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SJEZDOVEK

VLEK

LANOVKA

POJEZDOVÝ PÁS

BĚŽECKÝCH TRAS

PARKOVACÍCH MÍST

18 km

21 x

1 x

3 x

186 km

1 300

ZÍSKEJTE SLEVY A VÝHODY V JIZERKÁCH 
S KARTOU HOSTA JIZERKY CARD

Kartu žádejte zdarma u svého ubytovatele.

www.jizerske-hory.cz

NEJLEPŠÍ SJEZDOVKY V JIZERKÁCH

www.skijizerky.cz
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ČT Author Cup je jedním z nejpopulárnějších cyklistických závodů pro veřejnost, což dokazuje i jeho le-
tošní, již jedenadvacátý ročník. Ten byl pro obrovský zájem opět velmi brzy vyprodán, a stejně jako v před-
chozích letech i dnes si jej v Josefově Dole užije celá řada významných sportovních osobností i tisíce 
zapálených hobby cyklistů, mezi nimiž se na start postavím i já sám. Tak schválně, kolik jich předjedete Vy. 
ČT Author Cup je také závodem, který tradičně na začátku října uzavírá cyklistickou sezónu. A ačkoliv se 
mu přezdívá „peklo v panelech“, domnívám se, že je to přesně ten typ závodu, který nám všem připome-
ne, že je sice hezké, jak jsme během olympijského klání drželi pěsti a fandili Jaroslavu Kulhavému, jenž 
získal skvělou stříbrnou medaili, ale že je na čase v Jizerských horách potrápit i vlastní tělo a zažít jednu 
z  nejupřímnějších radostí v  „cílové rovince“. Zážitek s  pravou cyklistickou atmosférou by si tak neměl 
nechat ujít opravdu nikdo. 

Již nyní gratuluji všem, kteří se postavili na start a vyráží vstříc kopcům. Mohu Vám slíbit, že Jizerské hory 
se pro Vás po ČT Author Cupu stanou místem, kam se budete rádi vracet. A to nejen na kole.

Jiří Ponikelský, 
výkonný ředitel ČT sport

Vážení sportovní přátelé, 

právě se stáváte součástí vrcholné akce v  letošním sportem tolik nabitém roce. Krátce po  skončení 
olympijských her, krátce po Vueltě, přicházíte na start Vy! Stavíte se na start největšího cyklomaratonu 
v republice. Někteří z Vás už po jednadvacáté. V celé historii tohoto závodu jsme nezaznamenali pokles 
popularity, a  to ani přes výkyvy počasí v minulých letech. Jsme potěšeni zájmem každého účastníka, 
každé partičky kamarádů nebo kolegů, kteří si přijedou zazávodit a porovnat časy mezi sebou, nebo se 
jen tak přesvědčit, jestli to ještě jezdí a porovnat si výsledky z let minulých. 
V předstihu, kdy píši tato slova, Vám přeji, aby počasí a podmínky závodu byly natolik příznivé, abyste mohli 
podat co nejlepší sportovní výkon a zabojovat o nejlepší možné místo ve startovním poli. Ať se Vám vy-
hýbají defekty a máte možnost splnit si Vámi daný cíl a užít si druhou říjnovou sobotu v absolutní pohodě. 
Závěrem bych velice rád poděkoval všem, kteří se podílí na přípravách nebo vlastním průběhu závodu. 
Děkuji celému týmu okolo Pavla Hůzy, partnerům závodu a partnerům série Author maraton tour. V nepo-
slední řadě všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se závod neobešel. Dále bych chtěl poděkovat 
Vám, účastníkům, za neutuchající přízeň. DÍKY!

Mnoho zdaru, štěstí a sil! 

Karel Říha
Author – Universe Agency

Úvodní slovo
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Informace o závodě

STARTOVNÍ ČÍSLO

Startovní číslo s nalepeným čipem si vyzvedne-

te osobně při registraci. Číslo upevníte na řidítka 

tak, aby bylo dobře viditelné. Bez startovního čísla 

s nalepeným čipem nebude Váš výkon změřen.

STARTOVNÍ POLE

Startovní pole bude rozděleno do  šesti star-

tovních vln dle výkonnosti. Mezi starty jed-

notlivých vln ponecháváme časový rozestup 

5 minut. Pokud se závodu účastníte poprvé, 

bude Váš výkon sloužit k  nasazení v  příštím 

ročníku. Soutěžit budete v  pěti mužských 

a čtyřech ženských kategoriích, zachována je 

i samostatná soutěž týmů. Ke změření Vašeho 

výkonu budou opět sloužit jednorázové čipy 

nalepené na Vašem startovním čísle. Odpadá 

tedy vracení čipů po  Vašem dojezdu do  cíle. 

Čas pro všechny závodníky se měří od  star-

tovního výstřelu jednotlivých vln a je rozhodu-

jící pro určení pořadí.

Vážení sportovní přátelé,

s potěšením jsme přijali Vaši přihlášku na 21. ročník závodu na horských kolech ČT AUTHOR CUP, který se 

již tradičně koná na závěr sezóny, vždy druhou říjnovou sobotu v Jizerských horách. Pojede se opět pouze 

jedna trať v délce 63 km, s převýšením 1 546 m, se startem i cílem v Josefově Dole.
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Informace o závodě

REGISTRACE

Registrace bude probíhat v pátek 7. 10. od 13.00 

hod. do 23.00 hod. v bývalé základní škole v Jose-

fově Dole (viz přehledová mapka). Využijte tuto mož-

nost, předejdete tak návalu v sobotu před startem, 

kdy bude registrace probíhat od 7.00 hod. do 9.30 

hod. Pokud budete chtít změnit data ve  Vaší při-

hlášce (na Vaše startovní číslo pojede někdo jiný), 

je nutno tuto změnu realizovat u stolku k tomu ur-

čeném. Nepožadujte realizaci změn u stolků urče-

ných k řádné registraci. Za každou takovou změnu 

je nutno doplatit 100 Kč (startovné placené na star-

tu). Realizujte tyto změny v minimální míře. Po zku-

šenostech z  minulých ročníků doporučujeme vzít 

s sebou pro případné reklamace originál (případně 

kopii) dokladu o zaplacení startovného, bez tohoto 

dokladu nemůže být reklamace uznána.

START ZÁVODU

Start proběhne z  náměstí v  Josefově Dole 

(viz přehledová mapka). První vlna odstartuje 

v 10.00 hod. Řazení účastníků do jednotlivých vln 

bude pořadateli řízeno, účastníci se řadí dle při-

dělených startovních čísel:

1. vlna  1–600

2. vlna  601–1 200

3. vlna  1 201–1 800

4. vlna  1 801–2 400

5. vlna  2 401–3 000

6. vlna  3 001 a více

Prostor startu bude pro veškerou dopravu uza-

vřen od  8.30 hod. do  10.30 hod. Pro parkování 

využijte parkovišť vyznačených na mapě (viz pře-

hledová mapka).

TRASA ZÁVODU

Trasa povede podle schématu a  popisu trati. 

Po  celé délce budou stát na  všech odbočkách 

a křižovatkách rozhodčí a kontroly. Jako první po-

jedou předjezdci na motocyklu, na závěr pojede 

vozidlo, které naloží nepojízdná kola. Pořadatelé 

zorganizují svoz účastníků, kteří nebudou schopni 

se dostat do cíle vlastními silami. Kola zraněných, 

které odveze Horská služba, budou uložena v bu-

dově Horské služby v  obci Bedřichov do  19.00 

hod. Vyzvednout si je můžete na základě předlo-

žení průkazu totožnosti. Po 16.00 hodině nebude 

v cíli nikdo registrován.

SERVISNÍ SLUŽBY

Před startem je pro Vás bude zajišťovat servisní 

stan firmy Author. Jedná se o odborné seřízení, 

za úplatu bude možno vyměnit drobné součástky 

(lanka, bowdeny, brzdové špalíky). Servisní stan 

bude umístěn v pátek 7. 10. v prostoru registra-

ce od 13.00 hod. do 19.00 hod. a v sobotu 8. 10. 

na  stejném místě od  7.00 hod. do  10.00 hod. 

Servis na trati pro Vás bude zajišťovat rovněž fir-

ma Author. V cíli závodu jsou pro Vás zdarma při-

praveny masérské služby, můžete si zde bezplat-

ně odložit kolo v hlídané zóně a také si ho umýt. 

Nenechávejte svoje kola bez dozoru, každý rok 

dochází ke krádežím nezabezpečených kol.

PRAVIDLA NA TRASE

Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny trasy 

závodu v závislosti na stavu trati nebo těžební čin-

nosti Lesů ČR. Trasa závodu vede v pásmech hy-

gienické ochrany vodního díla, a proto nesmí dojít 
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Informace o závodě

k znečišťování vody v nádrži. Na trati jsou připraveny 

celkem tři občerstvovací stanice, a  to na  24.  km, 

na  51.  km a  v  cíli. Výslovně je zakázána účast 

na  elektrokolech, kolech s  motorovým pohonem 

apod. Tito závodníci budou pořadatelem vykázáni 

ze závodu. Na trati se nesmí pohybovat žádná do-

provodná vozidla, motorky ani čtyřkolky, vyjma po-

řadatelem povolených. Účastník, který neprojede 

start, všechny kontroly a  cíl, bude diskvalifikován. 

Diskvalifikován bude též účastník, který nebude mít 

nasazenou přilbu po celou dobu závodu. Účastník 

bude klasifikován v kategorii, do které se přihlásil.

PROFIL TRATI

Česká televize bude natáčet z průběhu závodu dokument, který bude odvysílán týden po závodě. Delší verze 

tohoto pořadu bude k dispozici ke shlednutí na webových stránkách www.ceskatelevize.cz.

Další informace Vám rádi poskytneme na telefoním čísle nebo nám můžete napsat e-mail.

tel.: +420 776 800 800

e-mail: kancelar@ctauthorcup.cz.

Všechny výše uvedené kroky jsme uskutečnili ve snaze o další zkvalitnění závodu a s cílem připravit Vám 

pohodový sportovní zážitek. Těšíme se na setkání s Vámi v Jizerských horách na startu dvacátého  prv-

ního ročníku tradičního závodu ČT Author Cup.

INFORMACE A KONTAKTY
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Informace o závodě

kostel
prezentace

podium

oblouk Author

barevné beach flags
vstup do vlny

1. vlna, červená start. č. 1–600
2. vlna, modrá start. č. 601–1 200
3. vlna, zelená start. č. 1 201–1 800

4. vlna, žlutá start. č. 1 801–2 400
5. vlna, oranžová start. č. 2 401–3 000
6. vlna, fialová start. č. 3 001 a více

START – ŘAZENÍ DO VLN



Valdštejnské 
slavnosti



PŘIJEĎTE 
DO FRÝDLANTU,
JE TU KRÁSNĚ

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ: 

RADNICE S VĚŽÍ A MUZEEM

HISTORICKÉ CENTRUM

MUZEUM ŠPITÁLEK

BETLÉM

ZÁMECKÝ PIVOVAR
 www.mesto-frydlant.cz
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Z historie závodu

1996
PRVNÍ ROČNÍK
SE PSEM NOVÁKEM

Televize Nova oslavuje tisíc dní 
vysílání a do série akcí k to-
muto výročí přidává Nova Cup 
neboli Jizerskou padesátku 
na kolech. Startuje se 19. října 
u úpravny vody v jizerskohor-
ském Bedřichově na trasy 
25 km a 50 km ve stopách 
lyžařské Jizerské padesátky. 
V řadách přibližně 1 200 star-
tujících jsou známé osobnosti 
z obrazovky i místní podnikla-
telé. Televizi Nova například 
zastupují moderátoři Snídaně 
Lucie Výborná a Pavel Svobo-
da, publicista Radek Bajgar či 
moderátor televizních novin 
Zbyněk Merunka. Pro nejlepší 
jsou připraveny věcné ceny, 
jako hodinky či plyšoví psi 
Nováci.

1999
PRVNÍ ZMĚNA NÁZVU

4. ročník Jizerské padesátky 
na horských kolech se jede 

pod novým názvem Nova 
Author Cup. I když je zájem 
několikrát větší, startovní 
pole je ochranáři omezeno 
na 1 500 závodníků, kteří vy-
rážejí na 50 km a naposledy 
i 25 km dlouhé trasy ve stopě 
lyžařské Jizerské padesátky. 
Za sychravého podzimního 
počasí a sílícího deště závod 
startuje populární moderá-
torka Nicol Lenertová a mezi 
závodníky je poprvé i handi-
capovaný člověk. Startovné 
je 350 Kč.

2000
NOVĚ UŽ JEN PADESÁT 
KILOMETRŮ

Na padesátikilometrové 
(respektive čtyřiapadesáti-
kilometrové) trati už tradičně 
vítězí profesionální cyklista 
Pavel Štícha, za ním se do cíle 
dostává 2 500 registrova-
ných účastníků závodu plus 
nějaké ty černé duše, které se 
ke startovnímu poli přidávájí 
„ze zálohy“. 

1996 – průměrná rychlost 28 km/h 1996 – pes Novák

1996 – radost z pohybu a recese
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Z historie závodu

2001
STARTUJE SE 
Z JOSEFOVA DOLU

Start i cíl závodu se přesouvá 
do Josefova Dolu, protože 
Bedřichov už kapacitně 
nestačí. Tím se mění i délka 
trati z obvyklých čtyřiapa-
desáti na šedesát kilometrů. 
„Vážně proto uvažujeme, že 
pozměníme pro příští ročník 
název závodu. Jizerskohor-
ská padesátka tak ztrácí svůj 

význam,“ říká ředitel závodu 
Pavel Hůza. Závodníci jsou 
poprvé měřeni pomocí čipů 
upevněných na noze.  

2003
ZVÍŘÁTKA ZÁVODÍ

Na startu osmého ročníku 
Nova Author Cupu se objevují 
také účastníci ze Slovenska, 
Německa, Finska či Polska. 
Šedesátku horami neabsol-
vují jen čistokrevní závodníci, 

prohánějí se tu i recesisté 
ve zvířecích kostýmech. 

2005
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK

Na start se za slunečného 
počasí postavilo přes 2 700 
cyklistů – od těch sváteč-
ních až po českou špičku. 
Nejstarším závodníkem je 
muž narozený v roce 1937, 
nejmladším devítiletý kluk. Ti 
nejlepší mohou vyhrát kolo, 
zájezd nebo dárek od pivova-
ru. Vítěz (Radek Dítě, který trať 
prolétl za 1 hodinu 51 minut) 
v cíli poznamená: „Byla to 
fuška, hodně foukalo.“ 

2006
BOJ PROTI KRÁDEŽÍM

Novinkou Nova Author Cupu 
2006 je Krimistop – bezpeč-
né parkování kol po dojezdu 
do cíle. Jde o unikátní tech-
nologii mikroteček a elektro-
nických mikročipů, doplněnou 
výstražnými prvky.  

1997 – konečná je v Bedřichově

1999 – zima, déšť a bláto 1998 – start u úpravny vody v Bedřichově
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2007
HROMADNÁ KOLIZE 

Na trať závodu vyráží 
2 700 závodníků, část 
z nich se nešťastně potká 
kolem sobotního poledne 
u Kuběnkovy chaty. Do-
chází k hromadnému pádu 
sedmi závodníků. Vrtulník 
v tu chvíli zrovna převáží 
cyklistu z Josefova Dolu, 
který dostal infarkt (ten 
se ale závodu neúčastnil). 
Celková bilance: Z dvaceti 
zranění v závodě jich je osm 
vážných, z toho dvě zranění 
krční páteře. 

2008
MUŽ NA KOLOBĚŽCE

Proti téměř třem tisícům 
cyklistů vyráží na trať závodu 
poprvé i koloběžec – Richard 
Jisl z Jablonce nad Nisou. 
„Je to spíše test, v jakém 
poměru je jízda na koloběžce 
ve srovnání s horským kolem,“ 
vysvětlil zlatý medailista z MS 
koloběžek.   

2011
TĚŽŠÍ ZÁVOD 
DOMINÁTOR NEJEL

Nejdrsnější Nova Author Cup 
v historii prověřil i olympijské-
ho vítěze z Nagana Dominika 
Haška, který dojel na 1 929. 
místě. „Těžší závod jsem na kole 
nejel. Mám tak zmrzlé prsty, že 
si asi nesundám helmu,“ říká 
Dominátor v cíli. Počasí je děsivé: 
čtyři stupně nad nulou, déšť, 
bláto, mlha, na hřebenech padá 

sníh... Z původně přihlášených 
3 580 jezdců jich nakonec od-
startuje jen 3 122 a téměř čtyři 
stovky na trati vzdají. Cílový areál 
vypadá jako hudební festival, 
a to i s bahnem.

2012
SLUNEČNÍ POHODA

Tomuto ročníku naprosto 
dominoval pětatřicetiletý Vác-
lav Ježek, který náročných 
třiašedesát kilometrů zvládl 

Z historie závodu

2001 – boj s defektem

2001 – první start v Josefově Dole 1999 – sranda v dešti
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za jednu hodinu a padesát 
tři minut stylem start–cíl. 
Spokojená ale byla i větši-
na z tří a půl tisíce bikerů 
a bikerek – díky nádhernému 
počasí dojížděli do cíle čty-
řiašedesátikilometrové trati 
s převýšením více než pat-
náct set metrů s úsměvem.  
Mediální tváří tohoto ročníku 
se stala handicapovaná Petra 
Hurtová, která na trať vyrazila 
na handbiku. Závod se jí však 
přes obrovské vypětí vůle 
nepodařilo dokončit.

2013
TELEVIZE STŘÍDÁ 
TELEVIZI

Trať cyklomaratonu zůstává, 
ale Novu střídá ČT. Nový název 
zní: ČT Author Cup. Jizersko-
horský závod je závěrečným 
podnikem desetidílného seriálu 
Author maraton tour, jehož se 
každoročně účastní přes třináct 
tisíc převáždně amatérských 
cyklistů. Na trať se ale vydávají 
nejen cyklisté, ale i sportovci 

z jiných odvětví, například mistr 
světa ve vodním slalomu Vavři-
nec Hradilek nebo dvojnásobný 
světový šampion ve veslování 
Ondřej Synek. 

2014
RODINNÉ VÍTĚZSTVÍ

Tento rok ovládnou závod 
sourozenci Škarnitzlovi – 
závod mužů vyhrává Jan, mezi 
ženami vítězí  jeho sestra Jitka.

2015
VYPRODÁNO

Jubilejní dvacátý ročník 
ČT Author Cupu přitahu-
je známé sportovce, jede 
například veslař Ondřej Synek 
či běžec na lyžích Dušan 
Kožíšek. Z 3 500 jezdců je 
většina z řad „hobíků“, jimž je 
také závod především určen. 
Pořadatelům se poprvé 
v historii podařilo vyprodat 
všechna startovní čísla už 
několik týdnů před startem.

Z historie závodu

2015 – cílové prostranství

2015 – televize v akci 2015 – na trase
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OBEC V KLÍNU HOR
Dlouhá staletí nebylo v údolí Kamenického 
potoka nic než hluboké lesy. Dostatek dřeva 
pro sklářské pece nakonec přivedl tehdej-
šího majitele panství, Maxmiliána II. hraběte 
Desfourse, k myšlence založit tu osadu. Ta se 
kolem sklářské hutě rychle rozrostla na obec, 
kterou roku 1701 u příležitosti narození svého 
prvního syna Karla Josefa hrabě pojmenoval 
Josefův Důl – Josephs Thal.

TŘPYTIVÁ A KŘEHKÁ HISTORIE

Lidé zde žili dosti chudě, živili se pastevectvím, 
dřevařstvím a  uhlířstvím. Dokud nepřišel do  ce-
lých Jizerských hor a  tím i  sem sklářský boom. 
Nejslavnější ze zdejších hutí byla Zenknerova huť, 
jejíž majitel začal s výrobou perel a knoflíků. Roku 
1753 huť koupil Johann Leopold Riedel. Právě 
tady zahájila jeho rodina cestu za  titulem jizers-
kohorských sklářských králů. Huť dávala práci 
stovkám lidí, stržena byla až roku 1910. Zároveň 

Josefův Důl

byla opodál, u  železničního nádraží, postavena 
sklárna, která ukončila provoz před šestnácti lety.  
Josefův Důl se pak pomalu přeorientoval na turi-
stický ruch. Ostatně krásná horská příroda tu bý-
vala odjakživa, což ocenili i Desfoursové, kteří si 
dali na levém  břehu Kamenice postavit dřevěný 
zámeček, kam rádi jezdili. Podobně jako současní 
návštěvníci do řady horských hotelů a penzionů, 
jimž je obec proslulá. 
Tvář Josefova Dolu a  především pohled smě-
rem k  horám pak navždy změnila josefodolská 
přehrada, postavená v  letech 1976–82 na  říčce 
Kamenici. 

CO TU DĚLAT DNES

Jednou z  hlavních pamětihodností je kostel 
Proměnění Páně, postavený v  letech 1962 až 
1865 v novogotickém slohu. Protože Nábožen-
ský fond nepokryl veškeré náklady na  výstav-
bu, byla uspořádána loterie, z  níž se za  4  000 
zlatých kostel dofinancoval. Věž kostela je 
45 metrů vysoká. Znovuvysvěcen a vymalován 
byl kostel v roce 1996.

50.7812303N, 
15.2336497E

50.7742531N, 
15.2341706E
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Josefův Důl

Muzeum místní historie se nachází ve  třech 
místnostech v  budově knihovny. Jedna je vě-
nována historii obce Josefův Důl a  také neda-
lekých obcí Antonínov, Dolní Maxov a  Karlov. 
Druhá místnost návštěvníky seznamuje s  tra-
diční výrobou regionu, jako je sklářství, textilní 
průmysl a  zpracování dřeva. Třetí je věnována 
významným osobnostem obce a blízkého oko-
lí. Mezi nejvýznamnější z  nich patří spisovatel 
a básník Gustav Leutelt. 

Kudy do Josefova Dolu

Profil trati

Mapa Josefova Dolu

PROFIL TRATI

KUDY DO JOSEFOvA DOLU MAPA JOSEFOvA DOLU

CE

Svou tradici má i divadlo, a to díky spolku J. K. Tyla 
Josefův Důl. Ten pořádá také přehlídku venkovských 
divadelních spolků Josefodolské divadelní jaro.
Přímo v  centru se nachází sportovní areál s  te-
nisovými a volejbalovými kurty a fotbalovým hři-
štěm. V Josefově Dole a nejbližším okolí je také 
několik lyžařských sjezdovek pro zkušené i začí-
nající lyžaře. 
Informační centrum se nachází v  budově obec-
ního úřadu.

Fotografie části obce zvané Hujerwinkel 
(Hujerův kout) vznikla kolem roku 1931.

Letecký snímek Josefova Dolu pořízený 
kolem roku 2000.
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• MĚSTSKÝ BAZÉN

• SPORTOVNÍ AREÁL STŘELNICE

• LEZECKÁ ARÉNA

• SPORTOVNÍ AREÁL BŘÍZKY 

• CYKLOBUSY A SKIBUSY DO JIZERSKÝCH HOR

• JABLONECKÁ PŘEHRADA PRO LETNÍ KOUPÁNÍ, PROCHÁZKY A ZIMNÍ BRUSLENÍ

www.jablonec.com, www.sportjablonec.cz

Jablonec nad Nisou
MĚSTO SPORTU

Trénink občas bolí, ale 
nedělám to jen pro sebe
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na 
procházky, každá aktivita znamená body pro vámi vybraný 
projekt, který Nadace ČEZ fi nančně podpoří. 

Stáhněte si aplikaci    zdarma do svého telefonu.

S mobilní aplikací    od Nadace ČEZ pomáháte pohybem. 

www.pomahejpohybem.cz

Jiří Ježek 
paralympijský vítěz 
a mistr světa v cyklistice, 
patron aplikace  – 
Pomáhej Pohybem
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Nejmladší  (stavěla se od roku 1976 do roku 1982) 
a největší  jizerskohorská přehrada je zásobárnou 
pitné vody pro Liberecko a  Jablonecko. Z  toho 
důvodu je tu koupání zakázáno. Z vysoké sypané 
hráze je krásný pohled do údolí Kamenice, jejíž tok 
přehrada o rozloze 152 ha spoutává. Zajímavostí 
je 2  440 metrů dlouhá štola, kterou voda proudí 
do úpravny v Bedřichově. 

2. Přehrada Josefův Důl 

Zajímavosti na trase závodu

4. Jägerova smrt 
Jeden z  mnoha pomníčků připomínající těžkou 
a nebezpečnou práci lesních dělníků. Dřevorubce 
Karla Jägera našli ráno 28. ledna 1927 pod převrá-
cenými saněmi v bezvědomí a přimrzlého k cestě 
na místě, kde stojí kamenný pomníček. Večer chtěl 
ještě svézt dvě fůry dřeva z Černé hory – co se ale 
stalo, se už nikdo nedozvěděl, protože po převozu 
do hájovny na Kristiánově Jäger zemřel.

1. Josefův Důl 
Obec leží v údolí řeky Kamenice a založil ji už roku 
1701 hrabě Desfours. Sklářskou minulost vy-
střídala turistická současnost –  končí a  začíná 
tu spousta turistických, lyžařských a  cyklo- tras. 
Obcí vede naučná stezka  Gustava Leutelta a nej-
krásnější výhled na ni, na celé údolí a na boční hráz 
Josefodolské přehrady je z kamenné vyhlídky 
Čertovy kameny v části obce Peklo.

Hned vedle cesty leží prastarý hřbitov, pod ní pak 
jediná budova, která z  někdejší sklářské osady 
uprostřed lesů zůstala – bývalá hospoda, dnes 
Památník sklářství v  Jizerských horách. Kristiá-
nov založil na  sklonku 18.  století sklářský mistr 
Riedel  a  dařilo se mu tak dobře, že kolem hutě 
brzy vyrostla celá obec s vlastní školou, kapličkou 
i zmíněným hřbitovem. Po sto letech provozu huť 
vyhořela.

3. Kristiánov
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Zajímavosti na trase závodu

8. Na Kneipě
Název křižovatky Na  Kneipě vznikl patrně z  ně-
meckého Kneipe, tedy krčma. Není divu, že kiosek, 
který tu dnes stojí, patří k  nejvyhlášenějším v  Ji-
zerských horách. Z nedalekého vrcholového raše-
liniště odtéká voda do čtyř stran a dvou  moří. Nad 
kioskem se tyčí druhá nejvyšší hora Jizerek – Ji-
zera. Venkovní posezení nabízí velkolepé výhledy, 
před nepřízní počasí je ale možné ukrýt se i dovnitř 
ke kamnům.

7. Protržená přehrada
K  tragédii došlo v září roku 1916, kdy hrázný zpo-
zoroval průsak vody z  částečně napuštěné pře-
hrady na Bílé Desné. Stačil ještě varovat obyvatele 
Desné, avšak mnozí utéct nestihli. Hráz se protrhla 
a obrovská přívalová vlna se valila do údolí. První 
v cestě stála pila, uložené dřevo pomohlo dokonat 
dílo zkázy. Zahynulo 62 lidí, pobořeny byly desítky 
domů... U  zbytků  hráze a  šoupátkové věže jsou 
dnes informativní tabule.

5. Gackův pomníček
Špičatý kamenný pomníček nad Štolpišskou silnicí 
připomíná loupežnou vraždu, jejíž obětí byl inženýr 
Viktor Gacek, který chtěl v  horách strávit pár dnů 
dovolené. 10. září 1927 dopoledne byl na silnici na-
lezen se dvěma střelnými ranami v hlavě a jednou 
v pravém boku. Zmizely zlaté hodinky a větší obnos 
peněz, vrah však nikdy nebyl dopaden.

6. Mariánskohorské boudy
První bouda na  této horské samotě vyrostla ko-
lem roku 1705 a měla sloužit pro pasení panského 
dobytka. Postupně přibyly další boudy a způsoby 
obživy: dřevorubectví, čihařství, pálení dřevěného 
uhlí a kamenictví. V 19. století tu bývala dokonce 
hospoda. Dodnes se dochovaly čtyři, respektive 
tři boudy, sloužící ochráncům přírody. Čtvrtá byla 
vloni zbourána.
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Nejstarší vodní nádrž v  Jizerských horách byla 
vybudována už v  roce 1780. Rybník sloužil jako 
zásobárna vody pro tzv. Horní pilu. Dnes už ryb-
níček nemá žádný hospodářský význam, je ale 
malebný a v každém ročním období jiný. Je domo-
vem spousty sivenů, kteří se často shromažďují 
u přítoku.

12. Blatný rybník 

9. Čihadla 
Jedno z nejznámějších a nejkrásnějších jizersko-
horských rašelinišť dostalo jméno podle čihařů, 
kteří zde lapali ptáky na tahu. Však také rašeliniště 
leží  v  mělkém sedle (975 m), přesně na  rozvodí 
Baltského a Severního moře. Do chráněného ra-
šeliniště vede povalový chodník, na  jehož konci 
stojí nová dřevěná vyhlídková věž. V létě zde spat-
říte běloučké chocholky kvetoucího suchopýru.

Zajímavosti na trase závodu

Podle mnohých turistů vůbec nejkrásnější část 
Jizerských hor,  odborníci dodávají, že se jedná 
o  největší souvislý komplex bukových porostů 
v českých zemích.  Buky staré i přes 250 let rostou 
na strmých a balvanitých severních stráních hor, 
které jsou velmi těžce přístupné. Hluboce zaříznu-
tá údolí skrývají nádherné vodopády. Některé skal-
ní útvary slouží jako přírodní rozhledny. 

10. Jizerskohorské bučiny

11. Krásná Máří 
Vyhlídkovou skálu tvoří několik skalních plošin při-
bližně v nadmořské výšce 900 metrů. Vede na ni 
několik skalních schodů a stupňů,  výhledová mís-
ta jsou jištěna zábradlím. Jako  na dlani je odsud  
vidět proslulá bazilika v Hejnicích a za dobré vidi-
telnosti i  frýdlantský zámek. Jméno tato vyhlíd-
ka získala na  památku stejnojmenné rudné štoly 
z roku 1582, která byla ražena kdesi pod ní. 
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16. Hrabětice
Hrabětické louky jsou vyhlášené pro rozhledy, které 
nabízejí: na  jedné straně hřebeny Jizerek, na  dru-
hé straně se v údolí rozkládá Jablonec nad Nisou. 
Na loukách se konávaly dělnické srazy, na což upo-
míná kamenná deska. Z jedné strany hřeben s lou-
kami uzavírá rozhledna Královka, z  druhé lyžařský 
areál Severák s rozhlednou Slovanka.

15. Bedřichov
Dnes významné turistické středisko, v  němž 
startuje lyžařský závod Jizerská 50 a  které má 
rovněž své sjezdařské areály. První lidé sem ale 
přišli až na  úplném konci 16. století, pracovat 
do  nově založené sklářské huti. Sklárna byla 
v provozu přes dvě stě let, i potom si ale obyva-
telé přivydělávali ve  sklářském průmyslu – byly 
zde brousírny a  mačkárny skla, podomácku 
vznikaly skleněné perle.

Zajímavosti na trase závodu

13. Nová Louka
Dnešní stylová restaurace má bohatou a pro Jizerky 
typickou minulost: postavena byla jako panský dům 
v bývalé sklářské osadě, pak byla užívána jako lovecký 
zámeček. Rád na něj jezdíval prvorepublikový kancléř 
Přemysl Šámal, od té doby se stavbě přezdívá Šámal-
ka nebo Šámalova chata. Dřevěný interiér je o to útul-
nější,  že chata stojí na  nejdeštivějším místě Česka. 
Údaj z roku 1897 uvádí 345,1 mm srážek za 24 hodin, 
což je dodnes nepřekonaný evropský rekord.

14. Přehrada Bedřichov
Údolní  nádrž je také známa pod jménem Černá 
Nisa – podle říčky, na níž byla vybudována. Patřila 
do soustavy přehrad stavěných po velké povodni 
v roce 1897 a její hlavní funkcí  je dodnes ochrana 
před velkou vodou. Na první pohled upoutá tma-
vohnědým zabarvením vody, které způsobují ky-
seliny  z rašeliny. Koupání je tu možné, ale studená 
voda je zrádná, jak dokazují dva pomníčky utope-
ných, stojící na břehu.



24

2

3

10
11

12

13

14

15

16

25

1

4

5

6

7

89



JEŠTĚD
• 9,2 km sjezdových tratí všech obtížností
• 3 sedačkové lanovky
• 4 lyžařské vleky
• Dětský park s pohyblivým kobercem
• Lyžařská škola
• Půjčovna a servis vybavení
• Moderní restaurace

SPOUSTA ZÁŽITKŮ

www.skijested.cz  |  infolinka +420 737 222 499



• Sedačkovou lanovkou na hřeben Ještědu
• 3 vycházkové okruhy pro pěší i cyklisty
• Vyhlídkový okruh (kabinou na Ještěd, 
 po hřebenu na Skalku, sedačkou dolů)
• 3 tratě v bikeparku
• Dětské hřiště
• Půjčovna a servis kol a koloběžek

JEŠTĚD
SPOUSTA ZÁŽITKŮ

www.skijested.cz  |  infolinka +420 737 222 499



TOP 5
 · Planetárium Ultra HD | Humanoidní robot | Mars Rover
 · Teslův transformátor | Simulátor kosmonautického výcviku

KOSMO
nová expozice



Nechte si své tělo rozmazlit a navraťte mu zdraví a vitalitu 
v krásném prostředí plném přírody a čistého vzduchu Jizerských 
hor. Využijte turistické stezky a cyklotrasy – součástí lázní je také 
„Singltrek pod Smrkem“ – síť téměř 80 km stezek pro cyklisty. 
Milovníci zimních sportů ocení blízkost běžeckých stop a sjez-
dového areálu Świeradow Zdrój. Lázně Libverda nabízí pestrou 
škálu týdenních, relaxačních, víkendových pobytů a hotelové 
ubytování. Možnost objednání léčebných a wellness procedur, 
sauny, whirlpoolu, fitness, minigolfu a dalších služeb. 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA: 
Cyklo víkend: 1 900 Kč / 3 dny / 2 noci / osoba / polopenze
/ 2 wellness procedury / mapa Singltreku pod Smrkem

Děti do 3 let mají hotelové ubytování a stravování zdarma, děti 
od 4 do 14 let mají slevu 50 % na hotelové ubytování a stravování. 

Rádi Vám zašleme ceníky a nabídku zdarma.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

rezervace@lazne-libverda.cz, pobyty@lazne-libverda.cz, www.lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: + 420 482 368 100–102, 111
GSM: +420 731 957 326

čtvrtletník 

Véčko
ZAJÍMAVÍ LIDÉ,

NEZNÁMÁ HISTORIE,

FASCINUJÍCÍ PŘÍRODA 
LIBERECKÉHO KRAJE

Nebuďte „IN“, 
buďte s námi „V“
www.vecko.cz
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Birell ochucený teď obsahuje vitamíny B5, B6 a C.
A stále je bez konzervantů 
a umělých barviv.

NOVĚ S VITAMÍNY

035_BI_210x297_ MFdnes Cyklista Citron_A5_.indd   1 12.8.2016   15:16:20
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I. VŠECHNY ODSTÍNY JIZEREK 
ANO 27 KM

Během celodenního rodin-
ného výletu bohatě stihnete 
obdivovat všechny polohy 
Jizerských hor: výhledy 
z příkrých severních bukových 
svahů (Krásná Máří), rašeliniště 
(Čihadla) i sklářskou minu-
lost (Kristiánov). Trasa se ale 
pochopitelně dá objet za mno-
hem kratší dobu.

Bedřichov (1)
stadion 

přehrada na Černé Nise (2), 
hráz

km 
3,8 

Černá Nisa, 
západní rozcestí

km 
4,3 

Závory
km 
5,8

Pod Olivetskou horou (3)
km 
6,8

Za Přehradou
km 
7,1

Gregorův kříž (4)
km 
7,8

Hřebínek (5)
km 

10,4

Krásná Máří (6)
km 

12,5

Na Žďárku (7)
km 

14,5

Čihadla (8)

Rozmezí (9)

Kristiánov (10)

Blatný rybník

Nová Louka (11)

km 
17

km 
18

km 
21,2

km 
23,6

km 
23,8

Bedřichov
stadion 
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448 M

Z Bedřichova, kde je velké odstavné parkoviště, vyrazíme k přehra-
dě na Černé Nise. Je to jedna z nejvýše položených přehrad u nás 
a v horkém počasí skvěle ochladí. Přehradu přes rozcestí Na Závo-
rách a Gregorův kříž objedeme a panelovou silničkou pokračujeme 
na  Hřebínek, kde je venkovní občerstvení. Další cesta přes skalní 
vyhlídku Krásná Máří  nabízí parádní výhledy na  Frýdlantsko a  dál 
do Polska a do Německa. Na Čihadlech odstavíme kolo, vyplatí se 
po povalovém chodníčku dojít k dřevěné vyhlídkové věži, odkud bu-
deme mít vrchovištní rašeliniště jako na  dlani. Další stoupání vede 
na Rozmezí, odkud dlouhým táhlým sjezdem míříme na Kristiánov – 
v bývalé sklářské osadě je dnes muzeum sklářství. Na Nové Louce 
stojí dřevěný lovecký zámeček, dnes výtečná restaurace. Můžeme 
se tu klidně nacpat, zpátky do Bedřichova už je to kousek. 

Nejkrásnější cyklovýlety v Jizerských horách
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8 2

II. PO STOPÁCH SKLÁŘŮ 
ANO 37,6 KM

Trasa nás zavede do východní 
části Jizerských hor, pod jejich 
nejvyšší horu Smrk. Za pěkné-
ho počasí nabízí pěkné výhle-
dy jak na polskou část hor, tak 
do nížin Frýdlantského výběž-
ku. Východiskem je nejkrás-
nější osada Jizerských hor se 
slavnou sklářskou minulostí, 
Jizerka. Je to jediná oblast 
tmavé oblohy v Čechách.

1

2

3

5

6
7

8

9
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1 2

583 M

Z parkoviště nad Jizerkou se vydáme po asfaltce skrz celou osadu 
a dál podél říčky Jizerky, kolem které jsou rozsáhlá rašeliniště, místy 
přístupná. Kiosek na  Promenádní je proslulý tím, že si tu zákazníci 
sami určují ceny. Na odbočku k rybníčku se od něj ale budeme asi 
300 metrů vracet, tak kdo nemá žízeň, zajíždět nemusí.  
„Osmička“ či „pytel“ na Paličník a zpět nám poskytne parádní výhledy 
a možnost koupání v lesních rybníčcích. 
Na Smědavě si můžeme dát vydatný oběd před stoupáním k bufetu 
Na Kneipě, kde je to pouze o párku a pivě. Sjedeme k Mariánskohor-
ským boudám a k Protržené přehradě. Odtud nás tzv. Jezdecká ces-
ta dovede až nad Jizerku.

Nejkrásnější cyklovýlety v Jizerských horách

Jizerka (1)
parkoviště U Mořiny

Kiosek na Promenádní (2) km 
5,7

Rybník Koleníkova bouda km 
7,4

Předěl (3) km 
9,9

Na Písčinách
km 

11,5

Odbočka na Paličník
km 

13,3

Předěl
km 

15,4

Koleníkova bouda
km 

17,2

Smědava (4)
km 

18,5

Na Kneipě (5)
km 

22,8

Mariánskohorské boudy (6)

Protržená přehrada (7)

Za Souší (8)

Křižovatka U bunkru (9)

km 
27,9

km 
30,1

km 
31,7

km 
35,5

Jizerka
parkoviště U Mořiny
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III. SLAVNÉ CHATY A BUFETY 
ANO 22,1 KM

Výlet, který i s přestávkami 
u atraktivních občerstvoven 
klidně můžete natáhnout 
na celý pohodlný den. Za-
stavit se můžete na rozhledně 
Královka, na Kristiánově 
ve sklářském muzeu a nebo 
v oblíbeném bufetu na Hře-
bínku, proslulém borůvkovým 
koláčem a míchaným nápojem 
„bába  s dědkem“. Od věci není 
ani piknik u největší jizersko-
horské přehrady Josefův Důl 
na řece Kamenici. Koupání je 
tam však zakázáno.

Bedřichov (1)
stadion 

Královka (2)
km 
1,8 

Prezidentská chata (3)
km 
2,4

Jablonecká chata (4)
km 
3,9

Přehrada Josefův Důl (5)
hráz

km 
5,8

Kristiánov (6)
km 
9,1

Bílé Buky
km 

12,7

Pod Ptačími kupami (7)
km 

14,8

Hřebínek (8)
km 

15,8

Nová Louka (9)
km 

19,2

Bedřichov
stadion 

2 3

447 M

Z  Bedřichova od  stadionu nás zahřeje úvodní stoupání na  Královku 
s rozhlednou a nově zrekonstruovanou samoobslužnou restaurací. Dal-
ší chata, Prezidentská, je rovněž zrekonstruována, ovšem do své původ-
ní  předválečné podoby. Kolem Jablonecké chaty klesáme  k přehradě 
Josefův Důl. Docela prudké stoupání nás dovede do bývalé sklářské 
osady Kristiánov. Zbyl tu hřbitov a jeden roubený dům, v kterém je dnes 
muzeum. Z Kristiánova dál stoupáme až k odbočce na sedlo Holubníku. 
Zde se silnička narovnává a prakticky po vrstevnici vede až na Bílé Buky 
(podle velmi světlých starých buků) a  ke křižovatce Pod Ptačími kupa-
mi. Odtud sjedeme za pár minut na Hřebínek. Rovněž pohodlná a mírně 
klesající lesní silnička vede dál na Novou Louku, nabízející občerstvení 
jak ve dřevem obložené restauraci, tak ve venkovním bufetu. Čeká nás 
už jen krátký dojezd zpět do Bedřichova.

Nejkrásnější cyklovýlety v Jizerských horách
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IV. Z ÚDOLÍ NA HŘEBENY A ZPĚT 
ANO 37,2 KM

Výlet s několika výživný-
mi stoupáními, při kterém 
uvidíte hned dvě přehra-
dy – soušskou, která pitnou 
vodou zásobuje Tanvaldsko 
a Jablonecko, a Protrženou, 
jež jak název napovídá už ne-
existuje. Letos v září uplynu-
lo už sto let od chvíle, kdy se 
tamější hráz protrhla a voda 
pohřbila vesnice podél toku 
Bílé Desné. Kámen, který 
povodeň přinesla, uvidíte při 
projíždění Desnou. 

Josefův Důl (1)

Jiřetín pod Bukovou
km 
4,3

Desná (2)
km 
8,8

Protržená přehrada (3)
km 
15

Za Souší (4) km 
16,7

Křižovatka 
Knížecí a Jezdecké cesty (5)

km 
19

Hraniční cesta
km 

22,9

Smědava (6)
km 

23,8

Na Kneipě (7)
km 

28,6

Mariánskohorské boudy (8)
km 

33,8

Josefův Důl

1
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767 M

Začneme na nádraží ČD v Josefově Dole a příjemným klesáním do-
sáhneme Desné. Odtud už je to poměrně dlouho jenom do kopce. 
První zastávkou je Protržená přehrada se šoupátkovou věží a zbytky 
hráze. Pokračujeme dál přes Desenský hřeben k romantické pře-
hradě Souš. Za ní opět stoupáme po Jezdecké cestě, která v mi-
nulosti spojovala dnes již zaniklé jizerskohorské sklárny, až na vrs-
tevnicovou cestu zvanou Knížecí. Konečně po rovině dosáhneme 
křižovatky Hraniční cesta a z ní sjedeme k horské chatě Smědava. 
Stejnou cestou se budeme vracet, takže si těchto dvakrát 900 
metrů můžeme i odpustit. 
Po  úbočí Jizery vystoupáme pohodlnou asfaltkou k ikonickému ob-
čerstvení Na Kneipě s krásným rozhledem. Zbývá už jenom dlouha-
tánský sjezd k Mariánskohorským boudám a do Josefova Dolu.  

Nejkrásnější cyklovýlety v Jizerských horách
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V. JIZERKAMI SE ŠKOLKOU 
ANO 12 KM

Při této vyjížďce budou spo-
kojené i malé děti – zkusí si 
cyklistiku v horách a v pohodě 
ji zvládnou. Jako vějičku může-
me použít palačinky na Nové 
Louce nebo koupání v  přehradě 
na Černé Nise (údolní nádrž 
Bedřichov). Zbude-li nám čas, 
můžeme na levém břehu hledat 
pomníček Dagmar Spinové, 
která zde byla nalezena mrtvá, 
nebo Herberta Johneho, který 
ve studené vodě nedoplaval 
zpátky ke břehu.

Z  Bedřichova vyrazíme k  Lesní 
chatě a  dál pohodlnou asfalt-
kou na  Novou Louku. Tady se 
občerstvíme, podrbeme za  uši-
ma bernardýna a  šlapeme dál – 
na  rozcestí u Gregorova kříže. Je  
spojován s  nenaplněnou láskou 
mezi prostou děvou a šlechticem. 
Do  kopce – z  kopce – do  kop-

Bedřichov (1)
stadion 

Nová Louka (2)
km 
2,8 

U Gregorova kříže (3)
km 
3,9

Závory (4)
km 
5,4

Přehrada na Černé Nise (5)
km 
7,3

Křižovatka s Vládní cestou
km 
8,3

Křižovatka Nad Černou Nisou 
km 
9,1

Křižovatka U buku (6)
km 

10,4

Bedřichov
stadion 

21

163 M

Nejkrásnější cyklovýlety v Jizerských horách
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ce dojedeme na rozcestí Závory, odkud se začneme stáčet k přehradě 
na Černé Nise. Poslední úsek k hrázi je terénní a děti bude bavit,  stejně 
jako přejezd po hrázi. Za ní se můžeme vykoupat nebo hledat pomníčky.
Vracet se budeme pohodlnou lesní cestou, ještě před první křižovat-
kou (s Vládní cestou) uvidíme po levé straně pomníček strážmistra 
Melzera. Můžeme dětem povyprávět o tom, že neposlouchat se ne-
vyplácí: nedbaje předpisů svezl se Melzer v těžebním vozíku, který se 
s ním převrátil a zabil ho. Po Vládní svištíme až na první odbočku dopra-
va a dál na křižovatku U buku. Odtud sjedeme lesní cestou přímo ke sta-
dionu v Bedřichově. Těsně před cílem postojíme u Památníku expedice 
Peru ´70. Na památku převážně libereckých a  jabloneckých horolezců, 
kteří zahynuli pod lavinou při zemětřesení na Huascaránu, se běhá slavný 
lyžařský závod Jizerská 50.
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VI. ZA CHALOUPKAMI A HRAČKAMI
ANO 20,6 KM

Na nejvyšší hřebeny Jizerských 
hor se při této vyjížďce bude-
me dívat trochu zdálky. Zato 
je budeme mít jako na dlani, 
pokud vystoupáme (poslední 
část už bez kola) na nejstarší 
železnou rozhlednu u nás, 
na Slovanku. Po cestě budeme 
projíždět malebnými horskými 
a podhorskými obcemi s rá-
zovitou architekturou. Cílem 
výletu může být Muzeum 
hraček v továrně Detoa. Tradi-
ce výroby dřevěných hraček tu 
sahá až do první republiky.

Josefův Důl (1)

Hrabětice (2)
km 
4,5

Slovanka (3)
km 
5,7

Horní Maxov (4)
km 
10

Jiřetín pod Bukovou (5) km 
16,3

Josefův Důl

372 M

Z Josefova Dolu od  nádraží ČD stoupáme vytrvale a  dlouho (zato 
skoro naposled) přes Hrabětice až pod rozhlednu Slovanka. I když 
se budeme vracet stejnou  cestou, odbočíme a rozhledně těch pár 
výškových metrů obětujeme.  
Cestou z  Hrabětic si můžeme prohlédnou lyžařský areál Severák, 
přímo jím projíždíme. Tady také bývají otevřené restaurace či bufety. 
Kolem horských stavení, z nichž většina slouží jako chaty a chalu-
py, sjíždíme do Horního Maxova a dál do Jiřetína pod Bukovou. Až si  
prohlédneme muzeum a případně vyrobíme vlastní hračku, vrátíme 
se mírným stoupáním zpátky do Josefova Dolu.

Nejkrásnější cyklovýlety v Jizerských horách
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EMOS spol. s r.o. výhradní 
distributor pro CR, SR a Madarsko

Nová rada 
nabíjecích
baterií

Nové
Lepší
Silnejší



Karel IV. byl jako král neustále na cestách, 
ale na krátkou projížďku nádherným krajem 
v okolí hradu Hazmburk si vždy svůj 
drahocenný čas našel.

Hazmburk

Karel IV. byl jako král neustále na cestách, 

Po královské cestě

 www.karel700let.cz
Zažijte chvíle Karla IV. i vy.

CzT_inzerce_K4_Hazmburk_CZ_148x210_(1164).indd   1 9/15/2016   4:20:53 PM



PREZIDENTSKÁ
CHATA V JIZERSKÝCH HORÁCH

T: +420 604 551 469, E: info@prezidentska.cz

www.prezidentska.cz

prezidentska.cz









INFORMACE:
• možnost půjčení kompletního vybavení na závod
• včas zaslaná přihláška a zaplacené startovné
• účast v závodu je na vlastní nebezpečí
• typ plavidla: pevná otevřená kánoe C2 (plast, laminát)
• typ pádla: jednostranné pádlo (jede se na kánoích)
• start: intervalový start (2 min.) – start první posádky v 8:00
• na start se každý závodník musí dostavit v záchranné vestě a helmě

DATUM: sobota 3. červen 2017, 8:00
START: Lužická Nisa, Proseč nad Nisou
CÍL: Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou, Trojzemí

PŘIHLÁSKY A STARTOVNÉ:
• od 1. února 2017 do 31. března 2017 
- startovné 500 Kč/loď s dvoučlennou posádkou
- startovné s půjčením vybavení 900 Kč/loď 

• od 1. dubna 2017 do 20. května 2017 
- startovné 600 Kč/loď s dvoučlennou posádkou
- startovné s půjčením vybavení 1000 Kč/loď 

• od 21. května 2017 do 2. června 2017 
- startovné 800 Kč/loď s dvoučlennou posádkou
- startovné s půjčením vybavení nelze

Přihlášky podávat přes
www.nisamarathon.cz 

Startovné hradit převodem na účet č. 
2900204657/2010 - Fio Banka, a. s.

PŘIHLÁŠKA BUDE
ZAREGISTROVÁNA PO PŘIJETÍ 
PLATBY STARTOVNÉHO!!!



• Oblíbené nástupní místo na Jizerskou magistrálu
pro běžecké lyžování (upravováno až 180 km)

• Sjezdové tratě vhodné zejména pro rodiny s dětmi

ideální místo pro aktivní dovolenou s Vašimi dětmi

BEDŘICHOV
ZIMA

LÉTO • Až 200  km značených lesních tras bez aut pro turisty a cyklisty
• Nové dětské naučné stezky: mravenčí – se zvířátky,
   na rozhlednu a hledání tajemného viklanu
• 3 dětská hřiště
• Lanový park pro všechny věkové kategorie
• Přírodní posilovna



ZAŽĲ TE TO NA VLASTNÍ KŮŽI...
Pokoje od předních českých designerů 
a architektů najdete jedině a pouze v 

Pytloun Grand Hotelu Imperial**** v Liberci.

PYTLOUN GRAND HOTEL IMPERIAL LIBEREC****
WWW.IMPERIAL-LIBEREC.CZ

Historický Liberec, Ještědský hřeben nebo horská chalupa – to všechno u nás, pod jednou střechou!

Naše pokoje jsou veselé, hravé a barevné – proto se v nich budete cítit prostě báječně...

Kde jinde můžete strávit noc přímo v galerii? My takových pokojů nabízíme hned několik...

bannerA5.indd   1 19/09/16   17:02



ZÍSKEJTE SLEVY A VÝHODY V JIZERKÁCH 
S KARTOU HOSTA JIZERKY CARD

Kartu žádejte zdarma u svého ubytovatele.

www.jizerske-hory.cz

ORIENTAČNÍ STEZKA
4 km okruh pro pěší v okolí areálu

Sport pro všechny 
věkové kategorie, 
od dětí, přes dospělé, 
až po seniory. 

Hřiště má 18 jamek 
a jamky tvoří přírodní, 
ale i umělé překážky, 
podobné například 
minigolfu.

9 terénních jamek 
na sjezdových tratích 
ski areálu Severák. 
Hřiště pro širokou 
veřejnost.

PŮJČOVNA ELEKTROKOL
29“ horská a crossová kola 

se středovým elektro-pohonem

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK
půjčujeme 35 ks koloběžek od české firmy KOSTKA

SEVERÁK
Hrabětice, Janov nad Nisou  

LETNÍ PROVOZ
INFORMACE NA TEL.: +420 605 907 935

Hledejte dřevěné stojánky s razítky 
s obrázky do hrací karty, kterou získáte v půjčovně.
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ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ AUTHOR MARATHON TOUR

TĚŠÍME SE NA VÁS I PŘÍŠTÍ ROK, OPĚT V JIZERSKÝCH HORÁCH! 

ZÁVOD SE POJEDE 14. 10. 2017.




