízí 6 lyžařských vleků a pojezdový koberec. Pro večerní 
lyžování se využívá poma na Malinovce. Přímo v centru ski areálu na 
Malinovce je umístěn dětský vlek a pojezdový koberec s odděleným 
prostorem pro výuku.
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