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S VÉČKEM PO LIBERECKÉM KRAJI

Křišťálové údolí představuje sklářské, bižuterní 

a šperkařské firmy v Libereckém kraji. Seznamte se 

s tradiční výrobou od lustrů, přes vánoční ozdoby, 

skleničky, šperky až po tavené plastiky v muzeích, 

V kraji se sklo a šperky vyrábějí více než 700 let. Živá 

současnost téhle tradice je ale nejen v nádherných 

výrobcích, obdivovat můžete i samotný proces výroby, 

která se mnohde příliš neliší od té před sto lety. Je to 

strhující a jedinečný zážitek.

živých dílnách, sklárnách, ateliérech i školách.
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Dnes má horská obec Bedřichov necelých 350 stálých obyvatel 
a za sebou bohatou historii začínající uprostřed hlubokých lesů 
konce 16. století. Tehdy v roce 1598 požádal jistý Peter Wander, 
„muž znalý výroby skla“, majitele panství, aby tu mohl založit 
sklářskou huť. Tak jako jinde v Jizerských horách, byl zde dostatek 
hlavní suroviny potřebné k tavení skla, totiž dřeva. Kolem huti 
brzy vyrostla celá vesnice, která dostala jméno zřejmě podle 
Friedricha (Bedřicha) z Redernu — Bedřichov. 
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HISTORIE

TŘI BARV Y BEDŘICHOVA

Sklárna, která byla v provozu 209 let, byla důležitým zdrojem 
obživy obyvatel vesnice. Později přibyly také sklárny na neda-
leké Nové louce a na Kristiánově. A i tam svého časy vznikly 
celé osady, na rozdíl od Bedřichova ale zanikly spolu s ukonče-
ním výroby skla. 
V Bedřichově život pevně zakořenil, i když nikdy nebyl jedno-
duchý. Dlouho tu ležel sníh a kamenitá půda byla jen těžko 
obdělávatelná. Lidé museli brát, co jim příroda byla ochotná 

KŘEHKÉ SKLENĚNÉ ŽIVOBYTÍ

Pohlednice z přelomu století
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nabídnout. Na pilách se zpracovávalo dřevo, na okolních lou-
kách pásli obyvatelé Bedřichova dobytek, a dokázali také vyu-
žít rozsáhlých nalezišť rašeliny. V  první polovině 19.  století 
byla rašelina pro Bedřichovské důležitým zdrojem příjmu. Tě-
žili ji na Klikvové louce a po těžbě tam zůstaly jámy, používané 
později jako nádrže na vodu, která poháněla samospádem 
místní brusírny skla. 
I když původní sklářská huť ukončila roku 1807 svou činnost, 
sklo živilo obyvatele Bedřichova i nadále. Muži pracovali v bru-
sírnách a mačkárnách, které v obci vyrostly v době, kdy se rodil 
fenomén jablonecké bižuterie. Ženy a děti našívaly doma kno-
flíky a  navlékaly skleněné perle. Vyrobené zboží proudilo 
do  exportních závodů v  Jablonci nad  Nisou a  odtud dál do 
světa. Sklářský ži-
vot v  Bedřichově 
ú p l n ě  s k o n č i l 
až s odchodem ně-
meckého obyvatel-
stva po druhé svě-
tové válce. Už po té 
první se ale začala 
rodit nová proslu-
lost Bedřichova ja-
ko střediska zimní-
ho sportování a tu-
ristiky.

Zpočátku, tedy v druhé polovině 18. století, probíhalo školní vy-
učování pouhých sedm až osm měsíců v roce a učitel postupně 
střídal místnosti v domech obyvatel Bedřichova. První škola tu 
byla postavena v roce 1864. 

Víte, že?

Oblíbená Lesní chata v zimě 1940
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HISTORIE

Rok 1925 byl pro Bedřichov významným předělem – tehdy se 
totiž začala psát obecní kronika, od této chvíle víme celkem 
přesně, co se kdy v Bedřichově šustlo. Toho roku kronikář napsal: 
„Brusírny skla ztichly a osaměly…“ a ani další zápisy nejsou moc 
optimistické, svět padal do hospodářské krize. Pomocnou ruku 
pak osadě podal živel, který horalům doposud život spíše ztěžo-
val: zima a její bílá nadílka. Neděli co neděli přijížděli do Bedři-
chova milovníci zimních sportů nejprve z podhůří, pak i zdaleka. 
Roku 1931 už kronikář spokojeně poznamenal, že: „…mezi ná-
vštěvníky bylo letos mnoho Pražanů a také Němců z Říše, kteří 
tu trávili mnoho dní.“ V té době se v okolí Bedřichova pořádaly 
pravidelné lyžařské závody a  sportovní spolky si tu zřizovaly 
stálé útulky. Doba přála rozkvětu horských chat. „Ve velkých zá-
stupech jeli (lyžaři) po prkýnkách vzhůru, a po dalších jízdách se 
zase obcí vraceli k svým domovům,“ je zapsáno v kronice u roku 
1937. Slibný vývoj ale zmrazil začátek války a připojení Bedři-
chova k Velkoněmecké říši.

Po ní byla většina 
německých obyvatel 
Bedřichova odsunu-
ta. Opuštěné domy 
odkupovali noví ma-
jitelé, mnohdy jako 
chalupy. Větší used-
losti a bývalé hostin-
ce byly přeměněny 
na rekreační zařízení 
ve lkých  podn iků 
a veřejnosti byly na 
dlouhý socialistický 

BÍLÉ ZIMY, ZELENÁ LÉTA

Předválečný Bedřichov — pohled od Pastvin
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čas nedostupné. Lyžaři se ale nedali odradit a do Bedřichova 
proudili dál. Využívali zdejší lyžařské vleky, jejichž počet se po-
malu zvyšoval. Stále populárnější byl Bedřichov také mezi běž-
kaři, což potvrdil také raketový růst popularity Jizerské padesát-
ky – závodu, který poprvé odstartoval v  roce 1968 s pouhými 
dvaapadesáti účastníky.
Dnes najdeme v  Bedřichově desítky zařízení zaměřených na 
letní i zimní turisty: hostince, penziony, vleky, půjčovny… v obci 
se pořádá mnoho pravidelných akcí, které lákají rekreační spor-
tovce i vrcholové závodníky. 
Bedřichov zcela naplňuje symbolický význam svého znaku, tvo-
řeného třemi barevnými pruhy s příslušnými symboly: zelenou 
(s rodovým znakem Redernů, v němž je loukoťové kolo symbolem 
útrpného práva, které se provozovalo na frýdlantském panství)
evokující bedřichovské louky a lesy, modrou (se sklářskými kleš-
těmi) připomínající sklo a nebe, a konečně bílou (se zkříženými 
lyžemi), barvou sněhu.

Znak a vlajka Bedřichova pochází z roku 2009 a jejich autorem 
je jablonecký výtvarník Roman Posselt.

Víte, že...

Start 2. ročníku Jizerské 50 v roce 1969
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STADION
Města mívají jako centrum náměstí, středobodem sportovní 
horské obce Bedřichov je stadion. Stadion je oblíbeným nástup-
ním místem Jizerské magistrály, výchozím bodem pro výlety na 
běžkách, na kole i pěšky. Celoročně je tu otevřeno občerstvení. 
V zimě je běžkařům k dispozici skiservis s půjčovnou, budova 
na stadionu slouží také jako veřejná převlékárna a jsou v ní 
skříňky k úschově drobných věcí.

START A CÍL JIZERSKÉ 50
Na stadionu se v průběhu roku ode-
hrává řada sportovních akcí, tou 
nejslavnější je lyžařský závod Jizer-
ská 50, který tu má svůj start i cíl. 
Právě na stadionu mohou diváci 
zažít tu nejlepší atmosféru – fandit 
je možné u  hromadného startu, 
u  dojezdu jednotlivých závodníků 
do cíle a při slavnostním ceremoni-
álu vyhlášení vítězů. Jizerská 50 je 
i řada sportovních a společenských 
událostí, které pravidelně zaberou 
celý druhý únorový víkend. Stadion 
v  tu dobu bývá ověnčen stánky 
partnerů závodu a v pátek se nad 
ním rozzáří zahajovací ohňostroj.
www.jiz50.cz

ZA JÍMAVOSTI V OBCI — STADION



LANOV Ý PARK
Park v  korunách 
stromů se nachází  
na stadionu. Pro 
zájemce jsou při-
praveny tři  různě 
obtížné okruhy 
ve výšce 2–9 me-
trů nad zemí a na 
nich až 31 různých 
překážek, jejichž 
překonání je zá-
bavnou výzvou. 
Park je vybaven jedinečným jisticím systémem, který zamezu-
je neúmyslnému odpojení od jisticího lana!
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LEZECKÁ STĚNA
Nepřehlédnutelná bílá věž se stříš-
kou stojí vedle lanového parku 
a k bezpečnému lezení zve zkušené 
lezce i nadšené začátečníky. Lezecká 
věž je vysoká 8,5 metru a  tvoří ji 
čtyři různé profily, které lezcům na-
bízí dvě kolmé stěny, jeden nakloně-
ný profil a jeden převis. Ve dvanácti 
liniích jištění čeká 25 cest s obtíž-
ností 3–8+ UIAA. 
K  jejich zdolání potřebujete sedací 
úvazek, lezeckou obuv, zámkovou 
karabinu a  jistítko. Vše je možné si 
na místě zapůjčit. Základní pravidla 
bezpečného lezení a jištění vám vy-
světlí místní instruktoři.

www.lanovyparkbedrichov.cz/lanovy-park

www.lanovyparkbedrichov.cz/lezecka-stena
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Víte, že…
Po vyzutí bot „osvobodíme“ 52 kostí obou chodidel. Chůze 
bez bot je velmi prospěšná hlavně pro děti pro správné utvá-
ření klenby. 

ZA JÍMAVOSTI V OBCI — STADION

VTIPNÁ PROLÉZAČKA
Prolézačka neotřelého 
vzhledu, který odkazuje na 
tradiční závod, zdobí sta-
dion kousek nad místem, 
kde Jizerská 50 startuje. 
Děti mohou prolézat obří 
pětkou a nulou, přejít po 
dřevěném mostku, šplhat 
po lanovém výpletu a užít 
si klouzačky.

PĚŠINKA PRO BOSÉ NOHY
. . .aneb Jak se dříve chodilo po horách. Chůzi bez bot můžete 
vyzkoušet na pěšince zbudované za tímto účelem kousek za 
stadionem. 

PŘÍRODNÍ  
POSILOVNA
Potrapte své tělo v pří-
rodní posilovně ve sva-
hu nad stadionem!
Srozumitelné kreslené 
tabulky vám poradí, jak 
který „posilovací stroj“ 
používat. 
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TENISOVÉ KURTY
Čtyři kurty s antukovým povrchem v areálu stadionu jsou v provo-
zu za příznivého počasí přibližně od června do září. Naučit se tenis,  
případně zdokonalit svoje schopnosti můžete po dohodě s trené-
rem. Pokud nemáte vlastní vybavení, můžete si tu půjčit tenisové 
rakety a míčky. Pro trénink jsou k dispozici koše na míčky.

BIKE TRAIL – 
NAHORU I DOLŮ
Ve svahu nad stadio-
nem najdete doved-
nostní okruh pro hor-
ská kola, tzv. bike trail, 
který nabízí mix plný 
boul í  a   klopenek,  
stoupání a sjezdů a zá-
roveň tréninkový pro-
stor pro učení rovno-
váhy a plynulosti jízdy.  
Bike trail je otevřen od 
června do září. 
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V bedřichovské sklárně se vyrábělo zejména duté foukané 
stolní sklo – lahve, sklenice, voňavkářské a lékárnické flakony, 
ozdoby k lustrům, flakonové zátky a knoflíky. 

Víte, že...

ZA JÍMAVOSTI V OBCI 

PAMÁTNÍK EXPEDICE PERU 
1. května 1970 došlo v  jihoameric-
kém Peru ke katastrofálnímu země-
třesení. Z hory Huascarán se při něm 
uvolnila lavina kamení a ledu, která 
pohřbila tábor československých 
horolezců. Všech čtrnáct mužů zahy-
nulo (a  jeden se už předtím zřítil). 
Většina z účastníků nešťastné Expe-
dice Peru 1970 byli jablonečtí a libe-
rečtí horolezci. Připomíná je památ-
ník nedaleko bedřichovského stadio-
nu. Je tvořen šesti žulovými balvany 
z Jizerských hor,  kde účastníci teh-
dejší expedice trénovali.

SKLÁŘSKÁ HUŤ 
O dávné sklářské slávě Bedřichova 
vypovídají nízké zbytky obvodo-
vých zdí a sklářských pecí nad sta-
dionem – na místě, kde stávala 
slavná sklářská huť založená už 
roku 1598. Bližší informace vám 
podá naučná tabule s podrobnou 
historií sklárny a  ukázkami její 
produkce, vše o sklářství v regionu 
se pak můžete dozvědět v Muzeu 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
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SEDLO MALINÍK 
Skvělé místo pro start 
vašich výletů je sedlo 
Maliník nad Bedřicho-
vem (směrem na Liberec). 
Nachází se zde velké 
parkoviště a  příjemný 
stánek s  občerstvením, 
který nabízí venkovní 
i vnitřní posezení a zají-
mavou gastronomii. 

INFORMAČNÍ CENTRUM 
Nachází se ve  stejné budově jako 
obecní úřad, ve středu obce u hlavní 
silnice. Naleznete tu informace týka-
jící se ubytování, stravování, jízdních 
řádů a zajímavých míst v  blízkém 
i dalekém okolí. Je zde internet zdar-
ma. Na prodej je běžný sortiment 
upomínkových předmětů, poštovní 
známky, jízdenky na  MHD, pytle 
na odpad. 

KOUPALIŠTĚ DOLINA
Přírodní koupaliště se nachází 
nedaleko stadionu. Bylo v pro-
vozu již za první republiky, 
v  létě hosté oceňovali menší 
vedro než v  údolí, v  zimě se 
plocha koupaliště měnila na 
kluziště. V sedmdesátých letech byla vedle koupaliště postavena 
restaurace Dolina. Koupaliště je pravidelně ošetřováno, tmavá 
barva je způsobena vodou z blízkých rašelinišť.
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Svého kostela se Bedři-
chovští dočkali až na za-
čátku 30. let minulého 
století. Kostel sv. Antoní-
na Paduánského se hned 
stal centrem zdejšího 
dění, konala se tu řada 
církevních i  světských 
slavností. Socialismus ale 
kostelům nepřál, takže 
tato tradice byla nadlou-
ho přerušena. Až na pře-
lomu tisíciletí začal sva-
tostánek výrazněji ožívat. 
Dnes se v něm pravidelně 
konají koncerty vážné 
i moderní hudby převáž-
ně v rámci Bedřichovské-
ho hudebního léta.  V let-
ní sezóně je možné nahlédnout přes mříž do interiéru kostela. 
V červenci a v srpnu se každou neděli od 11 hodin slouží mše.

Pravidelné akce v kostele:
Antonínské poutě — kolem 13. června. Mši svatou doplňují fol-
klorní vystoupení a divadelní představení, hry pro děti a stánko-
vý prodej pouťového zboží a dobrot.
Bedřichovské hudební léto — koncerty různých hudebních žánrů 
o sobotách v červenci a v srpnu.
Pojďte s námi do Betléma — 26. prosince. Průvod v čele se Třemi 
králi jde obcí až ke kostelu se stylizovanými jesličkami. Tady se 
zpívají koledy, lidé ochutnávají dobroty a podává se svařené víno. 

ZA JÍMAVOSTI V OBCI 

KOSTEL  
SVATÉHO ANTONÍNA 
PADUÁNSKÉHO
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Dětské hřiště Nisa
Obecní hřiště s ori-
ginální velkou dře-
věnou rolbou a dal-
šími herními prvky 
najdete u  parkoviš-
tě Nisa.

Dětské lanové hřiště
Lanové hřiště pro nejmen-
ší je v těšné blízkosti kou-
paliště Dolina a Lanového 
parku. 

Termitiště
Přírodní park s veselými dekora-
cemi se nachází u  přírodního 
koupaliště a restaurace Dolina. 

U pošty
Další dětská hřiště najdete 
u bedřichovské pošty a také 
u rozhledny Královka. 
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Rozhledna se nad Bed-
řichovem tyčí už více 
než sto let a  stejně 
dlouho tu stojí chata, 
nabízející turistům ob-
čerstvení. Z  rozhledny 
je překrásný kruhový 
výhled, chata nabízí 
venkovní i  vnitřní ob-
čerstvení i  ubytování. 
Před chatou je velké 
nové dětské hřiště. 
Vstup na vyhlídkovou plošinu ve výšce 20,5 metru je možný za 
dobrého počasí celoročně a je zpoplatněn.     

Největší  jizerskohorská přehrada je 
zásobárnou pitné vody pro Liberec-
ko a Jablonecko. Z toho důvodu je 
tu koupání zakázáno. Z vysoké sy-
pané hráze je krásný pohled do 
údolí Kamenice, jejíž tok přehrada 
o rozloze 152 ha spoutává. Zajíma-
vostí je 2 440 metrů dlouhá štola, 
kterou voda proudí do úpravny 
v Bedřichově. 

ZA JÍMAVOSTI V OKOLÍ

KRÁLOVKA

PŘEHRADA JOSEFŮV DŮL

Na Královku vede:
Tipněte si:?

a) 325 schodů
b) 102 schodů
c) 56 schodů (Správná odpověď je b) 
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KRISTIÁNOV
Po bývalé sklářské 
osadě  h luboko 
v  horách zbyl jen 
jediný dům. Sklár-
nu založili v  roce 
1775 Riedelové 
a  postupně kolem 
ní vznikala osada, 

kterou tvořil panský dům, několik chalup sklářů, kaple, hřbitov 
a  škola. Dodnes jsou tu patrné zbytky hřbitova a  stojí tu dům, 
v němž bývala hospoda — Liščí bouda. V ní je stálá expozice 
o historii hor i sklářství, jíž vévodí velký model osady v době 
její největší slávy. Otevřená je v  letní sezóně od května do 
září, první sobotu v září se zde koná tradiční Sklářská slavnost 
na Kristiánově 

PŘEHRADA BEDŘICHOV
Údolní nádrž je také známa pod jménem Černá Nisa — podle 
říčky, na níž byla vybudována. Patřila do soustavy přehrad stavě-
ných po velké povodni v roce 1897 a její hlavní funkcí je dodnes 
ochrana před velkou vodou. Na první pohled upoutá tmavohně-
dým zabarvením vody, které způsobují kyseliny z rašeliny. Kou-
pání je tu možné, ale studená voda je zrádná, jak dokazují dva 
pomníčky utopených, stojící na břehu.

www.msb-jablonec.cz
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ČERVENÉ PUTOVÁNÍ ZA ZÁZRAKEM OHNĚ 
Pěšky
6,5 km
Stezka vás provede skleněnými znameními z kamínků od cent-
rálního parkoviště k legendárnímu viklanu. Dál pokračuje k Me-
lzerovu pomníku a po NS Černá Nisa na Maliník. Odtud se vrací 
kolem sochy víly Izeríny na parkoviště. Hrací karty i odměny za 
absolvování putování obdržíte v informačním centru.

MODRÉ PUTOVÁNÍ ZA ZÁZRAČNOU VODOU
Pěšky, s kočárkem
7,5 km
Nenáročná stezka pro děti vede kolem Bedřichova a jejím cílem 
je vyhlídková skála Trniště a  léčivá studánka. Kopíruje cestu 
odvážného děvčete z Bedřichova, které se kdysi vydalo osvobodit 
na Trništi zakletou duši loupeživého rytíře Dornsta. Začíná u in-
formačního centra, kde obdržíte hrací kartu s mapou. 

TIPY NA V ÝLET

Viklan
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ZELENÉ PUTOVÁNÍ ZA TA JEMST VÍM STROMŮ
Pěšky
5 km

Hrací kartu s mapou si vyzvedněte v  informačním centru, kde 
putování začíná u dřevěné sochy ropuchy. Další sochy zvířat vás 
budou doprovázet až na rozhlednu Královka. Druhou částí vás 
provedou skleněné kameny zelené barvy — kolem hájenky, kde 
v místech nové sochy Štěpánky dříve stávala jedle. Odtud pokra-
čujte po šipkách zpět k informačnímu centru pro odměnu.

K jedli, která ještě před necelými sto lety stála naproti bývalé 
sklárně, se váže pověst o lásce mezi Jakubem a krásnou Ště-
pánkou. Štěpánka se po dramatických událostech stala stro-
movou bytostí – ve dne ženou, v noci jedlí. 

Víte, že...

Mravenec na stezce 
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TIPY NA V ÝLET

BEDŘICHOVSKÉ V ÝHLEDY
Pěšky, s kočárkem
4 km, 5 km

Dva výletní okruhy v celkové délce 9 km propojují nejzajímavěj-
ší místa v obci a jejím blízkém okolí. Informace mohou návštěv-
níci čerpat ze 17 informačních tabulí. První zastavení je „V Kotli“ 
nedaleko přírodního koupaliště. Některá zastavení jsou vybave-
na odpočinkovými místy s  lavičkami. Mapu okruhů si můžete 
vyzvednout v informačním centru. 
Modrý okruh –  4 km – vycházkový a méně náročný. Zaměřuje 
se na historii Bedřichova a pamětihodnosti obce (kostel sv. Anto-
nína Paduánského s křížovou cestou, sklářská huť, křížky) a přírod-
ní či jiné krajinné prvky (Biokoridor Bedřichov, přehrady).
Červený okruh –  5 km – náročnější. Nabízí poznání přehrad, 
rozhleden, horských chat a  hlavně skvělé výhledy. Vede také 
k pěti venkovním sportovištím.

Bedřichov
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PO STOPÁCH SKLÁŘŮ
Pěšky, s kočárkem, na kole, na běžkách
15 km

Prvním cílem je Šámalova chata na Nové louce – po žluté turis-
tické značce nebo po silničce (cyklisté) jsou to z  Bedřichova 
necelé 3 km. Dnešní stylová restaurace má bohatou a pro Jizerské 
hory typickou minulost: postavena byla jako panský dům v bý-
valé sklářské osadě, pak byla užívána jako lovecký zámeček. Rád 
na něj jezdíval prvorepublikový kancléř Přemysl Šámal, od té 
doby se stavbě přezdívá Šámalka nebo Šámalova chata. 
Pokračovat můžete na Kristiánov, kde je v letní sezóně otevřena 
stálá expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
Z Kristiánova sklesáte k Josefodolské přehradě, nejmladší a nej-
větší přehradě Jizerských hor. Přejedete přes hráz a přes Hrabě-
tice a Královku se vrátíte do Bedřichova, cestou si užijete krásné 
výhledy na hory i do údolí, na město Jablonec nad Nisou. 

Šámalova chata
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TIPY NA V ÝLET

KOLEM ČERNÉ NISY
Na kole, pěšky, na běžkách
11 km

Cyklisté mohou použít Vládní cestu a  startovat u  autobusové 
zastávky Bedřichov odbočka. Ostatní začnou na Maliníku a po-
kračují naučnou stezkou po kanále. Jde o zaklopený přivaděč 
vody z  přehrady Bedřichov na Černé Nise o  délce přes 3 km, 
který vede do objektu označovaného jako vodní zámek. Odtud 
voda padá tlakovým potrubím do turbíny vodní elektrárny v Ru-
dolfově. 
Přejděte po hrázi přehrady Černá Nisa (Bedřichov) na Elektráren-
skou cestu a dál na rozcestí Závory a Za přehradou. Pěší se tady 
mohou znovu napojit na naučnou stezku a po dřevěném chod-
níku jít zpět k hrázi těsně vedle vodní hladiny. Od hráze pokra-
čujte po modré a žluté značce do Bedřichova. Cyklistům je na 
chodník vjezd zakázán, musí se vrátit přes Novou louku. 

Černá Nisa
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ZA PĚKNÝMI ROZHLEDY
Pěšky, na kole, na běžkách
12 km

Cyklisté musí na této trase občas zvolit objížďku po silnici a běž-
kaři by se na celou trasu měli pouštět jen při dostatku sněhu – 
jinak se musí držet jen úseku mezi Bedřichovem, Královkou 
a Slovankou.
Výlet začněte na stadionu prudkým stoupáním k chatě a rozhled-
ně Královka. Odtud pokračujte po silničce nebo po Hrabětických 
loukách ke Kapličce a užívejte si přitom nádherných výhledů na 
Jablonec nad Nisou a jizerskohorské a krkonošské vrcholy. Vaším 
cílem bude chata a rozhledna Slovanka, odkud si můžete odsko-
čit na nedalekou Seibtovu studánku. Pěší se pak vydají po čer-
vené značce do Janova nad Nisou a po žluté Pod Královku a zpět 
do Bedřichova – variantou je návrat z  Janova do Bedřichova 
autobusem. Cyklisté pojedou po silnici.

Hrabětické louky
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TIPY NA V ÝLET

VE STOPĚ JIZERSKÉ 50
Na běžkách
50 km
Během tohoto výletu uvidíte všechno, co účastníci slavného 
závodu – ale nemusíte u toho spěchat. Hned na několika mís-
tech lze také výlet zkrátit. 
Startuje se samozřejmě na bedřichovském stadionu, dál vede 
trasa na Novou louku, Kristiánov, Rozmezí a rozcestí Čihadla. 
Už tady se můžete po Štolpišské silnici vrátit (23 km). Trasa J50 
pokračuje na Knajpu (občerstvení) a klesá kolem vrcholu Jizery 
na Soušskou silnici. Z ní odbočíte na cestu Pod Černým vrchem 
(zde lze trasu zkrátit tím, že pojedete rovnou na Smědavu). 
Vrstevnicová cesta končí prudkým stoupáním a  následným 
sjezdem do osady Jizerka. Závodníci tu mívají občerstvovací 
stanici, vy můžete využít nějakou z mnohých restaurací. Chce-
te-li být důslední, nevynechejte zajížďku na Mořinu. Pokračuj-
te pak po Promenádní cestě na Smědavu a následným dlouhým 
stoupáním zpět na Knajpu, k rašeliništi Na Čihadle a po Štol-
pišské silnici k občerstvení Hřebínek. I  když už je Bedřichov 
blízko, účastníci J50 ještě musí přes Bílou kuchyni na Olivetskou 
horu, k přehradě Černá Nisa a přes rozcestí U Buku do cíle. 

Osada Jizerka
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VE STOPĚ ČT
AUTHOR CUPU
Na kole
66 km 
Zkuste si trať, kte-
rou každoročně 
absolvují  t isíce 
závodníků nejzná-
mějšího cyklistic-
kého závodu u nás. 
Vyjeďte opět z Be-
dřichova — start závodu bývá u úpravny vody. Postupně navští-
víte: Josefodolskou přehradu, Kristiánov, Rozmezí, Mariánsko-
horské boudy, Protrženou přehradu, přes Kasárenskou silnici 
na úbočí Jizery dojedete k občerstvení Na Knajpě, k rašeliništi 
Na Čihadle, ke skalní vyhlídce Krásná Máří, (opět) na Kristiánov, 
Novou louku s  restaurací, občerstvení Hřebínek a přes Bílou 
kuchyni, Kuběnkovu chatu a  kolem přehrady Černá Nisa se 
vrátíte do Bedřichova. 
Trasu lze zkrátit tím, že se z Rozmezí vydáte rovnou na Hřebínek 
– v tom případě najedete „pouze“ 43 km. 

Rašeliniště 
Na Čihadle
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Night Light Marathon  
– (zpravidla) v lednu star-
tuje oblíbený noční závod 
v běhu na lyžích ze stadio-
nu v Bedřichově. 
Vyznačuje se magickou 
atmosférou. Závod se je-
de na 30 a 17,5 km. 

SPORT — AKCE

Den s Jizerskou magistrálou – na začátku března se tradičně na 
bedřichovském stadionu představuje tým Jizerské  o.p.s. a jeho 
technika používaná k úpravě lyžařské magistrály. Součástí akce 
bývá nesoutěžní závod pro děti, jízda rolbou a testování lyží. 

Jizerská padesátka – druhý únorový víkend patří nejslavnějšímu 
závodu u nás, který mívá kolem 7 000 účastníků tří desítek ná-
rodností. Závodní menu je bohaté – 10, 25 či 50 km klasicky, 
30 km volně, dětské a štafetové závody či sprint na 1,5 km soupaž.
První ročník se konal v roce 1968 vlastně proto, že se horolezci 
z TJ Lokomotiva Liberec nedokázali dohodnout, kdo z nich by se 
měl zúčastnit Krkonošské 
70. V únoru roku 1970 jelo 
nový závod i čtrnáct horolez-
ců převážně z Liberce a Jab-
lonce nad Nisou, kteří o pár 
měsíců později zahynuli pod 
peruánskou horou Huasca-
rán. Od následujícího roku 
nesl závod, který mnozí 
z nich spoluzakládali, přído-
mek Memoriál expedice Pe-
ru 1970.

www.jnlm.cz
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Olympijský běh – v červnu, u příležitosti Mezinárodního olympij-
ského dne přesně v jeden čas vybíhá na 75 tisíc běžců po celé 
České republice v  hlavních závodech, školních bězích nebo 
v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci. Startuje se také 
v 18 hodin v Bedřichově na stadionu. Účastí na 4,7 km dlouhém 
závodě přispějete na konto České olympijské nadace. 

ČT Author Cup – druhý 
říjnový víkend se tradičně 
koná nejznámější cyklis-
tický závod u  nás. Na 
startu u  bedřichovské 
úpravny vody se potkáva-
jí špičkoví MTB závodníci 
z  ČR i  zahraničí, hobíci 
z  řad veřejnosti i známé 
osobnosti z dalších spor-
tovních odvětví. Délka 
hlavního závodu je 66 km. 

Běhej lesy Jizerská 
– srpnový závod je 
součástí celore-
publikového seriá-
lu dálkových běhů 
Běhej lesy. Na tra-
tích 11 či 22 km či 
ultramaratonských 
50 km navštívíte 
místa legendární 
Jizerské 50.

www.olympijskybeh.cz
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SKIAREÁL MALINOVKA
4,5 km sjezdovek, 6 vleků
Areál rozkládající se na loukách nad obcí nabízí lyžování  
na 4 500 metrech širokých tratí střední a nízké obtížnosti, vhod-
ných pro rodiny s dětmi i začátečníky. Sjezdové tratě jsou vyba-
veny systémem technického zasněžování. Večerní lyžování pro-
bíhá na 510 metrů dlouhé sjezdovce Malinovka.
Areál obsluhuje šest vleků, z toho dva kotvového typu a ostatní 
typu Poma. Přímo v centru ski areálu na Malinovce je ještě dětský 
vlek s odděleným prostorem pro výuku.
Lyžařskou školu, půjčovnu a  servis naleznete vedle pokladen 
areálu v budově Malinovky. V areálu je několik možností občer-
stvení, v dosahu je i většina bedřichovských restaurací.
Pro přístup do areálu můžete využít několik parkovišť: P1 Centrál, 
P2 Na Maliníku,  P3 U Nisy a P4 Hřiště, které je zdarma a fungu-
je pouze v zimě po naplnění parkovišť P1 a P2.

Malinovka

SPORT — SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
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SKIAREÁL SEVERÁK
4,3 km sjezdovek, 10 vleků
Skiareál v nedalekých Hraběticích v Jizerských horách je známý 
svou raritou v podobě vleku a sjezdovky vedoucí přes most přes 
silnici. Je oblíbený hlavně rodinami s  dětmi. Celkem jsou tu 
4,3 km širokých sjezdových tratí nízké a střední obtížnosti, jedna 
i  pro večerní lyžování. Tratě obsluhuje deset lyžařských vleků 
a pojezdový koberec. Proti parkovišti se nachází půjčovna a ly-
žařská škola a uzavřené hřiště s kolotočem. V herně nad půjčov-
nou se nabízí hlídání dětí, prostor lze využít pro ohřátí či odpo-
činek. Je zde několik možností občerstvení.

Severák

Víte, že…
Na dopravu mezi skiareály sdruženými ve Skiaréně Jizerky (Tanvaldský Špi-
čák, Severák, Bedřichov) můžete využít skibus. Ten jezdí na trase Jablonec 
nad Nisou — Janov nad Nisou — Bedřichov — Severák/Hrabětice — Horní 
Maxov — Josefův Důl — Albrechtice J/h a zpět.
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Lyžařské tratě pro 
bruslení i  klasiku 
z ah r n u j í  t é m ě ř 
200  km v  terénu 
Jizerských hor. 
Od roku 2000 se 
o tratě stará JIZER-
SKÁ, o. p. s. založe-
ná obcí Bedřichov. 
Peníze na  úpravu 
tratí jsou získávány 
od obce Bedřichov, 
měst a obcí v okolí, 
Libereckého kraje, 
sponzorů a  dárců, 
ale i od samotných 
lyžařů, kteří si zimu 
bez  běhání na  ly-

SPORT — JIZERSKÁ O.P.S.

žích neumí představit. Většina bedřichovských běžkařů vyráží 
ze stadionu, který je uměle zasněžován. 
Další bedřichovské nástupní místo je na Maliníku. Jizerská 
magistrála má celkem 23 nástupních míst, zvolených podle 
možností parkování a hustoty osídlení.
Díky úzké spolupráci s dalšími provozovateli tratí, například Ji-
zerky pro vás v Kořenově nebo Bieg Piastów v polských Jakus-
zycích, mohou lyžaři přejet i  na  trasy v  Krkonoších nebo 
na upravené tratě na polské straně. 

www.jizerskaops.cz

JIZERSKÁ  
MAGISTRÁLA
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ZASLÁNÍM DÁRCOVSKÉ SMS
Zašlete DMS MAGISTRALA 30 nebo DMS MAGISTRA-
LA 60 nebo DMS MAGISTRALA 90 na číslo 87 777. 
Cena je 30, 60 nebo 90 Kč a Jizerská magistrála obdr-
ží 29, 59 nebo 89 Kč.

ZAKOUPENÍM SAMOLEPEK A ODZNAKŮ
Samolepky a odznaky můžete zakoupit na infocentru 
v Bedřichově a v mnoha dalších infocentrech, chatách, 
kioscích a penzionech v blízkosti magistrály. Nabíze-
jí je také (především o víkendech) terénní prodejci 
u  hlavních nástupních míst (Bedřichov — stadion, 
Maliník, Hrabětice — kaplička, Smědava, Jizerka — 
Mořina). Jsou viditelně označeni a  na  požádání 
se prokáží všemi potřebnými dokumenty. 

VLOŽENÍM LIBOVOLNÉ ČÁSTKY  
NA ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY
Účet je veden u ČSOB, a.s. Poštovní spořitelna a jeho 
číslo je 255 899 476 / 0300. Na zaslanou částku vám 
na požádání rádi vystavíme potvrzení.

Víte, že…
Upravované tratě v Jizerských horách mají nejdelší historii v republice. Už 
v roce 1984 je začali upravovat pořadatelé Jizerské 50, aby na nich mohli 
závodníci trénovat.

PODPOŘTE JIZERSKOU MAGISTRÁLU
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UŽITEČNÉ KONTAKTY

Obecní úřad: Bedřichov 218, 
tel. +420 483 380 163, obec@bedrichov.cz

www.bedrichov-ou.cz

Informační centrum: Bedřichov 218, 
tel. +420 483 380 034, infocentrum@bedrichov.cz

www.bedrichov.cz

Horská služba: Bedřichov 277, 
tel. +420 1210, hsjizerskehory@horskasluzba.cz

http://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory/okrsky/
0301-bedrichov

Jizerská o.p.s.:
tel. +420 733 126 092, informace@jizerskaops.cz 

www.jizerskaops.cz

Aplikace Záchranka: 
https://www.zachrankaapp.cz/
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