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TAK DO TOHO ZASE ŠLÁPNĚME…

Den, na který se všichni těšíme, je opět tady. Lonští 
závodníci i diváci, kteří sledovali přenos na ČT sport, si 
jistě pamatují slunečné a teplé počasí, jež celý závod 
všem výrazně zpříjemnilo. Ostatně na tom, že právě 
nepředvídatelné říjnové počasí je výrazným hráčem 
ovlivňujícím konečný výsledek, se pravděpodobně 
shodnu s většinou z vás. A  věřím, že se s vámi shod-
nu ještě na jedné věci. Na tom, jak specifický vlastně 
ČT Author Cup je. 
Sportuji pravidelně, ale musím se přiznat, že existuje 
jen málo závodů, které mě baví absolvovat stále dokola. 
Závodů, u nichž mi nezevšední trať, závodů, na které 
se opakovaně těším a u kterých mám touhu každý rok 
posouvat své limity a tlačit čas níž a níž. ČT Author 
Cup pro mě přesně takovým je. 

A velmi sluší i našemu sportovnímu programu 
ČT sport. Nejen tím, jak propojuje profesionální sport 
s amatérským, ale i svou základní charakteristikou, kte-
rou je zdravý pohyb v přírodě. Zároveň je i oblíbeným 
a důstojným rozloučením s amatérskou cyklistickou 
sezónou. Ani letos tak naše kamery na trati nemohou 
chybět. 
Nechť nás myšlenka na diváky u obrazovek a fanoušky 
v cíli povzbuzuje během kilometrů, ve kterých zákonitě 
udeří krize a každá kapka pozitivní energie přijde vhod. 
Na viděnou na startu. A nezapomeňte se usmívat do 
kamer!

Pojďme si letošní ročník ČT Author Cup užít!

Jiří Ponikelský 
výkonný ředitel ČT sport

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI CYKLISTIKY,  

je mi potěšením, že vás mohu jménem generálního 
partnera ČT Author Cup opět přivítat na startu toho-
to prestižního závodu, posledního letošního ze série 
Author Maraton Tour. 
Tento závod v  první řadě nabízí tu hlavní, sportovní 
část, ale má také svoji společenskou úlohu, spojování 
lidí se stejnou zálibou v cyklistiku, a to je v současné 
rozhárané době velice důležité.
Za přípravu a realizaci závodu skládám hlubokou po-
klonu realizačnímu týmu okolo Pavla Hůzy a ředitelky 

závodu Ivy Němcové, který věnoval nemalé úsilí, aby 
byl na trati spokojený každý závodník. Za to jim patří 
velký dík. 
Věřím, že vaše skvělé výkony, ke kterým přispěje per-
fektně připravený závodní servis a výborná atmosféra 
závodu, budou důvodem k úsměvům v cíli závodu. 

Užijte si hezký den!
Karel Říha

Author

• 10 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.czBIkepark tanvaldský špičák 

JIZERSKÉ HORY
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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. 

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

Helena KARÁSKOVÁ,
VITAR ambasadorka

OBLÍBENÉ
MAGNÉZIUM
Z VAŠEHO
OBCHODU

Tradiční český výrobce vitaminových doplňků | www.vitar.cz
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NOVÉ

VĚTŠÍ
BALENÍ
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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 
7. 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. Doporučujeme při-
jít na registraci včas a  vzhledem 
k  možnému zdržení ji neřešit na 
poslední chvíli.  

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.

s potěšením jsme přijali Vaši přihlášku na 26. ročník závodu 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 horách se 
startem před úpravnou vody a s dojezdem na lyžařský stadion. 
Pojede se jedna trať v délce 66,7 km s převýšením 1 624 m, druhá trať měří 
42,7 km s převýšením 1 101 m. Šanci zúčastnit se závodu tak mají i cyklisté, 
kteří si na delší trasu netroufnou.

Královka

BEDŘICHOV

směr: 
Jablonec 
nad Nisou

směr: 
Liberec

směr: 
Hrabětice 
Severák

P1

P2

P3 P4

VÁŽENÍ  
SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ,

PLÁNEK BEDŘICHOVA S PARKOVIŠTI
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1. vlna, červená  start. č.    0001 –  0600
2. vlna, fialová  start. č.    0601 – 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  SVIJANSKÁ 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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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 šestého ročníku tradičního závodu ČT Author Cup.

ODPADKOVÉ ZÓNY

ZAČÁTEK

ODPADKOVÁ ZÓNA
WASTE ZONE

KONEC

ODPADKOVÁ ZÓNA
WASTE ZONE

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

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. 

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 větši-
na – děkujeme, že společně s  námi chrání přírodu. 

Pravidla jsou jednoduchá: 

START ZÁVODU
Start proběhne z  prostoru před 
úpravnou vody v  Bedřichově (viz 
přehledová mapka). 
Start první vlny dlouhé trati je 
v 9:45 hodin, další vlny odstartu-
jí v  pětiminutových rozestupech. 
Účastníci na kratší trať vyrazí 
v 10:35 hodin v  jedné vlně. Řaze-
ní účastníků do jednotlivých vln 
bude pořadateli řízeno, účastníci 
se řadí dle přidělených startov-
ních 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, brz-
dové špalíky). Servisní stan bude 
umístěn v  pátek 7. 10. v  prostoru 
registrace od 13.00 do 19.00 hodin. 
a v sobotu 8. 10. na stejném místě 
od 7.00 do 9.45 hodin. Servis na 
trati pro Vás bude zajišťovat 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-
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. 
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Lze na závod typu ČT Author 
Cup natrénovat za pouhý rok 
v případě, že je člověk v cyklis-
tice naprostý začátečník?
Rozhodně ano, pokud má celoroč-
ní příprava hlavu a patu, i nespor-
tovec je schopen po roce přípravy 
dokončit závod v  podobné obtíž-
nosti ČT Author Cupu. Sportovní 
historie je ovšem v dalším trénin-
ku obrovskou výhodou a zejména 
v  tom prvním roce „cyklistiky“ 
pomůže k  rychlejšímu vzestupu 
kondice. 

Jaký je v takovém případě ideál-
ní tréninkový plán? 
Ideální tréninkový plán je ten, kte-
rý se ušije každému jedinci přes-
ně na míru! A  to právě proto, že 
každý má jiné vstupní parametry, 
potřeby a  cíle. Například člověk 

NEJVĚTŠÍ ZLOZVYK  
je neustále jezdit rychle

Jan Novota je úspěšný cyklista – dvakrát byl mistr ČR masters na silnici, vítěz 
Krále Šumavy 70 km, Ironman z Otrokovic a také účastník Mistrovství světa 
v XTERRA triatlonu na Havaji. Možná ještě větší jsou jeho trenérské úspěchy, 
jeho svěřenci patří mezi českou špičku. „Ale asi největším úspěchem je to, 
že se téměř s každým dokážeme společnou prací alespoň o kousek posunout 
díky tomu, že nalezneme a pojmenujeme chyby v tréninku, který tím zefektiv-
níme, a to se samozřejmě později projeví v lepší výkonnosti,“ říká a je ochotný 
se o své zkušenosti podělit také s účastníky závodu ČT Author Cup. Další uži-
tečné rady najdete také na jeho webových stránkách www.cyklotrener.com

signály nedbá a uvede se do roz-
sáhlejšího stavu přetížení, které 
postupně přechází v přetrénování 
a to je stav, který se již napravuje 
týdny až měsíce. Zkušený trenér 
takové negativní signály rozpo-
zná hned v jejich zárodku a upraví 
plán podle potřeby tak, aby se vše 
srovnalo a  trénink dále probíhal 
správným směrem!

Jaké doplňkové sporty jsou 
k cyklistice vhodné?
Za prvé všechny „těžší“ sporty, 

než je samotná cyklistika, tedy bě-
žecké lyžování, skialpy, běh, veslo-
vání. Pro regeneraci a kompenzaci 
pak zase ty sporty, které ohnutého 
cyklistu „narovnají“ a  posílí osla-
bená místa, takže plavání, všechny 
možné typy posilování. V  nepo-
slední řadě pro rozvoj dynamiky, 
rychlosti a  obratnosti téměř jaké-
koliv kolektivní hry. Na ty už ale 
zpravidla nezbývá čas a také jsou 
velmi rizikové.

Jak trénovat v zimě, pokud není 

možnost vyjížděk?
Doplňkové sporty jsme již zmínili 
výše. Těch může být přes zimu 
i  50 % celkového objemu zimní 
přípravy. Tu druhou polovinu by 
pak měla samozřejmě naplňovat 
cyklistika. Pokud to nejde venku, 
přichází ke slovu dnes čím dál více 
se rozvíjející indoorová cyklistika 
(trenažéry, válce, spinning).

Jakou účinnou relaxaci byste 
doporučoval po výkonu?
Ihned zavodnit, do 15 minut po 

cykly, které do jisté míry ovlivňují 
tréninkový režim. 

Jaká nebezpečí hrozí, pokud se 
člověk   trénuje sám, bez dozoru 
odborníka? 
Dnes je informací všude dostatek, 
takže pozorný a čtivý sportovec si 
v  podstatě dokáže víceméně po-
stavit tréninkový plán sám. Ten ale 
funguje jen do té doby, dokud se 
nezačne něco kazit, pak si zpra-
vidla neví rady a  začnou se kupit 
chyby, čímž se celý proces zbortí 
jako domeček z karet. A co se tedy 
může pokazit? Například musí 
kvůli pracovním nebo rodinným 
povinnostem lehce upravit plán, 
krátkodobě se přetíží a onemocní. 
Nebo ho začne trápit bolístka typu 
píchání v  koleni, tahu v  achilovce 
a  podobně. V  horším případě na 
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s  nadváhou bez sportovní minu-
losti rozhodně nemůže v  začátku 
přípravy zařadit běh jako doplň-
kový sport, protože by si ublížil... 
Postupné zvyšování zatížení je 
pak opravdu jeden z  těch nejzá-
sadnějších tréninkových princi-
pů, který je nutné dodržovat pro 
bezpečné sportování. Obvykle se 
zařazují 2-3 týdny lehce navyšu-
jícího se tréninkového zatížení, 
které vystřídá týden regenerační, 
kdy je nutné dát tělu čas vstřebat 
celý předchozí tréninkový cyklus. 
Teprve v tomto odpočinkovém ob-
dobí kondice roste!

Liší se trénink u mužů a u žen?
Příliš ne. S nadsázkou se říká, že 
ženy leckdy vydrží víc než člověk. 
Na to je potřeba brát ohled a více 
je v tréninku brzdit. Také mají své 

MILNÍKY JIZERSKOHORSKÉHO ZÁVODU
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. 

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 po-
časí postavilo přes 2 700 cyklistů - od 
těch svátečních až po českou špičku. 

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

Zrychlete až při závodění, radí trenér Novota. Jak je ze snímku patrné, sám se toho drží.
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výkonu si dopřát nějaké cukry 
a  po sprše pak přibližně hodinu 
po výkonu větší sacharidové jídlo. 
Nejlepší a nejefektivnější relaxace/
regenerace je ovšem spánek. Ve 
volných dnech bez tréninku se 
doporučuje sauna, masáž a  po-
dobně.

Jsou nějaké zlozvyky, na něž bys-
te rád upozornil? Třeba špatný 
posez, nerozcvičení se před jíz-
dou...
Největší a nejvíc zažitý zlozvyk je 
neustále „jezdit rychle“. Většina 
sportovců jezdí pomalé tréninky 
moc rychle a  když pak mají jet 

opravdu naplno, tak už na to ne-
mají moc sil, protože jsou unavení 
z  těch zbytečně rychlých „poma-
lých“ tréninků. Přitom to funguje 
až zázračně jednoduše. Téměř 
90 % svěřenců, kteří se již nezlep-
šují a  dostanou se mi pod ruce, 
učím zvolnit ty dlouhé vytrvalost-
ní tréninky. A  netrvá moc dlouho 
a  oni se pak výrazně zrychlí při 
závodech. Zde platí babičkovské 
„trénuj pomalu, abys mohl rych-
le závodit“. Samozřejmě to ale 
neplatí při každém tréninku. Bez 
velmi intenzivních intervalů zařa-
zených v  tréninku se to neobejde 
nikdy!

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.

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.

1. Připravte tělo na sport
Den D je tu a vy už netrpělivě očekáváte start. Měli 
byste se cítit sytí, ale neměli byste mít plný žaludek. 
Je třeba nastartovat energetické systémy, ze kte-
rých bude tělo čerpat energii pro sportovní výkon. 
To všechno dokáže Enervit PRE Sport – nízkoglyke-
mické sacharidové želé, které vyřeší otázku, co jíst 
před závodem. 
Pokud byste v době dvou hodin před startem sněd-
li cokoli sladkého, „típli“ byste si tuky jako důležitý 
zdroj energie, navíc by se dostavila hypoglykémie 
jako reakce na rychlý nárůst krevního cukru. Suma 
sumárum – váš výkon by nebyl stoprocentní. Takže 
na sladké zapomeňte a dejte si PRE Sport – jeden 
můžete už dvě hodiny před startem, druhý zhruba 
hodinu před.

2. Dodržujte pitný režim
Už mírná dehydratace má vliv na váš výkon. Chce-
te-li tedy jet naplno, je potřeba neustále doplňovat 
vypocené tekutiny. A také minerální látky, které i bě-
hem sportu plní důležitou roli v mnoha procesech 
organizmu. Proto je iontový nápoj Enervit Isotonic 
Drink, dodávající navíc i energii, tím nejvhodnějším, 
co na trati zvolit. Pít je potřeba po malých dávkách 
neustále, v ionťáku můžete mít rozmíchané i magne-
zium (v případě, že trpíte na křeče). Důležité je mys-
let také na správné ředění, aby se dobře vstřebával. 
My doporučujeme hypotonické. 

3. Doplňujte energii na trati
Stálý přísun energie během závodu je klíčový, a to ze 
dvou důvodů. Objem sacharidových energetických 
zásob v organizmu je velmi omezený, přitom právě 
sacharidy hrají důležitou roli. Jde o dvakrát rychlejší 
zdroj energie než u tuků (což vám pomůže v případě 

potřeby zrychlení, náročných pasáží nebo závěrečného fi-
niše), a zároveň i pro spalování tuků jsou sacharidy potřeba.
Proto je důležité tělu sacharidy během sportu neustále do-
dávat. Ideálním zdrojem je sportovní výživa, která obsahuje 
dobře vstřebatelné sacharidy a žádné látky, které by zatěžo-
valy trávicí soustavu a zpomalovaly využití sacharidů (např. 
vláknina, tuky, bílkoviny). Na výběr máte z energetických tab-
let a gelů, tzv. liquid gelů nebo tyčinek. 

Pozor, vážně berte i regeneraci!
Díky kvalitní regeneraci tělo načerpá zpět energii a  živiny, 
které během výkonu poztrácelo, a má prostor se připravit 
na další zátěž. Adaptuje se tak na stále náročnější podmín-
ky a vaše výkonnost roste. Navíc se budete i druhý den po 
závodě cítit dobře. Za předpokladu, že vždy doplníte, co je 
třeba, a uděláte to hned po sportu, ideálně prostřednictvím 
nápoje. Legendou nejen mezi cyklisty je regenerační nápoj 
Enervit R2 Recovery Drink.

Více informací najdete na  
www.enervit.cz.

Na co si dát pozor, aby vaše tělo bylo perfektně připravené na start, nedošla vám ener-
gie na trati a regenerace přinesla vyčerpanému organizmu vše potřebné pro zotavení? 
Specialisté na výživu z Enervitu pro vás mají tři základní pravidla.

TIPY PRO CO NEJLEPŠÍ VÝKON V ZÁVODĚ

Je možné stravou ovlivnit účin-
nost tréninku?
Rozhodně! Například zásadní 
bývá večeře před závodem, kte-
rý závodníka čeká druhý den. 
Naopak snídaně v  den závodu už 
může jen ublížit. O  sacharidovém 
oknu 15 minut po výkonu jsem již 
mluvil. Jsou další a  další návyky, 
například nepít při jídle.
Ale na spoustu věcí si musí každý 
přijít sám. Tady opravdu neplatí 
žádné konkrétní zásady. Každému 
opravdu často vyhovuje něco úpl-
ně jiného.

Jan Novota v roli závodníka
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STEZKY PRO DĚTI
S dávnými pověstmi z hor se děti 
mohou seznámit na stezkách, které 
obec vybudovala: Modré putování 
za zázračnou vodou (7 km),  Zele-
né putování za tajemstvím stromů  
(5 km) a Červené putování za zázra-
kem ohně (6 km). Stezky jsou v te-
rénu vyznačeny barevnými sklíčky. 
Mapy a  hrací karty si můžete vy-
zvednout v  informačním centru 
nebo si je vytisknout z  webových 
stránek. Dětem slouží také obecní 
hřiště u parkoviště Nisa s originál-
ní velkou dřevěnou rolbou a další-
mi herními prvky. V obci jsou ještě 
dvě další dětská hřiště. 

BEDŘICHOVSKÉ VÝHLEDY
Historii i krajinu Bedřichova před-
stavují dva turistické okruhy, kte-
ré nabízí na dvou různých trasách 
celkem 17 zastavení s  výhledem. 
O místech, která máte před očima, 
vyprávějí texty a fotografie.

ADRENALIN NA LANĚ
Lanové centrum v korunách stro-
mů nabízí až 31 různých překá-
žek! Venkovní horolezecká věž je 
vysoká 8,5 metru a  tvoří ji čtyři 
různé profily. Obě atrakce se na-
cházejí 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 pří-
zvisko Memoriál Expedice Peru 
1970. Pomníček horolezců, z nichž 
mnoho pocházelo z Jablonce nad 
Nisou a z Liberce, stojí kousek za 
koupalištěm 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 stáva-
la slavná sklářská huť založená 
už roku 1589. Více se dozvíte na 
naučné tabuli přímo na místě, 
které střeží dřevěná socha skláře. 
Vznikla stejně jako mnohé další  
sochy při akci Dřevosochání v Be-
dřichově. Sklářská huť stávala také 
na Kristiánově, dnes je zde malé 
muzeum, které je v  letní sezóně 
otevřené. Další informace najdete 
i v nové knize Bedřichov – Příběh 
vesnice v horách.

ZIMNÍ I LETNÍ KILOMETRY
Jizerská magistrála (www.jizer-
skaops.cz) je síť cest a stezek po 
celých Jizerských horách, které lze 
užívat celoročně. Pro běžkaře je 
připraveno až 250 kilometrů upra-
vovaných stop.  Je tu i rozsáhlá síť 
značených tras pro pěší turisty, 
cyklisty, rodiče s kočárky a han-
dicapované návštěvníky s ome-
zeným provozem motorových 
vozidel. Pro milovníky sjezdového 
lyžování je tu skiareál Malinovka, 
který se nachází přímo v Bedřicho-
vě a je vhodný pro rodiny s dětmi. 
Zimní stadion funguje také v létě, 
jsou zde různá sportoviště.

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 I BV E R DALÁZNĚ I BV E R DA

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-

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

LÁZNĚ I BV E R DALÁZNĚ I BV E R DALL 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



ZAJÍMAVOSTI NA TRASE ZÁVODUZAJÍMAVOSTI NA TRASE ZÁVODU

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

POMÁHÁME CYKLISTŮM
SPORTOVAT LÉPE!
ENERVIT nabízí špičkovou sportovní výživu na dobu 
před, během a po sportu, která vychází ze základních 
principů fungování organizmu.

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 AUTHORCUP2022. 
Slevy se nesčítají. Kód lze využít do 31. 10. 2022.

www.enervit.cz

20%
SLEVA

BĚHEM POPŘED
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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

www.skiservismara.com

 www.skiservismara.cz 

VŠE  
NA BĚŽKY 

 - obchod - servis - škola - půjčovna -

Jizerka – Mořina 
Bedřichov – Dolfin

Bedřichov – stadion
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JABLONECKÁ CHATA 1.

Na svém místě stála už na počátku 20. století, tehdy 
se ovšem za ní rozkládalo romantické údolí Kamenice, 
později zatopené největší jizerskohorskou přehradou. 
Do údolí mířilo množství turistů a trampů, právě jim na-
bízeli na chatě občerstvení. Po druhé světové válce se 
v ní rekreovali výtvarníci a pro veřejnost byla uzavřena. 
Dnes je v soukromých rukou.

Z asfaltky, po níž při závodu pojedete, uvidíte nejdříve 
po levé straně zarostlý hřbitov s malou brankou. Leží 
na něm obyvatelé někdejší sklářské osady Kristiánov, 
založené již roku 1775. Po sto letech osada vyhoře-
la a dodnes se zachoval jen hřbitov a tzv. Liščí dům. 
Uvidíte ho, pokud se na křižovatce podíváte dolů do-
prava. V domě je expozice jabloneckého Muzea skla 
a bižuterie. 

3. KRISTIÁNOV

Téměř na konci dlouhého stoupání z Kristiánova sto-
jí po pravé straně cesty štíhlý kamenný pomníček, 
jeden z mnoha, které jsou po zdejších horách roze-
seté. Upomíná na dřevorubce Karla Jägera, kterého 
tu našli ráno 28. ledna 1927 pod převrácenými saně-
mi v bezvědomí a přimrzlého k cestě. Večer předtím 
chtěl svézt ještě dvě fůry dřeva, to se mu ale stalo 
osudným – po převozu do hájovny na Kristiánově 
zemřel.

4. JÄGEROVA SMRT

Nejmladší z jizerskohorských přehrad slouží jako záso-
bárna pitné vody, která se upravuje v nedalekém Bedři-
chově. Do úpravny voda proudí téměř 2,5 km dlouhou 
podzemní štolou. Trasa závodu vede přímo přes dvě 
sypané hráze, z nichž ta delší měří 360 metrů. Hráze 
zadržují plných 22 milionů m3 vody.

PŘEHRADA JOSEFŮV DŮL2.
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Úbočím Jizery budete mírně, ale vytrvale stoupat Ka-
sárenskou silnicí. Vpravo nad vámi můžete vytušit tento 
druhý nejvyšší vrchol české části hor (1 122 metrů nad 
mořem). Smrkový prales na vrcholu padl za oběť vichřici 
v roce 1966, kyselým dešťům a kůrovci v letech sedm-
desátých. Uschlá torza starých smrků dnes nahrazuje 
mladý podrost. Na vrcholovou skalku je dobře vidět od 
občerstvení Na Kneipě.

6. JIZERA

Místo, kde kdysi bývala přehrada na Bílé Desné, určuje 
šoupátková věž. Což je jediné, co zbylo z hráze, když 
ji částečně napuštěná přehrada 18. září 1916 protrhla.  
V přehradě v té chvíli bylo 260 000 m3 vody, která se 
v  podobě obří přívalové vlny hnala údolím do Desné. 
Vzala s sebou desítky domů a 67 životů.

5. PROTRŽENÁ PŘEHRADA

Kiosek Na Kneipě je jedním z nejvyhlášenějších míst ve 
zdejších horách. Venkovní posezení láká na velkolepé 
výhledy. Pokud je vše zahalené mlhou, návštěvníci 
hor ocení hučící kamna uvnitř skromné občerstvovny. 
Název křižovatky i kiosku vznikl nejspíš z německého 
Kneipe, tedy krčma.

7. NA KNEIPĚ

Rašeliniště s  jezírky se rozkládá vlevo od Štolpišské 
silnice, v  samém začátku klesání. Své jméno dostalo 
podle čihařů, kteří zde lapali ptáky na tahu. Rašeliniš-
tě totiž leží v oblasti, kde ptáci přelétávají hory cestou 
na jih. Zajímavostí je, že se jedná o rozvodí Baltského 
a Severního moře. Do rašeliniště vede povalový chod-
ník, na jehož konci stojí vyhlídková věž.

8. ČIHADLA
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Půvabný rybníček nedaleko Nové Louky nelze pře-
hlédnout. Když jej v roce 1780 zakládali, čímž se stal 
nejstarší vodní nádrží v Jizerských horách, sloužil jako 
zásobárna vody pro tzv. Horní pilu. Dnes už žádný 
hospodářský význam nemá, je ale domovem mnoha 
sivenů, kteří zde byli uměle vysazeni.

12. BLATNÝ RYBNÍK

Mohyla tvořená žulovým balvanem se nachází kou-
sek od bedřichovského stadionu, kde startuje slavná 
Jizerská 50. A s ní je také spjata. Mnozí ze zaklada-
telů závodu totiž byli členy tragické Expedice Peru 
z roku 1970, kterou pohřbila lavina kamenní a bahna 
pod Huascaránem.

16. PAMÁTNÍK EXPEDICE PERU

Trasa závodu pod přehradou Černá Nisa protíná uni-
kátní „kanál“, tedy zaklopený přivaděč vody z přehrady 
do vodního zámku. Odtud pak potrubím „padá“ o 180 
výškových metrů níže do vodní elektrárny v Rudolfo-
vě. „Kanál“ má délku 3 525 m a zajímavé jsou viditelné 
nadzemní části technické stavby.

15. KANÁL

Přehradě, kolem níž pojedete v samotném závěru zá-
vodu, se místně říká také Černá Nisa podle potoka, 
který ji napájí. Je to nejvýše položená přehrada v Če-
chách. Typická je tmavohnědým zbarvením vody, což 
mají na svědomí kyseliny z rašeliny. Lze se v ní koupat, 
ale jde o hodně studený zážitek.

14. PŘEHRADA BEDŘICHOV

Úplně původně na louce nedaleko Bedřichova stávala 
sklárna, k ní brzy přibyl panský dům pro její majitele, 
rod Riedelů, i  celá osada. Když sklářská pec vyhas-
la,  zaniklo vše až na panský dům. Ten nechal poz-
ději šlechtický rod Clam-Gallasů přestavět na lovecký 
zámeček, kam za první republiky rád jezdil kancléř 
JUDr. Přemysl Šámal. Tak přišel zámeček, v němž je 
dnes restaurace s ubytováním, ke svému jménu Šá-
malka.

13. NOVÁ LOUKA

Ostrůvek barevně zbarvených buků v moři okolního 
smrkového lesa je zřetelný právě na podzim. Nikdo už 
přitom neví, proč se zrovna tady, v okolí Nové cesty, 
bukový porost udržel. Původně přitom rostla směs 
buků, jedlí a smrků v celých Jizerských horách. Skláři 
pak buky víceméně vytěžili a  lesníci je postupně na-
hradili smrkovými monokulturami – s výjimkou sever-
ních strání hor a míst, jako jsou Bílé buky.

11. BÍLÉ BUKY

Skalní vyhlídku s poetickým názvem a dalekým rozhle-
dem budete mít při jízdě po vrstevnicové asfaltce po 
pravé ruce. Skála dostala jméno podle stejnojmenné 
rudné štoly, která byla před více než čtyřmi staletími 
ražena pod ní. Z vyhlídky, ale i z cesty budete mít jako 
na dlani celé Frýdlantsko. Rozložitými buky porostlé 
stráně pod vámi jsou nově součástí světového dědic-
tví UNESCO.

10. KRÁSNÁ MÁŘÍ

Část trasy závodu, od Kneipy po Tetřeví boudu, vede 
po slavné Štolpišské silnici. Byla dokončena roku 1881 
a dodnes je chloubou stavitelů jizerskohorských cest. 
Propojila chatu na Smědavě a končila na druhé straně 
hor, ve Ferdinandově. Její délka je 10,5 km, na nichž 
překonává převýšení 620 metrů. Nejdramatičtější úsek 
dnešní stavebně-technické památky vede divokou roklí 
Štolpichu.

9. ŠTOLPIŠSKÁ SILNICE



Ovčí hora, Hamrštejn, 
textilní továrna Feigl 
& Widrich, Transbor-

dér pod Hamrštejnem, Anděl-
ská Hora 

 Za technickými 
unikáty 
Lužických hor

Tento celorepublikový unikát najdete pouze zde. 
Nastupte do kabinky a na druhý břeh se snadno 
přitáhnete pomocí lanka. Výlet pokračuje k  ro-
mantickému hradu. Na rozcestí se vydejte kou-
sek do kopce po žluté. Ukazatel vás pak povede 
doprava na Hamrštejn, přeběhnete koleje a stou-
páním dojdete až ke zřícenině strážního hradu 
Hamrštejn, odkud býval nádherný výhled do 
krajiny. Teď už z něj zbyly jen ruiny, přesto tam 
na vás dýchne kouzlo historie. Pokud vás výstup 
znavil, můžete seběhnout pod kopec a sednout 
na vlak, který vás zaveze zpět na výchozí bod. 
Zdatnější si protáhnou výlet do Chrastavy po 
žluté přes Ovčí horu, odkud se pod lesem naskýtá 
nádherný výhled na město.

Chrastava je městečko plné technických pokladů. Na své si tu přijdou milovníci techniky, historie i archi-
tektury. Při návštěvě určitě nevynechejte procházku městem s barokním morovým sloupem či návštěvu 
jedinečného Hasičského muzea.

ýlet začíná u vlakového nádraží 
v  Chrastavě. Od nádraží vyrazíte po 
zelené značce směrem na Andělskou 
Horu. Zhruba po 1 km cesty po pra-

vé straně narazíte na první chrastavský skvost, 
secesní textilní továrnu Feigl & Widrich vysta-
věnou na počátku 20. století. Za pozornost stojí 
i  její šedesát metrů vysoký komín ze žlutých 
cihel, které jsou pro Liberecký kraj typické. Po 
dalším přibližně kilometru dorazíte na náves An-
dělské Hory, bývalé hornické osady, kde se ve 13. 
století těžilo stříbro. Odtud dále po modré znač-
ce souběžně s Lužickou Nisou pokračujete až ke 
skutečnému pokladu. Transbordéru! 

V

Transbordér

Bétel bistro, 
Restaurace Farma 
Vysoká 

9 km 
(3 hod.)

bjevme společně tak trochu zapome-
nuté Lužické hory s neokoukanými 
výhledy a překvapivými technickými 
unikáty. Krkonoše poznejme z cesty 

slavného průkopníka horské turistiky Jana Bucha-
ra. A nechme se překvapit čarokrásným okolím 

SKRYTÉ SKVOSTY 
LIBERECKÉHO KRAJE

Ještěd, hrad Trosky, Máchovo jezero? Jistě, tato ikonická místa do nejmenšího českého kraje patří a právem 
se těší velkému zájmu návštěvníků. Co kdybychom ale pro tentokrát zkusili objevit méně známá, ale nemé-
ně kouzelná místa tohoto kraje?

Liberce a Jablonce nad Nisou. Vybrali jsme pro 
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.

O

Hodkovické náměstí

www.liberecky-kraj.cz

/Region Liberec

@Region Liberec
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Neokoukané 
výhledy na 
Lužické hory

vyhlídku Karlova výšina. I odtud jsou pěkné výhle-
dy.  Pokračujete stále po modré až pod Kočičí skálu, 
kde se napojíte na červenou, která vede lesní cestou 
směrem do Rybniště. A odtamtud zase po modré 
zpátky do Chřibské. 
Na náměstí doporučujeme zaskočit na výbornou 
kávu a dortík do kavárny U Tadeáše. A kde vzala 
kavárna jméno?  Podle místního rodáka a celosvě-
tově významného botanika a cestovatele Tadeáše 
Haenkeho, jehož muzeum můžete na náměstí rov-
něž v  letní sezóně navštívit. Haenke kromě jiných 
objevil viktorii královskou, obrovský leknín s  listy 
o průměru až tři metry. Ten můžete spatřit v libe-
recké botanické zahradě.

Máte rádi neokoukaná místa, kde davy turistů rozhodně nepotkáte? Pro milovníky přírody a klasické lidové 
architektury je tento výlet ideální! Cestou se naskytne spousta nádherných výhledů z vyhlídek Spravedlnost 
či Karlova výšina. 

yrazíte z náměstí v  Chřibské po žluté 
značce směrem na Doubici. Cestou mí-
jíte řadu pěkně udržovaných typických 
roubených domů. Pokračujete dále po 

silničce až k samotě Liščí Bělidlo, vejdete do lesa 
a strmě stoupáte až na vyhlídku Spravedlnost. Zde 
se nabízí neokoukané výhledy na západní Lužické 
hory. Sejdete k silnici a dáte se po ní doprava (není 
značeno). Silnice není moc frekventovaná, přesto 
buďte opatrní. Asi po 700 metrech uhnete doleva 
do lesa na rovnou zpevněnou cestu. V lese po půl 
kilometru narazíte na modrou značku a po ní hned 
odbočíte doprava na poměrně strmou a špatně pří-
stupnou cestu, po které vyšplháte mezi skalkami na 

V

Za výhledy 
přes Petřín na 
Dobrou Vodu 
a Čertův kámen

Odpolední procházka z centra města Jablonec nad Nisou na vrch Petřín. Za počáteční stoupání v první 
polovině okruhu budete odměněni krásnými výhledy na Jablonec a Jizerské hory.

ýlet kopíruje Vnitřní turistický okruh, 
který je značen modrým svislým pru-
hem v bílém poli. Začíná u Domu Jany 
a Josefa V. Scheybalových, který spo-

lu s kostelem sv. Anny tvoří původní historické 
centrum města. Okruh pokračuje až na vrch 
Petřín. Stejnojmenný výletní hotel s restaurací a 
rozhlednou byl postaven roku 1906. Je neodmy-
slitelnou dominantou města. Přes prominentní 
umístění byla jeho minulost pohnutá – období 
slávy se střídala s úpadkem. V současnosti je po 
několika letech znovu otevřený a funguje jako 
bistro a restaurace. 
Na návrší nad Petřínem se nachází Dobrá Voda. 
Vydáte-li se ulicí Sokolovskou, projdete celou 
osadou až k prvnímu zastavení  Naučné stezky 
manželů Scheybalových s informačním panelem 

V

 Karlova výšina Vyhlídka na Dobré Vodě

Vyhlídka Spravedl-
nost, Liščí Bělidlo, 
Vyhlídka Karlova 

výšina, Muzeum Tadeáše 
Haenkeho  

Kavárna U Tadeáše, 
Usedlost Na Stodol-
ci, Stará hospoda – 
Doubice

10 km 
(3:30 hod.)

Dům Jany a Josefa 
V. Scheybalových, 
Petřín, Vyhlídka na 

Dobré Vodě, Čertův kámen 

Restaurace Petřín, 
Restaurace 
Radnice na 
Mírovém náměstí 

8 km 
(2:30 hod.) 

připomínajícím zaniklé lázně a hostinec Gut-
brunnwarte. Nedaleko se nachází také Pomník 
obětem 1. světové války a pár metrů od silnice 
stojí kaple Panny Marie z roku 1896. Odtud se 
vrátíte k Vyhlídce na Dobré Vodě. Rulová skalka 
v louce nabízí zajímavý pohled na blízký Petřín a 
celé město. Nepřehlédnutelný je historický vodo-
jem. V blízkosti Vyhlídky byly před 1. světovou 
válkou objeveny silné vývěry vody. V roce 1915 
byl proto dokončen překrásný vodojem, objekt 
byl v duchu tehdejší secesní módy ozdoben i ple-
chovými květinami na dveřích. 
Od Vyhlídky pokračujete cestou po návrší až ke 
hřbitovu a zajímavému seskupení kamenů zva-
ných Čertův kámen. Při návratu z  Petřína do 
města procházíte kolem Pivovarských rybníků.  
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Z Hodkovic 
až na 
Obří sud

nické kaple u horního konce sportovního areálu 
s  bobovou dráhou a lanovkou. Otevře se nám 
jedinečný výhled na Liberec, Jizerské hory a také 
větrné elektrárny nad Chrastavou. Ideální místo 
na svačinu. Kdo má větší hlad, je to jen malý kou-
sek na Obří sud.  Už jste někdy jedli v sudu? Dnes 
máme jedinečnou příležitost. Restaurace Obří 
sud sice už není tou původní, přivezenou roku 
1898 z Jubilejní výstavy z Vídně, ale i přesto to je 
zážitek! Po červené budeme teď už jenom klesat 
až na Záskalí. Cestou nás ještě čeká malá bojovka 
při hledání kamenného stolu, vede k němu totiž 
jen nenápadná pěšinka. Stůl připomíná tragédii, 
kdy se zde při lyžařských závodech smrtelně zra-
nil jeden ze závodníků. Červená nás dovede až do 
údolí řeky Mohelky a podél ní se vrátíme zpátky 
na začátek naší trasy.

Během výletu potkáme medvědici, projdeme se Skalním údolím, poobědváme v sudu a svačinu si dáme 
u kamenného stolu. To vše nás čeká na středně náročné trase z Hodkovic na vrchol Javorníku. Tak už jen 
vyrazit.

nešní výlet začneme na náměstí 
v  Hodkovicích nad Mohelkou a nej-
prve si uděláme odbočku po žluté, 
ke Křížové cestě na Kostelním vrchu. 

Křížová cesta nás dovede až ke kalvárii, odkud 
máme krásný výhled na město i cíl dnešního vý-
letu – vrch Javorník. Vrátíme se stejnou cestou 
a budeme pokračovat až ke koupališti. Odtud 
půjdeme až na vrchol stále po zelené turistické 
značce. U křižovatky s hlavní silnicí si uděláme 
krátkou odbočku do Skalního údolí. Dostali jsme 
se do prostoru bývalého lomu se skálou zvanou 
Medvědice, na jejímž vrcholu je unikátní vodo-
jem napájený pramenem z Javorníku a zásobu-
jící 116 metrů hlubokou studnou. Vrátíme se na 
zelenou a podél skal na Kozí bradě pomalu za-
čínáme stoupat přes Žďárek až do sedla u Javor-

D

Bucharova 
cesta

na rozhledně, která je jedinou kamennou v Krko-
noších. Teď je také čas pořádně se osvěžit dobrou 
limonádou a skvělým jídlem. Po troše odpočinku 
je na čase se pomalu, ale jistě začít vracet. Vezme-
me to ale trochu jinudy. Po žluté a červené cestě se 
vydáme zpátky k Úbočí Žalého, kde červené barvě 
zamáváme a budeme se striktně držet té žluté až 
k turistickému rozcestníku Křížovky. Právě teď je 
opět ideální doba dát našemu tělu novou energii a 
načerpat síly třeba něčím dobrým anebo jen krát-
kou přestávkou. U rozcestníku ale nezapomeňme 
dávat pozor, čeká nás totiž opět změna barvy. 
Tentokrát se napojíme na modrou značku, která 
nás dovede až do obce Valteřice, kde už naposledy 
změníme naši trasu na zelenou a necháme se po ní 
vést až na startovní pozici – Masarykovo náměstí 
v Jilemnici.

Kdysi velmi slavná letní i zimní cesta, po které vodil pan řídící Buchar české turisty do Krkonoš, je dnes 
oblíbenou turistickou trasou. A že ji neznáte a nevíte, kudy vede? To nevadí, my vás po ní rádi provedeme.

aši cestu tentokrát začneme ve městě, 
které se pyšní označením „Brána do 
Krkonoš“. Pokud hádáte Jilemnici, há-
dáte správně! Z  Masarykova náměstí 

vyrazíme po červené trase, abychom po pěti kilo-
metrech došli až ke Kotelské vyhlídce. Z vyhlídky 
je za pěkného počasí nádherný výhled na horu 
Kotel a na okolí Benecka. Po povedených fotogra-
fiích a užitých výhledech opět rozchodíme naše 
nohy a budeme se držet už oblíbené červené bar-
vy, která nás i nadále povede cestou pana Buchara. 
A tak míjíme lesy, louky, pole a všudypřítomnou 
krásnou přírodu Krkonošského národního par-
ku a jeho okolí. Cesta nás zavede až ke studánce 
Žalý, odkud je to jen malý kousek k odbočce na 
rozhlednu Přední Žalý. Ale nebojte se, výhledů 
není nikdy dost – především těch horských a ještě 

N

Kotelská vyhlídka, 
Jindrova skála, 
Benecko, studánka 

Žalý, rozhledna Přední Žalý, 
Jilemnice – Krkonošské 
muzeum

Restaurace Roz-
hledna Žalý

21 km 
(6:45 hod.)

Křížová cesta na 
Kostelním vrchu, 
Naučná stezka 

„Zastav se, poutníče“, 
Kamenný stůl, Skalní údolí, 
Javornická kaple, Rekreační 
a sportovní areál Javorník 

Restaurace Obří 
sud

11,5 km 
(3:45 hod.)

Obří sud Lanovka na Žalý

| 3938 |





JANOV  
NAD NISOU

Brána do Jizerských hor

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

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

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

CYKLISTIKA TURISTIKA

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

LYŽOVÁNÍ

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.

ŽIVÉ TRADICE

V létě cykloturistika, v zimě lyžování a výlety po celý rok – to jsou lákadla Janova nad Nisou. Janov nad Nisou tvoří osady 
Loučná, Hrabětice, Hraničná a vlastní Janov. V zimě i v létě je v nich připravena bohatá nabídka ubytování a občerstvení.  

Přijeďte a vyberte si z dalších lákadel: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



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.

www.chrastava.cz

Podrobné informace  
získáte v infocentru na náměstí 1. máje.

VŠEMI SMĚRY DO TROJZEMÍ
Křižovatka cyklistických tras do 
Jizer ských, Lužických i Žitavských 
hor:
Z Chrastavy můžete každý den vyjet ji
ným směrem. Můžete odtud poznávat 
českou, německou i polskou krajinu.

Bohatá minulost: V  Chrastavě můžete 
navštívit Městské muzeum, Chrastavské 
podzemí, kostel sv. Vavřince,  Führichův 
dům nebo Muzeum historické hasičské 
techniky.

Mezinárodní cyklostrasa Odra – Nisa: 
Město leží na 40. kilometru cyklo
trasy, jež na 474 km spojuje dvě řeky 
a tři země.

Koupaliště Sluníčko: V létě se můžete 
osvěžit v přírodním koupališti.



Lovecký zámecekLovecký zámecek    
v srdci Jizerských horv srdci Jizerských hor

kontakt: Kateřina Urbášková; +420 606 760 854; urbaskova@globalproperty.cz
www.chateaujosefuvdul.cz

• ubytování pro 25–30  lidí 

• několik společenských místností

• velká profi kuchyně s nádhernou
   jídelnou 

• prádelna – pračka a sušička 
   k dispozici 

• lyžárna – vyhřívače bot 
   k zapůjčení 

• krb na dřevo 

• dětská herna 

• parkování u zámečku
   pro více jak 10 aut 

• Wifi 

• úklid, lůžkoviny, ručníky 

• venkovní posezení s ohništěm

• profi plynový gril k zapůjčení

• venkovní vířivka typu CANADIAN
   SPA, model NAUTILUS XXXL

Přijeďte si odpočinout do Château Josefův Důl,  
překrásně vybaveného horského sídla s úžasnou atmosférou

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 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.cz
info@penzionpodseverakem.cz 

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

Lučany nad Nisou

PENZION POD SEVERÁKEM
Ideální pro pořádání škol v přírodě, lyžařských výcvikových 
kurzů, sportovních soustředění
Společenská místnost, jídelna a herna s ping-pongovým 
stolem, na zahradě ohniště a hriště na volejbal
Stravování formou plné penze s celodenním pitným režimem 
pro děti
V bezprostředním okolí půjčovna koloběžek, kol a elektrokol, 
bobová dráha, škola Huskies, lanový park a Ski areál Severák

www.penzionpodseverakem.cz
info@penzionpodseverakem.cz

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



TURISTICKÉ MINIPRŮVODCE 
v edici S Véčkem po Libereckém kraji

Sběratelské brožurky pro turisty všech věkových ka-
tegorií, které se vejdou do zadní kapsy kalhot. Najde-
te v nich tipy na výlety, zajímavosti v obcích i jejich 
okolí, historii místa i přehlednou mapu.

Již vyšlo:

NOVÉ MĚSTO 
pod Smrkem

S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

CVIKOV
S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

ŽELEZNÝ BROD
S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

TANVALDSKÝ
ŠPIČÁK

S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

CHRASTAVA
S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

JABLONNÉ
 v Podještědí

S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

FRÝDLANT
S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

LÁZNĚ LIBVERDA
S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

K dostání u dobrých knihkupců nebo na e-shopu https://shop.kallib.cz

?

Lázně Libverda
Jablonné v Podještědí

Nové Město pod Smrkem 
Bedřichov 
Kořenov 

Tanvaldský Špičák 
Královka
 Šámalka 

Český Dub 
Bílý Kostel nad Nisou

Železný Brod 
Vysoké nad Jizerou 

Hamr na Jezeře
Chrastava 

Cvikov
Frýdlant



mincovna

Založte si spoření od České mincovny,
zadejte kód AUTHOR500 a získejte
500 Kč jako bonus do začátku!

platnostkódu do
 31.12.

Razíme
    tradiční
        hodnoty
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TOMÁŠ SLAVÍK
létající biker

ZDIVOČELÝ SEVER
na konci války
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Transformations 
of Place and 
Space

Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14
460 01 Liberec

17. 12. 2021 — 
8. 5. 2022

Žijete aktivně a plánujete výlet do přírody?  
Nebo dokonce chystáte velký výšlap?

www.forumliberec.cz

Tak nebo tak na kvalitní výbavě opravdu záleží.  
U nás najdete vše od prvotřídního sportovního oblečení,  
až po kvalitní vybavení a skvělou inspiraci. 

...ať to zvládnete

DÁL, VÝŠ,
RYCHLEJI?
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VĚTRNÁ ZEMĚ 
LITERÁRNÍ KRONIKA VIŠŇOVÉ

KOVBOJKY Z DOLNÍ ŘASNICE
DOBÝVAJÍ SVĚT

ZACHRÁNCE MINULOSTI 
PRO BUDOUCNOST

VLADIMÍR KOMŇACKÝ

V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ VÉČKA SE MIMO JINÉ DOČTETE:

www.vecko.cz
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  MR. KRISS A FESTIVAL

SPORTFILM
LIBEREC

JESKYNĚ 
Černého Štolpichu

JAZZ je 
Rudolf Mihulka

černobílé 
HLAVY  
A RUCE 
fotografa 
Jiřího Jiroutka

250 Kč
výhodné roční předplatné  →
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Transformations 
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Oblastní galerie Liberec
Masarykova 723/14
460 01 Liberec

17. 12. 2021 — 
8. 5. 2022

Žijete aktivně a plánujete výlet do přírody?  
Nebo dokonce chystáte velký výšlap?

www.forumliberec.cz

Tak nebo tak na kvalitní výbavě opravdu záleží.  
U nás najdete vše od prvotřídního sportovního oblečení,  
až po kvalitní vybavení a skvělou inspiraci. 

...ať to zvládnete

DÁL, VÝŠ,
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VELEVELE

VÉČKO

VĚTRNÁ ZEMĚ 
LITERÁRNÍ KRONIKA VIŠŇOVÉ

KOVBOJKY Z DOLNÍ ŘASNICE
DOBÝVAJÍ SVĚT

ZACHRÁNCE MINULOSTI 
PRO BUDOUCNOST

VLADIMÍR KOMŇACKÝ

V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ VÉČKA SE MIMO JINÉ DOČTETE:

www.vecko.cz
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  MR. KRISS A FESTIVAL

SPORTFILM
LIBEREC

JESKYNĚ 
Černého Štolpichu

JAZZ je 
Rudolf Mihulka

černobílé 
HLAVY  
A RUCE 
fotografa 
Jiřího Jiroutka

250 Kč
výhodné roční předplatné  →

Programy divadel, muzeí a galerií v Liberci, 
Jablonci nad Nisou a okolí. 

Nejpodrobnější sportovní přehled, zajímavé čtení, 
regionální témata...

KALENDÁŘ, VŠE CO VÁS ZAJÍMÁ

VYDÁVÁ:

Kalendář Liberecka spol. s r. o.
Papírová 537, 460 01 Liberec

tel.: +420 482 416 671
mail: redakce@kallib.cz

KALENDÁŘ
Měsíčník pro kulturu, sport a společenský život
na Liberecku a Jablonecku

Foyer Naivního divadla
říjen       listopad 2022

Výstava originálů knižních ilustrací 
Terezy Vostradovské 
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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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