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Najsłynniejszym spośród Riedlów był Josef, 
z szóstego pokolenia szklarskiego rodu. 
Do doskonałości doprowadził on typowy 
rodzinny biznes dzięki swojej przebojowości 
i zdolności przewidywania. Nazywano go 
nawet szklanym królem Gór Izerskich. 
Urodził się 19 grudnia 1816 roku w Hej-
nicach (wówczas Haindorf). Jego ojciec 
prowadził w miasteczku sklep z towarami 
kolonialnymi, ale nie byłby to Riedel, gdyby 
nie był z zawodu malarzem szkła. Czternaś-
cie lat później młody Josef udał się do Anto-
nínova do swojego wuja Franza, u którego 
ojciec zorganizował mu naukę zawodu. 
Josef miał ogromne szczęście, ponieważ 
miał się od kogo uczyć – wujek Franz był 

doskonałym rytownikiem szkła i bardzo zdolnym przedsiębiorcą. Josefowi oczy aż iskrzyły, gdy 
wuj oprowadzał go po hucie szkła, pokazywał pręty na biżuterię, pręciki i kamienie, szkło do 
prasowania i puste szkło, a nawet flakony…To był ten świat, dla którego Josef się urodził.
Franz szybko zrozumiał, że bratanek to prawdziwy Riedel, że jest zręczny i pomysłowy. Uczył 
się tak szybko, że już po czterech latach mógł go wysłać do huty szkła w Jizerce i mianować 
go tam – w wieku zaledwie dziewiętnastu lat – zarządcą. Josef sprawdził się, ale mówiąc 
szczerze – dziewiętnastoletni młodzieniec po prostu nie potrafi żyć tylko dla pracy. Oglądał się 
za dziewczynami. A ściślej mówiąc, oglądał się za piękną, mądrą i do tego znającą się bardzo 
dobrze na pracy ze szkłem Haneczce. Był tu jednak pewien szkopuł, Anna Riedel była jego 
kuzynką. Gdy Josef skończył dwadzieścia pięć lat, zebrał się na odwagę i poszedł do wuja, aby 
prosić go o rękę jego córki Anny. A Franz Riedel… się zgodził! Dla rodziny była to korzystna 
sytuacja, a ponadto – kuzynka to przecież nie siostra…
W roku 1844 zmarł Franz Riedel. Jego spadkobiorcą została córka Anna. Na czele firmy stanął 
jednak Josef i był to przełomowy i bardzo szczęśliwy moment, ponieważ właśnie wtedy 
rozpoczęła się prawdziwa podróż Josefa Riedla na szklany tron. Cztery lata później na świat 
przyszedł ich pierwszy syn Hugo, a w następnych latach urodzili się Wilhelm, Otto i urodzić się 
miała córeczka Maria. W ciągu dziesięciu lat ważne wydarzenia miały miejsce nie tylko w domu, 
ale przede wszystkim w firmie.
Jak się okazało, Josef Riedel miał ogromy dar do prowadzenia biznesu. Najpierw kupił hutę szkła 
w Polaun, dziś Polubný. Był to bardzo sprytny krok. Rok wcześniej arcyksiążę Štěpán rozpoczął 
budowę cesarskiej drogi karkonoskiej z Liberca. To był prawdziwy przełom w możliwościach 
miejscowego biznesu i Josef Riedel był jednym z pierwszych, którzy potrafili to wykorzystać. 
Potem jego życie znowu naznaczyła śmierć. Jego żona nie doszła do siebie po porodzie córki 
i zmarła w wieku zaledwie trzydziestu pięciu lat. Josef jeszcze przez trzy lata ciężko pracował 
nad ukończeniem huty szkła w Polubnym, a gdy wszystko było już gotowe, przeprowadził się tu 
razem z rodziną, by zarządzać stąd swoim szklarskim imperium.
Minął rok w Polubnym i Josef drugi raz się ożenił. Tym razem jego wybranką była Johanna, 
córka głównego leśniczego posiadłości Clam-Gallasów, której częścią była też Jizerka. Trudno 
pozbyć się wrażenia, że przynajmniej w jakimś stopniu był to zręczny krok biznesowy, ponieważ 
teść znacznie ułatwił mu pozyskiwanie drewna z lasów hrabiowskich. A jeśli wierzyć plotkom, 
Johanna nie była Anną, a nawet nie była do niej w najmniejszym stopniu podobna i Josef nie 
miał z nią sielankowego życia. A więc znowu cel uświęcił środki. 
Josef Riedel wiedział, że hutnictwo szkła to wprawdzie tradycyjna, ale bardzo nieprzewidywalna 
branża. Zastanawiał się więc, na czym jeszcze oprzeć swoje imperium. Nie trzeba było zbyt 
się zastanawiać, wystarczyło tylko rozejrzeć się wokół. Dzięki coraz lepszemu transportowi 
i postępowi technologicznemu doskonale rozwijał się przemysł tekstylny. Dobra – zabiorę się 
za bawełnę, stwierdził Josef i rozpoczął budowę nowocześnie wyposażonej przędzalni. Już po 
czterech latach była w pełni gotowa i produkowała 5000 wrzecion bawełny rocznie, a w ciągu 
kolejnych czterech lat ta liczba się podwoiła. 
Wciąż jednak to hutnictwo szkła pozostawało na pierwszym miejscu. Josef bardzo szybko 
wykorzystał ten trend. Lata sześćdziesiąte były idealne dla produkcji, a szczególnie dla zbytu 
biżuterii. Josef natychmiast rozpoczął budowę nowej huty szkła w Kořenovie. Rok później zbu-

dował drugą hutę w Jizerce, a pierwszą rozbudował o kolejne dwa piecie. Produkcja opierała się 
przede wszystkim na wyrobie półproduktów biżuteryjnych i małych szklanych wyrobów, które 
dostarczano klientom w Londynie, Wiedniu, Berlinie, Konstantynopolu, Paryżu i Amsterdamie. 
Josef nadal modernizował swoje zakłady – w produkcji zrezygnował z drewna i przeszedł na 
ogrzewanie gazem. Pioniersko wykorzystał w tym celu nową wannę szklarską pracującą metodą 
regeneracji ciepła, wynalezioną przez Friedricha Siemensa. Oszczędności stanowiły prawie 
50% kosztów ogrzewania! Josef wiedział, że jeżeli będzie w czołówce firm zaawansowanych 
technologicznie, oprze się wahaniom rynku. Jakby przeczuwał, co nadejdzie za kilka lat.
Lata siedemdziesiąte przyniosły bowiem nowe, nieznane wcześniej zjawisko – pierwszy ogól-
noświatowy kryzys gospodarczy. Głębokie załamanie, które przekreśliło marzenia wielu osób. 
Jednak nie Josefa Riedla. Przeciwnie, on rozszerza swoje imperium. W jaki sposób? W obliczu 
kryzysu Josef zaczął świadomie inwestować. Trzeba było znacznie obniżyć koszty wejściowe, 
przede wszystkim energii. A więc kupił kopalnię węgla brunatnego koło Teplic. Następnie zbu-
dował kolej usługową z Tanvaldu, by węgiel jak najszybciej przetransportować do Polubnego. 
W tym czasie z Josefem pracowali też jego zdolni synowie. Wilhelm na przykład opracował 
nowy system formowania pustego szkła z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Bardzo 
ciekawe pomysły miał też młody Josef, syn z drugiego małżeństwa. Między innymi rozszerzył 
skalę kolorów do sześciuset odcieni i przyczynił się do powstania nowoczesnych urządzeń 
sygnalizacyjnych. Najstarszy Hugo zaś przejmuje zarządzanie hutą szkła w Polubnym. I od razu 
wprowadza nowy asortyment – zaczyna produkować luksusowe puste szkło, które otrzymuje 
złoty medal na Wystawie Światowej w Wiedniu. 
W tym czasie Josef skupia się na dalszym rozwoju imperium. Tylko w dwa lata po wynalezieniu 
żarówki przez Edisona w fabrykach instaluje światło elektryczne. Ponadto wprowadza 
przełomowe nowości produkcyjne i techniczne i doskonali zdobnictwo szkła. Kolorom nadaje 
imię swojej pierwszej żony – anenská zeleň (zieleń Anny) i anenská žluť (żółty Anny). To nazwy 
stosowane do dnia dzisiejszego.
Jego synowie, już jako wspólnicy, przejmują odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy, a Josef 
powoli wycofuje się na dalszy plan. Zbudował potęgę szklarską, która nie ma sobie równej. Stał 
się jednym z największych przemysłowców monarchii austro-węgierskiej. Nigdy nie próbował 
wygrać z konkurencją niskimi cenami, gwarantował zawsze doskonałą jakość swoich wyrobów. 
Otrzymał też wiele ważnych wyróżnień, został nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Cesarza 
Franciszka Józefa I, a papież mu przyznał Order Świętego Krzyża. U schyłku stulecia zatrudniał 
prawie tysiąc trzysta osób. 
Zmarł po krótkiej chorobie w 1894 roku, a na pogrzeb przyszły tłumy ludzi. Został pochowany 
w rodzinnym grobowcu, zbudowanym przez jego syna Wilhelma według projektu libereckiego 
architekta Adolfa Bürgera. Ludzie płakali. Traktowali go jak własnego ojca, tak lubili o nim 
mówić. Był to wymagający, ale cieszący się szacunkiem szef. Nie wiedzieli wtedy, że pamiętał 
o nich także w swoim testamencie. Josef Riedel przekazał pracownikom oraz biednym i chorym 
ludziom kwotę ponad stu tysięcy złotych. Szklany Król Josef Pierwszy.
Web: www.crystalvalley.cz
 Tekst: Rostislav Křivánek, skrócenie redakcyjne
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JOSEF RIEDEL

Zapraszamy do odwiedzenia miejsc w Górach Izerskich 
związanych z rodem Riedlów:
Hejnice – dom rodzinny Josefa Riedla (nr 175 – tylko z zewnątrz, dziś mieści się tam 
piekarnia), w kościele Nawiedzenia Maryi Panny do dnia dzisiejszego wisi monumentalny 
żyrandol przekazany w 1853 roku przez Josefa Riedla. Kościół jest ogólnie dostępny.
Kristiánov – osada szklarska, w sezonie letnim dostępna jest ekspozycja.
Jizerka – w odnowionych obiektach huty szkła można dziś skorzystać z noclegu, np. Pension 
Sklárna.
Desná
Willa Riedla – punkt informacji turystycznej i wystawa poświęcona rodzinie Riedlów, historii 
Desnej, przedstawia historyczne szkło i dokumenty.
Grobowiec Riedela – obiekt górujący nad miastem.
zakłady Preciosa Ornela – ul. Krkonošská 732, zwiedzanie możliwe po wcześniejszej 
rezerwacji dla grup powyżej 10 osób, +420 488 117 221.
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Na zimowy spacer w pięknej scenerii, bez narażania się na niebezpieczeństwo wpadnięcia 
w zaspę lub wejścia w drogę narciarzom, proponujemy wygodny szlak po izerskich lasach 
z tzw. Maliníku (przełęcz nad Bedřichovem) do libereckich Lidovych sadów. Proponowana 
trasa liczy niespełna pięć kilometrów i prawie cały czas prowadzi w dół, jest więc popularna 
nie tylko wśród pieszych turystów, ale także do jazdy sankami, dla osób z psami i rodzin 
z dziećmi. Na początek trasy – Maliník – można wygodnie dojechać autobusem. Wyśmienite 
jedzenie i miła obsługa w stoisku na Maliníku każdego wprawią w dobry nastrój jeszcze przed 
rozpoczęciem wycieczki. Stąd schodzimy w dół czerwonym szlakiem. Półtora kilometra dalej 
pojawi się przed nami restauracja Česká chalupa, w której można zamówić coś dobrego do 
jedzenia i picia. Poruszamy się dalej czerwonym szlakiem aż do miejsca o nazwie Strážní buk, 
gdzie wchodzimy na żółty szlak, którym dotrzemy do tajemniczego zamku ukrytego w lesie 
– restauracji i wieży widokowej „Liberecká výšina“. Z Výšiny już tylko kilometr dzieli nas od 
celu, a w połowie drogi napotkamy drugą wieżę widokową – budynek centrum kultury 
„Lidové sady“ z popularną restauracją Formanka. Tu kończy się nasza proponowana trasa, 
można jednak skorzystać z okazji i zwiedzić położony w sąsiedztwie ogród zoologiczny. Przed 
budynkiem Lidové sady znajduje się przystanek tramwajowy, z którego możemy pojechać 
do centrum Liberca lub wyruszyć wzdłuż torów piechotą i obejrzeć najpiękniejszą dzielnicę 
Liberca – Staré Město.

Ziemia liberecka | Proponowana wycieczka
DWIE WIEŻE, TRZY RESTAURACJE I WIELE WRAŻEŃ, CZYLI 
PROPOZYCJA WYCIECZKI Z BEDŘICHOVA DO LIBERCA

Gdy pogoda nie sprzyja
Na dworze słota, a nie chce się wam siedzieć w domu czy w pokoju hotelowym? To bardzo 
dobrze, ponieważ przy deszczowej pogodzie można w Libercu korzystać z wielu atrakcji. Nic 
was nie zaciekawiło lub skończyły się pomysły? Czytajcie dalej i przekonajcie się, że Liberec 
w deszczowej aurze to chyba najlepsza rzecz, jaka mogła się wam przydarzyć! Dla miłośników 
wystaw i ekspozycji mamy propozycje zarówno tradycyjne, jaki i mniej tradycyjne. W wyjąt-
kowych szklarniach ogrodu botanicznego z pewnością się nie zgubimy, a zobaczymy 
prawie cały świat – od tropików Ameryki Południowej przez australijskie pustynie po wysta-
wę roślin mięsożernych i storczyków. Jeśli relaks, to tylko w pawilonie akwariów, bo przecież 
zgrabne ruchy morskich i słodkowodnych ryb są tak uspokajające… Urocze wnętrza galerii 
Oblastní galerie mieszczącej się w budynku dawnych łaźni nie mogą się znudzić. Ponadto, 
w czwartki można zaoszczędzić na biletach, a w miejscowej kawiarni Art Café polecamy 
kawę i ciastko. Aktualne informacje nt. wystaw, zwiedzania z przewodnikiem i programów 
towarzyszących znaleźć można na stronach internetowych. Powiecie, że wystawy ciekawią 
bardziej panie? Nic bardziej błędnego, ponieważ panowie i pasjonaci techniki z pewnością 
znajdą wiele ciekawego w Muzeum Techniki, w którym wystawione są stare samochody, 
motocykle i tramwaje. Zainteresowanym techniką polecamy także interaktywne zwiedzanie 
w nowocześnie przygotowanym Domu Rodzinnym F. Porsche. A kto lubi dźwięk silnika 
i wyścigi, powinien wybrać się na gokarty Motokáry Liberec – tyle adrenaliny i zabawy 
naraz z pewnością jeszcze nie przeżyliście. 
Na naszych stronach www.visitliberec.eu można znaleźć kolejne propozycje na dni z deszczową 
aurą.

Ośrodek sportów zimowych Ještěd
Ośrodek sportów zimowych Ještěd to nowoczesny kompleks narciarski. Oprócz kolei linowych 
i wyciągów są tu punkty gastronomiczne, wypożyczalnie oferujące nowy sprzęt, usługi 
serwisowe i szkołę narciarską dla dorosłych i dzieci. Trasy zjazdowe mają łącznie ponad 9 km. 
Do ośrodka można łatwo dojechać tramwajem nr 3 z centrum miasta.
Więcej na www.skijested.cz.

Transborder
Transborder to jedyna w swoim rodzaju napędzana ręcznie gondola zawieszona nad Nysą Łużycką. 
Została uruchomiona 10 października 2010 roku po katastrofalnej powodzi. Znajduje się w Kolonce 
w Andělskiej Horze poniżej ruin zamku Hamrštejn na szlaku turystycznym prowadzącym do 
Kryštofova Údolí. Piękne miejsce wycieczkowe oddalone ok. 5 km od Chrastavy.
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Gdy góry przykryte są śniegiem, a większość szlaków jest zasypana lub przygotowana 
do narciarstwa biegowego, nie zawsze udaje się znaleźć trasę odpowiednią na spacer. 
W większości szukamy spokojnego miejsca bez ruchu samochodów i narciarzy, zwłaszcza 
gdy wybieramy się na spacer z dziećmi lub psami. Jedną z idealnych propozycji na zimowy 
spacer z czworonogiem są okolice Rychnova koło Jablonca nad Nisou. Od dworca kolejowego 
prowadzi mało uczęszczana, ale utrzymywana droga, która w kierunku na Pelíkovice biegnie 
równolegle z niebieskim szlakiem. Mijamy budynek Zarządu Dróg Kraju Libereckiego 
i zaczynamy podchodzić w górę wśród pojedynczych okolicznych zabudowań. Ponad 
ostatnimi budynkami znajdują się pastwiska. Stopniowo ukazują się nam piękne widoki na 
miasteczko i jego okolice. Droga skręca w lewo na Pelíkovice, a w prawo prowadzi kamienista 
dróżka, będąca elementem ścieżki tzw. Scheybalova stezka, poświęconej ważnym lokalnym 
etnografom. Skręcając tu, dotrzemy do Świętego Krzyża, jednego z przystanków na trasie. Tu 
kończy się oznakowanie turystyczne i po utwardzonej drodze można wrócić pomiędzy łąkami 
z powrotem do Rychnova na dworzec.

Kolejną opcją z pięknymi widokami na Góry Izerskie, Karkonosze i Grzbiet Jeszczedzki jest trasa 
pod tzw. wzgórzem Bienerthův vrch. Od Świętego Krzyża idziemy ok. 100 m z powrotem po 
niebieskim szlaku i skręcamy w prawo na polną nieoznakowaną drogę biegnącą pomiędzy 
pastwiskami. Przechodzimy przez las i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy ostro w lewo. 
Droga prowadzi po warstwicy pomiędzy łąkami. Po prawej stronie mijamy wzgórze 
Bienerthův vrch. Dojdziemy z powrotem na ścieżkę Scheybalova stezka – do rozdroża 
w Pelíkovicach. Stąd po oznakowanej ścieżce, przez przystanki przy Krzyżu Hofrichtera, wyciąg 
narciarski w Zálesí i Krzyż Klingera, dojdziemy ulicami Lesní i Občanská z powrotem do dworca 
kolejowego w Rychnovie.

Ziemia jablonecka | Proponowana wycieczka
Dokąd w zimie z czworonogim przyjacielem
Długość trasy: 7 km
Dworzec kolejowy – Święty Krzyż – pętla pod wzgórzem Bienerthův vrch – 
rozdroże w Pelíkovicach – Rychnov Zálesí – dworzec kolejowy

Gdy pogoda nie sprzyja
Góry Izerskie zimą to przede wszystkim raj dla miłośników narciarstwa zjazdowego 
i biegowego. Wiele osób przyjeżdża tu na kilka dni, by skorzystać z przygotowanych tras 
i nacieszyć się urokami przykrytych śniegiem gór. Gdy załamie się pogoda i jak potocznie się 
mówi, nawet psa z domu nie wygonisz, ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu rozrywki do 
niedalekiego Jablonca. Można tu skorzystać z kilku propozycji:

Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabloncu nad Nisou
W kilkupiętrowym budynku można spędzić nawet całe popołudnie na poznawaniu historii 
i rozwoju światowej sławy jabloneckiej biżuterii od jej początków do dnia dzisiejszego. 
PROPOZYCJA: Tegoroczna zimowa wystawa poświęcona jest współczesnym czeskim 
ozdobom świątecznym. 
Muzeum organizuje także regularnie programy skierowane do dzieci.
Strony www: http://www.msb-jablonec.cz

Muzeum Zabawek
Zapraszamy, aby wrócić pamięcią do czasów młodości i pokazać dzieciom zabawki ich 
rodziców i dziadków. Wystawa obejmuje zabawki przeważnie z okresu 1940–1989, ale 
znaleźć można i starsze eksponaty. 
Strony www: http://www.muzeum-hracek-jablonec.cz

Arena wspinaczkowa MAKAK
Arena oferuje 90 tras wspinaczkowych o długości do 24 m na łącznej powierzchni 2000 m2 
i należy do największych w całym kraju. Zadowoli zarówno początkujących, jak i zawodowych 
wspinaczy. Dla dzieci przygotowano trasy dziecięce z asekuracją top rope oraz wiele 
uchwytów dla małych rączek.. 
Strony www: www.lezeckaarena.cz

Czeskie Boże Narodzenie w Palace Plus
Tradycyjna impreza mająca na celu propagowanie tradycji produkcji szklanych ozdób 
świątecznych, znanego czeskiego wyrobu eksportowego. Organizowana jest od 2015 roku, 
a w tym roku odbędzie się w dniach 6-8 grudnia w centrum biżuterii Plus Palace w Jabloncu 
nad Nisou. Będzie można zobaczyć prezentację produkcji tradycyjnych dmuchanych 
i perełkowych ozdób świątecznych, figurek lampkowych o świątecznej tematyce. Do 
wyboru będzie szeroki asortyment dekoracji i ozdób świątecznych. Dla dzieci i dorosłych 
przygotowane są kreatywne warsztaty. Wszystkich prezentowanych technik zwiedzający 
będą mogli sami spróbować. Partnerami imprezy „Czeskie Boże Narodzenie w Palace Plus” 
jest organizacja turystyczna CzechTourism, centrum PalacePlus oraz kilka firm należących do 
Związku Producentów Szkła i Biżuterii. Projekt jest dofinansowany ze środków samorządu 
Kraju Libereckiego.
Strony www: www.palaceplus.cz



5 | GAZETA GÓR IZERSKICH

Ziemia frydlancka | Proponowana wycieczka
Zima na ziemi frydlanckiej nie tylko na biegówkach

Gdy pogoda nie sprzyja
Jeżeli będziesz na ziemi frydlanckiej, a pogoda nie będzie sprzyjała aktywności na świeżym 
powietrzu, to możesz skorzystać z kilku propozycji spędzenia czasu. 
W grudniowy dzień można obejrzeć ruchomą szopkę w Frydlancie, która wprowadzi 
cię w świąteczny nastrój. Mechaniczna szopka mieści się w domu przysłupowym w centrum 
miasta. Jej autor Gustav Simon pracował nad nią przez 60 lat i na powierzchni o wymiarach 
4 x 2 metry umieścił 30 ruchomych i 50 statycznych figurek. Szopka jest do dnia dzisiejszego 
napędzana oryginalnym mechanizmem. W grudniu dostępna jest od wtorku do niedzieli 
w godzinach 10:00–12:30 i 13:00–17:00. Od stycznia do kwietnia szopkę można obejrzeć tylko 
po wcześniejszej rezerwacji (+420 605 106 298, +420 725 501 896).
Adwentowy nastrój panuje w bazylice Nawiedzenia Maryi Panny w Hejnicach. 
Bazylika jest otwarta codziennie od godziny 8:00 do 17:00. W trakcie roku organizowanych jest 
tu wiele koncertów, a czas adwentu nie stanowi od tego wyjątku. 15 grudnia 2019 roku o godz. 
15:30 odbędzie się koncert adwentowy “Slyš, andělé v nebesích zpívají”. Informacje o koncertach 
i wydarzeniach można znaleźć na stronach www.klasterhejnice.cz. 
 Po dniu pluchy marzysz o wypoczynku i relaksie? Polecamy Spa Resort Libverda 
w miejscowości Lázně Libverda. Oprócz klasycznych pakietów pobytowych resort oferuje 
także zabiegi wellness i kosmetyczne oraz zabiegi lecznicze. Usługi należy zarezerwować 
z wyprzedzeniem pod numerem telefonu +420 482 368 111.

Szklane piękno o wieloletniej tradycji
Region liberecki znany jest z hut szkła i zakładów biżuteryjnych. Szklane piękno można 
podziwiać na ziemi frydlanckiej nie tylko zimą. W malowniczej miejscowości Heřmanice, 
niedaleko granicy z Polską, znajduje się pracownia produkcji szkła Spiderglass. 
Została założona już w 1990 roku i specjalizuje się w produkcji oryginalnych, ręcznie 
wyrabianych produktów szklanych – od najmniejszej biżuterii przez szkło użytkowe po 
monumentalne obiekty. 
Telefonicznie lub e-mailowo można zarezerwować zwiedzanie pracowni (+420 482 317 122, 
+420 603 145 927, spiderglass@atlas.cz). Co roku odbywa się tam jarmark adwentowy 
z bogatym kulturalnym programem towarzyszącym. Oprócz wyrobów ze szkła można także 
kupić inne tradycyjne świąteczne wyroby rzemieślnicze lokalnych wytwórców (dekoracje 
świąteczne, towary z koronki, pieczywo z Vizovic i inne). W tym roku heřmanicki świąteczny 
jarmark szklarski odbędzie się w dniach 30.11., 7.12. i 14.12.2019 r. Zapraszamy 
serdecznie na to wydarzenie przepełnione świąteczną atmosferą. Dodatkową atrakcją będzie 
degustacja świątecznych wyrobów i ciekawy program kulturalny na terenie huty szkła.
www.spiderglass.cz

Narty zjazdowe, biegowe, sanki, łyżwy – to wszystko stanowi nieodłączny element zimy 
w Górach Izerskich. Na przedgórzu na ziemi frydlanckiej aura nie zawsze jest jednak na tyle 
sprzyjająca, by przykryć ziemię śniegiem i pozwolić na uprawianie sportów zimowych. 
W okresie zimowym też zdarzają się dni, które bardziej przypominają wiosnę, więc zimowy 
czas nie jest przeszkodą dla pieszej czy nawet rowerowej wycieczki.
Jeśli pogoda będzie sprzyjała, to polecamy, zwłaszcza rodzinom z dziećmi, pieszą wycieczkę 
do malowniczej miejscowości Heřmanice. Trasa ma niespełna 5 kilometrów i prowadzi po 
najciekawszych miejscach wioski. Dzieci z pewnością zainteresuje Heřmanickie Piekło, które 
co roku w grudniu ożywa podczas spotkania z Mikołajem i diabłami. Miłośnicy turystyki 
widokowej mogą udać się na wieżę widokową, która jest dostępna przez cały rok bezpłatnie. 
Cała trasa wycieczki wraz ze szczegółowym opisem do znalezienia na bit.ly/2p0HnC6.
A gdy na ziemię frydlancką zawita prawdziwa zima i ziemię przykryje śnieg, czas wyciągnąć 
biegówki i sanki. W okolicach Novego Města pod Smrkem są regularnie przygotowywane 
trasy narciarstwa biegowego o różnym stopniu trudności. Znajdą się i odpowiednie dla 
dzieci. Trudność tras, długość i przebieg zależne są od aktualnej pogody, dlatego polecamy 
sprawdzać najświeższe informacje na profilu www.facebook.com/stopynmps. Jeśli pogoda 
dopisze, to można się wybrać także na trasy narciarstwa biegowego w okolicach 
miasta Frýdlant. Aktualne informacje umieszczane są na stronach miasta 
www.mesto-frydlant.cz. Jeżeli nie jesteśmy pasjonatami nart, można wybrać się na sanki. 
Miasto Hejnice przy sprzyjających warunkach śniegowych uruchamia trasę saneczkową na 
Ferdinandovie o długości 1,2 kilometra. Aktualny stan trasy warto wcześniej sprawdzić na 
stronach miasta www.mestohejnice.cz lub na Facebooku www.facebook.com/hejniceuliberce. 
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Trasa okólna ma swój początek 100 m od chaty Hvězda pod wieżą widokową Štěpánka. 
Gęsta sieć tras narciarstwa biegowego umożliwia objechanie wieży widokowej Štěpánka 
lub wzniesienia Kapradník. Jeżeli ruszymy wokół Białej Skały, to możemy pojechać także na 
inne trasy narciarskie regionu „Karkonosze – raj narciarstwa biegowego”. Ze wszystkich tras 
roztaczają się piękne widoki. Sieć szlaków narciarstwa biegowego jest dobrze oznakowana, 
na skrzyżowaniach są umieszczone szczegółowe mapy. Przygotowaniem tras zajmuje się 
towarzystwo JIZERKY PRO VÁS, spółka pożytku publicznego. Aktualną sytuację i warunki 
śniegowe można śledzić na http://www.jizerkyprovas.cz/upravene-trasy. Polecamy parking 
w Příchovicach. Część tras można przejść także piechotą, ale należy uważać, by nie zniszczyć 
przygotowanego śladu. Polecamy dojście z Příchovic do wieży widokowej Štěpánka, chaty 
Hvězda, Turnovskiej chaty lub Białej Skały.

Ziemia tanvaldzka | Proponowana wycieczka
Zaproszenie na biegową zimową wycieczkę wokół 

wieży widokowej Štěpánka

Trasy saneczkowe
Harrachov
Przedstawiamy też propozycję nieco innej formy białego szaleństwa dla całej rodziny – nowo 
przygotowaną trasę saneczkową na Kamlu. Zjeżdżając z górek, można odnowić naturalne trasy 
saneczkowe także w innych zakątkach Harrachova, np. Milerák, u Kamenice, v Zákoutí.

Smržovka
To nie sportowy tor wyścigowy, ale przygotowywana leśna droga prowadząca 
od wieży widokowej Černá studnice do wyciągu narciarskiego Filip w Smržovce. 
Licząca prawie 4 km trasa prowadzi w części po tak zwanej linii pod grzbietem 
Černostudniční hřeben, w związku z czym na odcinku około 300 metrów trzeba 
sanki ciągnąć. Trasa saneczkowa przeznaczona jest dla wszystkich amatorów 
białego szaleństwa, od najmłodszych po seniorów.
www.skifilip.cz, www.facebook.com/prirodnisankarskadraha/

Gdy pogoda nie sprzyja
Zapraszamy na tzw. Zubačkę, czyli Zębatkę, kolej zębatą Tanvald – Kořenov – Harrachov, 
która jest najbardziej stromą linią w Czechach. Aby pokonać duże nachylenie, zamontowano 
pośrodku torów szynę zębatą, w którą wchodzi zębate koło lokomotywy.

Ekspozycja poświęcona jest kolei zębatej Tanvald – Kořenov, jej bogatej historii i użytkowanym 
tu pojazdom. Przedstawia historię, współczesność i przyszłość kolei zębatej Tanvald – Kořenov 
i linii z Kořenova do Szklarskiej Poręby. Unikatowo odbudowany zabytek kultury Výtopna 
Kořenov (parowozownia) znajduje się w zachodniej części dworca w Kořenovie. Zwiedzać 
go można tylko z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji. Wystawione są tu zabytkowe 
pojazdy kolejowe, które są też serwisowane. Strony www: www.zubacka.cz 

Muzeum Riedlova vila w Desnej z ekspozycją poświęconą znanej rodzinie szklarskiej 
Riedlów, która założyła huty szkła w Desnej i zbudowała od podstaw imperium szklarskie 
przodujące w produkcji szkła i biżuterii. Podczas zwiedzania turyści poznają także historię Desnej 
(o tzw. przerwanej zaporze na Białej Desnej, uzdrowisku wodoleczniczym prowadzonym przez 
Josefa Schindlera, który podziwiał Vincenta Priessnitza).
Strony www: www.jizerky.cz/dr-cs/1187-.html 

Muzeum produkcji zabawek Detoa Jiřetín pod Bukovou przedstawia ponadstuletnią 
historię produkcji zabawek. Zobaczyć można historyczne zabawki, zabytkowe maszyny oraz 
współczesną produkcję. Zwiedzanie muzeum i zakładu produkcyjnego możliwe jest tylko 
z przewodnikiem. Na warsztatach kreatywnych można samodzielnie stworzyć własną zabawkę. 
Na miejscu znajduje się także sklepik. Strony www: www.muzeumvyrobyhracek.cz 

Vila Schowanek – Muzeum lokalnej historii w Jiřetínie pod Bukovou 
Willa właściciela fabryki zabawek to dzieło wybitnego jabloneckiego architekta Roberta 
Hemmricha (1871–1946) z 1908 roku, którą w latach 30. minionego wieku przebudowano 
w stylu funkcjonalistycznym. Ekspozycja: początki narciarstwa, lokalna historia, narzędzia 
stolarskie, izerskie pomniczki.
Zwiedzanie należy z wyprzedzeniem zarezerwować pod tel. +420 732 118 938.
Strony www: www.vila-schowanek.cz 

Muzeum lokalnej historii i sala wystawiennicza Smržovka
Muzeum mieści się w budynku Zámeček (pałacyk) na rynku. Przedstawia historię miasta, rozwój 
przemysłu i kultury, pokazuje ciekawe miejsca i obiekty, przypomina ważne postaci. Oglądać 
tu można historyczne przedmioty, zdjęcia i mapy, wyposażenie sportowe i sprzęt codziennego 
użytku. Strony www: https://bit.ly/2OGzaxY 

Muzeum źródeł odnawialnych Velké Hamry
Ekspozycje pokazują historię produkcji energii elektrycznej na ziemi tanvaldzkiej na tle rozwoju 
przemysłu i przedstawiają ewolucję od napędów wodnych, stawów, hamerni i młynów po 
nowe technologie, na przykład turbiny Francisa, które produkowały energię do napędzania 
maszyn włókienniczych. Poświęcona jest także odnawialnym źródłom energii.
Strony www: www.muzeumenergie.cz 

promo video
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Zachęcamy do wizyty w libereckiej 
iQLANDII, oferującej inteligentną 
rozrywkę
Myślisz, że nauka musi być nudna? W takim razie z błędu wyprowadzi cię 
libereckie centrum nauki i rozrywki iQLANDIA! Znajduje się tu ponad 400 
interaktywnych eksponatów, np. kosmiczny pojazd Mars Rover, robot 
humanoidalny Thespian oraz symulator wichury i trzęsienia ziemi. Oprócz 
stałych ekspozycji można odwiedzić także laboratoria, w których w ramach 
programów dla publiczności będzie okazja do przeprowadzenia wielu 
eksperymentów z dziedziny chemii i fizyki. Warto też zobaczyć pokaz 
naukowy pełen wybuchów, kolorowych ogni i „czarów” z ciekłym azotem. 

© Góry Izerskie – Region Turystyczny Ziemia Liberecka, Jablonecka, Frydlancka i Tanvaldzka; 468 11 Janov nad Nisou 520; Regon: 75057760; 
www.jizerky.cz; 17. 12. 2019 r. w Liberci; w nakładzie 4 000 egz.; ewidencja: MK ČR E 19236; tłumaczenia: Ing. Karina Kurková (pol.); opracowanie 
graficzne i druk: tiskárnairbis • www.vytiskneme.cz; zdjęcia: archiwum Informacji Turystycznych, miast i gmin regionu Góry Izerskie i partnerów, 
Matyáš Gál, Šimon Pikous.

TURISTICKÝ REGION JIZERSKÉ HORY @visitjizerky visitjizerky www.jizerky.cz

Maják Járy Cimrmana – wieża widokowa i muzeum czasów Cimrmana w Příchovicach
W pierwszym oficjalnym muzeum czeskiego geniusza w pobliżu Areálu U Čápa w Příchovicach 
umieszczona jest duża część spuścizny Cimrmana, przechowywanej do tej pory w depozytach 
Teatru Járy Cimrmana w Pradze. Kolekcję wzbogaciły także dary przekazane przez mieszkańców 
Poizerza i okolic. Po zwiedzeniu muzeum można wejść na wieżę widokową o wysokości 23 m. 
Strony www: www.ucapa.eu

OSADA JIZERKA (objęty ochroną rezerwat) to popularne miejsce dla narciarzy biegowych, 
które warto odwiedzić także w razie brzydkiej pogody: 

Muzeum Gór Izerskich w osadzie Jizerka
Muzeum mieści się w obiekcie dawnej szkoły w Jizerce i podzielone jest na cztery podstawowe 
części: Góry Izerskie w dawnych czasach, historia produkcji szkła i jej tradycja oraz 
współczesność, przyroda Gór Izerskich (ożywiona i nieożywiona), galeria „Montana” – wystawa 
z okazji 50. rocznicy biegu Jizerská 50. Strony www: www.csopjizerka.cz 

Hotel Panský dům, do którego należy Sklárna (Huta Szkła) zbudowana w 1866 roku przez 
rodzinę króla izerskich szklarzy J. Riedla. W unikatowej dużej kamiennej hali produkcyjnej 
zbudowano kryty obiekt sportowy. Strony www: www.jizerka.cz 

HUTA SZKŁA I MINIBROWAR NOVOSAD & SYN HARRACHOV
Muzeum Szkła
Muzeum z unikatową kolekcją, obejmującą ponad pięć tysięcy eksponatów. To najcenniejsze 
zbiory szkła na naszym terenie. Przedstawia historycznie i technologicznie kompletne zbiory 
szkła z produkcji harrachovskiej huty szkła. Godziny otwarcia: pon-nie 9:00 – 17:00

Huta szkła – warsztat szklarski
Kreatywna pracownia dla dzieci przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą spróbować 
pracy malarzy, szlifierzy i rytowników szkła. Dla wszystkich małych i dużych gości, którzy chcą 
spróbować różnych technik artystycznych i zabrać z Harrachova coś na pamiątkę. Warsztat 
szklarski na razie nie jest czynny regularnie, a więc polecamy sprawdzenie godzin otwarcia pod 
nr telefonu +420 481 528 141. Strony www: http://www.sklarnaharrachov.cz/

SKIARENA JIZERKY – OŚRODKI 
NARCIARSKIE TANVALDSKÝ ŠPIČÁK, 
SEVERÁK I BEDŘICHOV
Na tegoroczny sezon ogłaszamy sezon główny, który obejmuje ferie świąteczne i zimowe, a cena 
jednodniowego karnetu dla osoby dorosłej w ośrodku Tanvaldský Špičák wzrośnie do 690,- CZK. 
W ośrodkach Bedřichov i Severák cena wzrośnie do 420,- CZK z zeszłorocznych 400,- CZK. Karnety 
w ośrodku Tanvaldský Špičák drożeją średnio o 8%. Wzrost cen podyktowany jest inwestycjami 
w modernizację ośrodka, a także wzrostem kosztów wynagrodzeń i energii elektrycznej.
Leżące na terenie Gór Izerskich ośrodki narciarskie Tanvaldský Špičák, Severák i Bedřichov mają łącznie 
17 km tras zjazdowych, 20 wyciągów, 2 koleje linowe, 3 ruchome dywany i 1300 miejsc parkingo-
wych. W każdym ośrodku funkcjonuje szkoła narciarska i wypożyczalnia pod nazwą SKIARENA SPORT. 
Punkty te znajdują się w centrum każdego ośrodka, obok kas i niedaleko od wejścia na wyciągi 
i koleje linowe.

Jizerky CARD – karta gościa Gór Izerskich
Z kartą można korzystać z wielu przywilejów i w pełni cieszyć się urlopem, długim weekendem 
i czasem wypoczynku spędzanym w Górach Izerskich. 
Dzięki Jizerky CARD można korzystać z atrakcyjnych rabatów i zniżek w Górach Izerskich. 
Ciekawych bonusów udzielają ośrodki narciarskie Tanvaldský Špičák, Severák i Bedřichov, basen 
v Jabloncu nad Nisou oraz popularne Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabloncu nad Nisou. Ponadto 
20% zniżki mamy na jednorazowe wejście do libereckiego Dinoparku. Nowym partnerem Jizerky 
CARD jest liberecka Urban Jump aréna. W sezonie zimowym zniżki są udzielane także na zajęcia 
w szkole narciarskiej oraz na wypożyczenie sprzętu zjazdowego. Kartę Jizerky CARD można 
otrzymać BEZPŁATNIE, jeśli skorzysta się z noclegu co najmniej na 2 noce w obiekcie, który należy 
do stowarzyszenia turystycznego Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. Wykaz rabatów i zniżek 
udzielanych w ramach Jizerky CARD można znaleźć na www.jizerske-hory.cz

Miasto Železný Brod | Zimowe wędrówki 
śladami skrzata Střípka
W Železnym Brodzie można o każdej porze roku wyruszyć 
śladami szklanego skrzata Střípka [czyt. strzipka]. Zapraszamy do 
odwiedzenia warsztatów szklarskich i spróbowania różnych rzemiosł 
szklarskich, a także do kupienia czeskiego szkła w najlepszych 
cenach bezpośrednio od producentów. Zobaczyć można ciekawe 
miejsca, poznać historię i współczesność lokalnej produkcji szkła. 
Całorocznym przewodnikiem jest plan gry, który można odebrać w Informacji Turystycznej 
w Železnym Brodzie lub pobrać ze stron www.zeleznybrod.cz. Dla gości, którzy mają już 
skrzata Střípka z poprzednich edycji, przygotowaliśmy kolekcję skrzatów w nowej odsłonie.
Więcej informacji można uzyskać w Informacji Turystycznej Železný Brod, 
tel.: +420 484 353 333, +420 778 527 000.


