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Milí cyklisté,

potkáváme se na startu legendárního závodu ČT 
Author Cup a za pár chvil vyrazíme na trať. Ne virtu-
álně. Ne každý sám. Ale společně. Myslím, že právě 
možnost společně závodit je po uplynulých měsících 
tou největší výhrou pro nás všechny.

Vážím si organizátorů, že do náročných příprav šli 
i s rizikem, které do poslední chvíle viselo ve vzduchu. 
Vážím si Vás, cyklistů, že jste se přihlásili a  že tento 
závod, který je tradičním závěrem celoroční cyklistické 
šnůry, absolvujete.

Mám-li hledat na uplynulých měsících něco pozitivní-
ho, je to určitě fakt, že většina z nás měla o trochu víc 
času na trénování. Věřím také, že složité období, kte-

• 8 KM TRAILŮ Z VRCHOLU 
 TANVALDSKÉHO ŠPIČÁKU

• TRAILY JSOU URČENY
    PRO ŠIROKOU

CYKLISTICKOU VEŘEJNOST

•  LANOVÁ DRÁHA

•  PŮJČOVNA KOL

• RESTAURACE
   A OBČERSTVENÍ

BIKEPARK TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

T: +420 601 503 720 
www.skijizerky.cz

BIkepark tanvaldský špičák 

JIZERSKÉ HORY

ré omezilo společné setkávání, přilákalo na kola nové 
cyklistické nadšence. Doufám, že někteří z  nich jsou 
dnes na startu, a  že si „peklo v panelech“ patřičně vy-
chutnají.

Dění v Bedřichově a na trati budou jako obvykle sledo-
vat televizní kamery ČT sport, a  tak nechť nás myšlen-
ka na závěrečné metry žene co nejrychleji do cíle. Ob-
vykle si přeji, aby po ročnících, kdy nás na trati bičoval 
déšť, sníh a zima, bylo tentokrát lepší počasí. Nicméně 
po zkušenostech z loňska, kdy se závod vinou pande-
mie nemohl uskutečnit, jsem nyní jednoduše rád, že si 
můžeme společně zazávodit.

Pojďme si letošní ročník ČT Author Cup užít!

Jiří Ponikelský, 
výkonný ředitel ČT sport

Vážení nadšenci cyklistiky, 

po roční odmlce, kdy nám protikoronová opatření ne-
dovolila uspořádat jubilejní 25. ročník nejoblíbenějšího 
cyklomaratonu ČT Author Cupu, se opět setkáváme 
na startovním roštu, abychom pomyslně uzavřeli le-
tošní, velmi zkrácenou a redukovanou závodní sezónu. 
Těší nás, že celá řada závodníků využila start na nově 
zařazené kratší Eleven trati a  změří své síly se závod-
níky, kteří neměli možnost v současné době dostateč-
ně natrénovat. 

Za přípravu a realizaci obou ročníků závodu skládám 
hlubokou poklonu realizačnímu týmu okolo Pavla 
Hůzy a  ředitelky závodu Ivy Němcové, který připra-
voval kompletní loňský ročník, a  pouhých deset dní 

před akcí museli závod zrušit a  za ne zcela jasných 
podmínek se vrhli do příprav letošního ročníku, aby 
byl na trati spokojený každý závodník. Za to jim patří 
velký dík. 

Každopádně Vám všem, ať jste se rozhodli pro kla-
sickou, nebo zkrácenou trať přeji hodně sportovních 
zážitků a  co možná nejlepší výsledek na trati a maxi-
mální radost v cíli závodu. 

Užijte si hezký den!

Karel Říha
Author
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VITAMINY 
bez zapíjení

Koupíte ve vaší oblíbené drogerii, 
hypermarketu nebo na www.nasevitaminy.cz

Helena KARÁSKOVÁ,
VITAR ambasadorka

VAŠE ZDRAVÍ
BUĎTE U TOHO 
S ČT SPORT

DOSTIHY ŽIVĚ

10. 10. 

ŽIVĚ

Mistrovství světa  
v dráhové cyklistice 

TENIS ŽIVĚ

Billie Jean King Cup1. - 6. 11. 

131. Velká pardubická  
se Slavia pojišťovnou

DRÁHOVÁ CYKLISTIKA

13. - 17. 10. 
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STARTOVNÍ ČÍSLO
Startovní číslo s nalepeným čipem 
si vyzvednete osobně při regist-
raci. Číslo upevníte na řidítka tak, 
aby bylo dobře viditelné. Bez star-
tovního čísla s  nalepeným čipem 
nebude Váš výkon změřen.

STARTOVNÍ POLE
Startovní pole bude rozděleno 
do šesti startovních vln dle vý-
konnosti, účastníci přihlášení na 
kratší trasu odstartují v  poslední 
vlně. Mezi starty jednotlivých vln  
ponecháváme časový rozestup 
5 minut. Pokud se závodu účast-
níte poprvé, bude Váš výkon slou-
žit k  nasazení v  příštím ročníku. 
Soutěžit budete na kratší i  delší 
trase v  pěti mužských a  čtyřech 
ženských kategoriích, na delší 
trase je zachována i  samostatná 
soutěž týmů. Ke změření Vašeho 
výkonu budou opět sloužit jedno-
rázové čipy nalepené na Vašem 
startovním čísle. Odpadá tedy 
vracení čipů po Vašem dojezdu do 
cíle. Čas pro všechny závodníky 

se měří od startovního výstřelu 
jednotlivých vln a  je rozhodující 
pro určení pořadí.

REGISTRACE
Registrace bude probíhat v  pátek 
8. 10. od 13.00 do 22:00 hodin 
v  úpravně vody Bedřichov (viz 
přehledová mapka). Využijte tuto 
možnost, předejdete tak návalu 
v  sobotu před startem, kdy bude 
registrace probíhat od 7.00 do 
9.15 hodin. Vzhledem k  nutným 
opatřením v  souvislosti s  CO-
VID—19 vám doporučujeme při-
jít na registraci včas a  vzhledem 
k  možnému zdržení ji neřešit na 
poslední chvíli. Přijatým opatře-
ním je věnována samostatná část, 
pečlivě si ji prostudujte. 
K úpravně vody není možné dojet 
autem – zaparkujte na některém 
z vyznačených parkovišť (viz pře-
hledová mapka) a k registraci do-
jděte pěšky.
Pokud budete chtít změnit data ve 
Vaší přihlášce (na Vaše startovní 
číslo pojede někdo jiný), je nut-

no tuto změnu realizovat u  stol-
ku k  tomu určeném. Nepožadujte 
realizaci změn u  stolků určených 
k  řádné registraci. Za každou ta-
kovou změnu je nutno doplatit 
100 Kč (startovné placené na 
startu). Realizujte tyto změny 
v  minimální míře. Po zkušenos-
tech z  minulých ročníků doporu-
čujeme vzít s sebou pro případné 
reklamace originál (případně ko-
pii) dokladu o  zaplacení startov-
ného, bez tohoto dokladu nemůže 
být reklamace uznána.

START ZÁVODU
Start proběhne z prostoru před 
úpravnou vody v Bedřichově (viz 
přehledová mapka). Oproti před-
chozím ročníkům jsme start první 
vlny dlouhé trati posunuli na 9:45 
hodin, další vlny odstartují v pě-
timinutových rozestupech. Účast-
níci na kratší trať vyrazí v 10:35 
hodin v jedné vlně. Řazení účast-
níků do jednotlivých vln bude po-
řadateli řízeno, účastníci se řadí 
dle přidělených 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 uzavřen od 8.30 do 10.45 
hodin. Pro parkování využijte par-
kovišť vyznačených na mapě (viz 
přehledová mapka).

TRASA ZÁVODU
Trasa povede podle schématu 
a popisu trati. Po celé délce budou 
stát na všech odbočkách a křižo-
vatkách rozhodčí a kontroly. Jako 
první pojedou předjezdci na mo-
tocyklu, na závěr pojede vozidlo, 
které naloží nepojízdná kola. Po-
řadatelé zorganizují svoz účastní-
ků, kteří nebudou schopni se do-
stat do cíle vlastními silami. Kola 
zraněných, které odveze Horská 
služba, budou uložena v  budově 
Horské služby v obci Bedřichov do 
19.00 hodin. Vyzvednout si je mů-
žete na základě předložení prů-
kazu totožnosti. Po 16.00 hodině 
nebude v cíli nikdo registrován.

SERVISNÍ SLUŽBY
Před startem je pro Vás bude za-
jišťovat servisní stan firmy Author. 
Jedná se o  odborné seřízení, za 
úplatu bude možno vyměnit drob-

né součástky (lanka, bowdeny, 
brzdové špalíky). Servisní stan 
bude umístěn v pátek 8. 10. v pro-
storu registrace od 13.00 do 19.00 
hodin. a v sobotu 9. 10. na stejném 
místě od 7.00 do 10.00 hodin. 
Servis na trati pro Vás bude zajiš-
ťovat rovněž firma Author. 
V cíli závodu jsou pro Vás zdarma 
připraveny masérské služby, mů-
žete si zde bezplatně odložit kolo 
v  hlídané zóně a  také si ho umýt. 
Nenechávejte svoje kola bez dozo-
ru, každý rok dochází ke krádežím 
nezabezpečených kol.
Pro parkování využijete parko-
višť vyznačených na přehledové 
mapce – jejich provoz není v  režii 
pořadatele závodu a  jsou zpo-
platněna částkou 100 Kč na den  
(P1 a P2 do 4 hodin 50 Kč).

PRAVIDLA NA TRASE
Pořadatel si vyhrazuje právo pro-

Vážení sportovní přátelé,
s potěšením jsme přijali Vaši přihlášku na odložený 25. ročník závo-
du na horských kolech ČT AUTHOR CUP, který se již tradičně koná 
na závěr sezóny, vždy druhou říjnovou sobotu v Jizerských horách. 
I v letošním roce je místem konání závodu Bedřichov v Jizerských ho-
rách se startem před úpravnou vody a s dojezdem na lyžařský stadion. 
Pojede se jedna trať v  délce 66,7 km s  převýšením 1624 m, velkou 
změnou oproti předchozím ročníkům je zařazení kratší tratě v délce 
42,7 km s převýšením 1101 m. Chtěli jsme tak dát šanci i účastníkům, 
kteří si na delší trasu netroufnou.

vést změny trasy závodu v závis-
losti na stavu trati nebo těžební 
činnosti Lesů ČR. Trasa závodu 
vede v pásmech hygienické ochra-
ny vodního díla, a  proto nesmí 
dojít k znečišťování vody v nádrži. 
Na trati jsou připraveny celkem 
tři občerstvovací stanice, a  to na 
32. km, na 53. km a v cíli. Výslov-
ně je zakázána účast na elektro-
kolech, kolech s motorovým poho-
nem apod. Tito závodníci budou 
pořadatelem vykázáni ze závodu. 
Na trati se nesmí pohybovat žád-
ná doprovodná vozidla, motorky 
ani čtyřkolky, vyjma pořadatelem 
povolených. Účastník, který ne-
projede start, všechny kontroly 
a cíl, bude diskvalifikován. Diskva-
lifikován bude též účastník, který 
nebude mít nasazenou přilbu po 
celou dobu závodu. Účastník bude 
klasifikován v kategorii, do které se 
přihlásil. 

 

BEDŘICHOV – PARKOVIŠTĚ 

směr: Liberec 

směr: Jablonec n. N. 

směr: Hrabětice - Severák 

 

 

 

 

PLÁNEK BEDŘICHOVA S PARKOVIŠTI
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1. vlna, červená  start. č.        1 –  600
2. vlna, fialová  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, modrá  start. č. 3 001 a  více

PROFIL HLAVNÍ TRATI

PROFIL TRATI ELEVEN 40START – ŘAZENÍ DO VLN
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 délka 66,7 km, převýšení 1624 m

 délka 42,7 km, převýšení 1101 m
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OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S COVID—19  V RÁMCI ČT AUTHOR CUP 2021 

Bez splnění jednoho z níže uvede-
ných bodů nebude možné provést 
prezentaci k  závodu a závodníkovi 
nebude vydáno startovní číslo s či-
pem k závodu, a  to bez nároku na 
vrácení předem uhrazeného star-
tovného. 
Pro splnění bodu e) bude v prosto-
ru prezentace v pátek od 13:00 do 
22:00 hodin a v sobotu od 7:00 do 
9:30 hodin k dispozici mobilní tes-
tovací centrum, kde bude možné 
antigenní test provést. 

a) osoba absolvovala nejdéle před 
7 dny RT-PCR vyšetření na pří-
tomnost viru SARS-CoV-2 s nega-
tivním výsledkem a předloží potvr-
zení o negativním výsledku testu,

b) osoba absolvovala nejdéle před 
72 hodinami POC test na přítom-
nost antigenu viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem a předloží 
potvrzení o  negativním výsledku 
testu, 

c) osoba byla očkována proti one-
mocnění covid-19 a  doloží národ-
ním certifikátem o  provedeném 
očkování nebo národním certi-
fikátem o  dokončeném očkování 
(předloží certifikát v  papírové po-
době nebo v  aplikaci TEČKA), že 
u  očkování uplynulo od aplikace 

druhé dávky očkovací látky v  pří-
padě dvoudávkového schématu 
podle souhrnu údajů o  léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) nejmé-
ně 14 dní, nebo od aplikace dávky 
očkovací látky v případě jednodáv-
kového schématu podle SPC nej-
méně 14 dní 

d) osoba prodělala laboratorně 
potvrzené onemocnění covid-19, 
uplynula u  ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatře-
ní Ministerstva zdravotnictví a  od 
prvního pozitivního POC antigen-
ního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-
-CoV-2 neuplynulo více než 180 
dní a předloží potvrzení o prodělání 
onemocnění,

e) osoba na místě podstoupí pre-
ventivní antigenní test na stano-
vení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený Mini-
sterstvem zdravotnictví.

Pořadatelé si vyhrazují právo pro-
vést změny hygienických podmí-
nek účasti v  závodu, pokud dojde 
k  úpravám pravidel pro konání 
sportovních akcí ze strany státních 
orgánů ČR.

Firma MEDICA SEVER, která 
bude testovat, upozorňuje: 

Celková doba stěru a  vyplnění in-
formovaného souhlasu s  testová-
ním je 6 minut.
Výsledek obdržíte do 10 minut.
Testovaný obdrží certifikát o bezin-
fekčnosti, který je platný 72 hodin,
Účastníci s sebou musí mít kartič-
ku pojištěnce a  znát své telefonní 
číslo.

Podmínky testování:

OČKOVANÍ: Lidé, kteří jsou očko-
váni  2. dávkou vakcíny proti CO-
VID-19 a doba od aplikace je do14 
dní, se mohou nechat zdarma otes-
tovat, od 15. dne a dále se již testo-
vat nemusí.

NEOČKOVÁNÍ: Test je možný zdar-
ma provést, pokud v předchozích 7 
dnech nebyli testováni v jiném tes-
tovacím zařízení.

SAMOPLÁTCI: Pokud osoba, která 
je po očkování oběma dávkami, pro-
dělala onemocnění a je v ochranné 
lhůtě či byla testována před méně 
než 7 dny, uhradí za testování po-
platek ve výši 200 Kč.

ODPADKOVÉ ZÓNY

Po stále se zhoršující situaci ohledně odhazování 
odpadků během závodu jsme se už vloni rozhodli 
mnohem více zaměřit na dodržování pravidel sluš-
ného chování. 
Každoročně jsme totiž byli doslova zasypáni roz-
hořčenými maily a telefonáty od turistů a cyklistů, 
kteří se dostali na trať v  neděli a  v  následujících 
dnech, kdy ještě neproběhl úklid trati. Pokud 
chceme i  nadále zajistit bezproblémové  vztahy 
s pronajímateli pozemků (Lesy ČR, CHKO Jizer-
ské hory), musíme se mnohem více zaměřit na 
dodržování pravidel a  postihovat neukázněné 
borce, kteří odpadky odhazují kdekoliv po trati. 

ZAČÁTEK

ODPADKOVÁ ZÓNA
WASTE ZONE

KONEC

ODPADKOVÁ ZÓNA
WASTE ZONE

TRAŤ BUDEME PROSTŘEDNICTVÍM POŘADATELŮ MONITOROVAT 
A NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL BUDE TRESTÁNO 

DISKVALIFIKACÍ. DO PROSTORU ÚPRAVNY VODY JE VSTUP MOŽNÝ POUZE S RESPIRÁTOREM.

Co si na trať přivezu, to si také odvezu, případně odhodím 
pouze v zóně k tomu určené. Na trati budou zprovozněny 
celkem tři, a to na obou občerstvovacích stanicích a  na 
Nové Louce (viz mapa trati). Začátek a  konec zóny bude 
výrazně označen. 
Produkty sportovní výživy obdržíte rozbalené na občer-
stvovací stanici a nikoliv do tašky při prezentaci, jak to 
bylo v minulých ročnících. I tímto opatřením chceme eli-
minovat množství odpadků, povalujících se po skončení 
závodu na trati. 
Všem, kteří tato pravidla dodržují – a  je jich jistě většina  
– děkujeme, že společně s  námi chrání přírodu. 

Pravidla jsou jednoduchá: 

INFORMACE A KONTAKTY
Česká televize bude natáčet z  průběhu závodu dokument, který bude odvysílán po zá-
vodě. Delší verze tohoto pořadu bude k  dispozici ke shlednutí na webových stránkách  
www.ceskatelevize.cz. 
Další informace Vám rádi poskytneme na telefonním 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 pátého ročníku tradičního závodu ČT Author Cup.
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Jak jste se k pořadatelství dostal?
Kdysi jsme v Liberci vlastnili regio-
nální televizní studio a vysílali jsme 
v  rámci TV NOVA zpravodajství 
z regionu. S myšlenkou pořádat Ji-
zerskou padesátku na kolech přišel 
Pavel Landa, a my jsme se přidali 
s  tím, že jsme sehnali hlavního 
mediálního partnera, kterým byla 
v  té době právě TV NOVA. Připa-
dalo nám, že je to dobrý nápad, jak 
zviditelnit zdejší region. S Pavlem 
jsme to organizovali asi dva nebo 
tři roky, teď už to pár let dělám s ji-
nou společností sám.

A vy osobně jste závodil na kole?
Ano, jistě. Dokonce jsem jel ně-
které z  prvních ročníků, potom už 
to ale z organizačních důvodů, kdy 
starostí přibývalo, nešlo.

Jak jste závody prožíval?
Špatně. Před závodem máte plnou 

NA OBČERSTVOVAČKÁCH  
UŽ JSME ROZDĚLÁVALI OHNĚ
ČT Author Cup se jezdí již od roku 1996, kdy se ještě jmenoval 
Jizerská padesátka na kolech. Jednatel pořádající firmy Pavel 
Hůza byl u  zrodu závodu a na jeho pořádání se podílí dodnes. 
Sám si závod jako účastník několikrát vyzkoušel a prožil si i ne-
malá úskalí s organizací – od zasněžené trati přes zranění zá-
vodníků po covidovou krizi.

Organizace nového ročníku začíná 
dojezdem posledního závodníka do 
cíle. Celoročně se na tom podílí ně-
kolik lidí, v  konečné fázi se samo-
zřejmě organizační tým neustále 
rozšiřuje až na přibližně 200 lidí.

Co je podle vás to nejtěžší, co je 
potřeba k závodu zařídit?
Asi nejtěžší byl přechod z Josefova 
Dolu znovu do Bedřichova. Jinak 
už to děláme tak dlouho, že asi 

1996 
PRVNÍ ROČNÍK SE PSEM NOVÁKEM
Televize Nova oslavuje tisíc dní vysílání a do 
série akcí k tomuto výročí přidává Nova Cup 
neboli Jizerskou padesátku na kolech. 

2001 
STARTUJE SE Z JOSEFOVA DOLU
Start i  cíl závodu se přesouvá do 
Josefova Dolu, protože Bedřichov 
už kapacitně nestačí. 

není nic, co by nás nějakým způso-
bem limitovalo nebo na co bychom 
nebyli připravení.

Takže nemáte strach, že by se 
něco mohlo pokazit?
To máte vždycky, vždycky může 
přijít něco zásadního, kvůli čemu 
by se závod nemohl jet. Například 
covid nepředpokládal nikdo…

Vloni se závod kvůli pandemii 

nekonal. V jaké fázi příprav závo-
du jste byli? Přinesla vám roční 
pauza nějaké komplikace?
Byli jsme ve fázi připraveného zá-
vodu, odvolali jsme ho deset dní 
před startem. Měli jsme značné 
komplikace, jsme po dlouhých 
letech poprvé ve výrazné ztrátě, 
protože odstoupili i  partneři. Není 
to jednoduchá doba. Převádělo 
se startovné, takže máme z loňska 
převedených asi 2 000 účastníků. 

1999 
PŘIDÁVÁ SE AUTHOR
4. ročník Jizerské padesátky na 
horských kolech se jede pod no-
vým názvem Author Nova Cup. 

2005 
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK
Na start závodu se za slunečného poča-
sí postavilo přes 2 700 cyklistů - od těch 
svátečních až po českou špičku. 

Sám jsem ze svého posledního zá-
vodu odstoupil, chytly mě do obou 
nohou křeče a  už jsem opravdu 
nemohl. Bez tréninku to zkrátka 
nejde. Je potřeba najet alespoň 
500 kilometrů ročně, aby se jízda 
obešla bez komplikací.

Jak dlouho trvá zorganizovat tak 
velký závod?

Pavel Hůza,  
šéf pořádatelského týmu

V roce 1996 se slavný závod "narodil", trať tehdy 
absolvovalo kolem 1 200 závodníků  

O všem kolem závodu s Pavlem Hůzou

hlavu starostí a problémů a najed-
nou se ještě musíte převléknout 
do cyklistického a s někým vystar-
tovat. Hlavou vám při tom běží 
spousta jiných věcí. Když závod 
organizujete, dva měsíce před ním 
už nemáte na trénink vůbec čas. 
Proto jsem závodění raději vzdal 
a už nejezdil. Svou roli hrála určitě 
i pohodlnost. Pořád mám ale sázku 
s  ředitelem ČT Petrem Dvořákem, 
že se spolu postavíme na start 
a ukáže se, kdo bude lepší.

Jak by měl být člověk na závod 
připravený?
V tom je těžké radit. Člověk by měl 
mít hlavně najeto tolik, aby se na 
trati netrápil a mohl si závod užít. 
Během závodu se snadno necháte 
strhnout tím, jak se ostatní navzá-
jem předjíždějí. Snažíte se držet za 
každou cenu, ale potom se může 
stát, že se utavíte velmi rychle. 
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Nepříjemné pro nás bylo i samotné 
přerušení pořádání závodu po tak 
dlouhodobé kontinuitě.

Z předchozích ročníků jsme zvyk-
lí, že se závodníci musejí potýkat 
s deštěm a bahnem. Limituje vás 
počasí nějak, nebo závod proběh-
ne za jakýchkoli podmínek?
Musím zaťukat. Několikrát se jelo 
i ve sněhu, kdy na hřebenech padal 
sníh. Není to však důvod k  tomu, 
aby se odvolal závod. Dovedu si 
představit, že kdyby napadlo půl 
metru sněhu,  nemohli bychom 
se dostat na občerstvovačky. V  tu 
chvíli by to z hlediska bezpečnosti 
nešlo. Daleko víc než déšť nebo 
sníh nám ale vadí vítr. K  závodu 
patří spousta staveb, bannery, re-
klamní plachty a podobně, potom je 
mnohem těžší technicky zabezpe-
čit start a cíl, aby vám něco neod-
létlo a někoho to nezranilo.

Utkvěl vám v paměti nějaký ročník?
Určitě již zmíněný ročník se sně-
hem, kdy někteří závodníci přijeli 
v  krátkých tričkách a  kalhotách 
a  nahoře padal sníh. Rozděláva-
li jsme ohně, v  občerstvovacích 
stanicích lidé opravdu hodně od-
padávali a  museli se „sbírat“ po 
trati. Dále ročník, kdy se používaly 
čtečky čárových kódů na vyhod-
nocení a  fronta závodníků stála 
až do lesa. Na ten určitě do smrti 
nezapomenu. Firma, která měřila 
časy, použila tehdy „děsně“ novou 
technologii čtení čárových kódů, 

kapacitně ani organizačně to však 
vůbec nezvládli. Po nich nastoupi-
ly čipy – už od začátku jsme měli 
velký strach, jestli vůbec dorazí či-
paři. Vyzkoušeli jsme několikero fi-
rem kvůli spolehlivosti čipů, a dnes 
fungují naprosto spolehlivě. Velka 
úleva byla, když přišly jednorázové 
čipy, protože předtím jsme vybírali 
zálohu 500 korun, a  když se se-
jde 3  500 závodníků a  500 korun 
za každý čip, co po prezentaci se 
všemi těmi penězi? Pamatujeme 
si samozřejmě také ročník, kdy se 
jeden závodník zabil.

2006 
BOJ PROTI KRÁDEŽÍM
Novinkou tohoto ročníku je Krimi-
stop – bezpečné parkování kol po 
dojezdu do cíle. 

Co se stalo?
Na sjezdu u  přehrady to sjelo 
mému známému na jednom z od-
vodňovacích kanálků, načež se 
vyboural. Závodník, který jel za 
ním, padal přes něj rovnou do lesa 
 – utrpěl vážné poranění hlavy. Ně-
jakou dobu byl v  liberecké nemoc-
nici v  kómatu a  následně bohužel 
zemřel.

V  jaké fázi závodu přijde chvíle, 
kdy si jako pořadatelé oddychne-
te? Ve chvíli, kdy odstartuje po-
slední závodník, když dojede do 

cíle, nebo když je úplně po všem?
Většinou to bývá, když dostanu 
hlášení od Horské služby, kolik a ja-
kých bylo úrazů. To je ten moment, 
kdy si člověk teprve oddychne.

Úrazovost k takovému náročnému 
závodu samozřejmě patří…
Náročný je především v  množství 
lidí na trati. Průměrně jsme mívali 
kolem dvaceti těžkých úrazů. Opět 
ale musím zaťukat, protože po-
slední dobou těžších úrazů ubývá, 
máme jich tak pět, šest. Lidé jsou 
k  sobě možná ohleduplnější, nebo 
jsou více naježdění, zkušenější… 
Samozřejmě to vždy ovlivňuje po-
časí. Když je hezčí počasí, je více 
úrazů, a naopak. Když je pěkně, tak 
se vám z kopce jede lépe. Když prší 
a je ošklivo, jste opatrnější.  

Není to i  tím, že jste lépe zabez-
pečili nebo vybrali trať?
V Jizerkách moc možností nemá-
me, můžeme jen tam, kam nás 
pustí Lesy ČR a  CHKO Jizerské 
hory. Ale co se zabezpečení týče, 
na určitých úsecích stojí lidé s pra-
porky a  píšťalkami, kteří upozorňují 
na obtížné úseky. Posílili jsme také 
příslušníky Horské služby.

Užíváte si reakce závodníků na 
vydařený ročník?
Určitě, protože náš závod je brán 
jako jeden z  nejlépe zorganizova-
ných v rámci republiky. Je to dáno 
také tím, že nemusíme mít žádné 
uzavřené úseky silnic, závodníci se 

nestřetávají s  dopravou, všechno 
se jede po uzavřených komunika-
cích a po lesních cestách. To nám 
občas takoví ti „hard cyklisti“ vyčí-
tají, že je to „panelstory“…

Oceňují závodníci tu nádhernou 
cestu napříč Jizerskými horami?
Pokud se povede počasí, tak jsou 
výhledy na Jizerky během závodu 
opravdu nádherné. Závod většinou 
vychází na druhou říjnovou sobotu, 
kdy bývá babí léto. To nám přineslo 
spoustu krásných ročníků, kdy už 
je zbarvené listí a krajina. Lidé jsou 
velmi spokojení. 

Co vás vedlo k  zavedení kratší 
ELEVEN trasy?
Všechny závody, které jsou po-
dobného charakteru jako ten 

2008 
MUŽ NA KOLOBĚŽCE
Proti téměř třem tisícům cyklistů 
vyráží na trať závodu poprvé 
i  koloběžec – Richard Jisl 
z Jablonce nad Nisou. 

2013
TELEVIZE STŘÍDÁ TELEVIZI
Novu střídá ČT. Nový název zní: 
ČT Author Cup. Závod je závěreč-
ným podnikem desetidílného seriálu 
Author maraton tour.

2015
VYPRODÁNO
Celkem se zúčastnilo 3 500 jezdců, 
pořadatelům se poprvé v historii poda-
řilo vyprodat všechna startovní čísla už 
několik týdnů před startem.

náš, mají několik tras. Chtěli jsme  
umožnit start i  lidem, kteří si na 
těch 67 kilometrů netroufají. 42 
kilometrů je přijatelná trasa, kte-
rou ujede snad každý. Už na loň-
ský ročník jsme měli naplánovaný 
také dětský závod, ale jak jsem již 
zmiňoval, odstoupili nám partneři. 
Budeme proto rádi, když závod 
uspořádáme v té podobě, na jakou 
jsme zvyklí. 

A myšlenka dětského závodu do 
budoucna zůstává?
Ano, myšlenka je, abychom měli 
program už od pátku, celovíkendo-
vý a zaměřený na rodinu. Děti bu-
dou mít možnost si také zazávodit, 
a  rodina tak může zůstat v  Jizer-
kách na celý víkend, a ne pouze na 
samotný závod. 

V roce 2002 trať závodu začínala a končila v Josefově 
Dole, do cíle dorazilo 2482 závodníků. Vítěz projel trať 

závodu za méně než dvě hodiny

Rok 2015 - 3 500 jezdců startuje v Josefově Dole

2020
ZRUŠENO
Poprvé v historii závodu musel být deset dní 
před plánovaným startem zrušen. Důvodem 
byla pandemie covid-19 a s ní související opatření 
proti šíření nemoci.



STEZKY PRO DĚTI
O dávných dobách, kdy nad horami 
bděla víla Izerína, vyprávějí pověsti. 
Děti se s nimi mohou seznámit na 
stezkách, které pro ně obec vybu-
dovala: Modré putování za zázrač-
nou vodou (7 km), Zelené putování 
za tajemstvím stromů (5 km) a Čer-
vené putování za zázrakem ohně 
(6 km). Stezky jsou v terénu vyzna-
čeny barevnými sklíčky – kamínky, 
dále v  mapách a  hracích kartách, 
které si můžete vyzvednout v  in-
formačním centru nebo si je vytisk-
nout z webových stránek.
Po projití každé stezky získají děti 
odměnu. Tou může být také čas 

strávený na obecním hřišti u parko-
viště Nisa, které se pyšní originální 
velkou dřevěnou rolbou a dalšími 
herními prvky. V obci se nacházejí 
ještě dvě další dětská hřiště. 

ADRENALIN NA LANĚ
Tahle zábava rozhodně věkem 
omezena není — lanové centrum 
v  korunách stromů nabízí až 31 
různých překážek! Venkovní ho-
rolezecká věž je vysoká 8,5 metru 
a  tvoří ji čtyři různé profily. Obě 
atrakce se nacházejí u  stadionu 
Bedřichov, kde jsou také tenisové 
kurty a přírodní posilovna.

BIKETRAIL BEDŘICHOV
Okruh na horská kola, tzv. flowtra-
il nebo-li biketrail na louce nad 
stadionem je určen především pro 
děti a mládež. 
Adrenalinový okruh obsahuje stou-
pací část a následný sjezd přes nej-
různější prvky. 

ZCHLAZENÍ V HORKÝCH DNECH
Po sportu relaxace – a na unavené 
svaly je studená voda balzámem. 
V letních měsících si ji můžete užít 
ve zdejším koupališti Dolina, z Be-
dřichova to ale také není daleko 
k přehradě Černá Nisa, v níž se dá 
také koupat.

www.bedrichov.cz

LEGENDÁRNÍ ZÁVOD
Kdo by neznal Jizerskou 50, le-
gendární závod v běhu na lyžích? 
Pořádá se v Bedřichově od roku 
1968. Od tragické smrti českoslo-
venských horolezců v Peru, kteří 
zahynuli v ledu a kamení pod 
Huascaránem, nese závod přízvis-
ko Memoriál Expedice Peru 1970. 
Pomníček horolezců, z nichž mno-
ho pocházelo z Jablonce nad Nisou 
a z Liberce, stojí kousek za koupa-
lištěm Dolina.
V posledních letech startuje v Bed-
řichově také nejznámější cyklis-
tický závod u nás, 66 km dlouhý  
ČT Author Cup.

ZA STARÝMI SKLÁŘI
O dávné sklářské slávě Bedřicho-
va vypovídají nízké zbytky obvo-
dových zdí a sklářských pecí nad 
stadionem – na místě, kde stávala 
slavná sklářská huť založená už 
roku 1589. Více se dozvíte na na-
učné tabuli přímo na místě, které 
střeží dřevěná socha skláře. Vznik-
la stejně jako mnohé další  sochy 
při akci Dřevosochání v Bedřicho-
vě. Sklářská huť stávala od konce 
18. století také na Kristiánově, pár 
kilometrů hlouběji v horách. Dnes 
je zde malé muzeum, které je v let-
ní sezóně otevřené každý den od 
9 do 17 hodin.

ZIMNÍ I LETNÍ KILOMETRY
Jizerská magistrála (www.jizerska-
ops.cz) je síť cest a stezek po celých 
Jizerských horách, které lze užívat 
celoročně. Pro běžkaře je připrave-
no až 250 kilometrů upravovaných 
stop.  Je tu i rozsáhlá síť značených 
tras pro pěší turisty, cyklisty, rodiče 
s  kočárky a handicapované ná-
vštěvníky s  omezeným provozem 
motorových vozidel. Pro milovníky 
sjezdového lyžování je tu skiareál 
Malinovka, který se nachází přímo 
v Bedřichově a je vhodný pro rodi-
ny s dětmi. Zimní stadion funguje 
také v létě, jsou zde různá sporto-
viště.

BEDŘICHOVProžijte



V malé lázeňské obci na severním 
úpatí hor si můžete užít den 
s  outdoorovými sporty a  večer 
se nechat hýčkat v  lázních. 
Lázně Libverda jsou zajímavé 
na krátkou zastávku, všechny 
přednosti místa ale oceníte, 
pokud se zdržíte déle.

Sport a relaxace pod horamiSport a relaxace pod horami

LÁZNĚ	 IBVERDALÁZNĚ	 IBVERDALL

ODPOČIŇTE SI V LÁZNÍCH
Lázeňství v  Libverdě je známé již 
od 14. století, kdy se začaly šířit 
zprávy o  léčebných účincích  vody 
pramenící v obci. Postupem času tu 
vyrostly lázeňské budovy, kolonáda 
s minerálním pramenem a  rozlehlý 
lázeňský park protkaný stezkami. 
Procházka po parku či kolonádě 

VYBERTE SI NOCLEH  
ZA PŘIJATELNOU CENU
Kromě lázeňského ubytování 
nabízí obec přenocování v mnoha 
penzionech a ubytovnách. Všech 
400 lůžek spojuje kvalita za 
přijatelnou cenu. 
www.laznelibverda.cz

s  minerálkou a  teplou lázeňskou 
oplatkou v  ruce je příjemnou al-
ternativou k  adrenalinovému biko-
vání. Společenskou událostí bývá 
každoroční jarní otevírání lázeňské 
sezóny. 
Lázně se dnes specializují na léčení 
chorob srdečních a cévních, pohybo-
vého aparátu a  duševních onemoc-
nění. I  pro zdravé návštěvníky ale 
mají v nabídce řadu relaxačních po-
bytových balíčků. Každý může také 
využít Wellnes centrum Jizera s řa-
dou regeneračních procedur, sau-

SPORTUJTE V LÉTĚ I V ZIMĚ
Lázně Libverda jsou vyhledávanou 
základnou nejen pro bikery, ale také 
pro horolezce, turisty a   běžkaře. 
Pro chvíle aktivního odpočinku má 
obec také dvě nenáročné stez-
ky: Okruh Vyhlídky nad Libverdou 
a  okruh Sluneční cesta, který je 
součástí stejnojmenného interkon-
tinentálního projektu a provede vás 
téměř všemi významnými místy 
Lázní Libverda.
www.laznelibverda.cz

OTESTUJTE SE 
NA SINGLTREKU
Bikecentrum Libverda je jedním 
ze tří oficiálních nástupních míst 
na Singltrek pod Smrkem, který 
bikerům nabízí více než 80 km te-
rénních stezek. Najdete zde kva-
litní servisní zázemí, občerstvení, 
sprchy, toalety, úschovnu zavaza-
del, možnost mytí kol a samozřej-
mě parkování. Bikecentrum Lib-
verda nabízí k  testování špičková 
celoodpružená kola a  elektrokola 
ROCK MACHINE.
Singltrek pod Smrkem získal za 
deset let své existence již řadu 
ocenění. To poslední mu udělila or-
ganizace ACES Europe spolupra-
cující s Evropskou komisí, když ho 
vyhlásila za Evropskou komunitou 
sportu 2019. Singltrek pod Smr-
kem titul získal jako první projekt 
v zemi a dostal se tím na mapu nej-
významnějších sportovních desti-
nací Evropy. 
www.bikecentrumlibverda.cz 

NAJEZTE SE V SUDU
Restaurace Obří sud nad Libver-
dou je dřevěnou raritou z  roku 
1931. Výletní „sud“ má objem přes 
10 000 hl a pojme přes sto pade-
sát návštěvníků. Další mohou v létě 
sedět na dvou terasách, z nichž je 
parádní výhled do údolí a  na hře-
beny hor. 
Další možnosti občerstvení – od 
rychlého až po slavnostní – jsou 
přímo v obci Lázně Libverda.
www.obrisud.cz

nou, vířivkou a   rehabilitačním ba-
zénem jen pár kroků od Bikecentra 
Libverda. Ze zdejšího Fitness centra 
je krásný výhled na Smrk.
www.lazne-libverda.cz
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foto Petr Slavíkwww.singltrek.cz



Raspenava

Obdivujte krásu hor a podhůří ze značených turistických a cykloturistických tras

Užijte si pohodové místo pro sport, relaxaci pod horami a poznání Frýdlantského výběžku

Rekreační a sportovní areál Smědá  

www.areal-smeda.cz 

• ubytování v hotelu, v ubytovně nebo v chatkách

• místo na stanování a campování 

• koupaliště

• hřiště na beachvolleyball

• rychlé občerstvení

• sportovní hala, házenkářské hřiště s umělým 

trávníkem, fotbalové hřiště

NEORENESANČNÍ RADNICI 
Nachází se na náměstí T. G. Masaryka. V příze‑
mí budovy je situováno Turistické informační 
centrum a ve druhém patře se nachází Měst‑ 
 ské muzeum. 
Expozice muzea představuje historii města 
a  množství exponátů spojených s  venkov‑
ským i  městským životem. S  ohledem na 
otvírací dobu lze vystoupat na radniční věž, 
jejíž ochoz nabízí výhled na celé město a pa‑
norama Jizerských hor.

ŠPITÁLEK 
Od roku 2012 se městské muzeum rozšířilo 
o  novou expozici umístěnou v  budově Špi‑
tálku. Interaktivní expozice je věnovaná ar‑
cheologickým nálezům a historickému vývoji 
města.

BETLÉM
Mechanický betlém umístěný v  podstávko‑
vém domku s  mimořádně dochovanou pů‑
vodní mechanikou, vyrobenou samotným 
tvůrcem Gustavem Simonem, se nachází 
jen kousek od náměstí. 

KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE 
Nejstarší kostel ve městě ukrývá mauzoleum rodu Reder‑
nů, v němž je umístěn monumentální mramorový náhrobek 
z dílny Gerharda Heinricha z Amsterdamu. Jedná se o jed‑
no z nejvýznamnějších děl zaalpské renesance.

KŘÍŽOVOU CESTU
Křížová cesta na Křížovém vrchu byla vybudována již 
v roce 1737, obnovena pak roku 2017. Tvoří ji čtrnáct 
zastavení se smaltovanými obrázky, Boží hrob, studánka 
a poustevna. Navazuje na Lesní naučnou stezku, vedenou 
přírodní rezervací. 

HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT 
Nejstarší hradní muzeum ve střední Evropě nabízí prohlíd‑
ky interiéru hradu, zámecké kaple a zámku. V  interiérech 
naleznete rozsáhlé sbírky zbraní, dýmek, kuchyňského 
nádobí a dalších předmětů běžného života. Pro nejmenší 
návštěvníky nabízí hrad a zámek dětské prohlídky. 

ZÁMECKÝ PIVOVAR 
Pod hradozámeckým komplexem se nachází zrekonstru‑
ovaný pivovar Albrecht, který byl v roce 2013 znovu uve‑
den do provozu. Pivovar Albrecht nabízí prohlídky areálu 
s ochutnávkou piv a zve k posezení v místní pivnici.

Na historii i přírodu na dosah ruky láká návštěvníky město Frýdlant, rozkládající se na 
obou březích řeky Smědé. Město začalo pod hradem vznikat ve 13. století a historie zde 
na vás dýchá téměř na každém kroku. Ať už z historických budov nebo třeba z křížové 
cesty pocházející z 18. století, která byla v roce 2017 nádherně obnovena. 

www.mesto-frydlant.cz

DO FRÝDLANTU 
za historií i přírodou
NENECHTE SI UJÍT:

MĚSTO FRÝDLANT



HejniceHejnice

Město na severním 
úpatí Jizerských 
hor v sobě spojuje 
sportovní a kulturní 
atmosféru. 
Je ideálním 
východiskem pro 
poznávání hor, 
s nimiž tvoří zdejší 
barokní bazilika 
nezapomenutelné 
panorama.  
Pro všechny 
náv štěv  níky je 
tu pestrý výběr 
ubytování včetně 
autokempu 
a mnoho možností 
kulturního 
a sportovního 
vyžití.

Město na úbočí Jizerek
www.mestohejnice.cz

Pro pohodáře i náročné cyklisty

Pro turisty v zimě, v létě

 Pro horolezce

Pro plavce i neplavce

 Pro návštěvníky památek

 Pro zábavu

Hejnice jsou křižovatkou značených i  doporučených cyklotras. 
O prázdninách a mimo sezónu o víkendu má v Hejnicích  
zastávku cyklobus na Smědavu.

Turistické trasy zpřístupňují novou přírodní památku UNESCO 
Jizerskohorské bučiny i nejkrásnější vyhlídky — v nejbližším okolí se 
nachází obnovená vyhlídka Poustevníkův kámen.

V okolí je řada oblíbených lezeckých lokalit, na Hejnickém hřebenu 
je ferrata Kočičí kámen.

Přírodní koupaliště v  Hejnicích je tvořeno velkou betonovou nádrží  
s oddělenou částí dětského brouzdaliště.

Barokní chrám navštívení Panny Marie je národní kulturní památkou 
a jednou ze zastávek mezinárodní poutní cesty Via Sacra. 

Ve městě je kino, letní kino, v  nedalekém Bílém Potoce sídlí Jizersko-
horské technické muzeum. Každoročně na začátku července se konají 
Hejnické slavnosti.

☀

REKREAČNÍ STŘEDISKO BÍLÝ POTOK POD SMRKEM

AUTOKEMP HEJNICE

AREÁL VHODNÝ K CELOROČNÍ REKREACI PRO KAŽDÉHO

PROSTOR PRO RODINNOU  
A TURISTICKOU REKREACI

Chatky, zděné chaty, zděná budova

Dětské tábory, školy v přírodě, 
sportovní soustředění, oslavy 

(možnost rautu), firemní akce.  
Zařízení je bezbariérové (24 lůžek 

ve zděné budově).

Plně vybavená kuchyně 

Koupaliště, velké fotbalové hřiště, 
volejbalové hřiště, dva venkovní 

stoly na  ping-pong

Sezónní provoz, vhodné k rodinné a turistické rekreaci

Patrové chaty, místa pro stany, místa pro karavany  
a obytné přívěsy (elektrické přípojky)

Bufet, vybavená kuchyňka, wc, sprchy

Volejbalové hřiště, dětské prolézačky, veřejné koupaliště 
v sousedství, letní kino v sousedství 

☀

☀

☀

☀

☀

☀

☀

☀

www.rsbilypotok.cz 
tel: + 420 603 516 395 
      +420 721 607 768

www.autocamphejnice.cz
tel: + 420 603 516 395 
      +420 721 607 768



skvělá základna skvělá základna 
pro turisty i cykloturistypro turisty i cykloturisty

NOVÉ MĚSTONOVÉ MĚSTO
pod Smrkempod Smrkem

 Městské lázně – 12 m dlouhý bazén, vířivka a sauna, ubytování
v apartmánech ve zrekonstruované budově lázní

 Přírodní koupaliště – odpočinek s výhledem na severní úbočí
Jizerských hor, ubytování v chatkách, ve vlastních stanech 
či v karavanech

 Singltrek centrum – hlavní nástupní místo oblíbené sítě lesních
stezek pro náročné i rekreační cyklisty se širokým zázemím

 Klingerovo mauzoleum – rodinná hrobka zakladatele zdejších
textilních továren Ignaze Klingera je dominantou novoměstského 
hřbitova

 Pramen novoměstské Kyselky – zastřešený pramen chutné
minerálky leží v údolí mezi Měděncem a Svinským vrchem

  Rozhledna na Smrku – stojí na nejvyšší hoře Jizerských hor 
ve výšce 1 124 m n. m. 

spousta zajímavých cílů v okolíspousta zajímavých cílů v okolí

Křižovatka cyklistických tras s bohatou historií
Dlouhou a  bohatou minulost předsta-
vuje  Městské muzeum a  Chrastavské 
sklepení. Na náměstí 1. máje spatříte ba-
rokní morový sloup, pískovcovou kašnu 
a zrekonstruovanou radnici. 
Nepřehlédnutelnou dominantou města 
je kostel sv. Vavřince. Můžete navštívit 
také Muzeum historické hasičské tech-
niky nebo technickou památku Vodní 
náhon. Dům z roku 1802, ve kterém vy-
rostl akademický malíř Josef Führich, 
stojí rovněž za návštěvu.  
Sportovní vyžití nabízí přírodní kou-
paliště Sluníčko, multifunkční hřiště, 
sportovní hala se skate parkem, venkov-
ní posilovna, cvičební prvky rozmístěné 

po celém městě a pumptrack na sídlišti. 
Chrastavou vede několik cyklostezek 
a  prochází jí mezinárodní cyklotrasa 
Odra—Nisa. 
Jedna z  cyklotras (č. 14) vede z Hrádku 
nad Nisou přes nově zbudovanou cyklo-
stezku Paradýz podél Nisy přes Machnín 
do Liberce a  dál. Po cyklotrase č. 22 se 
dostanete až na Smědavu v  Jizerských 
horách. Cyklotrasa č. 21 cyklisty zave-
de přes Andělskou Horu do Kryštofova 
Údolí a do Křížan. 
Na kole, ale i  pěšky se můžete vydat 
k  transbordéru v  Andělské Hoře nebo 
na Výhledy (569 m n. m.) nad Horním 
Vítkovem. 

CHRASTAVACHRASTAVA

Podrobné informace získáte v infocentru na náměstí 1. máje.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO MALEBNÉHO MĚSTEČKA.

www.chrastava.cz
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Český DubČeský Dub

Objevte Podještědí, krajinu bez hranic

www.cdub.cz

Navštivte město Český Dub v srdci Podještědí a užijte si jeho pohostinnost, 
památky i kouzelné okolí, které je dosud málo dotčené turistickým ruchem. 

JOHANITSKÁ KOMENDA
Českodubská johanitská komenda (tj. opevněný „klášter“)  byla spolu 
s  přilehlou tržní osadou založena roku 1237. V  dobách největší slávy ji 
navštívil i Karel IV. Po husitských válkách postupně „zmizela“. Až v roce 
1991 „zazděnou“ komendu objevil tehdejší ředitel Podještědského muzea 
Tomáš Edel. Dnes je přístupná veřejnosti a stala se jedním ze zastavení 
mezinárodní poutní cesty Via Sacra.  

PODJEŠTĚDSKÉ MUZEUM
Sídlí v historické vile s původním secesním interiérem – historické míst-
nosti zaujmou svým dřevěným obložením. Expozici tvoří nejen původní 
vybavení vily podnikatelů Schmittů a Blaschků, ale také národopisná ex-
pozice a soubor pozůstalosti spisovatelky Karoliny Světlé, která zdejší kraj 
milovala a ve svých románech proslavila. 

INSPIRATIVNÍ OKOLÍ 
Z Českého Dubu se dá Podještědí dobře poznávat z kola. Okolím vede ně-
kolik značených cyklotras, je možné využít také síť vedlejších silnic, které 
jsou jen málo dopravně vytížené. Pohodlná trasa vede například k zámku 
Sychrov či údolím Mohelky k zámku v Mnichově Hradišti. Při pěších výle-
tech nelze vynechat Ještědský hřeben s ikonickým hotelem na nejvyšším 
vrcholu či naučnou stezku Karoliny Světlé.
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Klášterní 144, HEJNICE 
www.bikecoffeehouse.com

bike_and_coffeehouse Bike and Coffeehouse

Penzion a Kavárna + Singltrek pod Smrkem a cykloturistika + běžky, skialpy.

www.enervit.cz

Jako účastník závodu ČT Author Cup můžete 
využít 20% slevu na objednávku sportovní výživy 
Enervit na eshop.enervit.cz. V posledním kroku 
objednávky stačí zadat kód AUTHORCUP2021. 
Slevy se nesčítají. Kód lze využít do 31. 10. 2021. SLEVA

20%

POMÁHÁME VYTRVALCŮM  
SPORTOVAT LÉPE!

Enervit nabízí špičkovou sportovní výživu na dobu před, během a po sportu, 
která vychází ze základních principů fungování organizmu.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE ZÁVODU
Chalupa v Jizerských horách

...ubytování s vůní dřeva

tel: 602 729 709

email:chalupa@uhajnych.com

web:uhajnych.com
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Nejmladší (stavěla se v  letech 1976–1982) a  největ-
ší jizerskohorská přehrada je zásobárnou pitné vody. 
Z  toho důvodu je v  ní koupání zakázáno. Z  hráze je 
krásný pohled do údolí Kamenice, jejíž tok přehrada 
o rozloze 152 ha spoutává. Vejde se do ní přes 22 mi-
lionů m3 vody, kterou zadržují dvě sypané hráze. Ta 
delší má 360 metrů a  pokud bychom chtěli materiál 
použitý na její vybudování naložit na nákladní auta, je-
jich řada by měřila 681 kilometrů! 
Voda z přehrady proudí 2 440 metrů dlouhou podzem-
ní štolou do úpravny v Bedřichově. Tempem neuvěři-
telných 160 litrů za sekundu se v úpravně vyrábí pitná 
voda pro přibližně 55 tisíc obyvatel především z blíz-
kého Liberce. Podél plotu areálu úpravny vede naučná 
stezka s dvanácti stojany, které přibližují proces úpravy 
a čištění vody.  

JOSEFODOLSKÁ PŘEHRADA

Jediná přehrada, která se u nás kdy protrhla, je ta na 
Bílé Desné. K  tragédii došlo 18.  září roku 1916, kdy 
hrázný zpozoroval průsak vody z částečně napuštěné 
přehrady – bylo v  ní 260 000 m3 vody. Stačil ještě 
varovat obyvatele Desné, která leží několik kilometrů 
pod přehradou, avšak mnozí utéct nestihli. Hráz se 
protrhla a obrovská přívalová vlna se valila do údolí. 
První v cestě stála velká panská pila, v ní uložené dře-
vo pomohlo dokonat dílo zkázy. Jako beranidla rozbí-
jelo domy, které stály vodě v cestě. Zahynulo 67 lidí, 
pobořeny byly desítky domů... 
Neštěstí dodnes připomíná pamětní tabule na obrov-
ském balvanu, který přinesla povodňová vlna z hor 
až doprostřed Desné. Oběti přehrady mají svůj nový 
pomníček pod protrženou hrází v lese. Stromy v oko-
lí hráze jsou vykácené a vede tudy naučná stezka, 
jejíž zastavení vysvětlují vznik přehrady a okolnosti 
vedoucí k jejímu protržení. Je na nich také řada his-
torických fotografií. Z hráze zbyla pouze šoupátková 
věž. V areálu  je také ústí přepouštěcí štoly, spojující 
Protrženou přehradu s  přehradou Souš. Obnovená 
Krömerova bouda nabízí občerstvení.

JABLONECKÁ CHATA 1.

Nejspíš už v první polovině 19. století na tomto místě 
stávala chalupa, tehdy ale vypadalo její okolí úplně jinak 
než dnes. Byl tu „konec světa“, chalupa byla posledním 
stavením před souvislou hradbou lesa. Její obyvate-
lé mohli z oken sledovat ruch na staré cestě, po které 
povozy přepravovaly zásoby na Kristiánov a  sklářské 
zboží tam vyrobené do světa pod horami. Postupně je 
vystřídali turisté, kteří si zvlásť oblíbili romantické údolí 
Kamenice, dnes již zatopené. Právě kvůli výletníkům 
byla na počátku 20. století k chatě přistavěna dřevěná 
veranda, protože ve světnici už fungovala hospoda na-
bízející jednoduché občerstvení. 
Po druhé světové válce sloužila chata, která si z před-
chozích let nesla jména Tönnelhaus, Zum Tönnel či 
Tinnl, jako rekreační objekt pro výtvarníky ze sdružení 
uměleckých družstev Výtvarná řemesla, Praha. Pro 
veřejnost byla uzavřena, ale někteří pamětníci tvrdí, 
že i za socialismu občerstvení nějakou dobu nabízela. 
Nyní je zrekonstruovaná a v soukromých rukou.

Neobývaná samota uprostřed lesů bývala kdysi slav-
nou sklářskou osadou, kterou tu založil v  roce 1775 
významný sklář J. L. Riedel. Své jméno dostala na 
počest majitele libereckého panství hraběte Christia-
na Philippa Clam-Gallase, který pozemek pro založení 
sklárny poskytl, tedy Christianstal – Kristiánov. Osada 
se postupně rozrůstala a  stala se světem sama pro 
sebe. Byla tu škola, hospoda, kaple s  varhany i hřbi-
tov. Osada měla dokonce vlastního faráře. V huti se 
vyráběly skleněné tyčinky, tyčky a  lustrové ověsky. 
Když se sklářství na těžko přístupných samotách pře-
stávalo dařit, Riedlové přestěhovali výrobu do Rýno-
vic. Nedlouho poté, roku 1887, Kristiánov vyhořel. Do 
dnešních dnů zůstal jen sklářský hřbitov a  takzvaná 
Liščí bouda – původně domek skláře Fuchse, posléze 
hospoda, dnes č.p. 52. V chalupě je v současné době  
expozice jabloneckého Muzea skla a bižuterie. Najde-
te tu trojrozměrný model osady Kristiánov v době její 
největší slávy a seznámíte se s historií Kristiánova a 
s  typickými výrobky zdejší sklárny. Děti uvítají, že si 
budou moci osahat skleněné kousky. Otevřeno je v 
letní sezóně.

3. KRISTIÁNOV

4. PROTRŽENÁ PŘEHRADA

2.



TIPY ČASOPISU VÉČKO NA ZAJÍMAVOSTI NA TRASE TIPY ČASOPISU VÉČKO NA ZAJÍMAVOSTI NA TRASE36 | | 37

První česká přírodní památka zařazená na 
seznam světového dědictví UNESCO jsou 
Jizerskohorské bučiny. Budete je mít jako 
na dlani po celou dobu jízdy po Štolpišské 
silnici. Bučiny se rozkládají na území 27 kilo-
metrů čtverečních na severním úbočí Jizer-
ských hor a zdaleka je netvoří jenom porost 
buku – najdeme tu také jeřáb, lípu velkolistou, 
v nižších partiích dub, jedle i smrky. Nejkrás-
nější pohledy na tyto divoké stráně porostlé 
převážně listnáči jsou na podzim, kdy jsou 
zbarvené. Dobrý místem pro taková pozoro-
vání je vyhlídková skála Krásná Maří. Z ně-
kolika skalních plošin navíc obhlédnete celé 
Frýdlantsko – hejnickou baziliku, o  kousek 
dál frýdlantský zámek a  na obzoru polský 
povrchový uhelný důl Turów.

Bedřichovský stadion je oblíbeným nástupním místem 
Jizerské magistrály a lze ho využít jako výchozí bod pro 
výlety na běžkách, na kole i  pěšky. Především jde ale 
o dějiště slavné lyžařské Jizerské 50, která zde má svůj 
hromadný start i cíl. 
Pár desítek metrů za stadionem stojí Horolezecký po-
mník, který se slavným závodem úzce souvisí. Mohyla 
připomíná tragédii Expedice Peru z  roku 1970, kdy při 
ničivém zemětřesení v  Peru zahynulo čtrnáct českých 
horolezců. V  oblasti Huascaranu je pohřbila lavina ka-
mení a  bahna. Čtyřmetrová mohyla je poskládaná ze 
šesti „bludných“ žulových balvanů a na její vznik přispěli 
přátelé a rodiny mrtvých horolezců a mnoho dalších lidí. 
Většina tehdejších obětí pocházela z  Liberecka nebo 
z  Jablonecka a  mnozí patřili mezi zakladatele Jizerské 
padesátky. Ve svých začátcích to totiž byl oddílový závod 
TJ Lokomotiva Liberec a  součást horolezecké přípravy 
některých členů oddílu. V roce 1970 se Jizerské padesát-
ky zúčastnilo všech čtrnáct horolezců, kteří později za-
hynuli pod Huascaránem. Od té doby má závod přízvisko 
Memoriál Expedice Peru ´70.

Jedno z nejznámějších a nejkrásnějších jizerskohorských rašelinišť (přesněji vrchovišť) dostalo jméno podle čiha-
řů, kteří zde lapali zpěvné ptáky na tahu. Jejich dřevěná bouda – čihadlo – stávala v těchto místech. Přes mělké 
sedlo (975 m) totiž ptáci přelétavají hory při své cestě na jih. Místo se navíc nachází přesně na rozvodí Baltského 
a Severního moře. Do chráněného vrchoviště vede povalový chodník, na jehož konci stojí nová dřevěná vyhlídková 
věž. V létě zde spatříte běloučké chocholky kvetoucího suchopýru. Vrchoviště má objem 80 000 m3, maximální 
mocnost 350 cm a je tvořeno velkým počtem rašelinných jezírek a tůní. 
S místem  je spojována celá řada starých jizerských pověstí. Například o nehodném zvoníkovi z Hejnic, jehož hříchy 
kdysi umlčely kostelní zvony. Odčaroval je až kat, který k čihadelskému močálu s velkou námahou přivlekl černého 
kohouta – zakletou duši zvoníka – a se zaříkadly ji vhodil do bezedné tůně.

Už v  18. století vyrostla na Nové Louce sklárna, ke 
které brzy přibyl panský dům, domek pro skláře i foř-
tovna. Vlastnili ji velcí podnikatelé ve skle – Riedelové. 
V době největšího rozkvětu osady tu žilo kolem pět-
advaceti stálých obyvatel a  nejkrásnější stavbou byl 
tehdejší panský dům majitele sklárny – je to dnešní 
Šámalka, ovšem notně vylepšená. Sklářská pec vy-
hasla v  roce 1817 a  z  celé sklářské osady zůstal jen 
panský dům a fořtovna. Místo jako by čekalo na šlech-
tický rod Clam-Gallasů, který má v Jizerských horách 
dobré jméno. Hrabě Clam-Gallas nechal panský dům 
přestavět na lovecký zámeček. 
Za první republiky připadl zámeček do rukou státu. 
Využívali ho lesníci a sloužil také jako  vládní rekreač-
ní objekt. Nejraději ze všech vrcholných politiků měl 
Novou Louku první kancléř prezidenta, JUDr. Přemysl 

8. PAMÁTNÍK EXPEDICE PERU

7. NOVÁ LOUKA – ŠÁMALKA

6. JIZERSKOHORSKÉ  
BUČINY

5. ČIHADLA

Šámal. Byl to vášnivý lovec. Za války byl nacisty umučen, nedaleko chaty má pomníček. Nejkrásnější a nejlu-
xusnější je dodnes prezidentské apartmá, které bylo upraveno před očekávanou návštěvou prezidenta Edvarda 
Beneše v roce 1938. Zní nakonec sešlo, zámeček za druhé světové války ale přivábil nacistické pohlaváry. Konrad 
Henlein, rodák z nedalekých Vratislavic, tu často vedl důvěrná jednání a zval si sem další prominenty Říše. Po 
válce připadla chata státním lesům a Lesy ČR ji vlastní dodnes. Od roku1989 ji má v pronájmu rodina Polákových, 
která ji láskyplně provozuje dodnes.



yberme si některou z  turistických ob-
lastí kraje – Krkonoše, Jizerské hory, 
Podještědí či méně známé Železnob-
rodsko. Nebo pojďme objevovat nej-

bližší okolí krajské metropole! Vybrali jsme pro 

SKRYTÉ SKVOSTY 
LIBERECKÉHO KRAJE

Při vyslovení názvu nejmenšího českého kraje se většině lidí vybaví ikonický Ještěd, hrad Trosky, možná 
i Bezděz s Máchovým jezerem. Někoho napadnou i některá krkonošská horská střediska. Co kdybychom ale 
pro tentokrát zkusili objevit méně známá, ale neméně kouzelná místa tohoto kraje?

vás pět výletů, které vás mohou inspirovat k po-
znávání skrytých skvostů: míst nových pohledů, 
dobrodružství, příběhů a  třeba i  lásek. Je totiž 
skoro jisté, že tenhle kraj si zamilujete...V

Potok Zlatník
Lázeňské pavilony 
a  kolonáda v  Láz-
ních Libverda, Vy-

hlídka u  Libverdských pra-
menů, Vyhlídka Hájníkova 
kohouta, Kočičí kameny, 
Klášter Hejnice, Jizersko-
horské technické muzeum.

S libverdským 
kohoutem na 
Kočičí kameny

hout dožil sta let, začali vodu používat i  místní 
a založili na tomto místě Libverdu. A není náho-
dou, že kohouta najdeme i ve znaku města a na 
střeše Eduardova zřídla. Tolik o  pověsti a  my 
pokračujeme po červené směr chata Hubertka 
a  vyhlídka Kočičí kameny. Kdo si nezapomněl 
přibalit ferratový set, může si výlet zpestřit tro-
chou adrenalinu na 70 metrů dlouhé nenáročné 
ferratě s obtížností B. Nebojte, na vyhlídku se dá 
pohodlně vyjít i  po schodech. Příjemná vrstev-
nicová cesta nás dovede k Bartlově boudě, kde si 
určitě zasloužíme odměnu. Spokojeni a posilněni 
dobrým obědem pokračujeme po žluté směr Bílý 
Potok a následně od vlakového nádraží po modré 
až do cíle dnešního výletu – Hejnic. Čekání na 
vlak či autobus si zde můžeme zpestřit návštěvou 
unikátní baziliky Navštívení Panny Marie.

Vyzkoušejme si léčivé účinky libverdského pramene, ochutnejme lázeňské oplatky Libverdky, objevme 
bájného kohouta a vydejme se na vyhlídkový výlet na Kočičí kameny. To vše zažijete na této cestě.

tart našeho výletu – městečko Lázně 
Libverda – láká na blahodárné účinky 
svých pramenů již od poloviny 19. sto-
letí. Nezapomeňme si také nabrat vodu 

z  Kristiánova pramene. Energie se nám bude 
hodit. Než se vydáme na samotnou cestu, vy-
stoupáme pár schodů po zelené turistické značce 
k vyhlídce Libverdských pramenů s nádherným 
pohledem na lázeňský areál s  kolonádou a  par-
kem a panoramaty Jizerských hor. Po této odboč-
ce se vydáme po červené k  vyhlídce Hájníkova 
kohouta. Kdo byl Hájník a proč kohout? Místní 
pověst vypráví o  hájníkovi, který zde poskyto-
val lože a  jídlo pěším strážcům hranic, a  který 
měl kromě jiných zvířat také kohouta. Ten začal 
jednoho dne tloustnout a přišlo se na to, že je to 
díky vodě ze studánky v  bažinách. Když se ko-

S

Kočičí kameny

Bartlova bouda, 
Klášterní restaura-
ce Hejnice

11 km 
(3:45 hod.)
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Výlet 
s blouznivci
našich hor

dek Blouznivci našich hor. Po prohlídce se vrá-
tíme zpět na křižovatku a  pokračujeme vzhůru 
po cyklotrase 3026. Dále to vezmeme zkratkou 
u turistického přístřešku doprava, až se opět na-
pojíme na cyklotrasu. Po chvilce odbočíme vlevo 
a  po kilometru dojdeme k  autobusové zastávce 
Zlatá Olešnice – na Vrších, a  pak lesní cestou 
až do Haratic. A to už jsme na Palackého stezce 
značené modrou turistickou značkou. Stezka nás 
povede do Velkých Hamrů k  Muzeu obnovitel-
ných zdrojů s nejstarší funkční vodní elektrárnou 
v ČR z roku 1907 (prohlídka si musíme objednat 
předem). Od muzea nás pak čeká poslední mírné 
stoupání přes vyhlídková místa až do Tanvaldu. 
Protože nám jistě po cestě vyhládlo, posilníme 
se například v cukrárně, kavárně a pizzerii s ná-
zvem Ledo, či stylové Nádražní restauraci.

Výlet, který nás provede historií – od 14. století až do současnosti. Navštívíme zříceninu hradu, barokní 
zámek, rodný dům spisovatele Antala Staška a nejstarší českou vodní elektrárnu z roku 1907.

ýlet začíná na vlakovém nádraží Návarov 
a kdo nemá velkou svačinu, pozor – je tu 
prakticky jediná příležitost, jak doplnit 
zásoby. Další občerstvovací zastávku 

budeme mít až v cíli výletu, v Tanvaldu. Vydáme 
se tedy kolem restaurace po modré a  následně 
zelené turistické značce ke zřícenině hradu Ná-
varov ze 14. století. Dosud má patrné obdélné 
jádro se dvěma baštami a  vodními příkopy, ale 
mnoho z něj nezbylo. Postupně sloužil spíš jako 
zdroj materiálu pro stavbu barokního zámku. 
K němu vystoupáme po dalších pár set metrech. 
Od zámku Návarov se vrátíme na rozcestí a dál 
do kopce po zelené značce. Ve vesničce Stanový 
si nenecháme ujít rodný dům spisovatele Anta-
la Staška, poloroubenou chaloupku č. 9. Třeba 
právě zde se inspiroval při psaní souboru poví-

V

Zámek Návarov

Zřícenina hradu Ná-
varov, barokní zá-
mek Návarov, rodný 

dům Antala Staška, Muzeum 
obnovitelných zdrojů

Ledo kavárna a  re-
staurace, Nádražní 
restaurace Tanvald

15 km 
(5 hod.)

Za skalními 
vyhlídkami 
a nepoznanými 
výhledy na 
Liberec

původním místě již jen skalní vyhlídku. Možná 
zde ale potkáme loupežníka Černého Jíru, který 
tu žil. Od Jezdce si užijeme sešup do údolí, aby-
chom následně zase stoupali proti proudu říčky 
Černá Nisa až k rozcestí Pod Javorovým vrchem. 
Zde se napojíme na modrou a  pokračujme na 
rozcestí Pod Dračím vrchem. Pokud máme ještě 
dostatek energie, můžeme si udělat krátkou od-
bočku a vyšplhat přímo na Dračí vrch se skalní 
vyhlídkou s parádním výhledem na Liberec. Poté 
se vracíme po modré do civilizace, kde můžete 
doplnit síly v  restauraci U Dobráka. Třešničkou 
na dortu našeho dnešního výletu je Křížová cesta 
v  Ruprechticích a  malebný kostel Panny Marie 
U  Obrázku, kam nás zavede modrá. Kdo bude 
chtít, může ještě pokračovat další 3,3 km kolem 
Lesního koupaliště zpět do Lidových sadů.

Z centra Liberce se za chvilku ocitneme v lese s jedinečným drsným jizerskohorským charakterem – kopce, 
žulové kameny, studené potoky a kamenné pomníčky. Výlet proto bude náročnější, ale bude stát za to.

ramvaj číslo 2 nebo 3 nás doveze na ko-
nečnou zastávku Lidové sady. Zde nás 
hned na začátku čeká stoupání po žluté 
až na Libereckou výšinu, která připo-

míná středověký hrad. Najdeme tu hradní most, 
věž, nádvoří a  nechybí ani studna s  rumpálem. 
Ten, kdo vyšplhá na 25 m vysokou rozhlednu, si 
určitě zaslouží něco dobrého na zub v místní re-
stauraci. Od rozhledny pokračujeme podél skály 
Kovadlina až k rozcestí Strážní buk se zarostlým 
křížem, kde v minulosti stávaly hlídky při střel-
bách v nedaleké harcovské střelnici. Žlutá značka 
nás dále vede příjemnou vrstevnicovou cestou 
okolo Skautské studánky přes Lönsův pomníček 
a  Mlynářův kříž až ke zbytkům skalního hradu 
Jezdec, který sloužil jako obrana zemské stezky 
vedoucí do Frýdlantu. Dnes nalezneme na jeho 

T

Liberecká výšina

rozhledna Liberec-
ká výšina, Mlynářův 
kříž, zbytky skal-

ního hradu Jezdec, Dračí 
vrch, kostel Panny Marie 
U Obrázku, Lesní koupaliště

Liberecká výšina, 
U Dobráka – Libe-
rec, Kateřinky

14,6 km 
(5 hod.)



Kotel plný 
překvapení

že zázraky se ještě dějí. Určitě toto místo nevy-
nechejme, chvíli poseďme, zklidněme mysl a na-
čerpejme energii. Zpět na rozcestí stejnou cestou 
a tentokrát se vydáme k tisícileté lípě, která stojí 
uprostřed návsi ve vesničce Kotel. Lípa ohromí, 
lípa dojme… svým stářím, vitalitou, krásou, ne-
zdolností. Do Rozstání na autobusovou zastávku 
je to po Svatojakubské cestě asi 3 km, na dohled 
je dominanta Libereckého kraje, Ještěd. Máme 
v  nohách zhruba 10 km, viděli jsme jedinečné 
barokní sochařské dílo, geologickou památku, 
poutní místo nabité pozitivní energií, prastarý 
strom, který by uměl vyprávět příběhy, prošli 
jsme část Cesty svatého Jakuba vedoucí až do 
dalekého Santiaga de Compostela, abychom do-
šli do Rozstání, kde se odehrává jeden z románů 
Karoliny Světlé. Ale to už je jiný příběh.

Osečná, městečko zasazené v tak krásné krajině, že člověk váhá, kudy se vydat nejdřív. Mariánský sloup do-
minuje středu města. Nedaleko pramení řeka Ploučnice, klasický cíl výletníků. My se ale vydáme do Kotle.

ýlet do Kotle začneme u  autobusové 
zastávky v  Osečné. Žlutá značka nás 
vede mírně do kopce. Po několika 
metrech na návrší nás doslova uchvátí 

nádherné sousoší Tří svatých vzešlé ze slavné ba-
rokní dílny mistra Matyáše Brauna, které stateč-
ně odolává zubu času. Pokračujeme kouzelnou 
krajinou směrem k obci Kotel. Zhruba po 3 km 
dojdeme na rozcestí Pod Čertovou stěnou. Dej-
me se doprava po modré k národní přírodní pa-
mátce Čertova zeď, geologické zajímavosti, která 
je v hledáčku nejen geologů. Vrátíme se zpět na 
rozcestí a vyrazíme po modré, tentokrát ke kří-
žové cestě na Kotelském vrchu. Díky pár osvíce-
ným jedincům a městu Osečná tato křížová cesta 
doslova vstala z popela jako bájný Fénix. Na in-
formační tabuli se snímky „před“ a „po“ zjistíme, 

V

sousoší Tří svatých, 
Čertova zeď, 
křížová cesta na 

Kotelském vrchu, tisíciletá 
lípa, prameny Ploučnice

Hotel & Hostinec 
Slunce

10 km 
(3:10 hod.)

Čertova zeď

Na 
Harrachovu 
louku

bolí nohy? Pokud ne, můžeme si udělat odbočku 
k Harrachovým kamenům a užít si krásu hor. Ke 
Čtyřem pánům je to kousek, odtud klesáme po 
Harrachově cestě na rozcestí Krakonošova snída-
ně a pokračujeme po Naučné stezce Živá a  mrt-
vá Mumlava. Energii, kterou jsme dnes vydali na 
výletě, zcela jistě dobijeme u Mumlavských vodo-
pádů, odměně za dnešní výlet. Nejbohatší z  Kr-
konošských vodopádů s vymletými obřími hrnci, 
a  „mumlajícími“ kaskádami patří právem mezi 
nejkrásnější v Čechách. Poslední fotka a hurá do 
cíle cesty v Harrachově. Můžeme se ještě podívat 
do Sklárny Novosad, druhé nejstarší v  Čechách, 
a vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké je to být fouka-
čem skla. Jako suvenýr si odvezeme vlastnoručně 
vyrobenou baňku, do které si necháme načepovat 
pivo ve zdejším minipivovaru.

Dnes si dáme do těla. Celodenní výlet přes Čerťák na hřebeny hor, při kterém možná potkáme i pána nej-
vyšších českých hor Krakonoše na snídani! Odměnou za náročnou túru nám budou Mumlavské vodopády.

Harrachova až na Čertovu horu se cesta 
po zelené značce klikatí pořád do kop-
ce, tak kdo by chtěl, může si cestu zkrá-
tit lanovkou. Při výšlapu budeme míjet 

Mamutí můstek. Z nedaleké dřevěné vyhlídky na 
„Čerťáku“ je krásný pohled na Harrachov. Odtud 
pokračujeme po modré Janově cestě na Studenov 
a dál na Ručičky, kde je otevřený stánek s občerst-
vením. S obědem počkejme až na Dvoračky, kde 
si dáme vyhlášené bavorské vdolečky. Po krátkém 
oddychu hurá vzhůru po červené nahoru na Rů-
ženčinu zahrádku. Cesta vede úbočím hory Kotel, 
která je právem považována za jednu z  nejkrás-
nějších hor v  celých Krkonoších. Díky krásným 
výhledům nám cesta pěkně ubíhá. Na Růženčině 
zahrádce můžeme přijít na kloub záhadě vzniku 
kamenného valu ve tvaru okvětí růže. Ještě nás ne-

Z

Růženčina 
zahrádka, naučná 
stezka Živá a mrtvá 

Mumlava, Sklárna Novosad 
a syn, Lesnická a myslivecká 
expozice Šindelka v Harra-
chově, Mumlavský vodopád

Restaurace Štum-
povka, kiosek na 
Ručičkách

23 Km
(7:45 hod.)

Harrachovy kameny



specialista 
na ultralehké 

vybavení
•  bikepacking
•  dlouhé treky
• expedice
•  extrémní 
 vytrvalostní 
 závody

LIBEREC
PRAHA
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Aktuální akce spojené se sklem:
 
 Vánoce v Křišťálovém údolí 11.–12. prosince 2021 
 Křišťálové údolí v Divadle F. X. Šaldy v Liberci představuje výrobce šperků a bižuterie:
 
 o šperky z ateliéru Stefany do konce října 2021
 o Preciosa Beauty: listopad–prosinec 2021
 o Bystro Design z Práchně: leden–únor 2022
 o Misamo ze Železného Brodu: březen–duben 2022
   

Vítejte 
v Křišťálovém údolí!
Historie výroby skla na severu Čech 
se skládá z mnoha fascinujících pří-
běhů, které se dnes zrcadlí ve stov-
kách živých dílen a  v  různorodosti 
sklářské a šperkařské výroby.
Můžete tu nahlédnout pod ruce sklářů 
v hutích v Lindavě nebo Harrachově, na 
Jablonecku navštívit mačkárny per-
lí a  obdivovat centrum bižuterního 
průmyslu. Novoborské linky denně 
vyrobí desetitisíce kusů užitkového 
skla a  nedaleko vznikají gigantic-
ké světelné objekty pro nejslavněj-
ší hotely, paláce i  lodě světa. Jem-
né a  křehké vánoční ozdoby se rodí 
v  Poniklé na krkonošských svazích, 
šperkařské a  kamenářské dílny se 

ukrývají v Českém ráji. Železný Brod 
proslavily skleněné figurky.

Křišťálové údolí poskytuje ucelené 
informace o  možnostech návštěvy 
sklářských hutí, muzeí, ateliérů, vý-
stav, bižuterních dílen a dalších míst 
spojených se sklem.
Místa spojuje s příběhy, které můžete 
číst na webových stránkách. 

www.crystalvalley.cz

Během výletu přejedeme přes Jizerské hory až 
do Frýdlantského výběžku, přičemž nás bude 
provázet jméno sklářského „krále“ Jizerských 
hor Josefa Riedela. Začneme v  Kořenově, kde 
měl jednu ze svých sklářských hutí a po poho-
dlné silničce dojedeme do osady Jizerka. I tady 
stála jeho sklárna – a stojí dosud, jen už se v ní 
netaví sklo. Budova je využívána jako penzion 
a restaurace. 
Podél Safírového potoka, který patřil k  nejvý-
znamnějším nalezištím drahých kamenů v Evro-

Z hor do podhůří 
ve stopách Riedelů
60 km 
(převážně po rovině a z kopce)

pě, dojedeme na Smědavu a dlouhým klesáním 
až do Hejnic. Tady se sklářský král Riedel narodil 
a  zdejší barokní bazilice také věnoval skoro tři 
metry široký a 424 cm vysoký lustr. V chrámu 
si ho můžeme prohlédnout. Pozvolným klesáním 
dosáhneme Fýdlantu s krásným zámkem a odtud 
vystoupáme do Heřmanic. Návštěvu ve zdejší 
sklárně je ale třeba domluvit předem. Ještě jed-
nou šlápneme do pedálů, abychom vystoupali na 
Horní Vítkov s překrásnými rozhledy, a pak už jen 
sjedeme do Chrastavy. 

Kořenov (vlak, bus) 
– Jizerka (Sklárna) 
– Safírový potok 
– Smědava 
– Hejnice  (barokní chrám) 
– Frýdlant (hrad a zámek) 
– Heřmanice (Spider Glass) 
– Horní Vítkov 
Chrastava (vlak, bus)



inzrrce křišťálové udolí petr

Z Boru do Boru, 
z muzea do muzea

Nový Bor je mekka sklářství, místo, kde se ka-
ždé tři roky koná světově proslulé Mezinárodní 
sklářské sympozium. Než vyjedeme, dopřejeme 
si z bohaté nabídky města alespoň ochutnávku: 
Sklářské muzeum nás potěší stálou expozicí 
o vývoji sklářství v regionu, určitě nesmíme mi-
nout unikátní Skleněný dům firmy Lasvit, po-
krytý skleněnými taškami. Z Nového Boru pak 
po delším stoupání dojedeme do Kamenického 
Šenova, proslaveného výrobou křišťálových 
lustrů. Vývoji rytého a  broušeného skla od 17. 

století do současnosti se věnuje zdejší Sklářské 
muzeum. Ještě kousek do kopce a dojedeme na 
Panskou skálu. Takzvané Varhany jsou jednou 
z  nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti 
čediče u nás a nejspíš poznáte, že si „zahrály“ 
v pohádce Pyšná princezna. 
Z Panské skály vede po bývalé železniční trati 
cyklostezka, po níž pohodlně a s výhledy sjede-
me k zámku Horní Libchava s výstavou fotografií 
a  artefaktů z  celého světa. Přes Okrouhlou se 
vrátíme do Nového Boru.  

Nový Bor (vlak, bus) 
– Polevsko 
– Kamenický Šenov 
   (muzeum) 
– Panská skála (Varhany) 
– Horní Libchava (zámek) 
– Okrouhlá 
Nový Bor (vlak, bus)

60 km 
Sklářským „tahákem“ Jablonce n. N. je Muzeum 
skla a  bižuterie. Své rozsáhlé sbírky prezentu-
je především stálými expozicemi Kouzelný svět 
bižuterie, Čarovná zahrada a výstavami v novém 
unikátním Skleněném krystalu. Za návštěvu stojí 
kromě mnoha dalších obchodů se sklem zejmé-
na Palace Plus, kde můžeme vybírat z více než 
pěti tisíc druhů bižuterie, najdeme tu také užitkové 
sklo, tradiční skleněné ručně dekorované vánoční 
ozdoby a komponenty k výrobě bižuterie. 
Od jabloneckého muzea vede Naučná stezka Ji-

Z Jablonce 
do Jablonce nejen za bižuterií
30 km

zerskohorských sklářů do Bedřichova, kde střeží 
základy někdejší sklárny dřevěná socha skláře. 
Odtud pokračujeme do bývalé sklářské osady 
Nová Louka, z  níž zůstal krásný dřevěný záme-
ček, bývalý panský dům. Nenecháme si ujít stylo-
vou restauraci. Další zastávkou je bývalá sklářská 
osada Kristiánov. Po požáru tu zbyl jediný dům, 
v němž je v letní sezóně otevřena sklářská expozi-
ce. Kolem josefodolské přehrady se pak převážně 
z kopce vrátíme do Jablonce nad Nisou.  

Jablonec nad Nisou (bus, 
vlak, Muzeum skla a bižute-
rie, palác bižuterie) 
– Bedřichov (základy  
   sklárny) 
– Nová Louka (býv. sklář- 
   ská osada) 
– Kristiánov (muzeum) 
– Hrabětice 
– Mšeno 
Jablonec nad Nisou (bus, 
vlak)



inzrrce křišťálové udolí petr

Broušení drahých kamenů a ojedinělá výroba šper-
ků z českých granátů proslavily Turnov po celém 
světě. Roku 1884 zde byla založena odborná šper-
kařská škola, jediná svého druhu v Evropě. Zlaté 
a stříbrné šperky s českými granáty se tu dál vyrábí 
v družstvu Granát, jehož Galerie Granát nás sezná-
mí s celým procesem – těžbou, broušením i zpra-
covím granátů do jedinečných šperků.  Příležitost 
k  poznání Turnova a  celého regionu pak nabízejí 
expozice Muzea Českého ráje. 
Jednou z nejkrásnějších cyklotras u nás, která vede 

malebným údolím řeky Jizery, dojedeme do Malé 
Skály. Cestou můžeme navštívit národopisnou ex-
pozici v Dlaskově statku, v Malé Skále stojí za  po-
zornost skalní vyhlídka Pantheon. 
Železný Brod je rodištěm mnoha sklářů zvučných 
jmen, není proto divu, že zdejší sklářská škola má 
už více než stoletou historii.  Se sklem se můžeme 
potkat v Městském muzeu, v Minimuzeu skleně-
ných betlémů či v řadě firemních prodejen a galerií. 
Do Turnova se vrátíme vlakem, stejnou cestou či po 
poněkud frekventovanější silnici podél Jizery. 

Z Turnova do Železného Brodu 
za skleněnými figurkami

Turnov (bus, vlak, muzeum, 
Galerie Granát) 
– podél Jizery do Malé  
   Skály (Dlaskův statek) 
– Koberovy 
Železný Brod (muzeum, ga-
lerie, minimuzeum betlémů, 
bus, vlak) 

18 km

Výhledy na 
sklářský Harrachov
28 km

Harrachov  Nový Svět (bus, 
vlak, sklárna) 
– Krakonošova snídaně 
– rozcestí pod Voseckou   
   boudou 
– Terexem 
Harrachov (bus, vlak)

Z Turnova do Železného Brodu 
za skleněnými figurkami

Během tohoto výletu budeme mít jako na dlani Harra-
chov, město s nejstarší činnou sklárnou u nás. Na 
počátku 18. století byla v  Harrachově založena 
sklářská huť, která patřila rodu Harrachů. Tato huť 
proslavila krkonošské sklářství po celém světě. 
Vznikla zde tradice ručně vyráběného foukaného, 
broušeného, rytého i  malovaného skla. To se tu 
vyrábí dodnes, což můžeme vidět díky exkurzím, 
které nás dovedou přímo k pecím současné Sklár-
ny a minipivovaru Novosad & syn. V provozu je také 
historická brusírna z roku 1895, v panském domě 
z roku 1712 je dnes muzeum s více než pěti tisíci 

skleněnými exponáty. Součástí areálu je rovněž 
minipivovar a pivní lázně. 
Po prohlídce se můžeme vydat na okruh kolem Harra-
chova, který nabízí především zajímavé výhledy na 
horské městečko. Vyrazíme z Rýžoviště směrem 
na Ručičky, kam ale nedojedeme – odbočíme při-
bližně ve dvou třetinách vlevo na Kládovou cestu. 
Po ní dojedeme na Krakonošovu snídani a začneme 
stoupat k Vosecké boudě. I tady odbočíme před cí-
lem a takzvaným Terexem začneme Harrachov ví-
ceméně po vrstevnice objíždět. Dojedeme k hlavní 
silnici a po ní se vrátíme do Harrachova.  



Celoročně je v pro-
vozu bobová dráha. 
Dětské hřiště s herní-
mi prvky se nachází 
na Berkově louce. 
Poslední říjnovou 
sobotu se už od roku 
1976 koná akce Janov-
ských 11 a 19 km.

HRY A SPORTY

JANOV NAD NISOU
Brána do Jizerských hor

Dobře značené 
turistické trasy 
zavedou návštěvníky 
na nejzajímavější 
místa Jizerských hor. 
V nejbližším okolí 
obce se nachází 
vyhlídka Trniště nebo 
žulový Skalní hřib.

Janovský jarmark 
se koná každoročně 
v červnu. O půl roku 
později ožije obec sérií 
adventních setkání 
v kostele sv. Josefa 
v Loučné, kde je také 
k vidění dřevěný 
Loučenský betlém.

Řada cyklotras 
pro všechny typy kol 
začíná v Hraběticích.  
Povrch cest je 
většinou asfaltový 
či zpevněný panely 
nebo zhutnělým 
perkem.

CYKLISTIKATURISTIKA

Pro běžecké lyžování 
mohou návštěvníci 
využít oblíbenou 
Jizerskou magistrálu. 
Pro sjezdaře je 
tu areál Severák 
v Hraběticích nebo 
další sjezdovky 
v Bedřichově.

LYŽOVÁNÍŽIVÉ TRADICE

V létě cykloturistika, v zimě lyžování a výlety po celý rok – to jsou lákadla Janova nad Nisou, jenž tvoří čtyři osady: 
vlastní Janov, Loučná, Hrabětice a Hraničná. Najdete v nich široký výběr ubytování a občerstvení, sportovních aktivit a tradičních akcí.

PŘIJEĎTE SI
K NÁM POHODLNĚ

NAKOUPIT,
RELAXOVAT ČI

POSEDĚT S PŘÁTELI

www.CentralJablonec.cz
prostě K NAKOUSNUTÍ

Kavárny, restaurace, dětská herna, 
farmářský obchod, expozice Lega 

a více jak 40 obchodů

Komenského 18, Jablonec nad Nisou

Ideální pro pořádání škol v přírodě, lyžařských 
výcvikových kurzů, sportovních soustředění

Společenská místnost, jídelna a herna s ping-
-pongovým stolem, na zahradě ohniště 
a hřiště na volejbal

PENZION POD SEVERÁKEMPENZION POD SEVERÁKEM
Stravování formou plné penze s celodenním 
pitným režimem pro děti

V  bezprostředním okolí půjčovna kolobě-
žek, kol a  elektrokol, bobová dráha, škola 
Huskies, lanový park a Ski areál Severák

www.penzionpodseverakem.czwww.penzionpodseverakem.cz
info@penzionpodseverakem.cz info@penzionpodseverakem.cz 

Tel: 728 949 734, 603 479 570Tel: 728 949 734, 603 479 570
Horní Maxov č.e. 141Horní Maxov č.e. 141

Lučany nad NisouLučany nad Nisou



ZÍSKEJTE SLEVY A VÝHODY V JIZERKÁCH 
S KARTOU HOSTA JIZERKY CARD

Kartu žádejte zdarma u svého ubytovatele.

www.jizerske-hory.cz

SJEZDOVEK

VLEK

LANOVKA

POJEZDOVÝ PÁS

BĚŽECKÝCH TRAS

PARKOVACÍCH MÍST

18 km

20 x

2 x

3 x

186 km

1 300

www.skijizerky.cz

NEJLEPŠÍ SJEZDOVKY V JIZERKÁCHNEJLEPŠÍ SJEZDOVKY V JIZERKÁCH

TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

BEDŘICHOV

SEVERÁK
SJEZDOVEK18 km

VLEK21 x

2 x

3 x

186 km

1  300
www.skijizerky.cz

LANOVKA

PARKOVACÍCH MÍST

POJEZDOVÝ PÁS

BĚŽECKÝCH TRAS
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Rám triple butted chromoly REYNOLDS, vidlice AUTHOR 
karbon 1.5“ tapered, SHIMANO GRX (2×11), hydraulické 
brzdy SHIMANO GRX, zapletená kola MAVIC Allroad Disc 
CL UST, hmotnost 10,2 kg/54 cm.
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AUTHOR MARATON 
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MARKETINGOVÝ PARTNER

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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